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.:: επιγραμματικά::.
- AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δράσεις | Αντιδράσεις
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε στο Εθνικό
Συμβούλιο Φοροδιαφυγής.
- Παράταση προθεσμιών υποβολής
δηλώσεων και λοιπών προθεσμιών,
αναστολή είσπραξης ληξιπροθέσμων
χρεών και ρύθμιση αυτών, υπόχρεων,
των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και
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Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν
από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008.
- ΥΠΟΙΚ: Έκπτωση δαπανών από τα
ακαθάριστα έσοδα
- Τροποποίηση στο Ν/Σ για ορκωτούς
- “Ωρα μηδέν” για το ΕΤΑΚ νομικών
προσώπων
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Το ΙΝ-ΦΟΡΟ σύντομα θα ανακοινώσει την έναρξη

Προγραμμάτων
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
τα οποία θα υλοποιηθούν με τη
μέθοδο της Ανοικτής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και διαδικτυακές τεχνολογίες (που επιτρέπουν
την παρακολούθηση από κάθε περιοχή της χώρας).

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας , δίνεται η δυνατότητα στα μέλη όλων των Ενώσεων μας
να αποκτήσουν τις καρφίτσες με το σήμα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.(διατίθενται σε 2 χρώματα: χρυσό
και ασήμι). Για τον τρόπο αγοράς και παραλαβής επικοινωνήστε με την Γραμματεία της
Ομοσπονδίας στο τηλ: 2108253445.
Ευχαριστούμε πολύ.
Το Δ.Σ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 042• 25 Ιουλίου 2008 • σελίδα 2 •

Δράσεις | Αντιδράσεις

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τ

ην Πέμπτη 24 Ιουλίου 2008 και ώρα 10:00 π.μ σε αίθουσα του Υπουργείου Οικονομικών (Νίκης 5-7) πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για την
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σε αυτήν, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κου Γεωργίου Αλογοσκούφη, συμμετείχε εκ μέρους της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ως εκπρόσωπος του Κλάδου των
Λογιστών – Φοροτεχνικών, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Πανίδης Αβραάμ.
Επιγραμματικά κατά την διάρκεια της συνεδρίασης έγινε αναφορά, παρουσίαση ή συζητήθηκαν τα εξής:
1. Η διαδικασία που θα ακολουθήσει η Επιτροπή στην συνέχεια.
2. Ο Υπουργός κος Γ.Αλογοσκούφης ανέφερε ότι δεν θα γίνει αύξηση συντελεστών φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. αλλά διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
3. Έγινε αναφορά και συζητήθηκε η διαπιστωθείσα αύξηση των εσόδων από φόρο εισοδήματος των εταιριών παρά την μείωση των συντελεστών φορολογίας .
4. Παρουσιάστηκε από τον Υφυπουργό Οικονομικών κο Αντ. Μπέζα το σύστημα ελέγχου
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ» που θα χρησιμοποιηθεί κατά της λαθρεμπορίας του πετρελαίου ναυτιλίας.
5. Αναφέρθηκε ότι εντός του Αυγούστου θα σταλούν τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα
για το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) των φυσικών προσώπων αφού καθοριστεί με απόφαση ο τρόπος υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας βάσει των στοιχείων που περιέχει το
Ε9..
6. Ο Υπουργός επεσήμανε στους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων ότι δεν θα επαναφέρουν διατάξεις του Ν.3259 για τις ανέλεγκτες χρήσεις καθώς απορρίπτουν εξ αρχής
κάθε συζήτηση για την επαναφορά του «αυτομάτου κλεισίματος» .
7. Ενημερωθήκαμε ότι εντός των επομένων ημερών θα γίνει η πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό των αγροτών του φόρου κατανάλωσης καυσίμων για το α΄ εξάμηνο του 2008 με
την προϋπόθεση ότι είναι καταχωρημένοι στο Εθνικό Σύστημα. Ο υπολογισμός του φόρου
έγινε από ομάδα εμπειρογνωμόνων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε στο Εθνικό
Συμβούλιο Φοροδιαφυγής.
Εισηγητής : Πανίδης Αβραάμ

Τ

ο πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι μέγα εθνικό ζήτημα,
και δεν πρέπει να αποτελεί
αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ
των πολιτικών κομμάτων, καθώς τα
μέτρα για την πάταξη της μάστιγας
της εθνικής οικονομίας έχουν ανάγκη την πολιτική συναίνεση, γιατί
υποσκάπτει το έργο κάθε κυβέρνησης.
Βασική μέριμνα της κάθε κυβέρνησης για να διορθωθεί η κατάσταση
του φαινόμενου της φοροδιαφυγής
πρέπει να είναι η δημιουργία φορολογικής συνείδησης των φορολογουμένων.

Πιστεύουμε ότι αν η κάθε κυβέρνηση πρώτη αυτή δείξει δείγματα
σωστής και ορθολογικής διαχείρισης
των εσόδων του κράτους , τότε θα
έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα προς το
όραμα που είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής.

Τι πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην
πάταξη της φοροδιαφυγής:
• •
Πάγια θέση μας
από πολλά έτη είναι ότι το καλύτερο φάρμακο στην καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής είναι η καθιέρωση τόσο μαθήματος φορολογικής
συνείδησης στα δημοτικά σχολεία
συνέχεια στη σελίδα 3
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε στο Εθνικό Συμβούλιο Φοροδιαφυγής.
- ώστε να μάθουν τα παιδιά για την
ανταποδοτικότητα των φόρων - όσο
και οι διαφημιστικές εκστρατείες της
κυβέρνησης για να αγγίξουν τους μεγαλύτερους πολίτες. Όλα είναι θέμα
εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης.
• •
Η δημιουργία ενός
σταθερού φορολογικού και ασφαλιστικού τοπίου με απλούς και ξεκάθαρους κανόνες και αντικειμενικούς
τρόπους ελέγχου, με πενταετή ορίζοντα ισχύος αρχικά και αύξηση της
χρονικής σταθερότητας του στο μέλλον.
• •
Η κατάργηση και απλοποίηση της φορολογικής «ΒΑΒΕΛ»
σε επίπεδο πολυνομίας. Καθιέρωση
μίας και μοναδικής ερμηνευτικής
εγκυκλίου για οποιοδήποτε φορολογικό νομοθέτημα. Πρέπει να πάψει
επιτέλους το Υ.ΠΟΙ.Κ.Ο. να είναι μια
βιομηχανία παραγωγής, συχνά, αλληλοαναιρούμενων εγκυκλίων .
• •
Πάταξη της Φοροδιαφυγής χωρίς την οριοθέτηση και
κατοχύρωση του επαγγέλματος του
Λογιστή-Φοροτεχνικού δεν νοείται.
Μέσα από την κατάργηση των περιβόητων ορίων του άρθρου 38 παρ.2
του Ν.2873/00 , των αναγκαίων τροποποιήσεων του Ν. 2515/97 και του
Π.Δ 340/98 , και την εξάλειψη της
παραοικονομίας στο χώρο από πάρεργα απασχολούμενους αλλά και
η ισχυροποίηση του επαγγέλματος
μας (βλέπε μηχανικοί κλπ) με υποχρεωτικές κατώτατες αμοιβές θα
επιφέρουν πολλά δημοσιονομικά
οφέλη στο θέμα που μας απασχολεί

και λέγεται φοροδιαφυγή.
• •
Ο επαναπροσδιορισμός
και η αποσαφήνιση των διατάξεων
που αναφέρονται στα πλαστά-εικονικά στοιχεία που αφορούν τους
λήπτες με στόχο της δικαιότερη λειτουργία των ποινών καθώς η «αγορά»
δεν μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά την «εικονικότητα» του λήπτη. Αν
το ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. διαθέτει στοιχεία που
καθιστούν «ύποπτα» φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις πρέπει να δίνονται
στην δημοσιότητα μέσω της Ιστοσελίδας του για να προστατεύονται οι
έντιμοι επιχειρηματίες.
• •
Απαιτείται η κατάργηση του Κ.Β.Σ. με την μορφή του
ανεξάρτητου νομοθετήματος που
υπάρχει σήμερα. Να ενσωματωθούν
πολύ λίγες αναγκαίες διατάξεις (Απογραφή, ΔΛΠ κλπ) στον φορολογικό
νόμο. Το μόνο κράτος στον κόσμο
με Κ.Β.Σ. σαν ξεχωριστό νομοθέτημα
είναι η Ελλάδα, και το πρόβλημα δεν
έγκειται στον διαχωρισμό του, αλλά
στον γραφειοκρατικό χαρακτήρα
του που «λειτουργεί» σαν βιομηχανία
προστίμων. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. πιστεύει ότι
η πάταξη της φοροδιαφυγής περνά
και μέσα από ένα τέτοιο μέτρο και
σίγουρα δείχνει την πρόθεση της Κυβέρνησης να εισπράξει φόρους και
όχι πρόστιμα από την επιχείρηση.
*
Εάν παταχθεί η Φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ τότε αυτόματα θα
έχουμε πατάξει και την φοροδιαφυγή στο εισόδημα.
*
Άμεσος και προληπτικός
έλεγχος μέσω TAXISNET των δηλώσεων ΦΠΑ.

*
Την αύξηση των συνεργείων
προληπτικού ελέγχου οι οποίοι θα
ελέγχουν αν έχουν εκδοθεί στοιχεία
και όχι απλά την εφαρμογή των γραφειοκρατικών διατάξεων κατά την
έκδοση των στοιχείων (συχνά παρακάμπτουν την ουσία και διεκδικούν
έσοδα από την τυπολατρία).
Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης ορισμένων εισοδημάτων που
ισχύει σήμερα.
Πλήρης κατάργηση της απαλλαγής
από το ΦΠΑ των επαγγελμάτων πλην
των επαγγελμάτων υγείας και εκπαίδευσης.
Ναι στην συνυπευθυνότητα των Λ Φ
εφ’ όσον όλες οι δηλώσεις που έχουν
σχέση με τις επιχειρήσεις υπογράφονται από Λ Φ.
Δεν θα δεχτούμε την συνυπευθυνότητα των Λ Φ που προωθείτε στο τελευταίο νομοσχέδιο και θα αντιδράσουμε δυναμικά εάν πρωτίστως δεν
οριοθετήσετε το επάγγελμα μας ως
προς το ποιοι θα το ασκούν. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Λ Φ ελεύθεροι
επαγγελματίες δεν απασχολούνται
με πλήρες ωράριο στις επιχειρήσεις
και δεν μπορούν να γνωρίζουν ποια
τιμολόγια είναι πλαστά και ποια εικονικά. Ζητούμε να αναλάβουμε τις
ευθύνες μας μόνο αυτές που μας
αναλογούν.
Σαν Ομοσπονδία στηρίζουμε κάθε
προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση
για την πάταξη της φοροδιαφυγής
εφ’ όσον είναι προς την σωστή κατεύθυνση.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Πανίδης Αβραάμ

Ο Γενικός Γραμματέας
Πατέλης Γ. Νικόλαος
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Φορολογικά | Οικονομικά
Εγκύκλιος

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και λοιπών προθεσμιών, αναστολή
είσπραξης ληξιπροθέσμων χρεών και ρύθμιση αυτών, υπόχρεων, των Νομών Αχαΐας,
Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του
ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας
και
Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση
τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες
φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948) για
τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 59, 60 και 62
του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), που ορίζουν τις
προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και ετήσιων δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται
ηλεκτρονικά,
4. I. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000, ΦΕΚ
248 Α΄), όπως ισχύουν:
α) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και
των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
II. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.
16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).
III. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.
2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών
εισπράξεως.
IV. Τις διατάξεις των ακολούθων Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:
α) 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ1019/4.2.2003.
(ΦΕΚ 154 Β΄) και
β)1039231/2677/600/0014/
ΠΟΛ.1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568 Β΄).
5. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου
άρθρου ν.2275/94 (ΦΕΚ 238 Α΄), με την οποία
ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών
από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να
αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και να ρυθμίζει την
καταβολή των χρεών αυτών μέχρι 24 μηνιαίες
δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που
επιβαρύνουν την οφειλή κατά τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε..
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
11 ν.2954/2001 (ΦΕΚ 255 τ.Α΄), σύμφωνα με τις

οποίες ο Υπουργός των Οικονομικών εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει ως ανωτέρω και τα υπέρ
τρίτων έσοδα, των οποίων η είσπραξη έχει
ανατεθεί σε Δ.Ο.Υ..
7. Τη διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 1284/82
(ΦΕΚ 114 τ.Α΄), με την οποία εξουσιοδοτείται
ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με
αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
8.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2648/1998
(ΦΕΚ 238 τ.Α΄) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 13-20 του
νόμου αυτού.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3259/2004
(ΦΕΚ 149 τ.Α΄) με τις οποίες εξουσιοδοτείται
ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με
αποφάσεις του να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες
εφαρμογής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος
και κάθε ειδικότερο θέμα των κεφαλαίων Α,Β,Γ
του νόμου αυτού.
10. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 ν.δ.
356/74 (ΦΕΚ 90 Α΄ – ΚΕΔΕ)
11. Την παρ. 7 του άρθρου 152 του ν.
2960/01 (ΦΕΚ 265 Α΄) όπως αυτή τροποποιήθηκε με το σημείο 59 του άρθρου 1 του ν.
3583/07 (ΦΕΚ 142 Α΄).
12. Το γεγονός ότι ο πρόσφατος καταστροφικός σεισμός της 8ης Ιουνίου 2008 επηρέασε την κοινωνική και οικονομική ζωή των
φορολογούμενων (Φυσικών και Νομικών
προσώπων) των νομών Αχαΐας, Ηλείας και
Αιτωλοακαρνανίας, που βρίσκονται στις οριοθετημένες περιοχές της αριθμ.πρωτ. οικ/5322/
Α32/8-7-2008 Κ.Υ.Α..
13. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση
αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. α) Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων των παρακρατούμενων
φόρων όλων των Φυσικών και Νομικών προσώπων των υπόχρεων, των παρακάτω Δήμων (οι οποίοι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
οικ/5322/Α32/8-7-2008 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. βρίσκονται στις οριοθετημένες περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης
Ιουνίου 2008):
- του νομού Αχαΐας (Αροανίας, Βραχναίικων,
Δύμης, Καλαβρύτων, Λαρισσού, Μεσσάτιδος,
Μόβρης, Παραλίας, Πατρέων, Τριταίας, Φαρρών, Ωλένιας και της Κοινότητας Καλεντζίου),
- του νομού Ηλείας (Αμαλιάδας, Ανδραβίδας, Αρχαίας Ολυμπίας, Βαρθολομιού, Βουπρασίας, Βώλακος, Γαστούνης, Ιαρδάνου,

Κάστρου-Κυλλήνης, Λαμπείας, Λασιώνος, Λεχαινών, Πηνείας, Πύργου, Σκιλλούντος, Τραγανού, Φολόης και Ωλένης) και
- του νομού Αιτωλοακαρνανίας (Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αιτωλικού, Αστακού, Ιεράς
Πόλης Μεσολογγίου, Οινιάδων και Φυτειών),
που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου
2008, που έληξαν ή θα λήξουν από 9 Ιουνίου
2008 έως 31 Ιουλίου 2008, κατά πέντε (5) μήνες από τη λήξη τους.
β) Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής
των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων
των επιχειρήσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στους προαναφερόμενους Δήμους κατά τρεις (3) μήνες από τη
λήξη τους.
γ) Παρατείνουμε τις προθεσμίες των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων ετήσιων δηλώσεων εισοδήματος οικ. έτους 2008 των υπόχρεων των
προηγούμενων περιπτώσεων μέχρι 17 Ιουλίου
2008 και μόνο για τον υπόχρεο (σύζυγο).
Για την α΄ και γ΄ περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
σχετικής βεβαίωσης του αρμόδιου οργάνου
που να πιστοποιεί το γεγονός του σεισμόπληκτου.
2. Παρατείνουμε μέχρι και 16 Ιανουαρίου 2009
τις προθεσμίες υποβολής των περιοδικών και
εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που έληξαν
ή θα λήξουν από 9 Ιουνίου 2008 έως και 31
Δεκεμβρίου 2008 για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. που υπάγονται οι προαναφερόμενοι Δήμοι.
Η υποβολή των δηλώσεων αυτών θα γίνει
αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
3. Παρατείνουμε μέχρι και 16 Ιανουαρίου 2009
τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων,
τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που κανονικά έληγαν ή θα λήξουν από 9
Ιουνίου 2008 έως και 31 Δεκεμβρίου 2008 για
τους υπόχρεους (φυσικά και
νομικά πρόσωπα) αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.
που υπάγονται οι προαναφερόμενοι Δήμοι.
4. Παρατείνουμε μέχρι 30/9/2008 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. νομικών
προσώπων, οι οποίες έληξαν στις 27/6/2008,
εφόσον οι υπόχρεοι σε δήλωση έχουν την
έδρα τους στους προαναφερόμενους Δήμους
που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου
2008.
5. Αναστέλλουμε μέχρι 28.11.08 την πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και Τελωνεία,
και ληξιπροθέσμων κατά Κ.Ε.Δ.Ε., μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, χρεών
προς το Δημόσιο καθώς και υπέρ τρίτων που
συμβεβαιώθηκαν μ’ αυτά ή βεβαιώθηκαν αυτοτελώς και οφείλονται από φυσικά ή νομικά
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Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και λοιπών προθεσμιών, αναστολή
είσπραξης ληξιπροθέσμων χρεών και ρύθμιση αυτών, υπόχρεων, των Νομών Αχαΐας,
Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008.
πρόσωπα των προαναφερόμενων Δήμων που
επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό της
8ης Ιουνίου 2008.
6. Παρατείνουμε μέχρι 28.11.08 τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία, οφειλών
των φυσικών ή νομικών προσώπων των προαναφερόμενων Δήμων που επλήγησαν από
τον καταστροφικό σεισμό της 8ης Ιουνίου
2008 συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2008, που λήγουν
από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας
απόφασης. ΄Εως την ίδια ημερομηνία παρατείνεται και η καταβολή όλων των δόσεων των
ανωτέρω οφειλετών που έληξαν, ή θα λήξουν
από την 8η Ιουνίου 2008, των παρακάτω περιπτώσεων : α) των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που έχουν χορηγηθεί κατά τις
διατάξεις των άρθρων 13-21 ν. 2648/98 (ΦΕΚ
238 τΑ), β) των ρυθμίσεων ληξιπροθέσμων
χρεών των άρθρων 12-15 του ν. 3259/04 (ΦΕΚ
149 τΑ), γ) των ρυθμίσεων πτωχευτικών χρεών πτωχών οφειλετών με τις διατάξεις του άρθρου 62 Α του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ).
Προϋπόθεση υπαγωγής στις περιπτώσεις 5 και
6 αποτελεί η κατάθεση, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ή
Τελωνείο, σχετικής βεβαίωσης του αρμοδίου
οργάνου που πιστοποιεί το γεγονός.
7. Παρατείνουμε μέχρι 30.09.08 τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε.

στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία, οφειλών
όλων των επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών
προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στους παραπάνω
Δήμους και λήγουν από την 8η Ιουνίου 2008.
Έως τις 30.09.08 παρατείνεται και η καταβολή
όλων των δόσεων των ανωτέρω οφειλετών
που έληξαν, ή θα λήξουν από την 8η Ιουνίου
2008 των παρακάτω περιπτώσεων: α) των
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που
έχουν χορηγηθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 ν. 2648/98 (ΦΕΚ 238 τΑ), β) των
ρυθμίσεων ληξιπροθέσμων χρεών των άρθρων 12-15 του ν. 3259/04 (ΦΕΚ 149 τΑ), γ)
των ρυθμίσεων πτωχευτικών χρεών πτωχών
οφειλετών με τις διατάξεις του άρθρου 62 Α
του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ).
8. Τα χρέη της περίπτωσης πέντε (5) ρυθμίζονται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβαρύνουν μέχρι 08.06.08 και
καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη
ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο μέχρι 28.11.08, με συνημμένη βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου, από
την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος
οφειλέτης έχει υποστεί ζημίες από τον σεισμό
της 8ης Ιουνίου 2008 .
Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι

την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός
Δεκεμβρίου 2008 και οι επόμενες μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 ευρώ.
Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης έχει
ως συνέπεια την επιβάρυνσή της με τις κατά
Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν δεν καταβληθούν δέκα (10) συνεχόμενες δόσεις, οπότε
στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο της οφειλής που ρυθμίστηκε επιβαρύνεται με όλες τις
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με
βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα
στις σχετικές διατάξεις του άρθρ.14 του
ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α).
9. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης
αρμόδιες είναι οι Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, Αστακού,
Μεσολογγίου, Καλαβρύτων, Κάτω Αχαΐας,
Κλειτορίας, Α΄ Πατρών, Β΄ Πατρών, Γ΄ Πατρών,
Αμαλιάδας, Βάρδας, Γαστούνης, Κρεστένων,
Λεχαινών και Πύργου, πλην των παραγράφων
5, 6, 7 και 8 που μπορεί να είναι οποιαδήποτε
Δ.Ο.Υ..
10. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών : ΠΟΛ 1098

ΥΠΟΙΚ: Έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα

Α

πόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις δαπάνες που δεν
αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Αναλυτικά η απόφαση:
Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
β) Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 24 του
ν.3427/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 312).
γ) Τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής που συστήθηκε με την αριθμ. 1037612/10552/Β0012/
ΠΟΛ.1061/6.4.2005 Α.Υ.Ο.Ο. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 515).
δ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Οι δαπάνες για τις οποίες γνωμοδότησε η ως
άνω Επιτροπή ότι δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, έχουν, κατά
κατηγορία δαπάνης, ως το συνημμένο παράρτημα.

2.Η μη αναγνώριση των υπόψη δαπανών από
τις ελεγκτικές αρχές, δεν στερεί από την ελεγχόμενη επιχείρηση το δικαίωμα ασκήσεως
προσφυγής.
3.Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημά της,
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών
απαιτήσεων του ν.1905/1990 δεν δικαιούνται
να υπολογίζουν αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.θ΄
της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε..
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για την κάλυψη των χρηματικών κυρώσεων και αποζημιώσεων που επιβάλλονται λόγω
αστικής ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και των
διοικητικών στελεχών της και βαρύνουν είτε
την επιχείρηση είτε τα ανωτέρω πρόσωπα.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση σε τρίτους για τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών
προγραμμάτων του προσωπικού της και προγραμμάτων αγοράς μετοχών από το προσωπικό.
ΔΩΡΕΕΣ
Οικονομικές ενισχύσεις ή δωρεές σε χρήμα
προς επαγγελματικούς συλλόγους ή εταιρείες
που έχουν το χαρακτήρα αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, που δεν επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και κάθε άλλης μορφής ενίσχυση ή δωρεά, πλην αυτών που ρητά
αναφέρονται στο άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε..
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
Το ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) που αναλογεί στην αξία των κτισμάτων
που παραδίδει οικοδομική επιχείρηση στον
οικοπεδούχο (ανέγερση οικοδομής με αντιπαροχή), σε περίπτωση που δεν εισπράττεται
από τον τελευταίο, καθόσον ο υπόψη έμμεσος
φόρος είναι επιρριπτόμενος και δεν βαρύνει
την επιχείρηση βάσει νόμου (ελευθεριότητα).
Πηγή: Express 25/07/2008
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Τροποποίηση στο Ν/Σ για ορκωτούς

M

ε μια σημαντική τροποποίηση της
τελευταίας στιγμής ψηφίστηκε χθες
το νομοσχέδιο για τους ορκωτούς
λογιστές-ελεγκτές που δίνει επαγγελματικό
δικαίωμα και σε αποφοίτους Λυκείου. Ο υφυπουργός Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου, μετά
από πιέσεις που ασκήθηκαν, επέφερε τροποποίηση σύμφωνα με την οποία αυξάνεται η
προϋπόθεση της πρακτικής εξάσκησης στα 6
χρόνια για τους απόφοιτους Λυκείου, από 3
χρόνια που αρχικά είχε προβλεφθεί στο νομοσχέδιο. Η προϋπόθεση πρακτικής εξάσκησης παραμένει στα τρία χρόνια μόνο για τους
πτυχιούχους των ΑΕΙ.
Ο κ. Παπαθανασίου ανακοίνωσε τη συγκεκριμένη τροποποίηση αφού προηγουμένως
τόνισε ότι όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν
επαγγελματικό δικαίωμα θα περνούν από
εξετάσεις οι οποίες θα είναι πολύ δύσκολες.
Ο υφυπουργός εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις θα αναβαθμίσουν το επάγγελμα των ορκωτών λογιστών-ελεγκτών αφού πλέον και οι κυρώσεις
είναι εξαιρετικά αυστηρές όχι μόνο για τον
ελεγκτή αλλά και για την εταιρία στην οποία
θα δουλεύει και τα πρόστιμα θα είναι δεκαπλάσια σε σχέση με την αμοιβή της εταιρίας.
Μαζί με τις νομοθετικές διατάξεις για τους

ορκωτούς λογιστές-ελεγκτές ψηφίστηκε και
η τροπολογία που αφορά το γήπεδο του Παναθηναϊκού και την ανάπλαση του γηπέδου
της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πρόκειται ουσιαστικά για μετατροπή της σύμβασης κατά
τρόπο ώστε ο Δήμος της Αθήνας να έχει την
ευθύνη της παρακολούθησης του έργου και
να υπεισέλθει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εκμισθώτριας δημοτικής εταιρίας
που είχε συσταθεί για τον ειδικό αυτό σκοπό.
Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε την τροπολογία παρατηρώντας ότι ουσιαστικά καλύπτεται νομοθετικά η απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός
προκειμένου να προχωρήσει με γρήγορες
διαδικασίες η κατασκευή του γηπέδου. Κατά
της τροπολογία ψήφισε ο βουλευτής του
ΚΚΕ Ν. Καραθανασόπουλος καταγγέλλοντας
ότι καταπατάται δημόσιος χώρος και ότι θα
δημιουργηθούν τεράστια εμπορικά κέντρα
στην περιοχή του Ελαιώνα. Ο Ι. Δραγασάκης
του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί θέλει να αποχωρήσει η Εθνική
Τράπεζα που μέχρι σήμερα είναι μέτοχος
και υπογράμμισε ότι ενώ το κόμμα του δεν
διαφωνεί με την εγκατάσταση του γηπέδου
στον Ελαιώνα, διαφωνεί με το γεγονός ότι
δεσμεύτηκαν πολύ μεγάλες εκτάσεις. Γενικό

νόμο και ξεκάθαρους κανόνες για τις επενδύσεις των ΠΑΕ, ζήτησε ο βουλευτής του ΛΑΟΣ
Η. Πολατίδης για να υπογραμμίσει: «Δεν είναι
δυνατόν κάθε φορά να μπαίνουμε σε μια διαδικασία συναλλαγών μεταξύ πολιτικών και
επιχειρηματιών».
Ψηφίστηκε επίσης και η τροπολογία που αναφέρεται στους εκδότες ομολόγων και στην
κατοχύρωση αυτών που αγοράζουν ομόλογα. Oπως ειδικότερα ορίζεται, σε περίπτωση
πτώχευσης του εκδότη οι ομολογιούχοι και
λοιποί δανειστές που εξασφαλίζονται με το
νόμιμο ενέχυρο, ικανοποιούνται ως προς το
μη εξοφλούμενο από το κάλυμμα μέρους
των απαιτήσεών τους όπως και οι ανέγγυοι
πιστωτές από τη λοιπή περιουσία του εκδότη.
Χθες ψηφίστηκε και η τροπολογία για την
υλοποίηση του προγράμματος ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
του ΟΑΕΔ που αφορά νέους ανέργους έως
30 ετών που θα μπορούν για επτά μήνες να
εκπαιδεύονται εργαζόμενοι στον δημόσιο ή
τον ιδιωτικό τομέα με πλήρη ασφάλιση και
βασικό μισθό. Η υφυπουργός Απασχόλησης
Σ. Καλαντζάκου διευκρίνισε ότι οι αιτήσεις θα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά και από τους εργοδότες και από τους εργαζόμενους.
Πηγή: Express 25/07/2008

“Ωρα μηδέν” για το ΕΤΑΚ νομικών προσώπων

Λ

ήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων Ενιαίου Τέλους
Ακινήτων (ΕΤΑΚ) από τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κινδυνεύουν με βαρύτατα
πρόστιμα αν δεν φανούν συνεπή.
Ειδικότερα, εάν αμελήσουν να εκπληρώσουν
τη συγκεκριμένη υποχρέωσή τους, απειλούνται με πρόστιμο 2,5% επί του φόρου. Αν
πάλι υποβάλουν ανακριβή δήλωση, αυτό θα
ανέλθει σε 2%, ενώ 1% πρόστιμο συνεπάγεται η εκπρόθεσμη υποβολή. Παράλληλα,
προβλέπεται και αυτοτελές πρόστιμο από
117 έως 1.170 ευρώ.
Υπενθυμίζεται, ότι η προηγούμενη προθεσμία έληγε προ 3 εβδομάδων, όμως χορηγήθηκε παράταση, καθώς διαπιστώθηκε με
βάση τα έντυπα Ε9, τα οποία είχαν προηγουμένως αποσταλεί από τους υπόχρεους φορολογούμενους, ότι περίπου 5.000 υπόχρεοι
δεν προσήλθαν στις εφορίες για την υποβο-

λή της δήλωσης και την καταβολή της πρώτης δόσης ως όφειλαν.
Σημειώνεται, ότι οι επιχειρήσεις, το Δημόσιο,
οι ΟΤΑ και η Εκκλησία που υποχρεούνται στην
υποβολή της δήλωσης του ΕΤΑΚ, θα πληρώσουν μαζί με τη δήλωση και την πρώτη δόση
του τέλους, δεδομένου ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και
ακολουθούν άλλες δύο διμηνιαίες. Το ΕΤΑΚ
επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα και ξεκινάει
από 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα μη
ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους.
Στη δήλωση αναγράφονται αναλυτικά στοιχεία των ακινήτων, η συνολική αντικειμενική
αξία της ακίνητης περιουσίας και ο συνολικός
φόρος, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή:

και μισθωμένα ή κενά κτίσματα.
• 0,1% σε κτίσματα ιδιοχρησιμοποιούμενα
για παραγωγή ή άσκηση εμπορικής δραστηριότητας νομικών προσώπων ακόμη και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή έχοντα απαλλαγή, καθώς και ακίνητα που εντάσσονται
στο ενεργητικό των εταιριών επενδύσεων και
αμοιβαίων κεφαλαίων.
• 0,3% σε γήπεδα ή κτίσματα μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων με κοινωφελείς,
θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Αν δεν υποβληθεί δήλωση, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί του φόρου ή 2% για ανακριβή
δήλωση και 1% σε εκπρόθεσμη, ενώ προβλέπεται και αυτοτελές πρόστιμο από 117 έως
1.170 ευρώ.

• 0,6% για γήπεδα (οικόπεδα ή αγροτεμάχια)
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