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Δράσεις | Αντιδράσεις
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ		
ΙΝ - ΦΟΡΟ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 			
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φοροτεχνικών (ΙΝ - ΦΟΡΟ),
διοργανώνουν στις 10 – 11 Οκτωβρίου 2008 στην Δράμα, Προ – Συνέδριο
π ¡ ™ ∆ π ∆ √ À ∆ √ º √Φοροτεχνικών
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Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός και η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα
Με τη διοργάνωση του Συνεδρίου η Ομοσπονδία μας επιδιώκει να επεξεργαστεί και να αναδείξει τα ζητήματα του κλάδου στη χώρα μας, στο ρόλο
των φοροτεχνικών στη νέα οικονομική πραγματικότητα και τις αναγκαίες
αλλαγές που απαιτούνται ενόψει της υπό σύστασης Οδηγίας, για την αναγνώριση των προσόντων άσκησης επαγγέλματος, της ποιότητας των υπηρεσιών, την ανάγκη δημιουργίας τιμοκαταλόγου και την σύσταση κώδικα
Δεοντολογίας όπως αυτά καθορίζονται από την Οδηγία 36/2005.
Αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και πληροφορίες για την διεξαγωγή του Προ
– συνέδριο θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύχος και θα ενημερωθούν
όλες οι Ενώσεις έως 15 Σεπτεμβρίου 2008.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και πιστεύουμε στη συμβολή σας στη
δύσκολη προσπάθεια της Ομοσπονδίας μας.
Με εκτίμηση
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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).

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.		
Πανίδης Αβραάμ			

Ο Πρόεδρος του ΙΝ – ΦΟΡΟ
Δεληγιάνης Αθανάσιος
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Δράσεις | Αντιδράσεις
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: απορρίφθηκε η αίτηση του Δ.Σ.Θ. για την αποκλειστική
συμπλήρωση δηλώσεων Κτηματολογίου από Δικηγόρους
Συνάδελφοι,
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με μια 11σέλιδη απόφασή του (αρ.5288/13-8-2008) απέρριψε το αίτημα για διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων
(συζήτηση 18/7/08) που κατέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κατά Λογιστών
και Μηχανικών, στο οποίο ζητούσαν να σταματήσει οι συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων
Κτηματολογίου από άλλες επαγγελματικές τάξεις γιατί (κατά την άποψή τους) αυτό έπρεπε να
αποτελεί αποκλειστικό έργο των Δικηγόρων ενώ ταυτόχρονα διεκδικούσαν και αποζημιώσεις
σεβαστού ύψους και σφράγισμα των γραφείων τους.
Τον τρόπο που επέλεξε ο Δ.Σ. Θ. για να προασπίσει τα επαγγελματικά συμφέροντα των Μελών
του, δεν ακολούθησαν άλλοι Δικηγορικοί Σύλλογοι καθώς, πολύ σωστά και έγκαιρα, προείδαν
ότι δεν υπήρχε το νομικό υπόβαθρο για να υποστηριχθεί αυτή η υπόθεση, ενώ παράλληλα
υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να άνοιγε και η μη επιθυμητή συζήτηση για την επιβολή Φ.Π.Α. στις
αμοιβές των αντίστοιχων υπηρεσιών από τους Δικηγόρους.
Το αρμόδιο Δικαστήριο λοιπόν αναφέρει στο σκεπτικό της απόφασης:
«Περαιτέρω από καμία διάταξη του νόμου αυτού και της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκύπτει ότι ανατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα στους δικηγόρους η επιμέλεια των εργασιών συμπλήρωσης και υποβολής των δηλώσεων στο κτηματολόγιο κατά την
διάταξη του άρθρου 1 του ν.2308/1995, η δε περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 της πιο πάνω
απόφασης αφορά την νομική επεξεργασία των δηλώσεων από το στάδιο της παραλαβής των
και μετά μέχρι την σύνταξη και ανάρτηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.»
Και καταλήγει η απόφαση:
«Σύμφωνα όμως με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως μη
νόμιμη, καθόσον υπό τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν προκύπτει ότι η συμπλήρωση δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου αποτελεί αποκλειστικό έργο των Δικηγόρων και συνεπώς η
επιμέλεια υποθέσεων συμπλήρωσης των δηλώσεων αυτών δεν συνιστά την αξιόποινη πράξη
της αντιποίησης δικηγόρων έργου κατά τις προϋποθέσεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 40 του
Κώδικα περί Δικηγόρων και συνεπώς δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του ίδιου
άρθρου που παραπέμπει στις προηγούμενες.
Γίνεται μνεία ότι με προφορική δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων, που καταχωρήθηκε
στα πρακτικά, άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση,. . . . . ., καθώς και το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος και η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Θεσσαλονίκης υπέρ του
καθού για τους λόγους που ανέφεραν.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση και η συνεκδικαζόμενη πρόσθετη παρέμβαση τα δε δικαστικά έξοδα να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων
καθόσον η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόσθηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (αρθρ.
179 ΚΠολΔ.)»
Παρά την παρουσία του Προεδρείου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κατά την συζήτηση, το όλο βάρος της
«απόδειξης του αυτονόητου» για λογαριασμό του Κλάδου μας ανέλαβε και σήκωσε με επιτυχία
το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης δια του προέδρου της κου Δόβελου Ιωάννη.
Οι Συνάδελφοί μας που ασκούν νόμιμα το λειτούργημα του Λογιστή – Φοροτεχνικού (κάτοχοι
Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού) με την δεδομένη και απαιτούμενη ευθύνη απέναντι στους
πελάτες τους και το Ελληνικό Δημόσιο μπορούν και θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση αυτού
του μεγάλου αναπτυξιακού έργου συνεργαζόμενοι ισότιμα με τις άλλες επαγγελματικές τάξεις,
που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, όπως έκαναν και μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε όλους
τους συναδέλφους που ήταν παρόντες στην δίκη για την συμπαράσταση που δείξανε στους
συναδέλφους και απέδειξαν περίτρανα σε όλους ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολύ
περισσότερα για τον κλάδο μας.
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Φορολογικά | Οικονομικά
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Άρθρο 28
Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Περαίωση
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων» του
ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύουν,
τροποποιούνται, αντικαθίστανται και συμπληρώνονται ως ακολούθως :
α. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 αντικαθίσταται η υποπερίπτωση
γγ΄ ως εξής :
«γγ) την ανακριβή καταχώρηση εσόδων ή
αγορών ή δαπανών στο έντυπο Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»
β. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 2 καταργείται και η περίπτωση ιβ΄
της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως
εξής:
«ιβ) Λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου
ως προς το πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου.»
γ. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής :
«Στη ρύθμιση που καθορίζεται με τα άρθρα
1 έως και 11 υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών
φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματιών,
οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους
που έκλεισαν μέχρι και τις 31/12/2006.»
δ. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης δ΄ του
άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής :
«δ) Υποθέσεις περαιωμένες οριστικά για τις
οποίες μέχρι την 31/12/2007 :»
ε. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής :
«α) Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.
για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις.»
στ. Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής :
«δ) Από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλούμενα ακαθάριστα
έσοδα είναι μεγαλύτερα του ποσού των
τριών δισεκατομμυρίων εξήντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων
(3.066.750.000) δρχ ή εννέα εκατομμυρίων
(9.000.000) ευρώ και όλες οι επόμενες αυτής
χρήσεις.»
ζ. Στο άρθρο 4 προστίθεται νέα περίπτωση
η΄ που έχει ως εξής :

«η) Από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση
για την οποία προκύπτει αναμφισβήτητα
από έκθεση ελέγχου ή δελτίο πληροφοριών
ή άλλο έγγραφο στοιχείο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
ή άλλης Δ.Ο.Υ. ή του Σ.Δ.Ο.Ε. ή της ΥΠ.Ε.Ε. ή
άλλης αρχής, η έκδοση πλαστών ή εικονικών
φορολογικών στοιχείων ή η λήψη εικονικών
φορολογικών στοιχείων ως προς τη συναλλαγή ή η νόθευση τέτοιων στοιχείων και όλες
οι επόμενες αυτής χρήσεις.»
η. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Επιτρέπεται η περαίωση ορισμένων, μόνο,
από τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται
στη ρύθμιση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1.»
θ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται τη βεβαίωση και καταβολή της συνολικής οφειλής
φόρου που προκύπτει από το ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του άρθρου 9, χωρίς να
συμψηφίζεται ή να εκπίπτεται ο φόρος που
βεβαιώθηκε με βάση τις οικείες δηλώσεις
που υποβλήθηκαν ή τα ποσά κύριου και
πρόσθετου φόρου που βεβαιώθηκαν με
βάση Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Απεναντίας, συμψηφίζεται το είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) ή τριάντα τοις εκατό
(30%) ή δέκα τοις εκατό (10%), κατά περίπτωση, της διαφοράς κύριου και πρόσθετου
φόρου που τυχόν έχει βεβαιωθεί λόγω άσκησης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου. Αν το ποσό που βεβαιώθηκε
λόγω άσκησης προσφυγής είναι μεγαλύτερο
του ποσού που προκύπτει από το ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, τότε η επιπλέον διαφορά δεν επιστρέφεται.»
ι. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής.
«5. Με την υπογραφή της προβλεπόμενης
από την παράγραφο 4 του άρθρου 9 πράξης, καταβάλλεται υποχρεωτικά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής οφειλής
φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α. και προστίμων
Κ.Β.Σ. που περαιώνονται με τις παρούσες διατάξεις.»
ια. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 6 καταργείται και η περίπτωση γ΄της
ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ποσό μικρότερο από πεντακόσια (500)
ευρώ για κάθε επιτηδευματία που τήρησε
βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το
ποσό του βεβαιωτέου φόρου ορίζεται στα

πεντακόσια (500) ευρώ.»
ιβ. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου
6 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση το παραπάνω ποσό φόρου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εξακοσίων (600) ευρώ.»
ιγ. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 4 του
άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Για τον υπολογισμό του ποσού του βεβαιωτέου φόρου στην περίπτωση που υπάρχει
απόφαση επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. ή έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ. από την οποία προκύπτει
απόκρυψη ακαθαρίστων εσόδων συγκεκριμένου ύψους ή δελτίο πληροφοριών της
υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 2, με συγκεκριμένα ποσά απόκρυψης, τα ποσά της απόκρυψης προσαυξάνουν τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα του οικονομικού έτους που
αφορούν και ο συντελεστής υπολογισμού
του φόρου γίνεται :»
δ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής :
«6. Η ζημιά που τυχόν περιλαμβάνεται σε
κάθε περαιούμενη ανέλεγκτη υπόθεση φορολογίας εισοδήματος συμψηφίζεται με το
ποσό των λογιστικών διαφορών που υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος και το τυχόν ακάλυπτο ποσό αυτής μεταφέρεται για
συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα των
επόμενων ετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός εάν η οικεία χρήση βαρύνεται
με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.
Τυχόν ζημιά που προκύπτει από τη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας
περαιούμενης χρήσης δεν μεταφέρεται για
συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα των
επόμενων ετών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, εφόσον η χρήση από την οποία
προέρχεται ή έστω μία από τις επόμενες
αυτής περαιούμενες χρήσεις βαρύνεται με
αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.
Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται το ελάχιστο ποσό βεβαιωτέου φόρου σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου αυτού.»
ιε. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται
αυτοδίκαια και την περαίωση ως ειλικρινών
των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών φοσυνέχεια στη σελίδα 4
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ρολογικών αντικειμένων με την επιφύλαξη
των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους.»
ιστ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 τροποποιείται η περίπτωση α΄ και προστίθεται νέα
περίπτωση γ΄, ως εξής :
«α) Εάν σε κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις υφίσταται περίπτωση επαύξησης των
δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6
ή τα δεδομένα των υποβληθεισών σχετικών
δηλώσεων εμφανίζουν διαφορές σε σχέση
με τα αντίστοιχα δεδομένα της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος και των εντύπων
που την συνοδεύουν, επί των επιπλέον ακαθάριστων εσόδων υπολογίζεται Φ.Π.Α. με
την εφαρμογή ως συντελεστή του μέσου
σταθμικού που προκύπτει από τη σχέση συνολικού φόρου εκροών της εκκαθαριστικής
δήλωσης στη συγκεκριμένη χρήση προς συνολικές φορολογητέες εκροές, προσαυξημένου κατά τριάντα τοις εκατό (30%).»
«γ) Σε περιπτώσεις εκκρεμών αιτημάτων
επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.,
η διαδικασία επιστροφής κατά τις κείμενες
διατάξεις προηγείται της περαίωσης της
υπόθεσης. Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που
προκύπτει από την εκκαθαριστική δήλωση
Φ.Π.Α. της τελευταίας περαιούμενης χρήσης
προσαυξάνει το ποσό της οφειλής βάσει
της περαίωσης της χρήσης αυτής, εφόσον
η χρήση από την οποία προέρχεται ή έστω
μία από τις επόμενες αυτής περαιούμενες
χρήσεις βαρύνεται με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.»
ιζ. Στο τέλος του άρθρου 7 προστίθεται νέα
παράγραφος που έχει ως εξής :
«4. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται η μη
υποβολή των σχετικών δηλώσεων ή υπάρχουν κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία για
τις δηλώσεις αυτές διενεργείται έλεγχος με
βάση τις κείμενες διατάξεις.»
ιη. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου
8 προστίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν
ως εξής :
«Ο ανωτέρω περιορισμός καταλαμβάνει και
τις περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί
σχετικές αποφάσεις από τα Πρωτοβάθμια
Δικαστήρια. Στις περιπτώσεις αυτές, με βάση
την κατά ανωτέρω περαίωση, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής
Υπηρεσίας ενεργεί συμπληρωματική βεβαίωση του επιπλέον προστίμου που τυχόν
οφείλεται ή έκπτωση του επιπλέον προστί-

μου που βεβαιώθηκε.»
ιθ. Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής :
«ιε) Το ποσοστό είκοσι τοις εκατό 20%
της συνολικής οφειλής που πρέπει να καταβληθεί με την υπογραφή της πράξης περαίωσης.»
κ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το ένα αντίτυπο του Μηχανογραφημένου
Εκκαθαριστικού Σημειώματος κοινοποιείται
επί αποδείξει στον επιτηδευματία και το άλλο
παραμένει στην αρμόδια για την τελευταία
ανέλεγκτη χρήση Δ.Ο.Υ. που αναγράφεται σε
αυτό. Κατ’ εξαίρεση, στον προϊστάμενο της
ίδιας Δ.Ο.Υ. παραμένουν και τα δύο αντίτυπα του Σημειώματος αυτού προκειμένου για
επιτηδευματία φυσικό πρόσωπο ή επιτηδευματία μη φυσικό πρόσωπο που μέχρι και το
έτος 2006 είχε διακόψει τις εργασίες του ή
είχε λυθεί κατά περίπτωση.»
κα. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4
του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής :
«Κατά την υπογραφή της πράξης καταβάλλεται υποχρεωτικώς το είκοσι τοις εκατό
(20%) του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος,
Φ.Π.Α. και τυχόν προστίμου Κ.Β.Σ.»

άδες (60.000) ευρώ, σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις.»
2. Οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου
που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 6 του ν. 3259/2004 προσαυξάνονται
κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες.
3. Οι επιτηδευματίες με υποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν.3259/2004
μπορούν να υποβάλουν την προβλεπόμενη
από την παράγραφο αυτή αίτηση εντός δύο
(2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.
3259/2004, καθώς και η υποβολή των Σημειωμάτων αυτών από τους ίδιους τους επιτηδευματίες στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του
ίδιου άρθρου, λήγει στις 31/12/2008.
5. Εκκρεμείς υποθέσεις υπαγόμενες στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου για τις οποίες οι
οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
και Φ.Π.Α. υπάγονται και στις διατάξεις των
άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ
253 Α΄) αλλά δεν έγινε εφαρμογή των διατάξεων αυτών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να περαιωθούν σύμφωνα με τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου,
χωρίς δυνατότητα πλέον εφαρμογής για τις
υποθέσεις αυτές των ως άνω διατάξεων του
ν. 3296/2004.

κβ. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 9 καταργείται και το τέταρτο εδάφιο
της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η κατά τα παραπάνω προθεσμία προσέλευσης και υπογραφής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από χρονικό διάστημα δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης 6. Οι διατάξεις της παραγράφου 1, καθώς και
του Μηχανογραφημένου Εκκαθαριστικού η περαίωση των υποθέσεων κατά τα άρθρα
Σημειώματος.»
1 έως 11 του ν. 3259/2004, με βάση και τις
μεταβολές που επέρχονται σύμφωνα με τις
κγ. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου παραγράφους 1, 2 και 3, ισχύουν από τη δη1 του άρθρου 11 αντικαθίστανται και προ- μοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημεστίθεται νέα περίπτωση γ΄ ως εξής:
ρίδα της Κυβερνήσεως.
«α) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής
οφειλής αυτών είναι μέχρι είκοσι πέντε χιλι- Άρθρο 29
άδες (25.000) ευρώ, σε έξι (6), κατ’ ανώτατο Παράταση της παραγραφής
όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις
της κάθε δόσης να υπολείπεται των πεντα- 31/12/2008, ημερομηνία μετά την οποία
κοσίων (500) ευρώ.»
παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου
«β) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής
οφειλής αυτών είναι πάνω από είκοσι πέντε φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται
χιλιάδες (25.000) και μέχρι εξήντα χιλιάδες μέχρι 31/12/2009.
(60.000) ευρώ, σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δό- Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν
σεις.»
ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομι«γ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής ών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.
οφειλής αυτών είναι πάνω από εξήντα χιλι-
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Καταιγίδα» νέων φόρων με περαίωση και ρύθμιση χρεών

Ε

ξι νέους φόρους, δύο ευνοϊκές ρυθμίσεις,
αλλά και δύο «πυροτεχνήματα», προκειμένου να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις,
περιλαμβάνει το «καλάθι» του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για το 2009.
Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γ.
Αλογοσκούφης, παρουσίασε χθες το «πακέτο»
των νέων μέτρων, που εγκρίθηκαν από την Κυβερνητική Επιτροπή, και τα οποία πιστοποιούν
το «ναυάγιο» του προϋπολογισμού αλλά και την
αποτυχία όλων των κινήσεων που έχουν γίνει
μέχρι σήμερα για τον ουσιαστικό περιορισμό
της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
Η στενωπός, στην οποία βρίσκεται πλέον η
ελληνική οικονομία, αναμφισβήτητα και λόγω
της διεθνούς κρίσης, οδήγησε την κυβέρνηση
στην υλοποίηση της τρίτης φάσης της φορολογικής μεταρρύθμισης με επώδυνα μέτρα που
θα περιληφθούν σε σχέδιο νόμου, το οποίο θα
κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.
Ειδικότερα, στο εν λόγω σχέδιο νόμου, μεταξύ
των άλλων, θα περιλαμβάνονται:
* Η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου για
ελεύθερους επαγγελματίες, εισοδηματίες και
επιτηδευματίες.
Συγκεκριμένα το αφορολόγητο όριο, των
10.500 ευρώ που ισχύει σήμερα με βάση τη
φορολογική κλίμακα, θα αντικατασταθεί με συντελεστή 10%, γεγονός που σημαίνει ότι οι ανωτέρω κατηγορίες φορολογουμένων θα πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ [EUR=X] που
θα αποκτούν.
Ετσι, στην περίπτωση που κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας δηλώσει το 2009 ότι τα φετινά του εισοδήματα ανήλθαν σε 10.500 ευρώ, θα
κληθεί να πληρώσει φόρο 1.050 ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, θεσπίζεται ειδική ρύθμιση για τους νέους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, για τους οποίους, κατά τα
τρία πρώτα έτη από την έναρξη εργασιών τους,
θα εξακολουθεί να ισχύει ως έχει το αφορολόγητο όριο.
Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν τα αφορολόγητα όρια που προβλέπονται για τα προστατευόμενα τέκνα (1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί,
1.000 ευρώ για το δεύτερο παιδί, 8.000 ευρώ για
το 3ο παιδί κ.λπ.).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάταξη αυτή συμβάλλει, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας
και Οικονομικών, Γ. Αλογοσκούφης, στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών,
καθώς η ανάλυση των φορολογικών εσόδων
δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ελεύθερων
επαγγελματιών - επιτηδευματιών δηλώνει κατά
μέσο όρο σημαντικά μικρότερο εισόδημα από
τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ενώ
παράλληλα μεγάλο ποσοστό δηλώνει εισόδημα
μικρότερο του αφορολογήτου ορίου που ισχύει
σήμερα (10.500 ευρώ) και υπάρχει σημαντική
καταστρατήγηση του αφορολόγητου ορίου.
* Η αύξηση των τελών κυκλοφορίας κατά 20%.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι το Νοέμβριο οι
ιδιοκτήτες όλων των επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής και

δημόσιας χρήσης, αλλά και μοτοσικλετών, θα
κληθούν να πληρώσουν τα νέα αυξημένα τέλη
για την απόκτηση του ειδικού σήματος τελών
κυκλοφορίας του 2009.
Υπενθυμίζεται πάντως ότι για μεν τα επιβατικά οχήματα δεν υπήρξε καμία αύξηση στα τέλη
από το 2005, ενώ για τα επαγγελματικά από το
2002. Τα ηλεκτροκίνητα και υβριδικά οχήματα συνεχίζουν να απαλλάσσονται τόσο από τα
τέλη ταξινόμησης όσο και από τα ετήσια τέλη
κυκλοφορίας.
* Η αύξηση του ποσοστού της προκαταβολής
φόρου για όλες τις επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, αυξάνεται από 65% σε 80%,
από το 2009, το ποσοστό προκαταβολής φόρου
των ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και ορισμένων
άλλων νομικών προσώπων, όπως των αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας και των δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων.
Μείωση φορολογικών συντελεστών
Το πρόγραμμα μείωσης των φορολογικών
συντελεστών για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους συνεχίζεται κανονικά και επιπλέον
η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο κ. Αλογοσκούφης, προχωρά από το 2010 στην περαιτέρω
μείωση των συντελεστών.
Στόχος της κίνησης αυτής είναι, σύμφωνα
με τον υπουργό Οικονομίας, η στήριξη των μισθωτών και συνταξιούχων, που «σηκώνουν» με
βάση και τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων τον κύριο όγκο
των φορολογικών βαρών, ενώ ενισχύει τη φορολογική δικαιοσύνη.
Ταυτόχρονα, όμως, το οικονομικό επιτελείο
προχωρά και στη μείωση της φορολογίας των
επιχειρήσεων, προκειμένου να ενισχυθούν η
επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η απασχόληση.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής:
* Μειώνεται σταδιακά, κατά μία ποσοστιαία
μονάδα κατ’ έτος, ο κεντρικός συντελεστής
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,
δηλαδή της κλίμακας εισοδήματος από 12.000
έως 30.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, από 25% που ισχύει για το
2009, διαμορφώνεται σε 24% στη χρήση 2010,
23% το 2011, 22% το 2012, 21% το 2013 και
20% από το 2014 και εφεξής.
* Μειώνεται σταδιακά, κατά μία ποσοστιαία
μονάδα κατ’ έτος, ο συντελεστής φορολογίας
εισοδήματος των κερδών των ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, συνεταιρισμών, δημόσιων, δημοτικών
επιχειρήσεων, καθώς και αλλοδαπών επιχειρήσεων, από 25% που ισχύει σήμερα σε 20% εντός
της περιόδου 2010 - 2014.
Συγκεκριμένα, ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 24% κατά τη χρήση του 2010, 23% του
2011, 22% του 2012, 21% του 2013 και 20% από
τη χρήση του 2014 και εφεξής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι ανωτέρω
ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο
νόμου έχουν ως πρωταρχική επιδίωξη, κατά

τον κ. Αλογοσκούφη, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την περαιτέρω διεύρυνση της
φορολογικής βάσης.
Το οικονομικό επιτελείο, άλλωστε, πιστεύει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την
αύξηση των φορολογικών εσόδων σε σχέση με
το ΑΕΠ, αφού το σύνολο των εσόδων από την
άμεση φορολογία στην Ελλάδα είναι σταθερά
τα τελευταία δεκαπέντε και πλέον χρόνια, πολύ
χαμηλότερο από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.,
παρά το γεγονός ότι οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα δεν είναι από τους χαμηλότερους στην Ε.Ε.
Φορολόγηση κινητών αξιών
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, όπως υπογράμμισε ο κ. Αλογοσκούφης, θεσπίζονται με το
εν λόγω φορολογικό νομοσχέδιο διατάξεις που
προβλέπουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2009:
* Φορολογούνται με συντελεστή 10% τα μερίσματα.
Συγκεκριμένα, τα μερίσματα που καταβάλλονται από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, θα
φορολογούνται, με τη μορφή παρακράτησης,
με τον ανωτέρω συντελεστή. Η φορολόγηση
αυτή εξαντλεί και τη φορολογική υποχρέωση
των δικαιούχων.
Επισημαίνεται ότι η σχετική διάταξη θα εφαρμόζεται για μερίσματα που εγκρίνονται από
γενικές συνελεύσεις ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών μετά την 1/1/2009.
Με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου, προβλέπεται και η φορολόγηση μερισμάτων που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος
από ανώνυμες εταιρείες της αλλοδαπής, με τη
μορφή παρακράτησης, με συντελεστή 10%.
* Φορολογείται η υπεραξία των μετοχών.
Ειδικότερα, τα κέρδη που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις από την πώληση εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους και οι οποίες αποκτώνται μετά την
1/1/2009, φορολογούνται με συντελεστή 10%.
Η σχετική διάταξη θα εφαρμόζεται και στις
μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς
αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό.
* Φορολογούνται τα stock options.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η ωφέλεια που
αποκτούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
ημεδαπής Ανώνυμης Εταιρείας, διοικητικά στελέχη, διευθυντές ή το προσωπικό της κατά την
άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της ίδιας της εταιρείας (stock options), εισηγμένων στο Χ.Α., φορολογείται με τις γενικές
διατάξεις, δηλαδή ως εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι θα φορολογείται αυτοτελώς, με συντελεστή 10%, η
υπεραξία που προκύπτει από την πώληση των
μετοχών αυτών.
* Καταργείται ο φόρος 0,15% που επιβάλλεται
στην αξία των πωλούμενων μετοχών, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που προέρχονται από αγορές που πραγματοποιούνται από
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Καταιγίδα» νέων φόρων με περαίωση και ρύθμιση χρεών
την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά, λόγω της επιβολής φορολογίας με συντελεστή 10% στα κέρδη που αποκτώνται από την πώληση μετοχών
εισηγμένων στο Χ.Α.
Αντίθετα, ο φόρος 0,15% διατηρείται για
πωλήσεις μετοχών που προέρχονται από αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2008 και για λόγους φορολογικής
ισότητας επεκτείνεται για πωλήσεις μετοχών
που πραγματοποιούνται μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, καθώς και για συναλλαγές,
μέσω του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων.
Δύο νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις
Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρά τις κατ’ επανάληψη στο παρελθόν δηλώσεις των στελεχών του οικονομικού επιτελείου, με τις οποίες
εξέφραζαν την αντίθεσή τους σε «χαριστικές»,
όπως της χαρακτήριζαν τότε, ρυθμίσεις καθώς
«αδικούν» τους συνεπείς φορολογούμενους, ο
κ. Αλογοσκούφης ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνηση προχωρά:
* στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων προς το Δημόσιο χρεών και
* στην περαίωση των εκκρεμών φορολογικών
υποθέσεων.
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ
Με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, που
εισπράττονται μέσω των ΔΟΥ και έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, για να καταβληθούν το πολύ σε 24 μηνιαίες δόσεις.
Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση
προβλέπει σημαντικά αλλά όχι χαριστικά, όπως
υπογράμμισε ο κ. Αλογοσκούφης, κίνητρα για
την υπαγωγή των οφειλετών στη ρύθμιση.
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της εφάπαξ
καταβολής, προβλέπεται η πλήρης απαλλαγή
από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
(ταμιακής προσαύξησης), καθώς και απαλλαγή
από τις φορολογικές προσαυξήσεις σε ποσοστό
50%.
Στην περίπτωση των δόσεων, προβλέπεται
η απαλλαγή από τις ταμιακές προσαυξήσεις σε
ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 60% και 100%,
ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, ενώ προβλέπεται η καταβολή ποσού προκαταβολής
15%.
Η προθεσμία μάλιστα για την υπαγωγή στη
ρύθμιση έχει ορισθεί για τις 20 Νοεμβρίου.
Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι, με την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση, θα μειωθεί το κόστος είσπραξης των οφειλών προς το Δημόσιο,
καθώς οι ΔΟΥ θα απεμπλακούν από διαδικασίες
που μέχρι σήμερα δεν είχαν επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2000 2006
Με τη «δικαιολογία» της πληθώρας αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από επαγγελματικές
οργανώσεις, το οικονομικό επιτελείο προχωρά
και στη ρύθμιση, με αντικειμενικές διαδικασίες,
των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008, ο οποίες
αφορούν στις διαχειριστικές περιόδους που
έκλεισαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, δηλαδή
τις χρήσεις 2000 έως και 2006. Επισημαίνεται ότι
η διαδικασία υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση
είναι προαιρετική.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση περιλαμβάνει τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους
επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις με ετήσια
ακαθάριστα έσοδα έως 9.000.000 ευρώ (μέχρι
ελεγκτικής αρμοδιότητας των ΠΕΚ), ενώ δεν
υπάγονται σε αυτήν οι εκδότες - λήπτες πλαστών στοιχείων, καθώς και οι εκδότες εικονικών
και λήπτες εικονικών στοιχείων ως προς τη συναλλαγή.
Η συγκεκριμένη πάντως διάταξη θα συνδυαστεί με παράταση των παραγραφόμενων χρήσεων κατά ένα έτος.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 28/8/2008

Μπαράζ μέτρων για φορολογικά έσοδα - δαπάνες
Καταργείται το αφορολόγητο όριο για
1.600.000 ελεύθερους επαγγελματίες
Ο εκτροχιασμός των δαπανών, η υστέρηση στα δημόσια έσοδα και ο κίνδυνος, που
ελλοχεύει, να υπαχθεί η χώρα σε καθεστώς
επιτήρησης οδηγεί την κυβέρνηση στη λήψη
φοροεισπρακτικών μέτρων, τη στιγμή μάλιστα που ο ελεγκτικός μηχανισμός «τελεί εν
υπνώσει».
Η κυβερνητική επιτροπή αποφάσισε χθες
την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου
για 1.600.000 ελεύθερους επαγγελματίες,

εισοδηματίες, εμποροβιοτέχνες και την επιβολή συντελεστή 10% για εισοδήματα μέχρι
10.500 ευρώ.
Τα φοροεισπρακτικά μέτρα που ενέκρινε η
κυβερνητική επιτροπή θα περιληφθούν στο
νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα στη
Βουλή και θα προβλέπει την αύξηση των τελών κυκλοφορίας κατά 20% και τη φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών (μερίσματα)
με συντελεστή 10%. Παράλληλα, από 1-12009 επιβάλλεται φόρος 10% στην υπεραξία
που προκύπτει από την πώληση μετοχών.

Ωστόσο, το μέτρο είναι αρνητικό για τα φυσικά πρόσωπα, δεδομένου ότι δεν θα μπορούν
να συμψηφίζουν τις ζημίες, σε αντίθεση με τα
νομικά πρόσωπα.
Το νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης νέα περαίωση για ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις για τις χρήσεις 2000-2006, καθώς και νέα
ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 24
μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση ότι θα
προκαταβάλλουν το 15% των χρεών τους.
Οπως ανακοίνωσε χθες ο κ. Αλογοσκούφης
εντάσσονται στον προϋπολογισμό οι περισσότεροι Ειδικοί Λογαριασμοί.

Η νέα φορολογική κλίμακα
Για εμποροβιοτέχνες, εισοδηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες
Κλιμάκιο 		
εισοδήματος 		
10.500			
1.500			
18.000			
45.000			
άνω 75.000			

Φορολογικός
συντελεστής
10%		
15%		
27%		
37%		
40%

Φόρος 		
κλιμακίου
1.050		
225		
4.860		
16.650		

Σύνολο			
εισοδήματος		
10.500			
12.000			
30.000			
75.000			

Σύνολο
φόρου
1.050
1.275
6.135
22.785
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