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Δράσεις | Αντιδράσεις

- ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 4, 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2008-11-08
- Ξενοδοχεία Δράμα

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

-Τροπολογία-φραγμός στις
υπερτιμολογήσεις
-Για οφειλέτες Δημοσίου από
Αρειο Πάγο και Συμβούλιο
Επικρατείας
Αντίθετες αποφάσεις για την
προσωποκράτηση
-Επιφυλάξεις για τα δάνεια
ΤΕΜΠΜΕ
- Σχέδιο εξόδου από την κρίση
- Υπολογισμός φόρου περαίωσης
εκκρεμών υποθέσεω
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Β’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
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 :

«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¨

π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

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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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 4, 5, 6
και 7 Δεκεμβρίου 2008-11-08
Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου :

Δράμα

Πέμπτη 04/12/2008
Ξενοδοχείο Κούρος
Υποδοχή καλεσμένων – εισηγητών ξένων
& Ελλήνων
14:00 -20:00

Παρασκευή 05/12/2008
«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.»

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ και η
Ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Χαιρετισμός προέδρου Δ/Σ Δράμας
				
09:30 – 09:40
Χαιρετισμός προέδρου ΠΟΦΕΕ
09:40 – 09:50
Χαιρετισμοί καλεσμένων & Υπουργών
				
09:50 – 10:45
Διάλλειμα αποχώρησης επισήμων
				
10:45 – 11:00
Παρουσίαση αποτελεσμάτων Α & Β
Συνεδρίασης 		
11:00 - 11:30
Τοποθετήσεις συνέδρων 10 λεπτών
				
11:30 - 13:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α΄:
Έναρξη 				
09:30
Σύνοψης Γ΄ Συνεδρίας
13:00 - 13:30
Α΄ Ενότητα
Ανακοινώσεις Δ.Σ. , μικρές παρεμβάσεις
Εισήγηση προέδρου Π.Ο.Φ.Ε.Ε
09:30 - 09:45
				
13:30 - 14:30
Ομιλία Συνέδρων 1 Χ 20 λεπτά 09:45 - 10:05
Ομιλίες Συνέδρων 3 Χ 20 λεπτά 10:05 - 11:05
ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 06/12/2008
Coffee break
11:05 - 11:30
Προσέλευση 		
18:30 - 18:45
Β΄ Ενότητα :
Ομιλία
με
θέμα
«
Η
επιχείρηση
σε καταστάΕισήγηση προέδρου ΙΝ-ΦΟΡΟ 11:30 - 11:45
σεις
Οικονομικής
Κρίσης»
18:45
- 20:30
Ομιλία Συνέδρων 2 Χ 20 λεπτά 11:45 - 12:25
Ομιλίες Συνέδρων 3 Χ 20 λεπτά 12:25 - 13:25
Σύνοψης Α΄ Συνεδρίας
13:25 - 13:40 Συνδιοργανωται : ΕΦΕΕ Δράμας
Ξενάγηση σε Οινοποιείο
13:40 – 14:30
– ΠΟΦΕΕ – Επιμελητήριο
Σάντουιτς η κρύο Πιάτο
14:30 - 16:00

Δράμας και Τράπεζα Eurobank

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β΄ :
Κυριακή 07/12/2008
Ομιλίες Συνέδρων 4 Χ 15 λεπτά 16:00 – 17:00
Διάλογος Συνέδρων - Σύνοψης Β΄ Συνεδρίας
«ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ»
				
17:00 - 19:00
Δείπνος Συνέδρων 		
20:30 – 22:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ΄ :
Έναρξη συνεδρίας 		
10:00 – 10:15
Ομιλία Πανεπιστημιακού Καθηγητή με θέμα
Σάββατο 06/12/2008
τα Δ.Λ.Π.
10:15 - 11:30
«ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ»
Πέρας εργασιών Συνεδρίου
11:30
Αναχώρηση Συνέδρων
12:00
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ΄ :
Προσέλευση Συνέδρων

09:00 – 09:30
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Προς :
Όλους τους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008
Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Κατόπιν συνεννοήσεως με ξενοδοχειακές μονάδες για το Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Δράμας στις 5,6 και 7 Δεκεμβρίου 2008, σας αποστέλλουμε την λίστα με τα προτεινόμενα ξενοδοχεία και το
κόστος διαμονής.
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε το συντομότερο δυνατό(με ευθύνη σας) για την κράτηση των δωματίων σας για την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτηση σας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΔΡΑΜΑ
Ξενοδοχείο ΚΟURΟΣ

Ξενοδοχείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ

3ο Χιλιόμετρο Δράμας – Καβάλας
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ		
ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ		
60,00 €
ΔΙΚΛΙΝΟ
70,00 €
ΤΡΙΚΛΙΝΟ
80,00 €
*στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται
και πρωινό*
Διαθεσιμότητα:		
45 Δωμάτια
(άφιξη 5,12,2008-αναχώρηση 7,12,2008)
Κρατήσεις:
έως 30/11/2008
Τηλέφωνο: 2521057200-3 Fax: 2521025800
Ιστοσελίδα:
www.kourosdrama.gr

Ξενοδοχείο JENNIFER

Καλαμπάκι Δράμας

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ		
40,00 €
ΔΙΚΛΙΝΟ
60,00 €
ΤΡΙΚΛΙΝΟ
75,00 €
ΠΟΛΥΤΕΛΗ		
ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
55,00 €
ΔΙΚΛΙΝΟ
85,00 €
ΤΡΙΚΛΙΝΟ
100,00 €
*στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται
και πρωινό*
Διαθεσιμότητα:
Κρατήσεις:
έως 30/11/2008
Τηλέφωνο: 2521051134 Fax: 2521052202
Ιστοσελίδα:
E-mail: achilio_@otenet.gr

Ταξιάρχες , 66100 Δράμα

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ		
ΚΟΣΤΟΣ
		
ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ-ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΪΝΟ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
85,00€
75,00 €
ΔΙΚΛΙΝΟ
95,00 €
85,00 €
ΤΡΙΚΛΙΝΟ
125,00 €
105,00 €
Διαθεσιμότητα: 5 Δωμάτια διαφόρων τύπων
Κρατήσεις:
έως 30/11/2008
Τηλέφωνο: 2521030005 Fax: 2521030007
Ιστοσελίδα:
www.jennifer.gr
E-mail:		
info@jennifer.gr

Ξενοδοχείο ΦΑΡΑΓΓΙ

Ξενοδοχείο XENIA
Εθνικής Αμύνης 10, 66100 Δράμα(κέντρο)
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ		
ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
55,00 €
ΔΙΚΛΙΝΟ
80,00 €
*στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται
και πρωινό*
Διαθεσιμότητα:
24 Δωμάτια
Κρατήσεις:
έως 21/11/2008
Τηλέφωνο: 2521033195-6 Fax: 2521030963
Ιστοσελίδα:
www.hotel-xenia-drama.com
E-mail:

Ξενοδοχείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

17ο Χιλιόμετρο Δράμας Θεσσαλονίκης
-Συμβολή
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ		
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΚΛΙΝΟ			
60,00 €
*στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται
και πρωινό*
Διαθεσιμότητα:
8 δίκλινα δωμάτια
Κρατήσεις:
έως 30/11/2008
Τηλέφωνο: 2324081667 &
2342081037
Fax:
2342081405
Ιστοσελίδα:
www.hotelfaraggi.gr
E-mail:
info@hotelfaraggi.gr

Δοξάτο Δράμας
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
ΔΙΚΛΙΝΟ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ
Διαθεσιμότητα:
Κρατήσεις:
Τηλέφωνο:
Fax:

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
Πανίδης Αβραάμ

Ο Γενικός Γραμματέας
Πατέλης Γ. Νικόλαος

ΚΟΣΤΟΣ
40,00 €
50,00 €
60,00 €
70,00 €
10 Δωμάτια
έως 30/11/2008
2521055550
2521055559
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Φορολογικά | Οικονομικά
Τροπολογία-φραγμός στις
υπερτιμολογήσεις

Φ

ρένο στις υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών εταιρειών, που σε πολλές περιπτώσεις πωλούν τα προϊόντα τους ακριβότερα
στην Ελλάδα από ό,τι στις άλλες χώρες της Ε.Ε.,
επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Ανάπτυξης, με
τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο
υπουργός Ανάπτυξης Χρ. Φώλιας.
Με την τροπολογία επιχειρείται να τεθούν συγκεκριμένοι κανόνες στις συναλλαγές μεταξύ
εταιρειών του ίδιου πολυεθνικού ομίλου. Σύμφωνα με αυτή, οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις
(αυτές που ανήκουν στον ίδιο όμιλο) υποχρεώνονται να συναλλάσσονται μεταξύ τους ως
ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Δηλαδή, εφαρμόζεται η αρχή των ίσων αποστάσεων, που σημαίνει ότι πωλούν τα προϊόντα τους στην ίδια
τιμή τόσο στην άλλη εταιρεία του ίδιου ομίλου
όσο και σε μια ανεξάρτητη επιχείρηση.
Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης σε αυτή την
υποχρέωση, οι υπόχρεες εταιρείες τεκμηριώνουν τις τιμές σε όλες τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές τους με την κατάρτιση πλήρους και
τυποποιημένης μελέτης τεκμηρίωσης τιμών
(φάκελος τεκμηρίωσης).
Η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο τους ομίλους
όπου η μητρική εταιρεία είναι ελληνική, όσο
και τις ελληνικές εταιρείες που είναι θυγατρικές αλλοδαπών ομίλων. Οι φάκελοι περιέχουν
γενικές πληροφορίες για τον όμιλο (π.χ. πληροφορίες για τις συνδεδεμένες εταιρείες και
τα υποκαταστήματα) την τιμολογιακή πολιτική του ομίλου και τη μέθοδο τεκμηρίωσης
που ακολουθεί ο όμιλος στις ενδο-ομιλικές
συναλλαγές του για την εφαρμογή της αρχής
των ίσων αποστάσεων.
Οι φάκελοι τεκμηρίωσης ενημερώνονται υποχρεωτικά όταν μεταβάλλονται τα διαθέσιμα
συγκριτικά στοιχεία της αγοράς ή τα στοιχεία
των συναλλαγών που επηρεάζουν την ενδοομιλική τιμολογιακή πολιτική.
Οι φάκελοι τεκμηρίωσης πρέπει να είναι διαθέσιμοι οποτεδήποτε ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές εντός προθεσμίας 30 ημερών.
Επίσης, οι όμιλοι πρέπει να υποβάλουν κάθε
χρόνο εντός 4,5 μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου, κατάσταση στην
οποία εμφανίζονται στοιχεία των ενδο-ομιλικών συναλλαγών τους, (αριθμός και αξίες).
Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι
εταιρείες με τζίρο έως 1.000.000 ευρώ στην
Ελλάδα, καθώς και οι συμβάσεις μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών με αξία χαμηλότερη
από 200.000 ευρώ ετησίως.
Αν οι όμιλοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους
σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των αρμόδιων
υπηρεσιών του υπουργείου, η τροπολογία
προβλέπει την επιβολή προστίμου ίσου με το
10% της αξίας των συναλλαγών για τις οποίες
δεν τέθηκε στη διάθεση ελέγχου ο σχετικός
φάκελος τεκμηρίωσης ή δεν υποβλήθηκαν
εμπρόθεσμα οι καταστάσεις.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 21/11/2008

Για οφειλέτες Δημοσίου από Αρειο Πάγο και Συμβούλιο Επικρατείας
Αντίθετες αποφάσεις για την προσωποκράτηση

Ό

πως έγινε γνωστό, ο Άρειος Πάγος έκρινε
ήδη (σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση) ότι το μέτρο της προσωποκράτησης είναι
συνταγματικό για τους οφειλέτες του Δημοσίου,
ενώ το ΣτΕ το είχε κρίνει αντισυνταγματικό. Έτσι
η τελική λύση θα δοθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, του οποίου προεδρεύει ο πρόεδρος του
ΣτΕ Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
Κατά το παρελθόν, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είχε, πάντως, αποφανθεί ότι είναι ανεκτή η
ρύθμιση που επιτρέπει υπό όρους (π.χ. κακοπιστία οφειλέτη) την προσωποκράτηση για χρέη
μεταξύ ιδιωτών.
Ειδικότερα:
Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υιοθετεί την εισήγηση του εισαγγελέα του Γιώργου Σανιδά, ο
οποίος τονίζει ότι το μέτρο της προσωποκράτησης, που θεσπίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα
μας το 1989, δικαιολογείται από σοβαρούς λόγους δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος,
που συνίστανται στην έγκαιρη είσπραξη των
δημόσιων εσόδων.
Κατά την άποψη του κ. Σανιδά, δεν προσκρούει ούτε στις συνταγματικές επιταγές, ούτε στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ούτε στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά
και Πολιτικά Δικαιώματα.
Αντικρούοντας δε την επιχειρηματολογία, σύμφωνα με την οποία «η προσωποκράτηση ως μέτρο στερητικό της ελευθερίας είναι συνταγματι-

κά ανεπίτρεπτη διότι προσβάλλει τον σεβασμό
και την προστασία της αξίας του ανθρώπου»
αντέτεινε:
«Πώς είναι δυνατόν να αξιώνουν μέλη του κοινωνικού συνόλου να μην προσωποκρατούνται
για χρέη προς το Δημόσιο, επειδή δήθεν αυτό
συνιστά έλλειψη σεβασμού και προστασίας των
ως ανθρωπίνων αξιών, όταν τα ίδια άτομα χωρίς
εμφανή περιουσιακά στοιχεία κατοικούν σε πολυτελείς επαύλεις, κινούνται με πολυτελή αυτοκίνητα και γενικά διάγουν βίο πολυτελή;».
Το ζήτημα έφτασε στην Ολομέλεια του Αρείου
Πάγου ύστερα από αίτημα του προϊσταμένου
της Β’ ΔΟΥ Κέρκυρας να επιβληθεί σε Κερκυραίο βιοτέχνη το μέτρο της προσωποκράτησης
για χρέη ύψους 69.407 ευρώ που δημιουργήθηκαν από τη μη εξόφληση δανείου πλημμυροπαθούς και ποινικές καταδίκες του από ακάλυπτες
επιταγές.
Ο βιοτέχνης υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε δεινή
οικονομική θέση, αφού έχασε σε πλειστηριασμό το μοναδικό ακίνητο που είχε και στο οποίο
στεγαζόταν η βιοτεχνία του.
Η αντίθετη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει ληφθεί με συντριπτική πλειοψηφία (24-3). Η προσωποκράτηση
παραβιάζει το Σύνταγμα διότι αποτελεί μέτρο
καταναγκασμού, όχι πάνω στην περιουσία του
οφειλέτη, αλλά επί του ίδιου του προσώπου του
οφειλέτη, τονιζόταν στην απόφαση αυτή.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 22/11/2008
Επιφυλάξεις για τα δάνεια ΤΕΜΠΜΕ

Ε

πιφυλακτικά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν
οι τράπεζες τη χορήγηση δανείων ακόμα και με
την εγγυοδοσία του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), διεκδικώντας περισσότερες διασφαλίσεις, προκειμένου
να διαθέσουν κεφάλαια στην αγορά.
Τραπεζικοί κύκλοι αναφέρουν τον προβληματισμό
τους για συγκεκριμένο όρο, που σχετίζεται με την
άρση της εγγυοδοσίας σε περίπτωση που το ποσοστό των καταπτώσεων των δανείων υπερβεί το 12%
ανά τράπεζα.
Όπως εξηγούν, η δυνατότητα υπαναχώρησης του
ΤΕΜΠΜΕ αφήνει ουσιαστικά ακάλυπτες τις τράπεζες, οι οποίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν
μπορούν να διεκδικήσουν άλλες διασφαλίσεις από
τους δανειολήπτες.
Υψηλόβαθμο στέλεχος του ΤΕΜΠΜΕ διευκρίνιζε ότι
ο όρος τίθεται για να υπάρξει ένα «φρένο» στους κακοπληρωτές και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα
του ταμείου. Επεσήμανε μάλιστα ότι το ΤΕΜΠΜΕ δεν
μιλά για αυτόματη άρση της εγγυοδοσίας, αλλά για
διατήρηση του δικαιώματος διακοπής της συνεργασίας, που αν χρειαστεί θα γίνει με εξέταση και αξιολόγηση της περίπτωσης και αντικειμενικά κριτήρια,
όπως, για παράδειγμα, τη σύγκριση του ποσοστού
κατάπτωσης δανείων στη συγκεκριμένη τράπεζα,
με τον μέσο όρο καταπτώσεων στις άλλες τράπεζες
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Πρόσθετε δε, ότι
στη συνάντηση που έγινε προχθές με 50 εκπροσώπους τραπεζών όλοι συμφώνησαν στο σχέδιο της
σύμβασης, που θα υπογράψει το ΤΕΜΠΜΕ με τις

τράπεζες, προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Σχέδιο

Το σχέδιο της σύμβασης έχει ήδη δοθεί για διαβούλευση στις τράπεζες και βρίσκεται πλέον στο στάδιο της οριστικοποίησης, αφού τη Δευτέρα λήγει η
προθεσμία για την τελική ένταξη των τραπεζών στο
πρόγραμμα.
Το ΤΕΜΠΜΕ θα παράσχει εγγυήσεις για το 80% του
δανείου για κεφάλαια κίνησης που θα χορηγούν οι
τράπεζες σε επιχειρήσεις. Για το υπόλοιπο 20% οι
τράπεζες υποχρεώνονται να μη ζητούν εγγυήσεις.
Ταυτόχρονα, το Ταμείο αναλαμβάνει και την επιδότηση του επιτοκίου στο σύνολό του, ενώ απαραίτητος όρος για τις συνεργαζόμενες τράπεζες είναι
το επιτόκιο να μην υπερβαίνει τις 2,5 μονάδες πάνω
από το Euribor.
Μέχρι σήμερα το σύνολο σχεδόν των ελληνικών
τραπεζών έχει δηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.
Με νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες ο υπουργός
Ανάπτυξης Χρ. Φώλιας στη Βουλή μειώνεται σε 1%
από 1,5% η προμήθεια του ΤΕΜΠΜΕ για τις εγγυήσεις που παρέχει, ορίζονται οι προϋποθέσεις υπό
τις οποίες παραιτείται από την ένσταση δίζησης
και τροποποιείται το καταστατικό του: Στο Δ.Σ. του
Ταμείου θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της ΤτΕ
στη θέση του εκπροσώπου της ΕΕΤ και δίνεται η
δυνατότητα στο Ταμείο να προσλαμβάνει στελέχη
απ’ ευθείας από την αγορά. Αποκτά το δικαίωμα
διεύρυνσης των κανονισμών παροχής εγγυήσεων ή
χρήσης άλλων χρηματοδοτικών μέσων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 21/11/2008
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Σχέδιο εξόδου από την κρίση
O

λοκληρωμένο σχέδιο επτά σημείων για
ανόρθωση της οικονομίας και έξοδο από
την κρίση, καταθέτει μέσω της «H» ο πρώην
υπουργός Oικονομίας Γ. Παπαντωνίου. Tο σχέδιο-προϊόν μελετών από οικονομολόγους που
είχαν συγκροτήσει το «επιτελείο της ONE»προϋποθέτει συμφωνία με την Eυρωπαϊκή
Eνωση, καθώς οδηγεί σε οριακή υπέρβαση
του ορίου για το έλλειμμα. «Δεσμεύεται» όμως
με συγκεκριμένες πολιτικές που διασφαλίζουν
επάνοδο σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και
αποκαθιστούν τη δημοσιονομική ισορροπία.
H παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση μετά το κραχ του 1929-31. H
γενικευμένη εφαρμογή σχεδίου μερικής κρατικοποίησης προβληματικών τραπεζών και
παροχής κρατικών εγγυήσεων στο διατραπεζικό δανεισμό απέτρεψε την κατάρρευση.
Παραμένει, όμως το πρόβλημα της ύφεσης κα
της ανεργίας. Tο ξεπέρασμα της κρίσης απαιτεί συντονισμένη στρατηγική για την ενίσχυση
της παγκόσμιας ζήτησης, την παροχή ρευστότητας και την αναμόρφωση της λειτουργίας
του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.
H ένταξη στην ONE το 2000 ισχυροποίησε την
ελληνική οικονομία. Eδραίωσε συνθήκες σταθερότητας, ισχυρής ανάπτυξης και ανόδου
του βιοτικού επιπέδου. Xωρίς το ευρώ, η Eλλάδα θα υπέφερε από συνεχείς υποτιμήσεις,
εκτίναξη του πληθωρισμού και εξαιρετικά
υψηλά επιτόκια. Eυρωπαϊκές χώρες που διατηρούν εθνικά νομίσματα, όπως η Σουηδία,
η Δανία και η Oυγγαρία, πληρώνουν ακριβό
τίμημα.
Όμως, υπάρχουν αδυναμίες στην οικονομία
που επιδεινώθηκαν σημαντικά από πράξεις
και παραλείψεις της σημερινής κυβέρνησης.
O εκτροχιασμός του προϋπολογισμού, σε
συνδυασμό με την απώλεια αξιοπιστίας μετά
την «απογραφή», περιορίζει τα δημοσιονομικά περιθώρια.
H Eλλάδα δανείζεται, πλέον, με κόστος κατά
40% υψηλότερο σε σχέση με τη Γερμανία.
Eξάλλου, το σχέδιο διάσωσης των τραπεζών
είναι ελαττωματικό. Δεν διαχωρίζει τις τράπεζες που παρουσιάζουν κεφαλαιακή ανεπάρκεια και χρειάζονται εισροή κεφαλαίων,
ιδιωτικών ή δημοσίων, από τις τράπεζες που
αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας. H υποχρεωτική και χωρίς διακρίσεις υπαγωγή όλων
των τραπεζών σε ενιαίο καθεστώς διαμορφώνει πλαίσιο αδιαφάνειας.
H απουσία μεταρρυθμίσεων έχει εξασθενίσει
την οικονομία. H ώθηση που εξασφάλισε η
ένταξη στην ONE εξαντλείται. O ανταγωνισμός των χωρών χαμηλού εργατικού κόστους
απειλεί την παραγωγική μας δομή που κυριαρχείται από παραδοσιακές δραστηριότητες
έντασης εργασίας. Aν δεν ενισχυθεί δραστικά
η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η Eλλάδα θα παραμείνει καθηλωμένη σε χαμηλούς

ρυθμούς ανάπτυξης που συνεπάγονται υψηλή ανεργία και χαμηλά εισοδήματα. H ανάκαμψη προϋποθέτει δομικές αλλαγές για τη
δημιουργία μιας σύγχρονης οικονομίας της
γνώσης, στηριγμένης σε νέες τεχνολογίες και
προηγμένα σχήματα οργάνωσης.
Πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως σχέδιο ανόρθωσης της οικονομίας. Σε αντίθετη περίπτωση οι συνέπειες της διεθνούς κρίσης θα είναι
επώδυνες, ιδιαίτερα για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. H οικονομία χρειάζεται στήριξη με δημοσιονομικά και χρηματοπιστωτικά
μέτρα καθώς και δομικές αλλαγές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσα από την
αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και
τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στο δίλημμα παροχές ή δομικές αλλαγές,
η απάντηση είναι: στοχευμένες παροχές με
σύνεση και δομικές αλλαγές με σχέδιο.
Tο δημοσιονομικό σκέλος παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες λόγω υψηλών ελλειμμάτων
και χρέους. Για να έχουν αποτέλεσμα, η αύξηση δαπανών και η μείωση φόρων θα πρέπει
να αναλογούν τουλάχιστον στο 1% του AEΠ,
δηλαδή 2,5 δισ. ευρώ. Όμως, αύξηση του ελλείμματος κατά αυτό το ποσό θα οδηγήσει
σε, οριακή έστω, υπέρβαση του ορίου του 3%
του AEΠ (8 δισ. ευρώ). Kατά συνέπεια, απαιτείται συμφωνία της Eυρωπαϊκής Ένωσης (E.E.).
Όμως, η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν θα συναινέσει
αν δεν πεισθεί ότι η Eλλάδα προωθεί πολιτικές που εξασφαλίζουν επάνοδο σε υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης και αποκατάσταση δημοσιονομικής ισορροπίας. Πρέπει να συνταχθεί
ολοκληρωμένο σχέδιο εξόδου από την κρίση,
κατά το πρότυπο του Προγράμματος Σύγκλισης το οποίο οδήγησε στην ένταξη στην ONE.
Oι βασικοί άξονες του σχεδίου είναι οι εξής:
I. Στήριξη της οικονομίας και της κοινωνικής
αλληλεγγύης
α) Aύξηση κοινωνικών δαπανών κατά 1 δισ.
ευρώ για ενίσχυση των χαμηλόμισθων, των
χαμηλοσυνταξιούχων και των ανέργων, που
πλήττονται κυρίως από την κρίση.
β) Aύξηση δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Eπενδύσεων και ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 1,5 δισ. ευρώ. H επιβάρυνση του ελλείμματος θα είναι 800 εκατ.
ευρώ δεδομένου ότι θα αυξηθούν κατά 700
εκατ. οι αντίστοιχες εισροές από την E.E.
γ) Mείωση φόρων κατά 700 εκατ. ευρώ, στοχευμένη στα χαμηλά εισοδήματα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό
πρέπει να ανακληθεί η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για τους αυτοαπασχολούμενους. Aν εξοικονομηθούν πόροι στην άμυνα
και καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η σπατάλη, η μείωση των φόρων μπορεί να είναι πιο
ουσιαστική.
δ) Aναπροσαρμογή του σχεδίου για τις τράπεζες ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες διαφάνειας και λογοδοσίας καθώς και επαρκή

επίπεδα δανειοδότησης των εγχώριων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
II. Eνίσχυση της ανταγωνιστικότητας
α) Eξυγίανση και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των αγορών ώστε να εδραιωθούν
συνθήκες ανταγωνισμού και να διαμορφωθεί
πλαίσιο ανάπτυξης υγιούς επιχειρηματικότητας. Ωφελημένος θα είναι ο πολίτης - καταναλωτής μέσα από την καταπολέμηση της
ακρίβειας και τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας. Πρέπει να καταργηθούν τα κλειστά
επαγγέλματα, ιδιαίτερα στις μεταφορές, και
να εξαλειφθούν οι μεσάζοντες που επιβάλλουν «καπέλα» χωρίς ουσιαστική συμμετοχή
στο σύστημα διανομής. Xρειάζεται θεσμικός
εκσυγχρονισμός των αγορών και ανασυγκρότηση του συστήματος εποπτείας.
β) Kαταπολέμηση της γραφειοκρατίας και
της διαφθοράς, που καταπνίγουν την επιχειρηματικότητα. H διοικητική μεταρρύθμιση
αποτελεί προτεραιότητα. Συμβαδίζει με την
εδραίωση συνθηκών αξιοκρατίας και την ενίσχυση της θέσης και του κύρους των ελεγκτικών υπηρεσιών καθώς και των Aνεξάρτητων
Aρχών. Άμεσα, όμως, αποτελέσματα μπορούν
να προκύψουν μόνο από τη συγκρότηση Kέντρων Eξυπηρέτησης Eπενδυτών με αποφασιστικές αρμοδιότητες χορήγησης αδειών,
οι οποίες σήμερα ασκούνται από διάφορα
υπουργεία και φορείς.
γ) Aναβάθμιση της εκπαίδευσης και της έρευνας. Kεντρική επιδίωξη της αλλαγής στα δημόσια πανεπιστήμια πρέπει να είναι η εξασφάλιση διοικητικής αυτονομίας ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά τα προγράμματα σπουδών, τις προσλήψεις και τον τρόπο επιλογής των φοιτητών.
Πρέπει να καθιερωθούν συστήματα αξιολόγησης και να συνδεθούν με τη χρηματοδότηση,
η οποία πρέπει να αυξηθεί. O απεγκλωβισμός
των πανεπιστημίων από τον εναγκαλισμό του
κράτους δημιουργεί κίνητρα αναβάθμισης της
λειτουργίας τους. Oι δαπάνες για έρευνα και
τεχνολογία πρέπει να αυξηθούν και να ενισχυθούν οι ερευνητές. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η
ευελιξία και η κινητικότητά τους μεταξύ ερευνητικών κέντρων, η δυνατότητα απασχόλησης
στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η ανανέωση
του προσωπικού με στελέχη ειδικευμένα στην
επιχειρηματική αξιοποίηση καινοτομιών.
H άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση του
σχεδίου θα συμβάλει αποφασιστικά στην
έξοδο από την κρίση και στην επάνοδο σε
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. H κρίση εκτός
από απειλή αποτελεί και ευκαιρία για τομές
και ανατροπές. H δημιουργία μιας νέας, ανταγωνιστικής παραγωγικής δομής θα στηριχθεί
σε μια κοινωνική συμμαχία των δυνάμεων της
εργασίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.
O προοδευτικός πολιτικός χώρος επωμίζεται
την ευθύνη να ανταποκριθεί στη νέα μεγάλη
πρόκληση.
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Υπολογισμός φόρου περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων

Γ

ια τον σωστό υπολογισμό του φόρου περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων παραθέτουμε ένα παράδειγμα
με τα οικονομικά στοιχεία μιας ανώνυμης
εταιρείας για τις χρήσεις 2004, 2005 και 2006
(βλ. πίνακα). Σύμφωνα με την παράγραφο 3
του άρθρου 6 του Ν. 3259/04, τα συνολικά
ακαθάριστα έσοδα της ανώνυμης εταιρείας
πολλαπλασιάζονται με συντελεστή λογιστικών διαφορών δύο τοις εκατό (2%). Το ποσό
αυτό των λογιστικών διαφορών προσαυξάνεται με τη θετική διαφορά που προκύπτει
μεταξύ των προσδιοριζόμενων εξωλογιστικά
καθαρών κερδών με τη χρήση του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους μειωμένου κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
και των δηλούμενων καθαρών κερδών.
Με βάση τα δεδομένα ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους μειώνεται σε 7% και
για τη χρήση 2005 προκύπτει ζημιά 25.000
ευρώ, η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 6
του άρθρου 6 συμψηφίζεται με το ποσό των
λογιστικών διαφορών, το οποίο ανέρχεται
σε 22.000 ευρώ και το ακάλυπτο ποσό των
3.000 ευρώ αυτής δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη των 130.000 ευρώ της
χρήσης 2006 καθώς η χρήση αυτή βαρύνεται
με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

Υπολογισμός του φόρου

Το ποσό του φόρου που αναλογεί για τη χρήση 2004 σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 6 υπολογίζεται με συντελεστή 20%

ανέρχεται σε 21.000 ευρώ.
Το ποσό του οφειλόμενου φόρου, βάσει της
παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή αποκρυβείσα
φορολογητέα ύλη, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) των
ακαθάριστων εσόδων (20.000 ευρώ) και σε
κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο τοις χιλίοις (2‰) αυτών (4.000
ευρώ). Συνεπώς, ο φόρος που θα καταβληθεί
ανέρχεται σε 20.000 ευρώ. Για τη χρήση 2005
που υπάρχει αρνητική βάση υπολογισμού το
ποσό του φόρου ανέρχεται σε 2.200 ευρώ
(2‰ των ακαθάριστων εσόδων).
Εστω για τη χρήση 2006 ότι έχουμε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 40.000 ευρώ από
μη έκδοση στοιχείου για το οποίο εκκρεμεί
πράξη επιβολής προστίμου σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 8.
Σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου γίνεται τριάντα τοις εκατό
(30%) στη βάση υπολογισμού του φόρου. Το
ποσό του φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε
29.580. ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
7 εάν σε κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις
υφίσταται περίπτωση επαύξησης των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων επί των
επιπλέον ακαθάριστων εσόδων υπολογίζεται
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας με την εφαρμογή ως συντελεστή του μέσου σταθμικού

που προκύπτει από τη σχέση του συνολικού
φόρου εκροών της εκκαθαριστικής δήλωσης
στη συγκεκριμένη χρήση (κωδικοί 637 και
137 της εκκαθαριστικής) προς τις συνολικές
φορολογητέες εκροές (κωδικοί 607 και 107),
προσαυξημένου κατά τριάντα τοις εκατό
(30%). Εστω ότι ο μέσος σταθμικός είναι 19%
και ο προσαυξημένος 24,7%. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας περαίωσης ανέρχεται σε
9.880 ευρώ (24,7% επί των 40.000 ευρώ.

Καταβολή φόρου

Το ποσό του φόρου που θα καταβληθεί είναι
61.660 ευρώ πλέον το πρόστιμο του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων το οποίο περιορίζεται
στο ένα τέταρτο, βάσει της παραγράφου 2
του άρθρου 8. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) της συνολικής οφειλής (12.332 ευρώ
πλέον πρόστιμο του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μειωμένο στο 1/4) πρέπει να καταβληθεί με την υπογραφή της πράξης περαίωσης
σύμφωνα με την περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9.
Σε περίπτωση που ολόκληρο το οφειλόμενο
ποσό καταβληθεί μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης (τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον
εντός του οποίου υπογράφηκε η σχετική
πράξη), παρέχεται έκπτωση ποσοστού πέντε
τοις εκατό (5%) σύμφωνα με το άρθρο 11,
παράγραφος 2.
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