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Επιλογή θεμάτων: Αθανάσιος Δεληγιάννης -Υπ. Δημοσίων Σχέσεων Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

.:: επιγραμματικά::.
- Συμμετοχή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε στην
Απεργία στης 22/10/2008
- Β’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 11η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
- Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Περαίωσης
- ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΙΑΘΕΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15.10.2007 - 15.5.2008
- Νέες προτάσεις για τα τεκμήρια
Διαβίωσης μελετά το ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο
- Με μειωμένους συντελεστές οι
κρατήσεις
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º √2009
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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).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε
Τους

- Τον Πρόεδρο και τα Μέλη των Δ.Σ. των Ενώσεων Μελών και Μη Μελών τους Π.Ο.Φ.Ε.Ε
- Τα Μέλη των Ενώσεων Μελών και Μη Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
- Όλους τους Συναδέλφους Λογιστές Ελεύθερους Επαγγελματίες

17/10/2008
Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Ελληνική, την Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια Οικονομία σας καλούμε να συμμετέχετε με την ψυχή και το σώμα σας στην Πανελπ¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

λαδική απεργία που αποφάσισαν από κοινού η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και η Ε.Σ.Ε.Ε. για την
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 και ο λόγος δεν είναι απλά ότι η Ομοσπονδία μας ανήκει
στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και υπάρχει απόφαση Γ.Σ. από τον Δεκέμβριο του 2007 για συμμετοχή σε κάθε
αγωνιστική κινητοποίηση για να σωθεί ο ασφαλιστικός ΜΑΣ φορέας, ο Ο.Α.Ε.Ε., αλλά και γιατί
σε μια περίοδο που ο καθένας από μας
- βλέπει το εισόδημά του να συρρικνώνεται από την «ανέχεια» της αγοράς
- αισθάνεται αδύναμος να ζητήσει ή να επιβάλλει λογικές αυξήσεις αμοιβών ανάλογες με αυτές του πληθωρισμού
βλέπει να κινδυνεύει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημά του από την κατάργηση του
αφορολόγητου ορίου και το πιο αρνητικό είναι ότι αυτό «πέρασε» βάσει στοιχείων ( που αποδείχθηκαν πέρα από κάθε αμφιβολία) αλλοιωμένων με μόνο σκοπό την δημιουργία κοινωνικού μετώπου εναντίον όλων των μικροεπαγγελματιών και ελευθέρων επαγγελματιών.
Συνάδελφοι αυτή την χρονική στιγμή σας ζητούμε να διεκδικήσετε κάτι και για εσάς και όχι
μόνον για τους πελάτες σας.
Βγείτε από τα γραφεία σας και συμμετέχετε στις συγκεντρώσεις που οργανώνονται σε όλες τις
πόλεις εκείνες τις 2 – 3 ώρες που χρειάζονται. Ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας πάτε στην:
(Α) Κεντρική Συγκέντρωση στην Αθήνα: στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Κοραή (πεζόδρομος,
σταθμό μέτρο Πανεπιστήμιο).
(Β) Συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη: στις 09:00 π.μ. Αριστοτέλους και Τσιμισκή.
(Γ) Συγκεντρώσεις στις Πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας που θα καθορίσουν οι Τοπισυνέχεια στη σελίδα 2
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε
κές Ομοσπονδίες Επαγγελματοβιοτεχνών και τους Εμπορικούς Συλλόγους.
Και όλοι εσείς Συνάδελφοι, σαν μια πρώτη μορφή διαμαρτυρίας, κάντε λευκή απεργία απέχοντας από κάθε συναλλακτική δραστηριότητα με κάθε δημόσια υπηρεσία και αρχή, αλλά και με
τις εμπορικές τράπεζες. Έτσι με ευθύνη των Δ.Σ. ενημερώνουμε Μέλη και Μη, με ανακοινώσεις
και στον τοπικό τύπο και στις Δ.Ο.Υ. ότι:

Απέχουμε από κάθε δραστηριότητα - με φυσική παρουσία ή μέσω internet – με:
Δ.Ο.Υ. – TAXISnet - I.K.A. – IKAnet - Σ.Ε.Π.Ε. - Ο.Α.Ε.Ε. – Τράπεζες – Πρωτοδικεία
H Π.Ο.Φ.Ε.Ε. την ίδια μέρα συγκαλεί ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ στην Αθήνα (αμέσως μετά την
συμμετοχή μας στην κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας) στο κτίριο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε. (Αριστοτέλους 46 – ΑΘΗΝΑ )
Βασικός στόχος η λήψη απόφασης για κλιμάκωση των αντιδράσεων μας για την σταδιακή
αφαίρεση κεκτημένων δικαιωμάτων μας σαν επαγγελματίες .
Συνάδελφοι,
Ήρθε η στιγμή να δράσουμε ενωμένοι απέναντι στα κοινά προβλήματα, ήρθε η στιγμή για
μικρό «crash test» με αυτούς που μας αντιμετωπίζουν σαν άμισθους υπαλλήλους τους αλλά
κυρίως με τον κακό μας εαυτό που μας έμαθε – και δυστυχώς συνηθίσαμε - να θυσιάζουμε το
προσωπικό μας συμφέρον υπολογίζοντας πάντα και πρώτα το συμφέρον των πελατών μας
υπακούοντας σε έναν «αόρατο» κώδικα δεοντολογίας, του οποίου όμως τηρούμε, σωστά,
κάποια σημεία και άλλα παρακάμπτουμε «επωφελούμενοι» από την μη νομοθετική (ακόμη)
κατοχύρωσή του.
Ξεπεράστε τους ενδοιασμούς σας και μιμηθείτε κατ’ ελάχιστον άλλες επαγγελματικές – επιστημονικές ομάδες γιατί πρέπει επιτέλους να σπάσουμε τα δεσμά του λειτουργήματος που
ασκούμε αξιοποιώντας την ιδιάζουσα θέση μας ανάμεσα στους φορολογούμενους και την
πολιτεία.
Τα προβλήματα και οι κοινοί αγώνες είναι αυτά που μας ενώνουν και μας κάνουν δυνατούς. Και
ίσως η ρήση «δεν υπάρχει κακό χωρίς καλό μέσα του» αποδειχθεί στην πράξη για τον Κλάδο
μας στην κατεύθυνση της ενότητας κάτω από την ομπρέλα μιας Ομοσπονδίας, της Π.Ο.Φ.Ε.Ε..
Δεν αρκεί να διαμαρτυρόμαστε στις μεταξύ μας συζητήσεις ή στους διαδρόμους των Δ.Ο.Υ.
και των Υπηρεσιών αλλά πρέπει, σαν ένα πρώτο βήμα, στις 22/10 να αφήσουμε τα «μολύβια»,
τα «ποντίκια» και τα πληκτρολόγια των Η/Υ και να ενώσουμε την παρουσία μας και την φωνή
μας με τους επαγγελματοβιοτέχνες και τους εμπόρους, όλους αυτούς που αποτελούν το 95%
της πελατείας μας.

Στην Ολομέλεια των Προέδρων προσκαλούμε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους
από τις λίγες Ενώσεις – Σωματεία – Συλλόγους Συναδέλφων που δεν είναι
ακόμη Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για να ανταλλάξουμε απόψεις για το μέλλον μας .
Γιατί πολύ απλά ΜΟΝΟΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
Όσον αφορά τα Μέλη μας παρακαλούμε σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου να φροντίσετε για την ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ παρουσία επίσημου εκπροσώπου του Σωματείου σας , ο οποίος
θα ασκήσει και το αντίστοιχο δικαίωμα ψήφου.

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

Ο Γενικός Γραμματέας
Πατέλης Γ. Νικόλαος
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42 - 46 - ΑΘΗΝΑ 104 34
ΤΗΛ: 210 82 53 445 - FAX: 210 82 53 446 Ε - Μail: pofee@otenet.gr
ΑΠ.ΑΝΑΓ. ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ.ΚΑΤ. 545/4787/94

Β’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Φοροτεχνικών Ελευθέρων
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φοροτεχνικών
(ΙΝ-ΦΟΡΟ) και την Ένωση
Φοροτεχνικών – Λογιστών
Ελευθέρων Επαγγελματιών
Δράμας, σας προσκαλούν
στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Λογιστών – Φοροτεχνικών,
με θέμα :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 11η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
Προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου,
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών σας προσκαλούν στην Ολομέλεια των Προέδρων 2008 - προκειμένου να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας για τα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης που μας απασχολούν - που θα πραγματοποιηθεί στις

22 Οκτωβρίου 2008
στο κτίριο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε. (Αριστοτέλους 46 – ΑΘΗΝΑ )
Θέματα που θα συζητηθούν κατά την 11η Ολομέλεια Προέδρων
Τετάρτη 22/10/2008 προσέλευση 15.00 – πέρας …..
Θέματα:
• Η στάση της Ομοσπονδίας στην κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 10.500
ευρώ
• Ενημέρωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών μας από την συμμετοχή μας σαν
τακτικού μέλους στην C.F.E. (Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Φοροτεχνικών) – λήψη
αποφάσεων.

«Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός
και η Ευρωπαϊκή
πραγματικότητα»

• Ενημέρωση για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοροτεχνικών στην Δράμα στις 5,6,7/12/08
– λήψη αποφάσεων
• Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου – γραφείου από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
στην Αθήνα.
• Θέματα κοινού ενδιαφέροντος που θα έρθουν σαν εισήγηση από Δ.Σ. ή Γ.Σ. των Ενώ-

που θα διεξαχθεί στην πόλη
της Δράμας 5, 6 και 7
Δεκεμβρίου του 2008. στο

σεων Μελών μέχρι και την Κυριακή 19/10/08 ώστε να κοινοποιηθούν με e-mail ή fax σε
όλους στις 20/10.
• Θέματα που θα τεθούν, επί τόπου, προς συζήτηση από εκπρόσωπο Μέλους και για τα
οποία θα αποφασισθεί η συζήτησή τους κατά πλειοψηφία.

¨ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ¨

Σε περίπτωση κωλύματος σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ παρουσία επίσημου εκπροσώπου του Σωματείου σας, ο οποίος θα ασκήσει και το αντίστοιχο δικαίωμα ψήφου.

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

Με εκτίμηση

Ο Γενικός Γραμματέας
Πατέλης Γ. Νικόλαος

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Πανίδης Ι. Αβραάμ

Ο Γενικός Γραμματέας
Πατέλης Γ. Νικόλαος
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Φορολογικά | Οικονομικά

Epsilon net

Ηλεκτρονικός υπολογιστής Περαίωσης

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 διοργανώνονται 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 επικοινωνήσουν
στα τηλέφωνα: 211 - 50070000, 2310
- 981700
Με εκτίμηση
Σπύρος Βούλγαρης
Διεύθυνση Επιστημονικής Επιτροπής

Τ

η δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού του φόρου περαίωσης, αλλά και
εκτύπωσης του σχετικού απογραφικού
δελτίου – εκκαθαριστικού, παρέχει η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε
όσους ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρήσεις επιθυμούν να «κλείσουν» τις εκκρεμείς
φορολογικές τους υποθέσεις, των χρήσεων
2000-2006.
Οι υπόχρεοι μάλιστα θα μπορούν να προσκομίσουν το εν λόγω εκκαθαριστικό στην αρμόδια ΔΟΥ για την υπογραφή της σχετικής πράξης αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.
9 της ΠΟΛ 1130/2008, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2008 για να υπαχθούν στη ρύθμιση.
Η πρόσβαση στη νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής
συμπλήρωσης και εκτύπωσης του απογραφικού δελτίου – εκκαθαριστικού σημειώματος
περαίωσης, που έθεσε ήδη σε παραγωγική
λειτουργία τη ΓΓΠΣ, μπορεί να γίνει από τους
δικτυακούς τόπους www.gsis.gr και www.
taxisnet.gr με την επιλογή «Περαίωση Ανέλεγκτων Φορολογικών Υποθέσεων»
Επισημαίνεται ότι για την χρήση της υπηρεσίας υποβολής είναι απαραίτητη η απόκτηση
κωδικών πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet
μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής
που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή :
www.taxisnet.gr – «Εγγραφή νέου Χρήστη».
Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς ή τους έχουν χάσει, πρέπει να έχουν
υπόψη τους ότι απαιτείται χρονικό διάστημα
τριών έως πέντε εργάσιμων ημερών από την

υποβολή της φόρμας εγγραφής ή την αίτηση
απαναχορήγησης κωδικών μέχρι την παραλαβή κωδικών τους. Ωστόσο για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
γραφείο υποστήριξης της υπηρεσίας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση taxisnet@taxisnet.gr
(ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48.02.552)
Υπενθυμίζεται ‘ότι οι υπόχρεοι, ανάλογα με
την κατηγορία βιβλίων που τηρούν, θα πρέπει να καταβάλουν από 1.400 ευρώ έως και
4.200 ευρώ ως ελάχιστο ποσό φόρου εφόσον
υπαχθούν στη ρύθμιση, για να κλείσουν τις
εκκρεμότητες τους.
Με βάση εξάλλου τις διατάξεις του νόμου τα
ποσά του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ
που περιλαμβάνονται στο Μηχανογραφημένο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, όπως και των
τυχών προστίμων ΚΒΣ που αφορούν τις «περαιούμενες » ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία, καταβάλλονται ως εξής:
Α) όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι μέχρι 25.000ευρώ, σε 6 ίσες μηνιαίες
δόσεις, χωρίς όμως το ποσό της κάθε δόσης
να υπολείπεται των 500 ευρώ.
Β) όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 25.000 και μέχρι 60.000
ευρώ, σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις
Γ) όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 60.000 ευρώ σε 12 ίσες
μηνιαίες δόσεις
Πηγή: Ναυτεμπορική 16/10/2008

Epsilon net Α.Ε.

ΘΕΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΙΑΘΕΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15.10.2007 - 15.5.2008
Προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. στην εκπλήρωση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015 ΠΟΛ 1034/14.2.2008 υποχρέωσής τους να υποβάλουν δήλωση των
αδιάθετων αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης του τέλους της χειμερινής περιόδου 5.10.2007‐ 15.5.2008, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της εν λόγω δήλωσης εμπρόθεσμα μέχρι και την Τετάρτη 22.10.2008.
Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης αυτής από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ, τα αποθέματα του τέλους της εν λόγω χρήσης θα θεωρούνται μηδενικά.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
ΠΟΛ 1135
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Νέες προτάσεις για τα τεκμήρια Διαβίωσης μελετά το ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο

Α

ποκλειστικά και μόνο στο κόστος
χρήσης των ΙΧ και υπό την προϋπόθεση ότι ξεπερνούν τα 2.000
κ.ε. θα στοχεύουν τα νέα τεκμήρια διαβίωσης που επεξεργάζονται οι αρμόδιες
υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών.
Ειδικότερα, το σχέδιο του υπουργείου
βρίσκεται στην τελική μορφή επεξεργασίας του και σύντομα θα παραδοθεί στην
πολιτική ηγεσία, η οποία και θα λάβει φυσικά τις τελικές αποφάσεις, για το εάν και
πότε θα ισχύσουν.
Βασική επιδίωξη φυσικά του νέου συστήματος θα είναι ο εντοπισμός εκείνων των
φορολογουμένων, των οποίων οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος απέχουν
σημαντικά από τα πραγματικά τους εισοδήματα.
Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι
υπάρχουν ακόμη πολλές αμφιβολίες για
το εάν τελικά το οικονομικό επιτελείο
θα προχωρήσει στις συγκεκριμένες αλλαγές, ειδικά την περίοδο αυτή, που οι
επιπτώσεις της κρίσης έχουν αρχίσει να
εμφανίζονται στα μεγέθη της πραγματική οικονομίας και κατ’ επέκταση στους
προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Αρνητικές εισηγήσεις
Λόγω της κρίσης, άλλωστε, πολλά είναι
τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος
που εισηγούνται αλλαγή πλεύσης στην
οικονομική πολιτική και θα είναι αντίθετοι με την επαναφορά των τεκμηρίων, ανεξάρτητα από την μορφή που θα
έχουν, αφού μια τέτοια κίνηση θα πλήξει
ακόμη περισσότερο το ήδη «λαβωμένο»
προφίλ της κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
και θα δημιουργήσει νέα προβλήματα, τη
στιγμή που κανείς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στη διάρκεια
του 2009.

γους αυτούς ήδη υπάρχου σκέψεις στους
κόλπους των στελεχών του υπουργείου,
όπως και η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 10.500 ευρώ να μην ισχύσει για τα εισοδήματα του 2008, αλλά με
νέα ειδική νομοθετική ρύθμιση να εφαρμοστεί από την επόμενη χρήση.

Άλλο όνομα
Σε κάθε περίπτωση, πάντως το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη δεσμευτεί ότι
τα νέα τεκμήρια, για τα οποία υπάρχουν
προτάσεις να «βαπτιστούν» με άλλο όνομα για να μην υπάρχει συσχετισμός με
το παλαιό καθεστώς δεν θα πλήττουν μισθωτούς, συνταξιούχους και γενικότερα
τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα
του πληθυσμού.
Στο πλαίσιο αυτό η πρόταση, που κερδίζει έδαφος στις συσκέψεις των παραγόντων του υπουργείου είναι όπως εξαιρεθούν από αυτά τα ΙΧ μέχρι 2.000κ.ε.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει , με βάση το
σχέδιο που καταρτίζεται ότι για τα επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα που ξεπερνούν τα
2.000 κ.ε. ως ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα θα λαμβάνεται το ετήσιο μέσο
κόστος χρήσης, ανάλογα πάντα με το
κλιμάκιο κυβισμού. Έτσι, το ελάχιστο εισόδημα θα προκύπτει από το άθροισμα
των δαπανών που αφορούν τα καύσιμα,
την ασφάλιση, τη συντήρηση και τα τέλη
κυκλοφορίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον εν λόγω
σύστημα, τα τεκμήρια που θα προκύπτουν, με βάση και τις μελέτες των εμπόρων αυτοκινήτων θα έχουν ως εξής:
- για τα ΙΧ 2.000 κ.ε. το συνολικό ετήσιο
κόστος χρήσης είναι 3.446 ευρώ
- για τα 3.000 κ.ε. το κόστος ανέρχεται
στα 4.800 ευρώ
- για τα 4.000 κ.ε. το κόστος φτάνει στα
4.730 ευρώ.

- Για όσα είναι άνω των 4.000 κυβικώ
ανέρχεται σε 6.030 ευρώ το χρόνο.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ακόμη και
στην περίπτωση που δεν υιοθετηθεί τελικά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών η
ανωτέρω πρόταση, ώστε δηλαδή τα τεκμήρια να ισχύσουν για ΙΧ άνω των 2.000κ.
ε. τότε, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη
του υπουργείου δεν θα υπάρχει επιβάρυνση για τα χαμηλότερου κυβισμού ΙΧ.
Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι για ένα
επιβατικό αυτοκίνητο 1.400 κ.ε. με βάση
πάντα το ίδιο σύστημα προσδιορισμού
του ελάχιστου πραγματικού εισοδήματος, το κόστος για καύσιμα ανέρχεται σήμερα σε 1.000 ευρώ το χρόνο, το κόστος
ασφάλισης σε 600 ευρώ, η συντήρηση σε
400 ευρώ και τα τέλη κυκλοφορίας σε
202 ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό
κόστος χρήσης να ανέρχεται στα 2.202
ευρώ.
Επομένως υπογραμμίζουν οι ίδιοι παράγοντες δεν υπάρχει κανένας λόγος
να ανησυχούν οι φορολογούμενοι παρά
μόνο στην περίπτωση λένε χαριτολογώντας που «υποβάλουν μηδενικές δηλώσεις » .
Πάντως επισημαίνουν με νόημα το φορολογητέο εισόδημα δεν προκύπτει μόνο
από τα ΙΧ αυτοκίνητα αλλά και από μεγάλες δαπάνες που από τη σύνθεση και το
άθροισμα τους θα τεκμαίρεται το επίπεδο διαβίωσης των φορολογουμένων.
Ειδικότερα στο «πακέτο» των τεκμηρίων
θα προστεθούν και η κατοχή εξοχικής
κατοικίας, πισίνας, η κύρια κατοικία άνω
των 200τ.μ. αλλά και οι αμοιβές σε οικιακές βοηθούς.
Από την άλλη πλευρά, στα τεκμήρια διαβίωσης δεν θα συμπεριληφθούν οι πιστωτικές κάρτες, αλλά και τα δίδακτρα
σε ιδιωτικά σχολεία.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι για του λόΠηγή: Ναυτεμπορική 20/10/2008
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Με μειωμένους συντελεστές οι κρατήσεις το 2009

Ω

φελημένοι θα είναι και το
2009 οι μισθωτοί και οι
συνταξιούχοι, αφού στα
πλαίσια εφαρμογής της β’ φάσης
της φορολογικής μεταρρύθμισης
οι συντελεστές της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος μειώνονται
ακόμα περισσότερο εμ αποτέλεσμα και η φορολόγηση των φετινών εισοδημάτων να είναι ευνοϊκότερη και οι κρατήσεις φόρου
από την 1η Ιανουαρίου να είναι
μικρότερες, σε σχέση με το εάν οι
συντελεστές της κλίμακας παρέμεναν αμετάβλητοι.
Ειδικότερα, ο βασικός φορολογικός συντελεστής από 1/1/2009
μειώνεται στο 25% και ο υψηλότερος στο 35% ενώ αμετάβλητος παραμένει ο ανώτατος συντελεστής
με τον οποίο φορολογούνται τα
εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ.
Θα πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι τα
οφέλη για μισθωτούς και συνταξιούχους εξαντλούνται την επόμενη
χρονιά, αφού με βάση το τελευταίο
φορολογικό νόμο, προβλέπεται
από το 2010 η περαιτέρω σταδιακή μείωση του βασικού συντελεστή στο 20%!

Εγκύκλιος
Σύμφωνα με την εγκύκλιο για τη
παρακράτηση που θα εκδώσει λίαν
συντόμως το υπουργείο Οικονομικών για τον τρόπο υπολογισμού
των κρατήσεων φόρου τη νέα χρονιά, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας
θα προσδιορίσουν το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου
αφαιρώντας από το ακαθάριστο
ποσό του μισθού ή της σύνταξης

ή της οποιαδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο τα ποσά των
νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές που
για την καταβολή τους βαρύνεται
ο μισθωτός ή συνταξιούχος. Στην
έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε
άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου
(υπερωρίες, επίδομα παραγωγής,
πριμ παρουσίας, προσαύξηση για
απασχόληση νυκτερινή – Κυριακών
– αργιών κτλ.) που συνεντέλλονται
(δηλαδή σενεκκαθαρίζονται) μαζί,
σε μια μισθοδοτική κατάσταση με
το μισθό.
Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού
ή της σύνταξης ής της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει
στην έννοια του μισθού, όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα
αδείας, ενώ σημειώνεται ότι αν στο
μισθωτό καταβάλλεται και κάποια
άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένας
μηνιαίος μισθός ως επίδομα ισολογισμού κ.τλ.) για τον υπολογισμό
του ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή
αυτή.
Διευκρινίζεται ότι, όταν καταβάλλεται στο μισθωτό κάποιο έκτακτο εφάπαξ ποσό με εξαίρεση τις
υπερωρίες που καταβάλλονται
τακτικά ή έκτακτα (π.χ. πριμ παραγωγικότητας, αναδρομικά προηγούμενων μηνών, του ίδιου έτους

κτλ. ) και συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές, αυτό το εφάπαξ
καταβαλλόμενο ποσό δεν θα συναθροίζεται με τις μηνιαίες αποδοχές, προκειμένου να γίνει αναγωγή
των μηνιαίων αποδοχών σε ετήσιο
εισόδημα, αλλά θα συναθροιστεί
με το συνολικό ετήσιο ποσό που
προσδιορίζεται με βάση τις μηνιαίες αποδοχές του συγκεκριμένου μήνα. Στην περίπτωση αυτή ο
επιπλέον φόρος που θα προκύψει
λόγω της προσθήκης αυτόυ του
ποσού θα παρακρατηθεί στο μήνα
που καταβλήθηκε αυτό το ποσό.
Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου για εισοδήματα από
μισθωτές υπηρεσίς και κάθε είδους
συντάξεις θα γίνει σε κάθε περίπτωση με βάση τη ν φορολογική
κλίμακα του 2009, που προβλέπει
το εξής:
- Διατήρηση του αφορολόγητου
ποσού της κλίμακας στα 12.000
ευρώ.
- Μείωση του συντελεστή για το
τμήμα του εισοδήματος από 12.000
μέχρι 30.000ευρώ, από 27% (που
ίσχυε για το έτος 2008) σε 25% για
το έτος 2009.
- Μείωση του συντελεστή, για
το τμήμα του εισοδήματος από
30.000 μέχρι 75.000 από 37% (που
ίσχυε για το έτος 2008) σε 35% για
το έτος 2009
- Διατήρηση του συντελεστή 40%
για τα εισοδήματα άνω των 75.000
ευρώ.
Πηγή: Η Χώρα της Κυριακής 19/10/2008

