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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).

Δράσεις | Αντιδράσεις

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ανακοίνωση Προγραμμάτων
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών σε συνεργασία με την
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.)
προσκαλεί Ενώσεις και τους Συλλόγους μέλη της όπως :
1. Υποβάλλουν τις ανάγκες κατάρτισης των μελών που εκπροσωπούν (Εργαζόμενους, Αυτοαπασχολούμενους, Επιχειρηματίες)όπως αυτές προκύπτουν από καταγεγραμμένες έρευνες και
διαπιστώσεις, προκειμένου να ικανοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό μέσω της υλοποίησης
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

2. Υποβάλλουν το ενδιαφέρον τους για την ενεργό συμμετοχή τους στην υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης για λογαριασμό των μελών τους και ειδικότερα όσον αφορά
• στην εξειδίκευση και επιλογή συγκεκριμένων τίτλων θεμάτων προγραμμάτων κατάρτισης
•
στην προσέλκυση καταρτιζομένων
•
στην προσέλκυση εκπαιδευτών
•
παροχή γραμματειακής υποστήριξης .
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε λογιστές εργοδότες και εργαζόμενους-μέλη της ΠΟΦΕΕ. Κάθε
άτομο μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι και 2 προγράμματα.
		
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 80 ώρες
		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 25 άτομα
		
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ : 400 € ανά άτομο ανά πρόγραμμα
		
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
		
ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ:
		
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
		
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
		
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
		
ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ:
		
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
		
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών ,Υπεύθυνες : κ. Καραγεωργίου και κ. Σαγκίδου ,Τηλέφωνο: 2310-501770, Fax: 2310-538112.
Υπεύθυνος εκπρόσωπος της ΠΟΦΕΕ : κ. Δεληγιάννης
Η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή μέχρι την 15.10.2008
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Εγκύκλιος

Κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις του
ν.δ.1297/1972, η αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων
περιουσιακών στοιχείων σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης, μπορεί να ενεργείται και από
ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ορκωτούς εκτιμητές

Μ

ε αφορμή προφορικά ερωτήματα
που τέθηκαν στην υπηρεσία μας,
αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.δ.1297/1972, ορίζεται, ότι οι διατάξεις του
νομοθετήματος αυτού εφαρμόζονται για
συγχωνεύσεις ή μετατροπές επιχειρήσεων,
οποιασδήποτε μορφής, σε ανώνυμη εταιρεία
ή προς το σκοπό ίδρυσης ανώνυμης εταιρείας, καθώς και επί συγχωνεύσεων ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής,
εφόσον σε αυτές δεν περιλαμβάνεται ανώνυμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή προς το σκοπό ίδρυσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, υπό την προϋπόθεση
ότι, η συγχώνευση ή μετατροπή θα τελειώσει
μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2008.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 8
του ν.δ.1297/1972 ορίζεται, ότι η αποτίμηση
της αξίας των εισφερομένων σε είδος, κατά
τις διατάξεις του νομοθετήματος αυτού, περιουσιακών στοιχείων σε ανώνυμη εταιρεία
ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ενεργείται από την επιτροπή του άρθρου 9 του
κ.ν.2190/1920, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε
με το β.δ.174/1963.
3. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 2 του
ν.2837/2000, ορίζεται, ότι η εξακρίβωση της
αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά
τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε
αύξηση του κεφαλαίου της, γίνεται μετά από
γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από έναν ή
δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης
(Τομέας Εμπορίου) ή της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πτυχιούχους ανωτάτης
σχολής, με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή
από έναν ή δύο ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ορκωτούς εκτιμητές, κατά περίπτωση,
και από έναν εμπειρογνώμονα, εκπρόσωπο
του αρμόδιου Επιμελητηρίου. Τα μέλη της
επιτροπής δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε
εξάρτηση από την εταιρεία.
4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.4 του
άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.3

του άρθρου 14 του ν.3604/2007 (ΦΕΚ Α’189),
ορίζεται, ότι η εκτίμηση που γίνεται κατά το
άρθρο αυτό μπορεί, με επιλογή των ιδρυτών
κατά το στάδιο της ίδρυσης ή, στη συνέχεια,
του διοικητικού συμβουλίου, να γίνει με δαπάνες της εταιρείας και χωρίς παρέμβαση
του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρμόδιας
Αρχής από δύο ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή, κατά περίπτωση, από δύο εκτιμητές
του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Για τους
ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και για την
εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, της
οποίας είναι μέλη, δεν πρέπει να συντρέχουν
κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν
τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα πρόσωπα αυτά, ούτε τα τελευταία θα πρέπει να
έχουν αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την τελευταία τριετία.
5. Η Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως (τμήμα Α’) του Υπουργείου Ανάπτυξης, μετά από σχετικό ερώτημα της υπηρεσίας μας, αποφάνθηκε, ότι οι αποτιμήσεις
που γίνονται από τους εμπειρογνώμονες της
τριμελούς επιτροπής της παρ.1 του άρθρου
9 του κ.ν.2190/1920 όσο και από τα πρόσωπα της παρ.4 του ιδίου άρθρου είναι από το
νόμο ισότιμες και είναι και οι δύο αποδεκτές, σε όσες περιπτώσεις τις προβλέπει ο
κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση έχουν τηρηθεί
όλα τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο.
6. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων σε είδος
περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972
επιχειρήσεων, μετά την τροποποίηση του
κ.ν.2190/1920 με το ν.3604/2007, μπορεί να
ενεργείται όχι μόνο από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920 αλλά
και από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή εκτιμητές και εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ίδιο άρθρο.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών: ΠΟΛ 1111
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Αποστολή αγροτικών και λοιπών αγαθών στο εξωτερικό προς
πώληση για λογαριασμό επιτηδευματία που εδρεύει στην Ελλάδα

Μ

ε αφορμή ερωτήματα που έχουν
τεθεί σχετικά με την έκδοση φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση
που αποστέλλονται αγαθά (κατά κύριο λόγο
αγροτικά προϊόντα) από επιτηδευματία που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα προς επιτηδευματία που δραστηριοποιείται σε άλλη
χώρα (εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)
προκειμένου αυτά να πωληθούν για λογαριασμό του πρώτου και σχετικά με τον χειρισμό
των συναλλαγών αυτών από πλευράς Φ.Π.Α.,
παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφεξής αντιμετώπιση:
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Από τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.) προκύπτει ότι με τις διατάξεις του κώδικα αυτού ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών
σχετικά με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, εφόσον ασκούν δραστηριότητα εντός της ελληνικής επικράτειας
.
2. Επίσης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
Κ.Β.Σ., δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον
επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής
πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών
προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε
σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο
δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο
αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών).
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου ή δικαιώματος
εισαγωγής και την παροχή υπηρεσιών από
επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία και τα
πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, για την άσκηση
του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του
σκοπού τους, κατά περίπτωση, καθώς και για
την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας εκδίδεται τιμολόγιο.
4. Εξάλλου με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι
για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες
διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του
τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε

αντί τιμολογίου.
5. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι,
στην περίπτωση αποστολής προς επιτηδευματία που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό αγαθών προς πώληση για λογαριασμό
επιτηδευματία που δραστηριοποιείται στην
ελληνική επικράτεια, δεν είναι δυνατή η
εφαρμογή των διατάξεων της σχέσης εντολέα- εντολοδόχου, δηλαδή της έκδοσης από
τον επιτηδευματία που δραστηριοποιείται
εκτός Ελλάδας στοιχείου εκκαθάρισης της
παρ. 7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. καθώς ο επιτηδευματίας αυτός δεν βρίσκεται εντός του
πεδίου εφαρμογής του Κ.Β.Σ. και η επιβολή
υποχρεώσεων σε αυτόν ως προς το περιεχόμενο και τον χρόνο έκδοσης φορολογικού
παραστατικού (κατά την έννοια των διατάξεων του Κ.Β.Σ.) στερείται νομικής βάσης.
6. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα αγαθά που αποστέλλονται από επιτηδευματία
που δραστηριοποιείται στο εσωτερικό της
χώρας προς άλλον επιτηδευματία που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό προς πώληση
πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο αποστολής ή συνενωμένο στοιχείο δελτίο αποστολής- τιμολόγιο πώλησης. Σε περίπτωση που
δεν έχει εκδοθεί συνενωμένο στοιχείο (δελτίο αποστολής- τιμολόγιο πώλησης) κατά
την αποστολή των αγαθών, αλλά μόνο δελτίο
αποστολής, η τιμολόγησή τους πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τιμολόγιο πώλησης που εκδίδεται στο χρόνο που ορίζεται
με τις διατάξεις των παραγράφων 14, 15 και
17 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., στην περίπτωση δε επιστροφής αγαθών για οποιονδήποτε
λόγο εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο.
7. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα
που παρουσιάζει η αγορά των αγροτικών
προϊόντων και ειδικότερα το γεγονός ότι
πολλές φορές η τιμή πώλησης αυτών οριστικοποιείται μετά τον προβλεπόμενο από τις
διατάξεις του Κ.Β.Σ. χρόνο τιμολόγησης, είναι
δυνατόν στην περίπτωση αποστολής τους για
πώληση στο εξωτερικό με την προαναφερθείσα διαδικασία να εκδίδεται συμπληρωματικό ή πιστωτικό ως προς την αξία τιμολόγιο
κατά το χρόνο που καθίσταται οριστική η
αξία των πωλούμενων αγροτικών προϊόντων
και μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία οριστικοποιείται αυτή
(σχετικό έγγραφό μας 1036487/223/0015/21
.5.1997 και εγκύκλιος ΠΟΛ 1069/16.7.2004).
Επίσης, πιστωτικό τιμολόγιο από τον πωλητή
των αγαθών (ημεδαπό εντολέα) μπορεί να

εκδίδεται και στην περίπτωση διαφορών σε
σχέση με την αρχική τιμολόγηση που οφείλονται σε άλλα πραγματικά περιστατικά όπως
ενδεικτικά καταστροφή ή σημαντική αλλοίωση των πωλούμενων αγαθών, ανάλογα με
τη συμφωνία των μερών, τα οποία μπορεί να
αποδεικνύονται με οποιοδήποτε πρόσφορο
τρόπο (π.χ. απόδοση λογαριασμού από τον
αλλοδαπό εντολοδόχο, τυχόν παραστατικά
καταστροφής κ.λ.π.).
8. Στην περίπτωση που ο πωλητής (ημεδαπός εντολέας) λάβει από τον αντισυμβαλλόμενο που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό
παραστατικό “απόδοσης λογαριασμού” δίκην
“εκκαθάρισης”, μπορεί να το χρησιμοποιήσει
αποκλειστικά και μόνο ως δικαιολογητικό
εξόδων για την ενημέρωση των βιβλίων του,
ενδεικτικά για την τυχόν αναφερόμενη σε
αυτό αμοιβή- προμήθεια του αντισυμβαλλόμενου ή για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών κ.λ.π. Διευκρινίζεται ότι σε καμία
περίπτωση το παραστατικό αυτό έκδοσης
του αντισυμβαλλομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παραστατικό εσόδου του
πωλητή των αγαθών.
II. Φ.Π.Α.
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.1α
του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/00, όπως ισχύει)
απαλλάσσονται από το φόρο οι παραδόσεις
αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 5, τα
οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε
άλλο κράτος μέλος από τον πωλητή ή τον
αποκτώντα ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό τους, προς άλλον υποκείμενο στο
φόρο ή προς μη υποκείμενο νομικό πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή σε
άλλο κράτος μέλος.
2. Περαιτέρω, όπως έχει διευκρινιστεί με
την ΕΔΥΟ Πολ. 1201/1999, προκειμένου να
εφαρμοστεί η απαλλαγή αυτή και συνεπώς
να εκδοθεί τιμολόγιο χωρίς Φ.Π.Α. , πρέπει
να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
Α) Ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο
φόρο
Β) Ο αγοραστής να είναι υποκείμενος στο
φόρο ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο
φόρο, εφόσον δεν υπάγεται στην εξαίρεση
του άρθρου 10α, παρ.2 του Ν. 1642/86 (αρ.11,
παρ.2 του Ν. 2859/00, όπως ισχύει)
Γ) Η εγγραφή, τόσο του πωλητή, όσο και του
αγοραστή, στο σύστημα VIES
Δ) Τα αγαθά να μεταφέρονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος-μέλος.
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Αποστολή αγροτικών και λοιπών αγαθών στο εξωτερικό προς
πώληση για λογαριασμό επιτηδευματία που εδρεύει στην Ελλάδα
3. Επιπροσθέτως, ως προς το χρόνο κατά
τον οποίο ο φόρος γίνεται απαιτητός για τις
ενδοκοινοτικές παραδόσεις ισχύουν οι διατάξεις της παρ.2δ’ του άρθρου 16 του Κώδικα
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις οποίες ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση
τιμολογίου και το αργότερο μέχρι τη 15η του
επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο
γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση (ημερομηνία πραγματοποίησης της παράδοσης
των αγαθών).
4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον
συντρέχουν οι οριζόμενες προϋποθέσεις και
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
Κώδικα Φ.Π.Α., ο πωλητής (Έλληνας εντολέας) οφείλει να δηλώσει την αποστολή των
αγαθών σε επιτηδευματία άλλου κράτουςμέλους, ως ενδοκοινοτική παράδοση και να
περιλάβει την αξία που αναγράφεται στο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο βάσει των όσων
αναλυτικά εκτέθηκαν από τη Δ/νση Βιβλίων
και Στοιχείων, στους οικείους κωδικούς της
περιοδικής δήλωσης, του ανακεφαλαιωτικού
πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων και της
δήλωσης INTRASTAT (εφόσον υπερβαίνει το

κατώφλι εξομοίωσης), σε χρόνο σύμφωνα με
τα οριζόμενα ανωτέρω.
5. Επειδή πολλές φορές στην πράξη συμβαίνει η αξία πώλησης των αγαθών να τροποποιείται με βάση την απόδοση του λογαριασμού
(δίκην εκκαθάρισης) που εκδίδεται από τον
επιτηδευματία του άλλου κράτους-μέλους
(εντολοδόχος) σε χρόνο μεταγενέστερο της
υποβολής της περιοδικής δήλωσης από τον
Έλληνα με την οποία δηλώνεται η ενδοκοινοτική παράδοση, θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να εκδίδεται συμπληρωματικό ή
πιστωτικό ως προς την αξία τιμολόγιο, στις
οικείες προθεσμίες που τάσσονται από τον
Κ.Β.Σ. Η αναγραφόμενη σ΄ αυτά αξία μειώνει
ή αυξάνει την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων της προβλεπόμενης από τον Κώδικα Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου. Αντίστοιχες διορθώσεις (αύξηση ή μείωση) θα πρέπει
να γίνονται ανάλογα και στους σχετικούς
Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες ενδοκοινοτικών
παραδόσεων.

30 του Κ.Φ.Ε. ως ακαθάριστο εισόδημα από
την άσκηση εμπορικής επιχείρησης θεωρείται το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων
της επιχείρησης από τις κάθε είδους συναλλαγές αυτής, που έχουν σχέση με την επαγγελματική της δραστηριότητα γενικά, καθώς
και κάθε κέρδος που προκύπτει κατά την επιδίωξη του σκοπού της.
2. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει, ότι μία
ελληνική επιχείρηση, που αποστέλλει εμπορεύματα σε επιχείρηση της αλλοδαπής προκειμένου αυτή να τα πωλήσει για λογαριασμό
της, για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων
εσόδων της λαμβάνει υπόψη της το σύνολο
των οριστικών πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση που προέκυψαν και βάσει
των παραστατικών που αναφέρονται στην
παράγραφο 6 του Κεφαλαίου Ι του παρόντος
(τιμολογίων πωλήσεων προς την αλλοδαπή
εταιρεία καθώς και πιστωτικά τιμολόγια που
εξέδωσε σε περίπτωση επιστροφής αγαθών).

ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών: ΠΟΛ 1110

Ελεγχοι για δεύτερη δουλειά και ακίνητα

Ε

κπλήξεις για τον Σεπτέμβριο ετοιμάζει
το υπουργείο Οικονομικών, που έδωσε
εντολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για εκτεταμένες διασταυρώσεις των στοιχείων που δηλώθηκαν
με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.
Στο επίκεντρο των διασταυρώσεων το «πόθεν έσχες» όσων απέκτησαν ακίνητα πέρυσι,
η δεύτερη δουλειά των μισθωτών και τα εισοδήματα από ενοίκια που έχουν μπει στο μικροσκόπιο του Taxis, για να εντοπιστούν όσοι
έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή έχουν άλλες
παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Οι «ύποπτες» υποθέσεις θα σταλούν στις
αρμόδιες ΔΟΥ, που θα καλέσουν τους υπόχρεους για εξηγήσεις και ενδεχομένως για
την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης
και την καταβολή πρόσθετων φόρων με τις
ανάλογες προσαυξήσεις και πρόστιμα. Αν
δεν υπάρξει ανταπόκριση από την πλευρά
του υπόχρεου για υποβολή συμπληρωματικής ή αρχικής δήλωσης, η εφορία θα βεβαι-

ώνει οίκοθεν την οφειλή και θα επιδιώκει την
είσπραξή της σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Οι οδηγίες
Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν επιδιώκεται να εντοπιστούν:
Οι Φορολογούμενοι που δήλωσαν εισοδήματα σαφώς μικρότερα από τις τεκμαρτές
δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων παρά το ότι τα τεκμήρια δεν
λαμβάνονται υπόψη στην εκκαθάριση των
δηλώσεων.
Ειδικά για τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» θα
γίνει σύγκριση του δηλωθέντος ετήσιου
οικογενειακού εισοδήματος με τις ετήσιες
τεκμαρτές δαπάνες (αγορές για ακίνητα,
επιβατηγά αυτοκίνητα ΙΧ, σκάφη αναψυχής,
πισίνες, αεροσκάφη, ελικόπτερα κ.ά.). Για τη
διασταύρωση των στοιχείων αυτών θα ληφθούν υπόψη και άλλα εισοδήματα, όπως
αυτά που απαλλάσσονται από φόρο ή φορο-

λογούνται με ειδικό τρόπο, χρηματικά ποσά
που προέρχονται από πώληση περιουσιακών
στοιχείων, δάνεια και εισοδήματα προηγούμενων ετών που ήδη φορολογήθηκαν, εφόσον αυτά έχουν αναφερθεί στη δήλωση.
Φορολογούμενοι με διπλή ή και τριπλή απασχόληση που στη φορολογική τους δήλωση
δήλωσαν τις αποδοχές μόνο από τη μία απασχόληση, με διασταύρωση των δηλώσεων
με τις δηλώσεις των εργοδοτών για απόδοση
του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
Ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν τα
ενοίκια που εισέπραξαν από την εκμίσθωση
ακινήτων με διασταύρωση των ενοικίων που
δήλωσαν ως εισόδημα με τη δαπάνη ενοικίου που δηλώσαν οι ενοικιαστές τους.
Επιχειρήσεις που ενοικιάζουν ακίνητα σε άλλες εταιρείες, κοινοπραξίες ή τράπεζες, αλλά
δεν εμφάνισαν αντίστοιχα έσοδα.
Πηγή : ΕΘΝΟΣ 1/8/2008
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Διευρύνεται η λίστα εκπιπτομένων δαπανών από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
β) Τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 9 του ν.3296/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄
253/14.12.2004).
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 προ-

καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

των επιχειρήσεων είναι δεσμευτική για τις
ελεγκτικές υπηρεσίες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Οι δαπάνες για τις οποίες γνωμοδότησε η ως άνω Επιτροπή ότι εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, έχουν,
κατά κατηγορία δαπάνης, ως το συνημμένο
παράρτημα.

3. Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημά
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους η αναγνώριση της έκπτωσης
των δαπανών που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα αυτό από τα ακαθάριστα έσοδα

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
1. Το κόστος αγοράς παγίου εξοπλισμού
επιχείρησης που παραχωρείται σε επιχειρήσεις που την πρακτορεύουν, υπόκειται
σε απόσβεση σύμφωνα με τις διατάξεις
της περ.στ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του
ν.2238/94.
2. Το ποσό που καταβάλλει επιχείρηση
σε εταιρεία leasing, πριν από τη λήξη της
συναφθείσας σύμβασης χρηματοδοτικής
μίσθωσης, για την αγορά του μισθίου της
σύμβασης αυτής, αποτελεί το κόστος
απόκτησής του, επί του οποίου υπολογίζονται οι αποσβέσεις.
3. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων
επί ανεγειρόμενης οικοδομής από επιχείρηση, το κόστος απόκτησης που πρέπει
να εμφανίσει στα βιβλία της για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που μένουν στην κυριότητά της (οι άλλες έχουν πωληθεί) είναι
αυτό που προκύπτει από το λόγο (σχέση)
των αντικειμενικών αξιών των κτιρίων
των εν λόγω οριζόντιων ιδιοκτησιών
προς την αντικειμενική αξία ολόκληρου
του κτιρίου (χωρίς την αξία του οικοπέδου).
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών
απαιτήσεων (factoring) του ν.1905/1990
υπολογίζουν αποσβέσεις επισφαλών

απαιτήσεων, αποκλειστικά με βάση τις
διατάξεις του νόμου αυτού.
Το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερο των οριζόμενων ποσοστών
από τις διατάξεις του ν.1905/1990, ακόμα
και αν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα
μέσα, όπως ισχύει για τις υπόλοιπες εταιρείες βάσει των διατάξεων της περ.θ΄ της
παρ.1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ.

τικά του ΚΒΣ.
Στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την πρώτη εταιρεία
συνοδεύεται με τις υπόψη διατακτικές και
με απόδειξη είσπραξης του αντιτίμου των
διατακτικών αυτών.

3. Η αποζημίωση που καταβάλλει μισθώτρια επιχείρηση στον εκμισθωτή, λόγω
καταγγελίας σύμβασης εμπορικής μίσθωσης μετά την πάροδο διετίας από την
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
έναρξη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 43
Αμοιβές – Αποζημιώσεις
1. Η αμοιβή που καταβάλλει ανώνυμη του π.δ. 34/1995.
εταιρεία η οποία λειτουργεί ως «σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης» προς ΟΤΑ, στο Διάφορες περιπτώσεις δαπανών
1. Η δαπάνη των φαρμακευτικών γεπλαίσιο προγράμματος ανακύκλωσης
δημοτικών αποβλήτων του ν.2939/2001. νικά επιχειρήσεων για τη διεξαγωγή κλιΗ έκπτωση ενεργείται από τα ακαθάρι- νικών και επιδημιολογικών μελετών για
στα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας φάρμακα τα οποία εισάγονται ή παράεκδίδεται η σχετική απόφαση του Υ.ΠΕ. γονται από φαρμακευτικές εταιρείες και
με την προϋπόθεση ότι οι μελέτες αυτές
ΧΩ.Δ.Ε.
διενεργούνται με τη διαδικασία που προ2. Το ποσό που καταβάλλει επιχείρηση βλέπεται από τη νομοθεσία του Ε.Ο.Φ..
στο προσωπικό της για την κάλυψη δαπα2. Τα ποσά που καταβάλλουν, κατ’εφαρνών υπηρεσίας του εκτός έδρας (εξόδων
κίνησης), μέσω διατακτικών τροφής που μογή των διατάξεων του ν.2939/2001,
εκδίδονται από άλλη εταιρεία, αποτελεί οι επιχειρήσεις παραγωγής ή εμπορίας
φαρμάκων σε φορείς ή επιχειρήσεις αξιλειτουργική δαπάνη της
πρώτης και αναγνωρίζεται ως γενικό οποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάέξοδο διαχείρισης μόνο κατά το μέρος των συσκευασιών, οι οποίοι λειτουργούν
που καλύπτεται από τα σχετικά παραστα- με τελικό σκοπό την οργάνωση συστημά-
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Διευρύνεται η λίστα εκπιπτομένων δαπανών από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
των συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων.
3. Τα ποσά που καταβάλλει ημεδαπή
ανώνυμη εταιρεία για τη διαμονή στην
Ελλάδα στελεχών της αλλοδαπής μητρικής εταιρείας προκειμένου τα τελευταία
να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του
Δ.Σ. της ημεδαπής θυγατρικής Α.Ε., με τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στην περιπτ. μ΄ του άρθρου 31.
4. Οι δαπάνες που πραγματοποιούν
οι ημεδαπές εταιρείες των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε αλλοδαπό
χρηματιστήριο, για την ενημέρωση του
επενδυτικού κοινού. Στις δαπάνες αυτές
περιλαμβάνονται η αμοιβή εξειδικευμένων συμβούλων (χρηματιστηριακοί
σύμβουλοι, δικηγόροι, λογιστές κ.λ.π.), το
κόστος σύνταξης, επιμέλειας, έκδοσης,
αποστολής και δημοσίευσης στοιχείων
που υποβάλλονται ή απευθύνονται στις
χρηματιστηριακές αρχές και τους επενδυτές, σε περιοδική βάση ή όταν αυτό
ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους.
Επίσης, στις δαπάνες αυτές εντάσσονται
και η προμήθεια , διατήρηση, χρήση και
συντήρηση μηχανογραφικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων παρακολούθησης χρηματιστηριακών συναλλαγών,
καθώς και ο διορισμός και η αμοιβή των
κατά τόπους θεματοφυλάκων που προβλέπονται από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία του συγκεκριμένου κάθε φορά
κράτους.
5. Οι προμήθειες που καταβάλλει επιχείρηση σε τρίτους, στις εγκαταστάσεις
των οποίων αποθηκεύονται αγαθά της,
λόγω της μεσολάβησής τους για την πώληση των αγαθών αυτών σε άλλους.
6. Τα ποσά που καταβάλλει επιχείρηση
σε τρίτους (επιχειρήσεις ή μη) στις εγκαταστάσεις των οποίων έχει εγκαταστήσει
αυτόματους πωλητές, μέσω των οποίων
διαθέτει η ίδια τα αγαθά της προς το κοινό και με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί το νόμιμο στοιχείο.

7. Οι δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων σε δημόσιους χώρους, οι οποίες
πραγματοποιούνται στα πλαίσια χορήγησης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης,
ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης, με την
προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται σύμβαση
μίσθωσης.
8. Η δαπάνη απόκτησης- διατήρησης
«σημάτων συμμόρφωσης» (π.χ. TUV, VDS,
BSI κλπ.), τα οποία δεν εμπίπτουν στα
συστήματα ποιότητας ISO, HACCP και τη
σήμανση CE και συνδέονται άμεσα με τις
δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής
ανάπτυξης.
9. Οι δαπάνες ανώνυμης εταιρείας για
διαμόρφωση χώρων και ανακαίνιση επιχειρήσεων τρίτων που την πρακτορεύουν, ως γενικά έξοδα διαχείρισης εντός
της χρήσης που θα πραγματοποιούνται.
10. Η δαπάνη ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και παροχής νερού ακινήτου, όταν
ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα της
εταιρείας, στην οποία ανήκει κατά κυριότητα το κτίριο, εξοφλείται από την ίδια
και στη συνέχεια τιμολογεί με το ίδιο
ποσό την επιχείρηση που χρησιμοποιεί
το ακίνητο, ανεξάρτητα αν η τελευταία
καταβάλλει ή όχι μίσθωμα.
11. Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλει μισθώτρια επιχείρηση σε εκμισθωτή οικοπέδου επί του οποίου ανεγείρει κτίριο με
δικές της δαπάνες, εκπίπτει ισόποσα στα
έτη διάρκειας της μίσθωσης, ανεξάρτητα
από το χρόνο ολοκλήρωσης του κτιρίου.
12. Το ποσό που καταβάλλει τράπεζα ή
θυγατρική της εταιρεία σε ημεδαπή επιχείρηση για την απόκτηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης κινηματογραφικής
ταινίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα οποία στη συνέχεια μισθώνει στην
τελευταία, η οποία και τα εκμεταλλεύεται
(προβολή σε κινηματογραφικές αίθουσες
κλπ.), αποσβένεται ισόποσα στις χρήσεις
που διαρκεί η μίσθωση. Ειδικά κατά την

πρώτη χρήση αποσβένεται ποσό που
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που
εμπίπτει στη σύμβαση.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Τα μισθώματα που καταβάλλουν φαρμακευτικές επιχειρήσεις για οπτικοακουστικά μέσα και τους χώρους στους οποίους
τοποθετούνται stands από αυτές κατά τη
διεξαγωγή ιατρικών συνεδρίων, με την
προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το δημοτικό τέλος που τους αναλογεί.
ΔΩΡΕΕΣ
Τα χρηματικά ποσά των δωρεών που
κατατίθενται ή μεταφέρονται στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ
των πυρόπληκτων, με την προϋπόθεση
της ύπαρξης του σχετικού αποδεικτικού
κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της
Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα
καθώς και στα Ταχυδρομικά Καταστήματα της Ελλάδος.
ΤΟΚΟΙ
Τόκοι δανείου το οποίο συνάπτει ημεδαπή τράπεζα με την αλλοδαπή μητρική
της, για την έκδοση υβριδικών (δανειακών) τίτλων από την ημεδαπή μετά από
έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
Οι δασμοί και λοιποί φόροι – τέλη που
καταβάλλει επιχείρηση κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων που έχουν αγοραστεί
από εξωχώρια εταιρεία εκπίπτουν, σύμφωνα με την περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου
31 του ΚΦΕ από τα ακαθάριστα έσοδα,
έστω και αν τα ποσά αυτών έχουν ενσωματωθεί στο κόστος των αγορασθέντων
εμπορευμάτων (οι αγορές δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με την παρ.14 του ιδίου
άρθρου).
Επίσης, αναγνωρίζονται και τα λοιπά έξοδα που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή των υπόψη αγαθών (εκτελωνιστικά,
μεταφορικά, έξοδα τραπεζών κλπ.), με
την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από
νόμιμα παραστατικά.
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