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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Β’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελ-
ματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φοροτε-
χνικών (ΙΝ-ΦΟΡΟ) και την Ένωση Φοροτεχνικών – Λογιστών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Δράμας, σας προσκαλούν στο 2ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Λογιστών – Φοροτεχνικών, με θέμα :

«Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός και η Ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα»

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

 
¨ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ¨

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος           Ο Γενικός Γραμματέας
Πανίδης Ι. Αβραάμ      Πατέλης Γ. Νικόλαος

- Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
ΑΙΤΗΜΑ  ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΓΙΑ :  
 1ον Παράταση της ηλεκτρονικής 
         υποβολής περιοδικών δηλώσεων 
             Φ.Π.Α. Β΄και   Γ΄κατηγορίας
   2ον Ανάγκη αλλαγής ημερομηνιών
            υποβολής  εκκαθαριστικών Φ.Π.Α.

- ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
          Ευχαρηστήριο για την απεργία 

- ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ
         Αίτημα για παράταση ΦΠΑ

- ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ
          Αίτημα για παράταση δηλώσεων 
          Κτηματολογίου  

- Epsilon net
         Ανακοίνωση 

-  Επιστολή Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στον Πρόεδρο του 
 Ελληνικού Κοινοβουλίου

- Πρόσθετοι φόροι για εκκρεμείς υποθέσεις
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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


Προς το 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υφυπουργό κο  ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΠΕΖΑ
Κοινοποίηση: 
- Διεύθυνση- Δ14- Φ.Π.Α.
- Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Αρ. Πρωτοκόλλου Εξερχόμενου: 048 /23-10-2008

ΑΙΤΗΜΑ :  1ον Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής περιοδικών
   δηλώσεων  Φ.Π.Α. Β΄και   Γ΄κατηγορίας
         2ον Ανάγκη αλλαγής ημερομηνιών υποβολής 
  εκκαθαριστικών Φ.Π.Α.
               

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Σας μεταφέρουμε τα πιεστικά αιτήματα των Μελών μας για παράταση των προθεσμιών 

που ισχύουν για την ηλεκτρονική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. από τα Λογι-

στικά Γραφεία και ο λόγος είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω των διακοπών 

των συνδέσεων INTERNET από 2 (δύο) εναλλακτικούς παροχείς για λόγους που δεν οφεί-

λονται στους Συναδέλφους αλλά σε λειτουργικά προβλήματα των παροχέων.  

Επειδή οι συνδέσεις αυτές είναι πολλές εκατοντάδες παρακαλούμε να δοθεί άμεσα η αρ-

μόζουσα λύση ώστε να μην επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις – πελάτες μας με αναίτια πρό-

στιμα δίνοντας μια εύλογη, χρονικά, παράταση ή ακόμη και την δυνατότητα παράλληλης 

χειρόγραφης υποβολής για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εντός ικανοποι-

ητικής χρονικής περιόδου που δεν θα δημιουργήσει μη επιθυμητές «ουρές» στις Δ.Ο.Υ.

Με την ευκαιρία θέλουμε να σας ζητήσουμε να γίνει εκ νέου καθορισμός των καταλη-

κτικών ημερομηνιών για την Εκκαθαριστική του Φ.Π.Α. καθώς οι διαφορετικές ημερομη-

νίες γίνονται συχνά αιτία για επιβολή προστίμων για μια τυπική εκπρόθεσμη υποβολή 

σε επιχειρήσεις που είναι καθ΄όλα νόμιμες στην υποβολή και πληρωμή των περιοδικών 

δηλώσεων του Φ.Π.Α. Ταυτόχρονα ζητούμε να προχωρήσετε στην αναγκαία ηλεκτρονική 

υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς αυτό μειώνει τις συναλλαγές με 

τις Δ.Ο.Υ. και είναι πλέον εύκολο λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής και των περιοδικών 

δηλώσεων.

Αυτή την περίοδο αιχμής αναμένουμε την στήριξή σας στο έργο μας με κοινό στόχο την 

διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας στο έργο τους.

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.
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http://www.specisoft.gr


ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΠΑΠΑ ΠΕΤΡΟΥ ΓΑΒΑΛΑ 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΗΛ 2810 360-998 ΦΑΞ 2810 211-399

Προς το

Μέλη ΕΦΕΕΗ

Λογιστές Φοροτεχνικούς Ηρακλείου

Κοινοποίηση ΠΟΦΕΕ   

Ηράκλειο , 22 Οκτωβρίου   2008

   Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

   Αισθανόμαστε ως Διοικητικό Συμβούλιο   

την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους τους 

Συνάδελφους Λογιστές Φοροτέχνες Ελεύθε-

ρους Επαγγελματίες για την συμμετοχή τους 

στη πραγματικά επιτυχημένη εκδήλωση 

διαμαρτυρίας (κινητοποίηση ) που Πραγ-

ματοποίησε η ΕΦΕΕΗ μαζί με τους άλλους 

παραγωγικούς φορείς του Ηρακλείου.

Η κινητοποίηση έδειξε πως και οι Λογιστές 

Φοροτεχνικοί ως μαχόμενοι Επαγγελματίες 

προσπαθούν να πετύχουν το αυτονόητο 

Δικαίωμα στην κοινωνική Ασφάλιση και ένα 

Δίκαιο Φορολογικό Σύστημα όπου ο καθέ-

νας από εμάς θα συνεισφέρει ανάλογα με το 

εισόδημα του.

Τα προβλήματα είναι πολλά αλλά μέσα από 

την σημερινή σας παρουσία δηλώνεται 

η αποφασιστικότητα  για συνέχιση των 

αγώνων μας.

Η ΕΦΕΕΗ και πάντα σε συνεργασία με την 

ΠΟΦΕΕ θα συνεχίσει να δίνει τον αγώνα 

της πάντα με γνώμονα τα συμφέροντα του 

κλάδου μας .

 

Με εκτίμηση για το ΔΣ 

 

 Ο Πρόεδρος                   Η  Γενική  Γραμματέας

ΠΑΥΛ. ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ     ΔΗΜ.  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  κ. ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑ
Θεσσαλονίκη 21/10/2008

ΚΟΙΝ: Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Επειδή αυτές τις μέρες ορισμένοι πάροχοι εναλλακτικής τηλεφωνίας και internet 

(π.χ. AltecTelecoms, Teledom, κ.λ.π.) αντιμετωπίζουν πρόβλημα από το κατέβα-

σμα των γραμμών του ΟΤΕ, λόγω χρεών τους προς αυτόν, χιλιάδες συνάδελφοι 

Φοροτεχνικοί Λογιστές αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης μέσω του internet 

στις υπηρεσίες του TAXIS και του Ι.Κ.Α.

Επειδή οι προθεσμίες τρέχουν, κινδυνεύουν πολλές επιχειρήσεις, τις οποίες υπο-

στηρίζουν να επιβαρυνθούν με πρόστιμα και προσαυξήσεις, με ολέθριες επιπτώ-

σεις για όλους, ενώ το Δημόσιο θα έχει μεγάλες καθυστερήσεις στην Είσπραξη 

Εσόδων από την αδυναμία πραγματοποίησης Ηλεκτρονικών Πληρωμών κ.λ.π. 

Παρακαλούμε λοιπόν, όπως δώσετε παράταση για ένα (1) μήνα της υποβολής και 

πληρωμής του Φ.Π.Α. 3ου τριμήνου 2008 και 9/2008, μέχρι οι συνάδελφοι και οι 

επιχειρήσεις να προβούν σε αντικατάσταση του Provider τους.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666   

www.efeeth.gr,  e-mail:  efeethe@otenet.gr, efeeth@efeeth.gr
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια πρόσφατων ανακοινώ-

σεων που δημοσιεύθηκαν κυρίως 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

από διάφορους φορείς, ανακοινώνω 

τα εξής:

Το προσεχές διάστημα θα συμμετά-

σχω 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 συνδιορ-

γάνωση με την Ε.Φ.Ε.Ε.Α.)

Θεσσαλονίκη : Κυριακή 19 Οκτωβρί-

ου Βελλίδο Συνεδριακό Κέντρο

Ηράκλειο: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 

Ξενοδοχείο ATLANTIS

 Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή 

διατύπωση σχετικά με την παρουσία 

μου σε «ημερίδες » που διοργανώ-

νονται 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

Epsilon net Α.Ε.

Epsilon net

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
κ. Γ. ΣΟΥΦΛΙΑ
Θεσσαλονίκη 16/10/2008

ΚΟΙΝ1  ׃) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
   2) Ε.Ε.Θ.

   3) Ο.Ε.Ε.Θ.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε να δώσετε παράταση μέχρι 31/12/2008, στην υποβολή δηλώσεων 

κτηματολογίου, που λήγει στις 31/10/2008, διότι το 40% περίπου των ιδιοκτητών ακι-

νήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των λοιπών Δήμων του πολεοδομικού συγκρο-

τήματος που κτηματογραφούνται, δεν έχουν υποβάλλει τις σχετικές δηλώσεις και ο 

χρόνος που απομένει είναι πολύ λίγος, για να ανταποκριθούν στην προθεσμία αυτή.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε, ότι τα κτηματολογικά γραφείου των δήμων του Ν. 

Θεσσαλονίκης, έχουν κλειστά ραντεβού μέχρι 31/10/2008, δεν δέχονται πλέον πακέ-

τα πέρα των 10 δηλώσεων και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής των.

Με τιμή

 Για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                         ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666   

www.efeeth.gr,  e-mail:  efeethe@otenet.gr, efeeth@efeeth.gr
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Προς:
Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Κ.Δ. Σιούφα

Κύριε Πρόεδρε,
Σας καταθέτουμε τις θέσεις μας που αφο-
ρούν:
Στα πρόσφατα φορολογικά μέτρα, στον 
Ασφαλιστικό μας οργανισμό (ΟΑΕΕ), στην 
Ακρίβεια και στο ωράριο λειτουργίας των 
καταστημάτων.
Παρακαλούμε να τις μεταφέρεται στα μέλη 
της Βουλής των Ελλήνων και στην Ελληνική 
Κυβέρνηση.
- Το συνεχώς διευρυμένο εμπορικό έλλειμ-
μα στην Ελλάδα, η Ανταγωνιστικότητα σε 
ελεύθερη πτώση και οι μεγάλες επενδύσεις 
που δεν αφορούν παραγωγικές διαδικασί-
ες, αλλά εξαγορές υπαρχόντων ιδιωτικών 
και Δημοσίων επιχειρήσεων, δεν αφήνει 
άλλα περιθώρια για καθυστερήσεις. Πρέπει 
να στραφούμε στη διαμόρφωση ενός νέου 
μοντέλου ανάπτυξης που θα βασίζεται στις 
Μικρές και πολύ Μικρές επιχειρήσεις. Ιδιαί-
τερα στη χώρα μας, οι πολύ Μικρές δημι-
ουργούν και το 56,6% των θέσεων εργασί-
ας (επιχειρήσεις με 1 έως 9 εργαζομένους 
- Eurostat). Το εκκρεμές του Κυβερνητικού 
ενδιαφέροντος έχει σταθεί στο ΟΛΑ για τις 
Μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα του Συγκε-
ντρωτικού Λιανικού εμπορίου (εμπορική 
χωροταξία, απελευθέρωση ωραρίου κατα-
στημάτων,  λειτουργία και τις Κυριακές  ), 
με αποτέλεσμα να ολιγοπωληθεί η Αγορά, 
να χειραγωγηθούν οι τιμές και να εξαρθρω-
θεί η παραγωγική βάση. Το 60% και πλέον 
των διακινούμενων προϊόντων, ιδιαίτερα 
από αυτές τις Μεγάλες επιχειρήσεις είναι 
εισαγόμενα, παραγόμενα εκτός Ελλάδος. 
Η κατανάλωση στην Ελλάδα στηρίζει την 
Ανταγωνιστικότητα των εκτός συνόρων πα-
ραγωγικών επιχειρήσεων
-  Πρέπει  να εγκαταλειφθεί η διαστρεβλω-
τική λογική που διαμορφώνει κανόνες και 
Πολιτικές για τις Μεγάλες επιχειρήσεις και 
εξαιρέσεις για τις Μικρότερες. Οι κανόνες 
και τα Νομοθετήματα πρέπει να διαμορφώ-
νονται εξαρχής από την οπτική γωνία της 
ευρείας πλειονότητας των επιχειρήσεων 
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, τις Μικρές 
επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να αποτελεί βασι-
κή Αρχή – Δόγμα για τη διαμόρφωση ενός 
άλλου μοντέλου Ανάπτυξης στην Ελλάδα. 
Η Αρχή αυτή αποτελεί  τη βασική ιδέα της 
«Πράξης για τις ΜΜΕ» που προωθείται σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ε.Ε. 
- Οι επιπτώσεις της «Κρατικής Ακρίβειας » 
σε τιμές και Μικρές επιχειρήσεις είναι σο-
βαρές. Η έλλειψη της Αγοραστικής δύνα-
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ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)

μης στην Ελλάδα επιδεινώνεται χρόνο με 
το χρόνο και αποτελεί το σημαντικότερο 
κίνδυνο  για του τζίρους, ιδιαίτερα των Μι-
κρών επιχειρήσεων. Αυτό επιβεβαιώνει και 
έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου 
για τις ΜΜΕ(2007). Επισημαίνεται δε ότι στις 
Ελληνικές επιχειρήσεις (σε ποσοστό 77%) 
αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ιδιαί-
τερα τα 2 τελευταία χρόνια. Η μείωση  της 
Αγοραστικής δύναμης σχετίζεται άμεσα με 
την Ακρίβεια και τις ΔΥΟ Βασικότερες Πηγές 
της στην Ελλάδα:
1) Την «Κρατική Ακρίβεια» που δημιουργεί-
ται από τις Κυβερνητικές Αποφάσεις (ΔΕΗ, 
συγκοινωνίες, ΕΥΔΑΠ, Φ.Π.Α.), τις Κρατικές 
Υπηρεσίες και Δημοτικές Φορολογίες.
2) Την Ολιγοπώληση της Μικρής και Περι-
φερειακής Ελληνικής Αγοράς που οδηγεί 
και σε χειραγώγηση των Τιμών. 
Οι αυξήσεις των ΔΕΚΟ δημιουργούν και σο-
βαρές λειτουργικές δαπάνες στις επιχειρή-
σεις με επιπτώσεις και στις τιμές.
- Ασφαλιστικό (ΟΑΕΕ)
Ο ΟΑΕΕ βρίσκεται σε Οικονομική Κατάρ-
ρευση και όλα δείχνουν ότι προετοιμάζεται 
Νομοθετική ρύθμιση για μειώσεις Συντάξε-
ων και Παροχών. Ό, τι είχε επιχειρηθεί και 
πριν από δυο χρόνια.
Το κράτος αρνείται να εκπληρώσει δεσμεύ-
σεις και υποχρεώσεις του προς το ταμείο 
των Μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Το 2ο 
μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Το πλέον Υπο-
χρηματοδοτούμενο Ταμείο στη χώρα. Το 
Ταμείο των 2.4000.000 πολιτών. Το 60% των 
συνταξιούχων παίρνει σύναξη κάτω των 
600ευρώ, το 5% μόνο πάνω από 1.000ευρώ. 
Το αναλογιστικό έλλειμμα ξεπερνά τα 52 
ΔΙΣ. ευρώ. Η μέση ηλικία συνταξιοδότησης  
είναι 66,5, τα δε αποθεματικά του δεν αρ-
κούν ούτε για 2 ½  μηνών συντάξεις. Πρό-
σφατα αντιμετωπίζει και τη διεκδίκηση 
300εκ. ευρώ από το ΙΚΑ.
Σύμφωνα με Αναλογιστική Μελέτη του 
Υπουργείου Απασχόλησης (2008):
¨ . . . η βιωσιμότητα και αναλογιστική ισορ-
ροπία του ΟΑΕΕ εξαρτάται από επαρκή  
κρατική χρηματοδότηση κι όχι από αύξηση 
εισφορών και μείωση συντάξεων . . .¨
Σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του 
ΟΑΕΕ, απαιτείται ετήσια χρηματοδότηση 
0,64% του ΑΕΠ. Η παραπάνω λύση πρέπει 
να συνδυαστεί και με ανισοκατανομή της 
Χρηματοδότησης, προκειμένου να καλυ-
φθούν τα άμεσα προβλήματα ρευστότητας 
των επόμενων 125 χρόνων.
Δεν λαμβάνονται δε υπ’ όψιν ούτε οι επι-
πτώσεις στην Ανάπτυξη της χώρας που έχει 
ένα υπό ¨παράλυση¨ ΣΚΑ των μικρομεσαί-
ων επιχειρηματικών.

Σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε. (Βρυξέλες 
6/7/07): Ένα ανασφαλές και αναξιόπιστο 
σύστημα συνταξιοδότησης και περίθαλψης 
οδηγεί εκτός των άλλων και σε αντιπαρα-
γωγικές επενδύσεις, εκτός επιχειρήσεις  για 
την εξασφάλιση των γηρατειών. Ο επιχει-
ρηματίας με ανασφάλειες δεν επενδύει και 
δεν φροντίζει την ¨δουλεία ¨ του, ιδιαίτερα 
στα τελευταία παραγωγικά του χρόνια, και 
ένας Νέος δύσκολα αποφασίζει να ανοίξει 
επιχείρησης όταν γνωρίζει ότι θα αντιμετω-
πίσει ένα υποβαθμισμένο και ¨ακριβό¨ ΣΚΑ, 
για τον ίδιο και τα συμβοηθούνται μέλη, σε 
σχέση με αυτό της μισθωτής εργασίας.
Στην Ελλάδα, εκτός από έναν ¨ναρκοθε-
τημένο¨ ΟΑΕΕ, έχουμε να αντιμετωπίσου-
με και το μεγάλο ζήτημα της Διαδοχικής 
Ασφάλισης , που απομειώνει ακόμα περισ-
σότερο τις συντάξεις και διογκώνει την ανα-
σφάλεια.
Δυστυχώς έως τώρα δεν υπήρξε ανταπό-
κριση στις εκκλήσεις μας για Σοβαρή και 
με αποτέλεσμα συζήτηση για το Σ.Κ.Α. των 
αυτοαπασχολούμενων.
- Η κατάργηση του Αφορολόγητου  ορίου 
των 10.500 ευρώ που νομοθέτησε η Κυβέρ-
νησης επιβαρύνει τους αυτοαπασχολού-
μενους, Μικρομεσαίους επιχειρηματίες, με 
κεφαλικούς φόρους που μαζί με την προ-
καταβολή φόρου, η επιπλέον καταβολή για 
το έτος 2008 θα είναι της τάξης των 1.650 
ευρώ. 
Ιδιαίτερα για 150.000 και πλέον πολύ Μι-
κρούς επιχειρηματίες, επαγγελματίες, αυτο-
απασχολούμενους η κατάργηση του Αφο-
ρολόγητου ορίου δημιουργεί  επιβάρυνση 
ίση με το 15% και 20% του ετήσιου εισοδή-
ματος τους!
Για να διευκολυνθεί επικοινωνιακά η Φορο-
επιδρομή επί ¨δικαίων¨ και ¨αδίκων¨, χρησι-
μοποιήθηκαν επιχειρήματα, σοφιστείες και 
ανακριβή στοιχεία, ώστε να δημιουργηθεί 
κλίμα κοινωνικού ¨κανιβαλισμού¨ σε βάρος 
των μικρομεσαίων.
Στοχοποιήθηκαν και κατασυκοφαντήθηκαν 
συλλήβδην οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες , 
οι έμποροι.
Η αποτυχία της διαχείρισης των Δημοσίων 
Οικονομικών βαπτίσθηκε :
¨Επιχείρηση και μέτρα για την καταβολή για 
την καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής ¨.
Τελευταία επιχειρείται και το άνοιγμα των 
καταστημάτων τις Κυριακές, προκειμένου, 
οι λίγοι ιδιοκτήτες πολυκαταστημάτων, να 
καρπωθούν και τον εναπομείναντα τζίρο 
της αγοράς, από τις Μικρές επιχειρήσεις.
 Η ΓΣΕΒΕΕ διαπιστώνοντας την έλλειψη δι-
άθεσης για διάλογο και την έλλειψη πολιτι-
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Mεγάλα ποσά φόρου για να κλεί-
σουν οριστικά τις εκκρεμείς υπο-
θέσεις από κληρονομιές, γονικές 

παροχές και δωρεές αλλά και αγορές ακινή-
των καλούνται να πληρώσουν στην εφορία 
οι φορολογούμενοι που κατά τον χρόνο 
που μεταβιβάστηκαν τα ακίνητα δεν ίσχυαν 
οι αντικειμενικές αξίες. 

Hδη, οι εφορίες έχουν αρχίσει και απο-
στέλλουν στους φορολογούμενους τα ει-
δικά σημειώματα (φύλλα ελέγχου) με τους 
πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα για 
τις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου που 
παραγράφονται στο τέλος του έτους και οι 
οποίες δεν εντάσσονται στη νέα ρύθμιση 
των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. 

Tα εκκαθαριστικά σημειώματα αφορούν 
υποθέσεις μεταβιβάσεων που έγιναν το 
2003 αφού αυτές παραγράφονται στην 
πενταετία, κληρονομιών, δωρεών και γονι-
κών παροχών του 1998 για τις οποίες ισχύει 
10ετία και των αδήλωτων υποθέσεων του 
1993 οι οποίες παραγράφονται μόλις συ-
μπληρωθεί η 15ετία.

Επιπλέον ποσά
Oι φορολογούμενοι όταν απέκτησαν τα ακί-
νητα για τα οποία τότε δεν ίσχυε το σύστημα 
των αντικειμενικών αξιών είχαν πληρώσει 

Πρόσθετοι φόροι για εκκρεμείς υποθέσεις 
στην εφορία τον φόρο (κληρονομιάς, γο-
νικής παροχής, δωρεάς κ.λπ.) ο οποίος είχε 
υπολογιστεί με βάση συγκριτικά στοιχεία. 

Tώρα και μετά από 10 χρόνια καλούνται να 
καταβάλουν επιπλέον ποσά φόρου για τα 
ίδια ακίνητα τα οποία έχουν πλέον αποκτή-
σει αντικειμενική αξία. 

Oι εφορίες για να προσδιορίζουν την αξία 
των ακινήτων και να υπολογίζουν τον φόρο 
λαμβάνουν υπόψη τους τα εξής:

Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώνεται απόκλι-
ση μεταξύ αντικειμενικών αξιών και της αξί-
ας που προσδιορίζεται βάσει συγκριτικών 
στοιχείων, μεγαλύτερη του διπλασίου, για 
τον οριστικό προσδιορισμό της αξίας του 
ακινήτου λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο 
τιμών.

Σε όσες περιπτώσεις η απόκλιση είναι μι-
κρότερη του διπλασίου, η οριστικά προσδι-
οριζόμενη αξία δεν θα πρέπει να αποκλίνει 
σημαντικά από τις αντικειμενικές αξίες του 
έτους της πρώτης εφαρμογής του συστή-
ματος του αντικειμενικού προσδιορισμού 
της αξίας των ακινήτων. 
H απόκλιση προκύπτει από την έκθεση 
ελέγχου, στην οποία αναγράφονται, εκτός 

από τα συγκριτικά στοιχεία και η αντικειμε-
νική αξία των ακινήτων. 
H αξία προσδιορίζεται τόσο κατά το στάδιο 
του ελέγχου όσο και κατά το στάδιο του 
συμβιβασμού, μετά την έκδοση του σχετι-
κού φύλλου ελέγχου.

Hμιυπαίθριοι 
Παράλληλα οι εφοριακοί διενεργούν αυτο-
ψίες στα ακίνητα που άλλαξαν χέρια τουλά-
χιστον τα τελευταία 10 χρόνια προκειμένου 
να διαπιστώσουν αν οι ημιυπαίθριοι ή άλ-
λοι βοηθητικοί χώροι έχουν μετατραπεί σε 
κλειστούς χώρους κύριας χρήσης οπότε και 
οφείλεται πρόσθετος φόρος.

Tο κλείσιμο των ημιυπαίθριων χώρων απο-
τελεί πολεοδομική παράβαση ενώ αν δεν 
δηλωθεί στην εφορία κατά τον χρόνο μετα-
βίβασης του ακινήτου είναι και φορολογική 
παράβαση αφού οφείλεται φόρος μεταβί-
βασης. 

Στην περίπτωση που ο κλειστός ημιυπαί-
θριος χώρος δεν δηλώνεται στην εφορία 
και δεν εμφανίζεται στο συμβόλαιο αγοράς 
της κατοικίας ο ιδιοκτήτης του απειλείται με 
την επιβολή πρόσθετων φόρων και προστί-
μων.

Πηγή:  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 21/10/2008
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κής βούληση για την αντιμετώπιση  αυτών 
των θεμάτων, καλεί όλους τους επαγγελμα-
τίες, βιοτέχνες και εμπόρους σε αγώνες με 
διάρκεια, για να πείσουν και να ανατρέψουν 
αυτές τις πολιτικές.
Πρώτε προτεραιότητες είναι:
1. Η εξασφάλιση θεσμοθετημένης χρηματο-
δότησης για το 2ο μεγαλύτερο ταμείο στην 
Ελλάδα, τον ΟΑΕΕ(ανάλογη αντιμετώπιση 
με το ΙΚΑ)

2. Η εκπλήρωση των δεσμεύσεων για κάλυ-
ψη των ελλειμμάτων.
3. Η αλλαγή του ληστρικού τρόπου υπολο-
γισμού συντάξεων με Διαδοχική ασφάλιση.
4. Η αλλαγή των όρων συνταξιοδότησης 
των μετά το 1993 ασφαλισμένων συναδέλ-
φων μας.
5. Η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου 
για του επαγγελματίες και η κατάργησης 
των κεφαλικών φόρων.

6. Η πάταξη της Κρατικής Ακρίβειας που 
συρρικνώνει τα εισοδήματα και τις Μικρές 
επιχειρήσεις.
7. Η αποτροπή κατάργησης της Αργίας της 
Κυριακής.
Επιδίωξη της ΓΣΕΒΕΕ είναι η υιοθέτηση 
πολιτικών, που θα βελτιώνουν το εχθρικό 
επιχειρηματικό περιβάλλουν, υπέρ των Μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων
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