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Προς:
Τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε. και τα Μέλη της Κ.Δ.

ΕΠΙΣΗΜΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε και Αξιότιμα Μέλη της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε., 
Με την παρούσα σας κάνουμε γνωστό ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φοροτεχνικών 
(ΙΝ–ΦΟΡΟ)   διοργανώνει  στις  5, 6 & 7  Δεκεμβρίου 2008  στην  πόλη της Δράμας το  2ο  
Πανελλήνιο Συνέδριο Λογιστών - Φοροτεχνικών με θέμα:

Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός και η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Με τη διοργάνωση του Συνεδρίου η Ομοσπονδία μας επιδιώκει να επεξεργαστεί και να 
αναδείξει τα προβλήματα του Κλάδου στη χώρα μας, τον ρόλο των Φοροτεχνικών στη νέα 
οικονομική πραγματικότητα και τις αναγκαίες αλλαγές που απαιτούνται ενόψει της υπό σύ-
στασης Οδηγίας, για την αναγνώριση των προσόντων άσκησης επαγγέλματος, της  ποιό-
τητας των υπηρεσιών και την σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας όπως αυτά καθορίζονται από 
την Οδηγία 36/2005.      
Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή – εισήγησή τους εκπρόσωποι Ομοσπονδιών Φοροτεχνικών 
Συμβούλων από επτά χώρες και θα υπάρχει επίσημη εκπροσώπηση και της C.F.E. (Συνομο-
σπονδία  Φοροτεχνικών Ευρώπης ) της οποίας είμαστε τακτικά μέλη.
Κρίνουμε απαραίτητη την Συμμετοχή και την τοποθέτηση του επιστημονικού φορέα που 
εποπτεύει τον Κλάδο μας ως εκ τούτου ζητούμε να μας γνωστοποιήσετε τον εκπρόσωπο 
σας για να περιληφθεί στα σχετικά έντυπα.
Ευελπιστούμε ότι (η εδώ και μήνες προγραμματισμένη λόγω των πολλών λεπτομερειών) 
η χρονική περίοδος του Συνεδρίου δεν θα συμπέσει με την Τακτική Σ.τ.Α. του Ο.Ε.Ε. στην 
οποία συμμετέχουν και Μέλη μας, γιατί επιθυμούμε την παρουσία και τοποθέτηση του 
Προέδρου του Ο.Ε.Ε. ενώπιον των Ευρωπαίων Συναδέλφων μας, ενώ έγκαιρα θα σας σταλεί 
και κατάλογος των υπολοίπων ομιλητών. Σημειώνουμε ότι το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα σας σταλεί σε 
εύλογο χρονικό διάστημα.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Πανίδης  Αβραάμ                                                      Πατέλης Γ. Νικόλαος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Η Epsilon Net και η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. 
      διοργανώνουν 
      ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΑΛΛΑΓΩΝ

- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

- ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία του Συλλόγου μας 
για την ψήφιση του άρθρου 14 του νέου 
φορολογικού νομοσχεδίου που καταργεί 
το αφορολόγητο όριο των 10.500,00 €

-Epsilon net
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

-ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΙΑΘΕΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15.10.2007  - 15.5.2008

- Χωρίς πρόστιμα και με δόσεις 
Δώρα της Εφορίας για να εισπράξει ένα δισ. 
ευρώ από ληξιπρόθεσμα χρέη

 - Περαίωση με ένα κλικ 

- Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις υπηρε-
σίες των Σχολών Οδηγών και των Κέντρων 
Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων 
οδηγών

Π ε ρ ι ο δ ι κ ή  Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή  Έ κδ ο σ η  σ ε  Λ ο γ ι σ τ ι κά  &  Φ ο ρ ο τ ε χ ν ι κά  θ έ μ α τ α
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.:: επιγραμματικά::.
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Το ΙΝ-ΦΟΡΟ σύντομα θα ανακοι-
νώσει την έναρξη 

Προγραμμάτων 
Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης
τα οποία  θα υλοποιηθούν με τη 
μέθοδο της Ανοικτής Εξ Αποστά-
σεως Εκπαίδευσης και διαδικτυα-
κές τεχνολογίες (που επιτρέπουν 
την παρακολούθηση από κάθε πε-
ριοχή της χώρας). 

http://www.bmsoftware.gr


Η Epsilon Net και η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. 
      διοργανώνουν  

      ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΑΛΛΑΓΩΝ
  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2008-2009 

ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΝΕΕΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ  
ΝΕΟ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΝΟΜΟ        
                 Αλλαγές στη Φορολογία 

            Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και 
            Εταιρειών- Ποιες είναι οι περιπτώσεις που διατηρείται το αφορολόγητο για τους μη 

μισθωτούς συνταξιούχους ;
- Πως διαμορφώνεται η φορολογία των συναλλαγών των μετοχών στο ΧΑ μετά τις νέες 

μεταβολές;
            -Πώς θα φορολογούνται τα διανεμόμενα κέρδη των Ανωνύμων  Εταιριών;

            Α’ ΜΕΡΟΣ Εισηγητής 
            Σ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ :   Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Υπουργείου 

        Οικονομικών
           Περαίωση Εκκρεμών Φορολογικών Υποθέσεων μέχρι και  τη χρήση 2006

- Πώς θα περαιωθούν οι χρήσεις 2000 έως και  2006;
- Τυχόν ζημία μίας περαιούμενης χρήσης συμψηφίζεται στην   επόμενη;
- Μπορεί να περαιωθεί χρήση με βεβαιωμένες παραβάσεις  του Κ.Β.Σ.;        

             Β’ ΜΕΡΟΣ Εισηγητής 
   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣτ. Γενικός Διευθυντής   Φορολογικού Ελέγχου Υπ. Οικονομικών

        ΑΘΗΝΑ  Σάββατο 18 
      Οκτωβρίου 2008 (09:00-15:00) Hotel Novotel

       Μιχαήλ Βόδα   4-6 
   Για  περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε 

   Γραφεία Ε.Φ.Ε.Ε.Α Τηλ.: 2108834483
email: efeea@otenet.gr

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση διευρυμένης συνεδρίασης του Δ. Σ. του Συλλόγου μας και εναρ-
μονιζόμενοι με τις αντίστοιχες ομόφωνες αποφάσεις της κλαδικής μας ομοσπονδίας (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), 

της τοπικής μας ομοσπονδίας (Ο.Ε.Β.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ), αλλά και της συνομοσπονδίας μας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), 
την

 ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
τα Λογιστικά Γραφεία του Νομού μας συμμετέχουν στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων της χώρας κατά των μεθοδευμένων και συνεχών αποφάσεων της Πολιτείας, 

που θίγουν με τρόπο προκλητικό κι απαράδεκτο τα ασφαλιστικά και φορολογικά μας δικαιώματα. 
Από κοινού με τους συναδέλφους μας ελευθέρους επαγγελματίες, βιοτέχνες κι εμπόρους: 

1. Κλείνουμε τα γραφεία μας στις 22/10/2008 (όλο το 24ωρο)
2. Απέχουμε από κάθε συναλλαγή με τις ΔΟΥ, το ΤΑΧΙSnet, το ΙΚΑ, το ΙΚΑnet, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΑΕΔ & 

τις Τράπεζες
3. Συμμετέχουμε στις τοπικές κινητοποιήσεις, που με ευθύνη της ΟΕΒΕ Ν. Φλώρινας θα οργανω-

θούν 
Διεκδικούμε ενωτικά, συσπειρωμένοι γύρω από τα συνδικαλιστικά μας όργανα, με αποφασιστικό-

τητα και δυναμισμό:
1. Την ανάκληση του άρθρου 14 του νέου φορολογικού νόμου (για την κατάργηση του αφορολό-

γητου ορίου των 10.500,00 €)
2. Την εδώ & τώρα άμεση χρηματοδότηση του ημιθανούς ασφαλιστικού μας ταμείου (ΟΑΕΕ) με 

θεσμοθετημένους και σταθερούς πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό 
Για αποφάσεις που μας αφορούν, για αποφάσεις που υποθηκεύουν το παρόν και το μέλλον μας, 
είμαστε και μείς εδώ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ κι έχουμε τον τρόπο και την δύναμη να το δείξουμε.

   
                     ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Κατραντζής Δημήτρης                          Σερίδης   Πέτρος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
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   Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

   Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΦΕΕΗ θα συμμετέχει στην απεργία της 22/10/2008 σε συνεργασία με όλους τους φορείς των παραγωγικών 
τάξεων του Ν Ηρακλείου .

Αποφασισθήκαν τα παρακάτω ως για την ημέρα εκείνη.
1) Κλείσιμο των γραφείων και να μην πραγματοποιηθεί καμιά συναλλαγή 
2) Πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου μαζί με τους υπόλοιπους φορείς Τα καταστήματα της πόλης του Ηρακλείου καθώς και 
οι λοιπές επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστά .
3) Εκδήλωση διαμαρτυρίας  μπροστά στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης και επίδοση ψηφίσματος στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρει-
ας καθώς και στην Νομάρχη και Δήμαρχο  Ηρακλείου. 
4) Κατάληψη των γραφείων του ΟΑΕΕ για 2 ώρες και επίδοση ψηφίσματος για το ασφαλιστικό.     
5) Θα δώσουμε ψήφισμα προς δημοσίευση στον Τοπικό Τύπο που σας διαβιβάζουμε ως συννημενο .
6) Η συμμετοχή των μελών μας θα γίνει συντεταγμένα με δικό μας πανω διαμαρτυρίας .

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ         
Θέμα: Συμμετοχή στην Απεργία για το Ασφαλιστικό και το Φορολογικό

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 Το Δ Σ  της Ένωσης Φοροτεχνικών Ν Ηρακλείου αποφάσισε την συμμετοχή μας   στην Πανελλαδική Απεργιακή Κινητοποίηση για το 

Ασφαλιστικό και το Φορολογικό την ΤΕΤΑΡΤΗ   22/10/2008, υλοποιώντας παράλληλα και  την ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
στις 15/12/20007 για συμμετοχή μας σε κάθε κινητοποίηση της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. για το ασφαλιστικό και   κρίνοντας ότι με βάση ότι με τον ισχύον 

ασφαλιστικό νόμο , δημιουργούνται οι  συνθήκες μείωσης των συντάξεων μας  και η  υποβάθμιση των παροχών Υγείας:
1.- Υιοθετούμε πλήρως τα αιτήματα της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.  για τον Ασφαλιστικό μας Φορέα ( τον Ο.Α.Ε.Ε.), όπως: 

-  Η Χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού Οργανισμού (Ο.Α.Ε.Ε.).  Τους Επόμενους μήνες θα υπάρξει πρόβλημα στην καταβολή των Συντάξε-
ων . Ενώ συνεχίζεται η τακτική της αύξησης των εισφορών (8% αύξηση από 1/1/08) με διπλάσια του Πληθωρισμού ποσοστά. 
 - -      Την Διαδοχική Ασφάλιση
 - -      Την  Διεύρυνση της  Ασφαλιστικής Βάσης
 - -      Το αίτημα για Βαρέα και Ανθυγιεινά και για τους Ασφαλισμένους στον         ΟΑΕΕ
 - -    Τον  έλεγχο της Φαρμακευτικής Δαπάνης και  της κατευθυνόμενης Συνταγογραφίας που  υποσκάπτουν επικίνδυνα το Σ.Κ.Α. 
προς όφελος λίγων και ισχυρών Οικονομικών Συμφερόντων
 - -      Την βελτίωση των χαμηλών Συντάξεων ( 60% κάτω από 500€)
 - -       Την  διεκδίκηση αιρετής εκλεγμένης  Διοίκησης στον ΟΑΕΕ 
 -   -   Την συγχώνευση στον Ο.Α.Ε.Ε. με  άλλα Ταμεία, χωρίς να υπάρχουν οικονομικά και απογραφικά στοιχεία για την κατάσταση 
αυτών των Ταμείων, ενώ ορισμένα από αυτά είναι ήδη ελλειμματικά! Προ των  Ενοποιήσεων έπρεπε να γίνει η αναγκαία Απογραφή και Ανα-
λογιστικές μελέτες. Έτσι, το εφιαλτικό σενάριο μείωσης των Συντάξεων θα επανέλθει στο άμεσο χρονικό διάστημα για όλους τους Ασφαλι-
σμένους στο νέο ενοποιημένο Ο.Α.Ε.Ε..
      -   -        Οι μετά το 1992 Ασφαλισμένοι παραμένουν 2ης κατηγορίας πολίτες.
2.    -Για το νέο φορολογικό νόμο.
             - -         Ζητάμε την απόσυρση της  επιβολής φορολογικού συντελεστή 10% για εισοδήματα έως 10.500 ευρώ. Επαναφορά του αφορο-
λογήτου ορίου  .
             -  -         Καθιέρωση μόνιμου και δίκαιου  φορολογικού συστήματος, κατάργηση του ΚΒΣ και άμεσο έλεγχο το φορολογικών δηλώσεων 
ανά χρήση. 
 3.- Την Τετάρτη 22/10/08 να απέχουμε από κάθε συναλλαγή με τις Δ.Ο.Υ. και το TAXISNET.
  
4.- Το ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ καλεί τα Μέλη της αλλά και όλους τους συναδέλφους ελεύθερους επαγγελματίες λογι-
στές να πάρουν μέρος στην  κινητοποίηση που θα γίνει στο Ηράκλειο έξω από τα γραφεία της ΟΕΒΕΝΗ ΒΛΑΣΤΩΝ 10 ΠΑΛΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 09,00  και στην συνέχεια πορεία στους κεντρικούς δρόμους ,  την 22/10/2008 ημέρα Τετάρτη και να δείξουν, με την μαζικότητα 
της συμμετοχής μας ότι και οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί είναι διατεθειμένοι να αγωνισθούν – μαζί με όλους τους άλλους – για ένα βιώσιμο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και ένα μόνιμο δίκαιο φορολογικό σύστημα .
 
          5. – Να δοθεί προς δημοσίευση η παρούσα απόφαση στον  τοπικό τύπο

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

 
Ο Πρόεδρος                                                        Η  Γενική  Γραμματέας

             
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ                                              ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε συνέχεια πρόσφατων ανακοινώσεων που δημοσιεύθηκαν κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 

διάφορους φορείς, ανακοινώνω τα εξής:
Το προσεχές διάστημα θα συμμετάσχω ως εισηγητής αποκλειστικά στις κάτωθι 3 ημερίδες με τον τίτλο

 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2008-2009» που διοργανώνει η Epsilon net και το περιοδικό EPSILON 7:
Αθήνα : Σάββατο 18 Οκτωβρίου Ξενοδοχείο NOVOTEL (σε συνδιοργάνωση με την Ε.Φ.Ε.Ε.Α.)

Θεσσαλονίκη : Κυριακή 19 Οκτωβρίου Βελλίδο Συνεδριακό Κέντρο
Ηράκλειο: Σάββατο 1 Νοεμβρίου Ξενοδοχείο ATLANTIS

 Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διατύπωση σχετικά με την παρουσία μου σε «ημερίδες » που διοργανώνο-
νται από άλλους φορείς και πιο συγκεκριμένα από την ΠΕΦΕ, είναι αναληθής και παραπλανητική.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία σχετικά με τις ανωτέρω ημερίδες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνή-
σουν στα τηλέφωνα: 211 - 50070000, 2310 - 981700

Με εκτίμηση 
Σπύρος Βούλγαρης

Διεύθυνση Επιστημονικής Επιτροπής
Epsilon net Α.Ε.

Epsilon net

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

σχέσεις, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, 
και τονώνουν την απασχόληση. Πιστεύουμε 
ακράδαντα, ότι τα εμπορικά καταστήματα 
δίνουν φως, ζωή και κίνηση στις πόλεις . 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη ανη-
συχία για την βιωσιμότητα των μικρών 
εμπορικών επιχειρήσεων, που υπάρχουν 
στα κέντρα των πόλεων και στις γειτονιές. Η 
πίεση που αντιμετωπίζουν προέρχεται κυρί-
ως από την επιθετική πολιτική των μεγάλων 
επιχειρήσεων (εκπτωτικά καταστήματα, πο-
λυχώροι), καθώς και από το αυξανόμενο φο-
ρολογικό και κανονιστικό βάρος που επω-
μίζονται. Επείγει να ληφθούν συγκεκριμένα 
μέτρα για την επιβίωσή τους, όπως άλλωστε 
αναφέρεται και στην αναθεωρημένη στρα-
τηγική της Λισσαβόνας 2008-2010. Ζητούμε  
την απόσυρση του επίμαχου άρθρου από το 
νομοσχέδιο για την κατάργηση του αφορο-

λόγητου ορίου των 10.500 €  για όλους τους 
επαγγελματικές  καθώς το θεωρούμε άδικο 
και αντισυνταγματικό  ( το αυτονόητο ίσοι σε 
ίσους), καθώς κρίνονται όλοι, εκ προοιμίου, 
ως φοροφυγάδες , ανεξάρτητα από εισόδη-
μα που δηλώνουν .  
Σαν ένα πρώτο τρόπο διαμαρτυρίας ο Σύλ-
λογός μας θα συμμετέχει στην απεργιακή 
κινητοποίηση της 22ας Οκτωβρίου 2008 
που αποφάσισαν η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 
απέχοντας από κάθε συναλλαγή με τις Δη-
μόσιες Οικονομικές Εφορίες και το TAXISnet 
την ημέρα εκείνη, ενώ δηλώνουμε ότι θα 
είμαστε συμπαραστάτες σε ότι άλλο μέτρο 
πίεσης αποφασίσουν τα Συνδικαλιστικά μας 
Όργανα μέχρι να καταργηθεί η σχετική δι-
άταξη που μηδενίζει το αφορολόγητο όριο 
μας αντί να το τιμαριθμοποιήσει .

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε) Αριθμός απόφασης Πρωτοδικείου 
Σερρών 166/1987 και αρ.καταχ. 1026/20-4-1988 

Π. Κωστοπούλου 12 Σέρρες - τηλ.23210-23007 και fax: 23210-23007 

 ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία του Συλλόγου μας για την ψήφιση του άρθρου 14 του νέου 
φορολογικού νομοσχεδίου που καταργεί το αφορολόγητο όριο των 10.500,00 €

Με εκτίμηση 
   Ο Πρόεδρος                                                                       Ο  Γραμματέας 

Αδαμίδης Αθανάσιος                                                                Βενέτης Θεολόγης

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 Οι Λογιστές – Φοροτέχνες του Ν. Σερρών  
αισθάνονται την υποχρέωση να αντιδρά-
σουν στα μέτρα του νέου φορολογικού νο-
μοσχεδίου το οποίο θίγει την τοπική κοινω-
νία και τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες των 
φορολογούμενων πολιτών, συγκεκριμένα  
το άρθρο 14 θεωρείται από τους μικρούς 
εμπόρους αντισυνταγματικό, αφού αφαιρεί 
το αφορολόγητο των 10.500€ μόνο από τις 
επαγγελματικές τάξεις
Στην Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Σερρών  πιστεύουμε ακόμη, 
ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελούν 
τον νευραλγικό ιστό στις πόλεις και στις γει-
τονιές μας . Προσδιορίζουν την πόλη χωρο-
ταξικά, εξανθρωπίζουν τις συναλλακτικές 
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Φορολογικά | Οικονομικά

Προθεσμία 40 ημερών έχουν οι φο-
ρολογούμενοι που χρωστούν στην 
Εφορία προκειμένου να ρυθμίσουν 

τις οφειλές τους. Με εγκύκλιο που εστάλη 
χθες από το υπουργείο Οικονομικών σε όλες 
τις Εφορίες ορίζεται ότι όσοι έχουν ληξιπρό-
θεσμες οφειλές μπορούν να τις εξοφλήσουν 
έως και σε 24 δόσεις και να απαλλαγούν ακό-
μη και από το σύνολο των προσαυξήσεων 
εκπρόθεσμης υποβολής. 
Πρόκειται για εγκύκλιο που εκδόθηκε σε 
εφαρμογή του πρόσφατου φορολογικού 
νόμου που προβλέπει τη ρύθμιση των ληξι-
πρόθεσμων χρεών με στόχο να εισρεύσει στο 
δημόσιο ταμείο τουλάχιστον ένα δισ. ευρώ. 

Ειδικότερα με βάση όσα ορίζονται στην 
εγκύκλιο: 

- Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθούν όλες οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιω-
θεί στην Εφορία έως και τις 30 Ιουνίου 2008. 

Χωρίς πρόστιμα και με δόσεις 
Δώρα της Εφορίας για να εισπράξει ένα δισ. ευρώ από ληξιπρόθεσμα χρέη 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ  10-10-2008

Εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από 
φόρο εισοδήματος του οικονομικού έτους 
2008, δηλαδή που αφορά εισοδήματα που 
αποκτήθηκαν το 2007. 

- Για την υπαγωγή στη ρύθμιση οι φορολο-
γούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική 
αίτηση το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 
στην Εφορία όπου έχουν βεβαιωθεί οι οφει-
λές. 

- Τα χρέη μπορεί να ρυθμιστούν έως και σε 24 
δόσεις με κίνητρο την ολική η μερική απαλ-
λαγή του οφειλέτη από τις προσαυξήσεις εκ-
πρόθεσμης καταβολής και τους πρόσθετους 
φόρους. Συγκεκριμένα, όποιος επιλέξει να 
εξοφλήσει την οφειλή του εφάπαξ θα γλιτώ-
σει από το σύνολο των προσαυξήσεων και το 
50% των πρόσθετων φόρων. Αν εξοφληθεί 
η οφειλή σε δύο ή τρεις δόσεις ο οφειλέτης 
απαλλάσσεται από το 100% των προσαυξή-
σεων, αν εξοφληθεί σε 4 έως 6 δόσεις απαλ-

λάσσεται από το 90% των προσαυξήσεων 
κ.ο.κ. 

- Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότε-
ρη από 300 ευρώ ενώ με την υπαγωγή στη 
ρύθμιση είναι υποχρεωτικό να καταβληθεί η 
πρώτη δόση. 

Σημειώνεται ότι με την υπαγωγή στη ρύθμι-
ση και την εξόφληση της πρώτης δόσης χο-
ρηγείται στον φορολογούμενο αποδεικτικό 
φορολογικής ενημερότητας διάρκειας ενός 
μήνα. Ωστόσο, αν το αποδεικτικό φορολογι-
κής ενημερότητας προορίζεται για τη μετα-
βίβαση ακινήτου από τον οφειλέτη, ο προ-
ϊστάμενος της Εφορίας μπορεί να αρνηθεί 
τη χορήγησή του ή να δεσμεύσει μέρος του 
τιμήματος που θα προκύψει από την πώληση 
του ακινήτου. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση 
αναστέλλονται ορισμένα μέτρα αναγκαστι-
κής είσπραξης που έχουν ληφθεί από την 
Εφορία εναντίον του οφειλέτη. 

Τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής συ-
μπλήρωσης και υποβολής των απο-
γραφικών δελτίων καθώς και της 

αυτόματης έκδοσης των εκκαθαριστικών 
σημειωμάτων για την περαίωση των εκκρε-
μών φορολογικών υποθέσεων των χρήσεων 
2000-2006 παρέχει σε εκατοντάδες χιλιάδες 
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες 
η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη-
μάτων του υπουργείου Οικονομίας και Οικο-
νομικών.

Από χθες η ΓΓΠΣ έχει θέσει σε λειτουργία, 
στην ιστοσελίδα της στο Διαδίκτυο (στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση www.gsis.gr/taxisnet/
per2008/index.jsp), τη νέα υπηρεσία για τον 
υπολογισμό και την έκδοση του απογραφι-
κού δελτίου – εκκαθαριστικού σημειώματος 
περαίωσης των ανέλεγκτων φορολογικών 
υποθέσεων. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, ο 
κάθε ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας μπο-
ρεί ειδικότερα:

1. Να συμπληρώσει ηλεκτρονικά, σε ειδι-
κή φόρμα, το απογραφικό δελτίο με όλα τα 
στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολο-
γισμό του αποτελέσματος της περαίωσης.

Περαίωση με ένα κλικ
2. Να αποστείλει ηλεκτρονικά στην αρμόδια 
ΔΟΥ το απογραφικό δελτίο που συμπλήρωσε 
και ταυτόχρονα να λάβει έτοιμο εκτυπωμένο 
το οριστικό ειδικό εκκαθαριστικό σημείωμα 
της περαίωσης. Την επόμενη εργάσιμη ημέ-
ρα, όμως, υποχρεούται να προσέλθει στην 
αρμόδια ΔΟΥ με το εκτυπωμένο εκκαθαρι-
στικό στο χέρι, προκειμένου να υπογράψει 
την πράξη αποδοχής της περαίωσης και να 
τακτοποιήσει την εξόφληση του συνολικού 
ποσού των πρόσθετων φόρων που θα ανα-
γράφει το εκκαθαριστικό, καταβάλλοντας 
τουλάχιστον προκαταβολή ίση με το 20% της 
συνολικής οφειλής. Η ΓΓΠΣ παρέχει προς τους 
φορολογουμένους-χρήστες της νέας αυτής 
υπηρεσίας αναλυτικές οδηγίες για την ορθή 
ηλεκτρονική συμπλήρωση του απογραφικού 
δελτίου και την έκδοση του εκκαθαριστικού 
σημειώματος περαίωσης. Σύμφωνα με τις 
βασικότερες οδηγίες:

- Αφού συμπληρωθούν τα πεδία του απο-
γραφικού δελτίου, είναι δυνατή η προσωρινή 
αποθήκευση με ένα «κλικ» πάνω στην ένδει-
ξη «Προσωρινή».

- Εάν ο φορολογούμενος αποφασίσει ότι το 
απογραφικό δελτίο, όπως το έχει συμπληρώ-
σει, είναι έτοιμο να αποσταλεί ηλεκτρονικά 
στην αρμόδια ΔΟΥ, πρέπει να κάνει «κλικ» 
πάνω στην ένδειξη «Οριστική».

- Τα οικονομικά στοιχεία για τις χρήσεις 2000-
2001 (οικονομικά έτη 2001-2002) πρέπει να 
αναγράφονται σε δραχμές, ενώ για τις χρή-
σεις 2002-2006 (οικονομικά έτη 2003-2007) 
σε ευρώ.
Δυνατότητα χρήσης της νέας αυτής ηλεκτρο-
νικής υπηρεσίας έχουν όλοι οι επιχειρηματίες 
και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που επιθυ-
μούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση για την 
περαίωση, εφόσον δεν έχουν διαπράξει δια-
πιστωμένες παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων ή δεν έχουν άλλες ελεγκτικές 
εκκρεμότητες (αποκρυβείσα φορολογητέα 
ύλη, προσφυγές κ.λπ.). Απαραίτητη προϋπό-
θεση για τη χρήση της υπηρεσίας είναι ο εν-
διαφερόμενος φορολογούμενος να διαθέτει 
κωδικούς πρόσβασης στο δίκτυο TAXISNET 
της ΓΓΠΣ.
Για την εγγραφή στο TAXISNET, υποβάλεται 
ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.
taxisnet.gr 

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος 14-10-2008



Με αφορμή την υποβολή υπο-

μνημάτων της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων και 

Μοτοσικλετών (ΠΟΕΕΟΑΜ), σχετικά με 

την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρε-

σιών εκπαίδευσης που παρέχονται από 

τις Σχολές Οδηγών και τα Κέντρα Θεω-

ρητικής Εκπαίδευσης προς υποψήφιους 

οδηγούς, για απόκτηση επαγγελματικών 

διπλωμάτων οδήγησης, η Υπηρεσία μας 

επανεξέτασε το θέμα και για την ομοιό-

μορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξε-

ων παρέχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτω-

σης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 

22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), 

απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παροχή 

υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι 

στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις 

αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πα-

ρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή 

από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από 

την, κατά περίπτωση, δημόσια αρχή. 

Με τις εγκυκλίους 10/

Π.4336/3162/10.07.87 και 

1131481/7043/ΠΟΛ.1282/ 23.12.92 

διευκρινίζεται ότι στην έννοια της εκ-

παίδευσης περιλαμβάνεται και η επαγ-

γελματική εκπαίδευση, δηλαδή εκείνη 

η οποία επιδιώκει να μεταδώσει στους 

σπουδαστές τεχνικές ή άλλες εξειδικευ-

μένες γνώσεις ή γνώσεις επαγγελματι-

κές και να καλλιεργήσει σ΄ αυτούς επι-

δεξιότητες, ώστε μετά την αποφοίτησή 

τους να μπορούν να ασκήσουν με επιτυ-

χία ορισμένο επάγγελμα. Επίσης, διευ-

κρινίζεται ότι δεν απαλλάσσεται από το 

Φ.Π.Α. η παροχή εκπαίδευσης ερασιτε-

χνικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα. 

 Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέ-

χουν οι Σχολές Οδηγών και τα Κέντρα 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες των Σχολών Οδηγών 
και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών

Θεωρητικής Εκπαίδευσης προς υπο-

ψήφιους οδηγούς για την απόκτηση 

διπλωμάτων οδήγησης στις κατηγορίες 

Γ (φορτηγά), Δ (λεωφορεία), Γ + Ε (ντα-

λίκες) και Δ + Ε έχουν σκοπό να μετα-

δώσουν τεχνικές και εξειδικευμένες 

γνώσεις προκειμένου αυτοί να έχουν τη 

δυνατότητα να εργαστούν ως επαγγελ-

ματίες οδηγοί. 

Για το λόγο αυτό γίνεται δεκτό ότι οι 

υπηρεσίες εκπαίδευσης, τόσο σε πρα-

κτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, 

που παρέχονται από τις Σχολές Οδηγών 

και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευ-

σης προς υποψήφιους οδηγούς για την 

απόκτηση μόνο επαγγελματικών διπλω-

μάτων οδήγησης (Γ, Δ, Γ + Ε και Δ + Ε) 

εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις 

του άρθρου 22 παρ. 1, περιπτ. ιβ΄ του 

Κώδικα Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις Σχολές 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών 

Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων 

Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και 

τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Μεταφορέων (Σ.Ε.Κ.Α.Μ.), οι οποίες πα-

ρέχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση προς 

οδηγούς για την απόκτηση πιστοποιητι-

κού επαγγελματικής κατάρτισης. 

Σημειώνεται ότι τα μαθήματα οδήγησης 

και τα θεωρητικά μαθήματα προς ιδιώ-

τες για την απόκτηση διπλώματος οδή-

γησης των κατηγοριών Α και Β εξακο-

λουθούν να υπάγονται σε Φ.Π.Α. 19%. 

Αναφορικά με το δικαίωμα έκπτωσης, 

το άρθρο 30 του Κώδικα Φ.Π.Α., στην 

παράγραφο 1 προβλέπει ότι ο υποκεί-

μενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει, 

από το φόρο που αναλογεί στις ενερ-

γούμενες από αυτόν πράξεις παράδο-

σης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και 

ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το 

φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί, 

η παράδοση αγαθών και η παροχή υπη-

ρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η ει-

σαγωγή αγαθών που έγιναν από αυτόν, 

καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που 

πραγματοποιήθηκαν από αυτόν. 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του 

ιδίου Κώδικα ορίζεται ότι σε περίπτωση 

που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμο-

ποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγ-

ματοποίηση πράξεων, για μερικές από 

τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκ-

πτωσης, ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται 

σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού 

ποσού του φόρου. 

Ως εκ τούτου οι Σχολές Οδηγών και τα 

Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης υπο-

ψηφίων οδηγών για τις κοινές τους 

εισροές έχουν δικαίωμα έκπτωσης του 

φόρου εισροών μόνο κατά το μέρος των 

πραγματοποιουμένων φορολογητέων 

πράξεων. Επίσης, όσον αφορά αγαθά 

επένδυσης για τα οποία δεν έχει παρέλ-

θει η πενταετία από την πρώτη χρησι-

μοποίησή τους έχουν υποχρέωση δια-

κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 33 

του Κώδικα ΦΠΑ. 

Η παρούσα εγκύκλιος ισχύει για πρά-

ξεις που πραγματοποιούνται από την 

έκδοσή της και μεταγενέστερα. Κατά 

συνέπεια, για πράξεις που πραγματο-

ποιήθηκαν μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 

2008 οφείλεται ο αναλογών φόρος στο 

δημόσιο. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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