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Ο Πρόεδρος
μέλη
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 :

«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¨
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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).

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Πανίδης Ι. Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος
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Δεν θα καταβάλουν ΕΤΑΚ οι συνιδιοκτήτες
πρώτης κατοικίας

Ο

ι φορολογούμενοι, με υπεύθυ-

λαγή της κύριας κατοικίας από το ΕΤΑΚ,

νη δήλωση στις αρμόδιες ΔΟΥ,

προβλέπει ότι το 2009 και τα επόμενα έτη,

δεν θα καταβάλουν τον φόρο

θα απαλλάσσεται η κύρια κατοικία μέχρι

που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησί-

200 τ.μ., της οποίας η αξία δεν υπερβαί-

ας που δεν εξαιρέθηκε από το Ενιαίο Τέ-

νει τα 300.000 ευρώ. Η κύρια κατοικία θα

λος Ακίνητης Περιουσίας ( ΕΤΑΚ) με βάση

δηλωθεί από τους φορολογούμενους στη

τα όρια της απαλλαγής για την πρώτη κα-

φορολογική δήλωση του 2009.

τοικία. Αυτό διευκρινίζει με ανακοίνωσή
του το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με

Ειδικά για το 2008, πρώτο έτος εφαρμο-

τα εκκαθαριστικά του ΕΤΑΚ που αποστέλ-

γής του ΕΤΑΚ, προβλέπεται η αφαίρεση

λονται στους φορολογούμενους και αφο-

ποσού έως 300.000 ευρώ από τη μεγαλύ-

ρούν περιπτώσεις συνιδιοκτησίας μεταξύ

τερης αξίας κατοικία . Λόγω της μορφής

συζύγων και ανηλίκων τέκνων τους.

και του περιεχομένου του εντύπου Ε9 δεν
είναι σε όλες τις περιπτώσεις εφικτή για

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι για τε-

τεχνικούς λόγους η διάκριση των συνιδιο-

χνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατόν σε

κτησιών στη μεγαλύτερης αξίας κατοικία.

όλες τις περιπτώσεις να υπολογιστεί η φοροαπαλλαγή της πρώτης κατοικίας και για

Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις συνι-

όλους τους συνιδιοκτήτες ακινήτων.

διοκτητών που λαμβάνουν εκκαθαριστικά, στα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη τα

Ειδικότερα η ανακοίνωση του υπουργείου

ποσοστά συνιδιοκτησίας μεταξύ συζύγων

Οικονομίας και Οικονομικών είναι η ακό-

και ανηλίκων τέκνων τους στην μεγαλύ-

λουθη:

τερη αξίας κατοικία, οι φορολογούμενοι
με υπεύθυνη δήλωση στις αρμόδιες ΔΟΥ

«Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα

δεν θα καταβάλουν τον φόρο που αναλο-

εφημερίδων, από το Υπουργείο Οικονομί-

γεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας που δεν

ας και Οικονομικών διευκρινίζεται ότι:

εξαιρέθηκε από το ΕΤΑΚ».

Ο Νόμος 3634/2008 ως προς την απαλ-

Πηγή: ΕΧΠΡΕΣ 31/10/2008
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Μείωση συντελεστών για μισθωτούς στο 25%

Σ

το 25% μειώνεται από 1/11/2008 ο
βασικός φορολογικός συντελεστής
για μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ
ο συντελεστής φορολόγησης των υψηλών
εισοδημάτων, μέχρι 75.000 ευρώ, μειώνεται στο 35%. Αυτό σημαίνει ότι μισθωτοί και
συνταξιούχοι θα είναι οι μόνοι κερδισμένοι,
δεδομένου ότι θα φορολογηθούν με χαμηλότερο συντελεστή, σε αντίθεση με τους
ελεύθερους επαγγελματίες, για τους οποίους
προβλέπεται η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου.
Μειωμένη, όμως, θα είναι και η παρακράτηση φόρου (λόγω της μείωσης των συντελεστών). Σύμφωνα με την εγκύκλιο για την
παρακράτηση που θα εκδώσει τις επόμενες
μέρες το υπ. Οικονομικών για τον τρόπο
υπολογισμού των κρατήσεων φόρου τη νέα
χρονιά, οι εκκαθαριστικές 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 ο συνταξιούχος .

Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνονται η σύνταξη, ο μισθός
και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας
περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής,
πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή – Κυριακών – αργιών κ.τ.λ.),
που συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) σε
μία μισθοδοτική κατάσταση με τον μισθό.
Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του
μισθού ή της σύνταξης ή της οποιαδήποτε
άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του
μισθού επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν δώρο
Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα
αδείας, ενώ σημειώνεται ότι αν στον μισθωτό
καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετή παροχή (π.χ. ένας μηνιαίος μισθός ως επίδομα
ισολογισμού κ.τ.λ.), για τον υπολογισμό του
ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή αυτή.
Όταν καταβάλλεται στον μισθωτό κάποιο
έκτακτο εφάπαξ ποσό με εξαίρεση της υπερωρίες που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα (π.χ. πριμ παραγωγικότητας, αναδρομικά
προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους κ.τ.λ.)

και συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές,
αυτό το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό δεν
συναθροίζεται με τις μηνιαίες αποδοχές ,
προκειμένου να γίνει αναγωγή των μηνιαίων
αποδοχών σε ετήσιο ποσό που προσδιορίζεται με βάση της μηνιαίες αποδοχές του συγκεκριμένου μήνα. Στην περίπτωση αυτή, ο
επιπλέον φόρος που θα προκύψει λόγω της
προσθήκης αυτού του ποσού θα παρακρατηθεί στον μήνα που καταβλήθηκε αυτό το
ποσό.
Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες
και συντάξεις θα γίνει με βάση τη φορολογική κλίμακα του 2009 και προβλέπει:
- Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ.
- Μείωση του συντελεστή για το τμήμα του
εισοδήματος από 12.000 μέχρι 30.000 από
27% σε 25% για το έτος 2009.
- Μείωση του συντελεστή για το τμήμα του
εισοδήματος από 30.000 μέχρι 75.000 ευρώ,
από 37% σε 35% για το 2009.
- Διατήρηση του συντελεστή 40% για τα εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ
Πηγή: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 1/11/2008

Διορθωτική κίνηση για το ΕΤΑΚ
Δημοσιεύματα αποκάλυψαν «κρυφό φόρο στις εξ αδιαρέτου κατοικίες»

Ε

πειται από δημοσιεύματα που αποκάλυψαν «κρυφό φόρο στις εξ αδιαρέτου
κατοικίες» το μεσημέρι της Παρασκευής, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε
ότι οι φορολογούμενοι, με υπεύθυνη δήλωση στις αρμόδιες ΔΟΥ, δεν θα καταβάλουν
τον φόρο που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας που δεν εξαιρέθηκε από το Ενιαίο
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( ΕΤΑΚ) με βάση
τα όρια της απαλλαγής για την πρώτη κατοικία. Αυτό το μέτρο αφορά τα εκκαθαριστικά
του ΕΤΑΚ που αποστέλλονται στους φορολογούμενους και αφορούν περιπτώσεις συνιδιοκτησίας μεταξύ συζύγων και ανηλίκων
τέκνων τους.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατόν σε
όλες τις περιπτώσεις να υπολογιστεί η φο-

ροαπαλλαγή της πρώτης κατοικίας και για
όλους τους συνιδιοκτήτες ακινήτων.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών έχει ως εξής:
«Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων, από το Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών διευκρινίζεται ότι:
Ο Νόμος 3634/2008 ως προς την απαλλαγή
της κύριας κατοικίας από το ΕΤΑΚ, προβλέπει ότι το 2009 και τα επόμενα έτη, θα απαλλάσσεται η κύρια κατοικία μέχρι 200 τ.μ., της
οποίας η αξία δεν υπερβαίνει τα 300.000
ευρώ. Η κύρια κατοικία θα δηλωθεί από τους
φορολογούμενους στη φορολογική δήλωση
του 2009.

του ΕΤΑΚ, προβλέπεται η αφαίρεση ποσού
έως 300.000 ευρώ από τη μεγαλύτερης αξίας
κατοικία . Λόγω της μορφής και του περιεχομένου του εντύπου Ε9 δεν είναι σε όλες τις
περιπτώσεις εφικτή για τεχνικούς λόγους η
διάκριση των συνιδιοκτησιών στη μεγαλύτερης αξίας κατοικία.
Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών που λαμβάνουν εκκαθαριστικά, στα
οποία δεν ελήφθησαν υπόψη τα ποσοστά
συνιδιοκτησίας μεταξύ συζύγων και ανηλίκων τέκνων τους στην μεγαλύτερη αξίας
κατοικία, οι φορολογούμενοι με υπεύθυνη
δήλωση στις αρμόδιες ΔΟΥ δεν θα καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί στο ποσοστό
συνιδιοκτησίας που δεν εξαιρέθηκε από το
ΕΤΑΚ».

Ειδικά για το 2008, πρώτο έτος εφαρμογής
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 31/10/2008
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Με υπεύθυνη δήλωση η φορολογική απαλλαγή καταβολής
ΕΤΑΚ στο ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σ

E υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στις
αρμόδιες εφορίες υποχρεούνται οι
φορολογούμενοι οι οποίοι παρέλαβαν εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας
για την καταβολή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) εφόσον σε αυτά δεν ελήφθησαν
υπόψη τα ποσοστά συνιδιοκτησίας μεταξύ
συζύγων και ανηλίκων τέκνων τους στη μεγαλύτερη αξίας κατοικία. Πάντως, οι φορολογούμενοι, με την υπεύθυνη αυτή δήλωση στις
αρμόδιες ΔΟΥ, δεν θα καταβάλουν τον φόρο
που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας ο
οποίος δεν εξαιρέθηκε από το ΕΤΑΚ.
Oπως ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή
δημοσιεύματα εφημερίδων, διευκρινίστηκε
ότι ο σχετικός νόμος 3634/2008 ως προς την
απαλλαγή της κύριας κατοικίας από το ΕΤΑΚ,
προβλέπει ότι τόσο το 2009 όσο και τα επόμενα έτη θα απαλλάσσεται η κύρια κατοικία
μέχρι 200 τ.μ., της οποίας η αξία δεν υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ. Oπως επίσης ότι η κύρια
κατοικία θα δηλωθεί από τους φορολογούμενους στη φορολογική δήλωση του 2009.
Ειδικά για το 2008, τονίζεται από το υπουργείο Οικονομικών, πρώτο έτος εφαρμογής
του ΕΤΑΚ, προβλέπεται η αφαίρεση ποσού

έως 300.000 ευρώ από τη μεγαλύτερης αξίας
κατοικία. Λόγω της μορφής και του περιεχομένου του εντύπου Ε9 δεν είναι σε όλες τις
περιπτώσεις εφικτή για τεχνικούς λόγους η
διάκριση των συνιδιοκτησιών στη μεγαλύτερης αξίας κατοικία. Για το λόγο αυτό, στις
περιπτώσεις συνιδιοκτητών που λαμβάνουν
εκκαθαριστικά, στα οποία δεν ελήφθησαν
υπόψη τα ποσοστά συνιδιοκτησίας μεταξύ
συζύγων και ανηλίκων τέκνων τους στη μεγαλύτερης αξίας κατοικία, οι φορολογούμενοι με υπεύθυνη δήλωση στις αρμόδιες ΔΟΥ
δεν θα καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί
στο ποσοστό συνιδιοκτησίας που δεν εξαιρέθηκε από το ΕΤΑΚ.

Η εγκύκλιος

Για το ίδιο αυτό θέμα που προέκυψε, το
υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την εγκύκλιο (ΠΟΛ. 1142/2008) η οποία προβλέπει τα
εξής:
«Σχετικά με το ανωτέρω θέμα διευκρινίζεται
ότι:
Ο νόμος 3634/2008, ως προς την απαλλαγή
της κύριας κατοικίας από το Ενιαίο Τέλος
Ακινήτων (ΕΤΑΚ), προβλέπει ότι το 2009 και
τα επόμενα έτη θα απαλλάσσεται η κύρια
κατοικία μέχρι 200 τ.μ., της οποίας η αξία

δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Η
κύρια κατοικία θα δηλωθεί από τους φορολογούμενους στη φορολογική δήλωση του
2009.
Ειδικά για το 2008, πρώτο έτος εφαρμογής
του ΕΤΑΚ, προβλέπεται η αφαίρεση ποσού
έως 300.000 ευρώ από τη μεγαλύτερης αξίας
κατοικία. Λόγω της μορφής και του περιεχομένου του εντύπου Ε9, δεν είναι σε όλες τις
περιπτώσεις εφικτή για τεχνικούς λόγους η
διάκριση των συνιδιοκτησιών στη μεγαλύτερης αξίας κατοικία.
Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών που λαμβάνουν εκκαθαριστικά στα
οποία δεν ελήφθησαν υπόψη τα ποσοστά
συνιδιοκτησίας και το είδος του εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης ή ψιλή κυριότητα ή
επικαρπία) μεταξύ συζύγων και προστατευόμενων κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τέκνων τους στη μεγαλύτερης αξίας
κατοικία, οι φορολογούμενοι με υπεύθυνη
δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ, στην οποία θα
δηλώνεται η κατοικία για την οποία ζητείται
η απαλλαγή και οι λοιποί συνιδιοκτήτες δεν
θα καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί σ’
αυτή».
Πηγή: EΞΠΡΕΣ 01/11/08

Εγκύκλιος Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής
Φ.Π.Α. καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών

Μ

ε σκοπό την ορθή συμπλήρωση

Στην ανωτέρω περίπτωση οι συμπληρωμα-

Μέχρι την ανωτέρω προθεσμία (31.12.2008)

των αρχείων που τηρούνται στη

τικές, τροποποιητικές δηλώσεις καθώς και η

οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. οφείλουν να ολοκληρώ-

Γενική Γραμματεία Πληροφορι-

διόρθωση του βιβλίου μεταγραφής αιτήσε-

σουν τις ενέργειες που προβλέπονται από

ακών Συστημάτων, σχετικά με την επιστρο-

ων από τις συνεταιριστικές οργανώσεις θα

την ΠΟΛ.1144/07 και για αιτήσεις επιστρο-

φή Φ.Π.Α. που πραγματοποιήθηκε κατά το

πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31.10.2008,

φής που έχουν υποβληθεί κατά το έτος

έτος 2008 σε καπνοπαραγωγούς και βαμ-

επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται να δοθεί

2007.

βακοπαραγωγούς, σας γνωρίζουμε ότι σε

άλλη παράταση.

περίπτωση που έχουν υποβληθεί αιτήσεις

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση κοινοποιεί-

επιστροφής με λανθασμένα στοιχεία, όσον

Οι ενέργειες που προβλέπονται από την

αφορά τα ποσά που δικαιούνται επιστρο-

ανωτέρω εγκύκλιο ΠΟΛ. 1114/07 για τις

Ο Υφυπουργός

φής οι εν λόγω παραγωγοί, μπορούν να γί-

Δ.Ο.Υ. πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι

Οικονομίας & Οικονομικών

νουν οι απαραίτητοι διορθώσεις σύμφωνα

31.12.2008.

ται η ΠΟΛ.1144/07.

Αντώνης Μπέζας

με όσα ορίζονται στην ΠΟΛ. 1144/2007.
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Ecofin: 8 μέτρα για τη χαλάρωση
Στην αυριανή συνεδρίαση του Ecofin και στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής θα αποφασιστούν οι όροι για τη
χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας.

Η

ελληνική κυβέρνηση, αφήνοντας
πλέον στην άκρη τον ισχυρισμό που
οδήγησε σε απώλεια πολύτιμου
χρόνου, ότι «η ελληνική οικονομία αντέχει»,
επεξεργάζεται μέτρα για την στήριξη της
πραγματικής οικονομίας και των εισοδηματικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων,
κάτω από την πίεση και των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, των εσωκομματικών αντιπαραθέσεων και του φόβου για
κοινωνικές εκρήξεις.
Mετά τις αντιπαραθέσεις στην κυβερνητική επιτροπή της περασμένης εβδομάδας
το υπουργείο Oικονομίας πήρε «εντολή»
για την αναθεώρηση του προσχεδίου του
κρατικού προϋπολογισμού για το 2009 με
αύξηση των επενδυτικών δαπανών και επεξεργασία -κοστολόγηση πακέτου μέτρων
για στήριξη της πραγματικής οικονομίας,
αλλά και συγκεκριμένων οικονομικά αδύναμων κοινωνικών ομάδων.
Ωστόσο, η όποια απόφαση για το Σύμφωνο
Σταθερότητας δε δίνει πλήρη ελευθερία κινήσεων, καθώς η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό
δημόσιο χρέος αλλά και ελλείμματα που
δεν οφείλονται στην κρίση. Aνεξάρτητα
από την απόφαση για χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας, η κυβέρνηση φέρεται να δίνει προτεραιότητα στην υλοποίηση
τεσσάρων μέτρων.
Πρώτον, την επιμήκυνση του χρόνου καταβολής των επιδομάτων σε μακροχρόνια
ανέργους για ένα ακόμη χρόνο. Προκηρύσσονται από τον OAEΔ, πάνω από 50 χιλ.
θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος του χρόνου
και άλλες 140 χιλ., μέσα στο 2009. Για την
επιδότηση των ανέργων (και την επιδότηση
επιχειρήσεων για την πρόσληψή τους) θα
αυξηθούν έως και 700 εκατ. ευρώ οι εκταμιεύσεις από τον OAEΔ.
Eπίσης, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο
πρωθυπουργός επαναπροσδιορίζονται τα
προγράμματα του OEK, «έτσι ώστε να ανακουφιστούν οι οφειλέτες και να ενισχυθεί ο
κλάδος της οικοδομής»
Δεύτερον, αναπροσαρμόζονται τα εισοδηματικά κλιμάκια με στόχο να διευρυνθεί ο
αριθμός των δικαιούχων του EKAΣ.
Tρίτον, μετά την παρέμβαση του κ. Γ. Σου-

φλιά, θα αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις
το 2009 και παράλληλα, σύμφωνα με το
υπουργείο Oικονομίας, θα αναληφθούν
δράσεις για την διευκόλυνση χρηματοδοτήσεων για έργα που εκτελούνται μέσω
ΣΔIT και συμβάσεων παραχώρησης.
Tέταρτον, οριστική είναι η απόφαση για την
χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Εξετάζεται εισήγηση για εισοδηματική ενίσχυση (ακόμη και για την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη) σε χαμηλοσυνταξιούχους και
χαμηλόμισθους. Πληροφορίες αναφέρουν
ότι ήδη στο υπουργείο Oικονομίας έχουν
κατατεθεί σχετικές εισηγήσεις από τα αρμόδια υπουργεία Yγείας και Aπασχόλησης για
τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων.
Eπιπλέον σε συνάρτηση με τις αποφάσεις
της Συνόδου Kορυφής, η κυβέρνηση εξετάζει τέσσερα ακόμη μέτρα-δράσεις για
την τόνωση της πραγματικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα:
1. Eχει κατατεθεί εισήγηση για επίσπευση
της ήδη εξαγγελθείσας για το 2010 -2014
σταδιακής μείωσης των φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα, αλλά και
για τις επιχειρήσεις. Πάντως χθες από το
υπουργείο Oικονομίας έλεγαν ότι «άλλα
μέτρα που χρειάζονται για την ανάπτυξη
και την ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων θα ληφθούν το 2009 στο πλαίσιο
αντοχών του προϋπολογισμού».
2. Θα παραταθεί η ισχύς του αναπτυξιακού
νόμου που προβλέπει αυξημένα κίνητρα
αναπτυξιακών επενδύσεων. Για την στήριξη
της ανάπτυξης θα αυξηθούν οι προκαταβολές από την EE για το EΣΠA και, συνεπακόλουθα, θα υπάρξει ταχύτερη εκταμίευση
των πόρων.
3. Σχεδιάζονται παρεμβάσεις για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
μέσω του ταμείου εγγυοδοσίας (TEMΠME).
Eξετάζεται όχι μόνον η αύξηση των ετήσιων
εγγυήσεων για τον τραπεζικό δανεισμό σε
πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και χορήγηση επιδοτούμενων δανείων (επιδότηση
επιτοκίου) που ουσιαστικά θα καλύπτει μεγάλο μέρος του επιτοκίου.

4. Oλοκλήρωση των παρεμβάσεων για τον
έλεγχο της αγοράς -περιορισμό των αδικαιολόγητα υψηλών τιμών με την προώθηση
στη Bουλή νομοθετικής ρύθμισης για το
λεγόμενο transfer pricing.
Σε κάθε περίπτωση τα όρια του πακέτου
είναι συγκεκριμένα και φαίνεται ότι δεν ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Αλλωστε, μετά την
προειδοποίηση Αλμούνια η κυβέρνηση δεν
έχει μεγάλα περιθώρια για «παροχές» καθώς η Ελλάδα έχει υψηλά δημοσιονομικά
ελλείμματα και υψηλό δημόσιο χρέος.

Σήμερα η έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Σήμερα θα δημοσιοποιηθεί η φθινοπωρινή έκθεση της Kομισιόν για την πορεία
της οικονομίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Για την Eλλάδα οι προβλέψεις,
σύμφωνα με πληροφορίες, είναι «καλές»
όσον αφορά το έλλειμμα, αλλά αρνητικές
για τους ρυθμούς ανάπτυξης.
Για το έλλειμμα η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής είναι ότι φέτος θα διαμορφωθεί
κάτω από το όριο του 3%, αλλά πάνω από
την πρόβλεψη της κυβέρνησης για 2,3%,
περί το 2,5%. Για τις αναπτυξιακές επιδόσεις
της ελληνικής οικονομίας η έκθεση της Kομισιόν κατεβάζει τον πήχυ κοντά στο 2,5%
του 2009, έναντι του 3% που προβλέπεται
από το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού και 2% που προβλέπει το Διεθνές
Nομισματικό Tαμείο (πρόβλεψη την οποία
ο πρωθυπουργός K. Kαραμανλής έχει επικαλεστεί δυο φορές τουλάχιστον στις ομιλίες του).

Aκραίο σενάριο
Έτσι και το υπουργείο Oικονομίας και Oικονομικών θα αναθεωρήσει τις προβλέψεις
για το ρυθμό ανάπτυξης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο νέο πρόγραμμα σταθερότητας που θα υποβληθεί στην Eυρωπαϊκή Eπιτροπή και στο οποίο θα περιλαμβάνεται και
το αρνητικό σενάριο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το οποίο ο
ρυθμός ανάπτυξης το 2009 θα περιοριστεί
στο 1,5%.
Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 3/11/2008
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Παράταση χρόνου υποβολής στις Δ.Ο.Υ. των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων
που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) - θέρμανσης
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.2960/2001
(ΦΕΚ / 265 Α΄) «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του
ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 A΄).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2515/97
(Φ.Ε.Κ. 154 Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν.3054/2002 (Φ.Ε.Κ. 230
Α΄), όπως ισχύει.
4.Την 42362/Υ252/28-9-2007 (Φ.Ε.Κ.1948
Β΄/3-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και

Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών».
5. Τη διαπίστωση της αδυναμίας προσκόμισης των σχετικών αδειών λειτουργίας των
επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) - θέρμανσης, λόγω
μη έγκαιρης έκδοσής τους.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής
στις Δ.Ο.Υ. των αδειών λειτουργίας των επι-

χειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, όπως
αυτή καθορίστηκε με την 1009071/191/ΔΜ/
ΠΟΛ1012/24-01-2008 (ΦΕΚ 128 Β΄) Α.Υ.Ο.Ο.,
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.
Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή
από 15-09-2008.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
ΠΟΛ: 1140
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Παράταση χρόνου υποβολής στις Δ.Ο.Υ. των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων
που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) - θέρμανσης

Σ

ας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρ-

θέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φο-

θρου 29 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194

ρολογικά στοιχεία, σχετ. διατ. παρ. 18, άρθ. 19,

Α΄), που αναφέρονται στην παρά-

ν.3091/2002 και παρ.2, άρθ.22, ν.3212/2003,

Περαιτέρω, με τις ίδιες ως άνω κοινο-

ταση των προθεσμιών παραγραφής και σας

υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βι-

ποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι η κατά τα

γνωρίζουμε συνοπτικά τα εξής:

βλία και στοιχεία, σχετ. διατ. παρ. 3, άρθ. 22,

ανωτέρω παράταση των προθεσμιών παρα-

ν. 3212/2003 κ.λ.π.).

γραφής δεν ισχύει γιαποθέσεις φορολογίας

Με τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται

συνήθεις περιπτώσεις χρόνου παραγραφής.

κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και

ότι οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώμα-

Επισημαίνεται ότι ο κατά τις ισχύουσες

τος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων-

διατάξεις εκάστοτε χρόνος παραγραφής του

λέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών

δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόυ

που λήγουν στις 31/12/2008 παρατείνονται

αποτελεί

μέχρι 31/12/2009.

προικών.
Σημειώνεται ότι μετά τις ως άνω κοινοποιούμενες διατάξεις, στις 31/12/2009 λήγει
η προθεσμία παραγραφής για την κοινοποί-

πλέον βάσει των διατάξεων της παραγράφου

ηση πράξεων επιβολής Φόρου Μεγάλης Ακί-

Η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει τις

2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν, και

νητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) υποθέσεων των

κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής που

το χρόνο μέχρι τον οποίο πρέπει να διαφυ-

ετών 1997, 1998 και 1999, καθώς και Ειδικού

λήγουν την 31/12/2008, είτε πρόκειται για

λάσσονται τα οριζόμενα στις ίδιες διατάξεις

Φόρου επί των Ακινήτων άρθρων 15‐17 του

κανονικές προθεσμίες παραγραφής που λή-

του Κώδικα αυτού βιβλία και στοιχεία.

ν. 3091/2002 υποθέσεων των ετών 2003 και

γουν την προαναφερόμενη ημερομηνία (π.χ.

2004. Διευκρινίζεται επίσης ότι η ανωτέρω

χρήση 2002) είτε πρόκειται για προθεσμίες οι

Για διευκόλυνσή σας καταρτίστηκε και έχει

οποίες βάσει υφιστάμενων διατάξεων έχουν

αναρτηθεί στο site της Δ/νσης Ελέγχου στο

ήδη παραταθεί ή είναι μεγαλύτερες των κα-

εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου στη δ/νση

νονικών και κατά παράταση ή η μεγαλύτερη

http://10.16.59.100, καθώς και στο Internet

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

προθεσμία λήγει την ίδια ως άνω ημερομηνία

στο site http://www.de9.gr, πίνακας με τις

ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

παράταση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις
φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων.

(π.χ. υποθέσεις χρήσεων 2000 και 2001, υπο-
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