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Δράσεις | Αντιδράσεις

-Χαμένοι και κερδισμένοι από τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του
ΕΤΑΚ

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

- ΣΕΒ: Προτείνει μείωση φόρων και
εισφορών
-Τι αλλάζει σε Ε9, Ε3 και Ε5
- Παροχή διευκρινίσεων για την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2008.
- Οι αλλαγές στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1
- Διευκρινίσεις του ΥΠΑΝ περί των
εξαιρέσεων στην υποχρέωση κατάθεσης των κοστολογίων
-Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης
φόρου υπεραξίας που προβλέπεται
από τις διατάξεις της παραγράφου 3
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τουπ ¡άρθρου
25 του ν. 2065/1992.

Π. Κωστοπούλου 12 Σέρρες - τηλ.23210-23007 και fax: 23210-23007
Η Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Σερρών σε συνεργασία με την Epsilon Software συνδιοργανώνει
Δωρεάν Επίκαιρο Σεμινάριο
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2009 (17:30-21:30)
Τόπος Διεξαγωγής: Hotel ΕΛΠΙΔΑ RESORT, Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων, Σέρρες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση: κα Κιλινκαρίδου: 2310 981700
(εσωτ.1814)
Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων και τελευταίες αλλαγές της νομοθεσίας στη
Φορολογία
Εισοδήματος σύμφωνα με το νέο Ν. 3697/25-09-2008
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
§ Έντυπα φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009.
§ Φορολογία αμοιβών μελών Δ.Σ.
§ Φορολογία μερισμάτων
§ Φορολόγηση ατομικών επιχειρήσεων και ελ. επαγγελματιών – νέα κλίμακα φόρου, νέοι
συντελεστές
§ Εξαιρέσεις από την φορολόγηση ατομικών επιχειρήσεων και ελ. επαγγελματιών
Δαπάνες Επιχειρήσεων που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα (άρθ. 31 Ν. 2238/1994, Ν.
3296/2004, Ν. 3427/2005, Ν. 3522/2006). Λίστα εκπιπτόμενων και μη εκπιπτόμενων δαπανών
(ΠΟΛ.1005/2005, ΠΟΛ.1028/2006, ΠΟΛ.1029/2006). Δαπάνες Ε.Ι.Χ. και εξωχώριων εταιρειών
§ Φορολογία εισοδήματος τεχνικών επιχειρήσεων. Φορολογία κερδών τεχνικών επιχειρήσεων.
§ Τεκμήρια διαβίωσης & απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
§ Νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος. Τι συμβαίνει όταν
διανέμουν μερίσματα
§ Επιβολή ενιαίου τέλους ακινήτων –Απαλλαγή κύριας κατοικίας
Εισηγητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξεως, Εσωτερικός Ελεγκτής με μεγάλη διδακτική εμπειρία
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της σειράς λογισμικού για
Λογιστικά Γραφεία Extra.
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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).

Ο Πρόεδρος
Αδαμίδης Αθανάσιος

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Γραμματέας
Βενέτης Θεολόγης
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Χαμένοι και κερδισμένοι από τις αλλαγές
στον τρόπο υπολογισμού του ΕΤΑΚ
Στις «παράπλευρες απώλειες» των αλλαγών
στον τρόπο υπολογισμού του ΕΤΑΚ εντάσσονται οι άγαμοι για τους οποίους το αφορολόγητο μειώθηκε στις 100.000 ευρώ, αλλά και
όσοι έγγαμοι επέλεξαν να αγοράσουν σπίτι
σε ακριβή περιοχή, αφού για αυτούς μειώνεται στις 200.000 ευρώ.
Ωφελημένοι όσοι έχουν δύο ή περισσότερα σπίτια (όχι καταστήματα ή αλλου είδους
ακίνητα) σε περιοχές χαμηλής αντικειμενικής
αξίας.
Πιο αναλυτικά, με τις αλλαγές στον τρόπο
υπολογισμού του ΕΤΑΚ:
• Το αφορολόγητο όριο του ΕΤΑΚ περιορίζεται από τις 300.000 στις 100.000 ευρώ αντικειμενική αξία για τους άγαμους φορολογουμένους.
Με τη μείωση αυτή θα κληθούν να πληρώσουν ΕΤΑΚ χιλιάδες άγαμοι φορολογούμενοι
για την κύρια κατοικία τους.
Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που
έχει ιδιόκτητη κατοικία 110 τετραγωνικών
μέτρων στο Χαλάνδρι αντικειμενικής αξίας
187.000 ευρώ, ενώ με τον παλιό τρόπο υπολογισμού του ΕΤΑΚ ήταν αφορολόγητο, με
τον νέο τρόπο θα κληθεί να πληρώσει φόρο
87 ευρώ.
• Το αφορολόγητο όριο του ΕΤΑΚ περιορίζεται από τις 300.000 στις 200.000 ευρώ
αντικειμενική αξία για τους έγγαμους φορολογουμένους που έχουν έως και δύο παιδιά.
Από τη μείωση αυτή επιβάλλεται φόρος ακόμη και στην κύρια κατοικία πολλών φορολογουμένων.
Για παράδειγμα, φορολογούμενος με ιδιόκτητη κατοικία 130 τ.μ. στον Χολαργό και
αντικειμενικής αξίας 230.000 ευρώ, ενώ με το
προηγούμενο καθεστώς δεν πλήρωνε φόρο,
με το νέο καθεστώς θα κληθεί να πληρώσει
ΕΤΑΚ ύψους 30 ευρώ.
• Θεσπίζεται προσαυξημένο αφορολόγητο
όριο 230.000 ευρώ για τους φορολογουμένος με τρία η περισσότερα παιδιά.
Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω αφορολό-

γητα όρια θα ισχύουν αποκλειστικά για τις
κατοικίες που ανήκουν στους φορολογουμένους και όχι για άλλους τύπους ακινήτων
όπως καταστήματα, αποθήκες, οικόπεδα ή
θέσεις στάθμευσης.
Έτσι αν για παράδειγμα ένα φορολογούμενος μένει στο ενοίκιο, αλλά διαθέτει ένα κατάστημα τότε θα πληρώσει ΕΤΑΚ.
Επίσης στους χαμένους κατατάσσονται και
όσοι μένουν σε μονοκατοικίες, καθώς θα
εξακολουθήσουν να πληρώνουν φόρο για το
οικόπεδο.
Οι κερδισμένοι
Με την αποδέσμευση του αφορολόγητου
ορίου από την κύρια κατοικία του φορολογουμένου και τον υπολογισμό του με βάση
το σύνολο των κατοικιών που του ανήκουν
είναι ωφελημένοι όσοι έχουν στην κατοχή
τους μόνο διαμερίσματα (π.χ σπίτι και εξοχικό ή και περισσότερα) χαμηλής αντικειμενικής αξίας.
Για παράδειγμα έγγαμος φορολογούμενος
που έχει στην ιδιοκτησία του 2 γκαρσονιέρες
αντικειμενικής αξίας 30.000 ευρώ η καθεμιά
και ένα δυάρι αντικειμενικής αξίας 60.000
ευρώ (δηλαδή ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας 120.000 ευρώ), ενώ
με το προηγούμενο καθεστώς θα πλήρωνε
φόρο 60 ευρώ, με το νέο καθεστώς δεν θα
πληρώσει ούτε ευρώ.
Και πού να «πνίξεις τον καημό»;
Αύξηση 1 με 2 ευρώ στη λιανική τιμή της
φιάλης ποτών, όπως το ουίσκυ και η βότκα,
συνεπάγεται η αύξηση κατά 20% του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στα
οινοπνευματώδη ποτά και στην μπίρα.
Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα φθηνά τσιγάρα,
με την αύξηση του ελάχιστου Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης που επιβάλλεται σε αυτά (από
το 75% στο 80%) η λιανική τιμή του πακέτου
αυξάνεται κατά 9 έως 12 λεπτά.
Έτσι από τα 2 ευρώ που πωλούνται σήμερα
οι περισσότερες μάρκες φθηνών τσιγάρων
θα πωλούνται 2,10 ή και 2,15 ευρώ.
Πηγή: ΑΥΡΙΑΝΗ 7/2/2009
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ΣΕΒ: Προτείνει μείωση φόρων και εισφορών
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δ. Δασκαλόπουλος, σε ανοικτή επιστολή - παρέμβαση προς τον υπουργό Οικονομίας
Γιάννη Παπαθανασίου προτείνει πακέτο μέτρων για την έξοδο της οικονομίας από την κρίση, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτά θα ενταχθούν σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που
θα βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο.

Α

ντίθετος στα ημίμετρα και τις περιστασιακές πολιτικές που μπορεί να
γυρίσουν μπούμερανγκ για το κοινωνικό σύνολο δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΕΒ
Δ. Δασκαλόπουλος και σε ανοικτή επιστολή
-παρέμβαση προς τον υπουργό Οικονομίας
Γ. Παπαθανασίου προτείνει πακέτο μέτρων,
με την προϋπόθεση όμως ότι θα ενταχθούν
σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, που θα βγάλει την οικονομία από το
αδιέξοδο.
Ο κ. Δασκαλόπουλος δήλωσε ότι για να αποφευχθεί η ευρωπαϊκή επιτήρηση πρέπει να
διεκδικήσουμε αξιόπιστα την ευρωπαϊκή
στήριξη για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
εθνικής μεταρρύθμισης.
«Τα συσσωρευμένα αδιέξοδα του τόπου μας
δεν αντιμετωπίζονται με άλλο ένα άγονο
πρόγραμμα λιτότητας» τόνισε και παρέπεμψε
στην επιστολή, στην οποία προειδοποιεί ότι
η ελληνική οικονομία απειλείται από το φάσμα της βαθιάς ύφεσης, της υψηλής μόνιμης
ανεργίας και της οριστικής διεθνούς περιθωριοποίησης όσο μένουμε στα ημίμετρα και σε
παροχές που δίδονται είτε περιστασιακά, είτε
υπό το κράτος εκβιασμού, χωρίς προηγούμενη ιεράρχηση των αναγκών και των στόχων.
«Θα ήταν δραματικό αν επικρατούσε μεταξύ
των κοινωνικών ομάδων το δόγμα “ο σώζων
εαυτόν σωθήτω” και όχι η αντίληψη ότι θα
σωθούμε ή θα χαθούμε όλοι μαζί».
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ προτείνει πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης με
αναφορά σε 4 άξονες, τη στήριξη των κοινωνικά και οικονομικά πιο ευάλωτων, την προστασία της απασχόλησης, την αναθέρμανση
της οικονομίας και την προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών.
«Τα μέτρα στήριξης αναπόφευκτα θα επιβαρύνουν τον ήδη προβληματικό προϋπολογισμό. Οι διαρθρωτικές αλλαγές, όμως, αν
υποβληθούν άμεσα στην Ε.Ε. και αρχίσουν να
υλοποιούνται αποτελεσματικά θα προσδώσουν στη χώρα την απαραίτητη αξιοπιστία,
ώστε να προσφεύγει στον διεθνή δανεισμό,
απαλλαγμένη από τους επαχθείς όρους που
της επιβάλλονται σήμερα» αναφέρει στην
επιστολή.
«Η κρίση που βιώνουμε είναι βαθιά και θα είναι μακρά. Η χώρα είναι εξαιρετικά ευάλωτη
στις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, διότι
τα δημοσιονομικά περιορίζουν τις επιλογές
της στη λήψη μέτρων. Η ουσιαστική αντιμετώπισή της προϋποθέτει βαθιές τομές στο

πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μακράς πνοής. Τα μέτρα που προτείνει ο
ΣΕΒ αναπτύσσονται σε 4 άξονες:

Απασχόληση

Για την απασχόληση προτείνονται τα εξής:
Kατάρτιση, με ειδική επιδότηση επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ που αναλαμβάνουν να καταρτίσουν εργαζόμενους που έχουν χάσει τη
θέση εργασίας τους, στοχευμένη προώθηση
προγραμμάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενεργές πολιτικές διά βίου
μάθησης για εργαζόμενους σε κλάδους που
φθίνουν.
Αύξηση απασχόλησης νέων: Το κράτος να
αναλάβει μέρος των ασφαλιστικών εισφορών νέων που δεν έχουν εργασιακή εμπειρία
για κάποιο χρονικό διάστημα (π.χ.12 μήνες)
Στήριξη προσλήψεων σε μικρές επιχειρήσεις: Προσωρινή μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών στο ύψος που αντιστοιχεί στις
εισφορές του βασικού μισθού για νέες προσλήψεις εντός του 2009 σε επιχειρήσεις που
απασχολούν μέχρι 10 εργαζόμενους.
Αμεση απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης υπαλλήλων και απογραφής εργοδοτών
με πλήρη μηχανογραφική υποστήριξη.

Οικονομία

Για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
προτείνονται:
Πρώτον: Μέτρα άμεσης αποτελεσματικότητας:
Εξόφληση χρεών Δημοσίου προς επιχειρήσεις ή παροχή εγγύησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενέχυρο στις τράπεζες.
Συστηματική και ευρείας εκτάσεως ηλεκτρονική διασταύρωση φορολογικών στοιχείων.
Κατάργηση ειδικών φόρων στην επιχειρηματική δράση - συγκέντρωσης κεφαλαίου, ειδικές εισφορές κ.λπ.
Μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων και/ή
αύξηση αποσβέσεων για επενδύσεις που θα
γίνουν μέσα στο 2009 και 2010.
Αμεση και αποτελεσματική εκκίνηση του ΤΕΜΠΜΕ.
Επίσπευση έγκρισης και χρηματοδότησης
αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Κατάργηση περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων.
Δεύτερον: Μέτρα μεσοπρόθεσμα:
Αμεση προώθηση των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτών (ΣΔΙΤ).
Επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης,

ελέγχου και εκταμίευσης των επιχορηγήσεων
του επενδυτικού νόμου.
Διευκόλυνση αδειοδότησης νέων εγκαταστάσεων και αναθεώρησης παλαιών.
Απλοποίηση διαδικασίας εξαγωγών ως προς
την απόκτηση των απαραίτητων εγγράφωνπιστοποιητικών.

Οι αναγκαίες πολιτικές

«Η χώρα χρειάζεται πολιτικό εθνικό, ορίζοντα
και όχι μικροπολιτική ατζέντα- κάτι που προφανώς αφορά όλους ανεξαίρετα τους φορείς
ευθύνης», αναφέρει ο ΣΕΒ στην παρέμβασή
του.
«Αν δεν εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα τότε μας περιμένει μία πολύ αυστηρή επιτήρηση από την
Ε.Ε.», επισημαίνει ο Σύνδεσμος.

Mέτρα στήριξης

Προικοδότηση του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής με τα υπεσχημένα και άμεση αύξηση
των πόρων του.
Αύξηση των ορίων που καθιστούν φτωχά
νοικοκυριά δικαιούχους προγραμμάτων.
Κατάργηση των αντικινήτρων στη διανομή
κερδών και την πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη χαμηλόμισθων εργαζομένων.

Οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές

Εκκίνηση ολοκληρωμένου προγράμ-ματος
για καταπολέμηση της φορο-διαφυγής και
της εισφοροδιαφυγής.
Πραγματική εξυγίανση του ασφαλιστικού
συστήματος.
Ανοιγμα όλων των αγορών στον ανταγωνισμό.
Κατάργηση των κλειστών επαγγελμάτων, με
έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, κίνητρα για επενδύσεις σε ΑΠΕ και την εφαρμογή οδηγιών για ενεργειακή αποδοτικότητα
κτιρίων.
Ολοκλήρωση και εφαρμογή χωροταξικού
σχεδίου.
Απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών δημοσίων προμηθειών.
Πλήρης και άμεση εφαρμογή του νόμου περί
ΔΕΚΟ και των επί μέρους προγραμμάτων
εξυγίανσης.
Συνεπής και μόνιμη μείωση της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας.

Πηγή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ 4/2/2009
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Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Παροχή διευκρινίσεων για την εκκαθαριστική
δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2008.
Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1154/14-11-2008 (ΦΕΚ 2509 Β΄) καθορίζεται
ο χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.
έτους 2008, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων
η διαχειριστική τους περίοδος έληξε την 31-12-2008. Επίσης, ορίστηκε
υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της προαναφερόμενης εκκαθαριστικής δήλωσης για τους υποκείμενους που τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. την 31-12-2008 και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του
άρθρου 2 της ίδιας Απόφασης.
2. Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης (009/07) που ορίσθηκε με
την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1157/2007 θα χρησιμοποιηθεί και για την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2008 και για τα επόμενα έτη μέχρι τη θέσπιση νέου
εντύπου.
3. Ως εκ τούτου παρέλκει η έκδοση νέων οδηγιών για την παραλαβή
και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων, καθώς και της αποστολής τους στη Γ.Γ.Π.Σ. και θα εφαρμόζονται οι οδηγίες, που έχουν δοθεί με
την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1020/28-1-2008 με τις εξής τροποποιήσεις:
α) Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2008 μετά την κωδικογράφησή τους θα ταξινομηθούν σε μία ομάδα.
β) Ημερομηνίες αποστολής στη Γ.Γ.Π.Σ.
- Αριθμός δηλώσεων που αντιστοιχεί στο 50% των δηλώσεων που
αφορούν επιχειρήσεις με βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρέπει
να έχει αποσταλεί μέχρι την 24η Απριλίου 2009.
- Η αποστολή των δηλώσεων που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% των
παραπάνω κατηγοριών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 11η Μαΐου 2009.
- Η αποστολή των δηλώσεων που αφορούν επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Ιουνίου
2009.
4. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι αναλυτικές οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2008 παρέχονται
με το φυλλάδιο Νο 32.

Τι αλλάζει σε Ε9,
Ε3 και Ε5

Π

εριορισμένες είναι οι αλλαγές στα ειδικά έντυπα
περί ακινήτων Ε9 και επιτηδευματιών Ε3 και Ε5, τα οποία
θα συνυποβάλλουν οι φορολογούμενοι με την ετήσια φορολογική δήλωση.
Στη δήλωση στοιχείων ακινήτων,
Ε9, έχει προστεθεί στην πρώτη
σελίδα το ερώτημα αν είχε κατατεθεί το έντυπο το 2008.
Στις εσωτερικές σελίδες 3 και 4,
οι φορολογούμενοι που έλαβαν
το εκκαθαριστικό σημείωμα του
ενιαίου Ττλους ακινήτων και είχαν
μεταβολή -διαγραφή κάποιου ακινήτου, τότε στην στήλη 1 θα αναγράψουν τον αριθμό ταυτότητας
του συγκεκριμένου κτίσματος ή
οικοπέδου.
Στη στήλη 26 έχει προστεθεί η
ένδειξη ΑΠΑΑ, που αφορά το
αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων,
όπου και θα συμπληρωθεί η ένδειξη 1 όταν αφορά κτίσμα σε οικόπεδο εντός αντικειμενικών αξιών ή η ένδειξη 2 όταν είναι εκτός
συστήματος.
Οι αλλαγές στο ειδικό έντυπο Ε3
αφορούν τα πληροφοριακά στοιχεία που αναγράφουν οι εκμεταλλευτές αυτοκινήτων δημόσιας
χρήσης και ειδικών περιπτώσεων
(πίνακες ΙΕ και ΙΣΤ της τέταρτης
σελίδας).
Ενώ οι αλλαγές στο ειδικό έντυπο
Ε5 αφορούν μόνο τις ημερομηνίες.
Πηγή : ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 3/2/2009
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Οι αλλαγές στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1

M

ε ειδικούς κωδικούς, με

γέλματος (έναρξη εργασιών από 2006

τους οποίους ενεργοποι-

με συμπλήρωση τριετίας το 2008) ή

4. Διαχωρίζονται και καταγράφονται

είται το μέτρο της κατάρ-

όσοι έκαναν έναρξη εργασιών από το

σε ξεχωριστούς κωδικούς τα καθαρά

γησης του αφορολόγητου ορίου για

2003 και είναι μέχρι 30 ετών (δεύτερη

κέρδη των εμπορικών επιχειρήσεων,

τους ελεύθερους επαγγελματίες και με

τριετία απαλλαγής). Τα πληροφορια-

ατομικών ή εταιρικών. Οι ατομικές κα-

5 ακόμη αλλαγές, θα αποσταλεί αυτές

κά στοιχεία για τους υπόλοιπους που

ταγράφουν τα κέρδη στους κωδικούς

τις ημέρες το έντυπο των δηλώσεων

εξαιρούνται (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι,

411 και 412 (φορολογούμενοι και σύ-

φορολογίας εισοδήματος φυσικών

ανάπηροι και αγρότες) υπήρχαν ήδη

ζυγοι) και για τις εταιρικές στους 423

προσώπων για το οικονομικό έτος

στο Ε1 από τα προηγούμενα χρόνια.

και 424 του πίνακα 4Ζ (σημείο Γ).

2009 (εισοδήματα 2008) σε 5,6 εκα-

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση κατάρ-

τομμύρια φορολογούμενους. Η καθυ-

γησε το αφορολόγητο όριο των 10.500

5. Οι ζημίες των εμπορικών επιχειρή-

στερημένη αποστολή των εντύπων,

ευρώ για περίπου 850.000 μικρομεσαί-

σεων στην αλλοδαπή επίσης αναγρά-

καθώς απομένουν μόλις 4 εβδομάδες

ους, οι οποίοι πλέον πληρώνουν φόρο

φονται σε ξεχωριστούς κωδικούς αν

έως τις προθεσμίες για την υποβολή

10% από το πρώτο ευρώ εισοδήματος

είναι ατομικές (509 -510) ή εταιρικές

των δηλώσεων από ελεύθερους επαγ-

αναδρομικά από το 2008.

(521-522) του πίνακα 4Ζ (σημείο Γ).

σεις (3 Μαρτίου), δεν αποκλείεται να

2. Στον πίνακα των δαπανών προ-

6. Οι πολιτιστικές χορηγίες του ν.

οδηγήσει το Yπουργείο Οικονομικών

στέθηκαν οι κωδικοί 067-068 όπου

3525/2007 καταγράφονται στους κω-

σε αλλαγή των ημερομηνιών των προ-

καταγράφονται τα μερίδια αμοιβαί-

δικούς 061-062 του πίνακα 7 (σημείο

θεσμιών (ουσιαστικά σε παράταση

ων κεφαλαίων εσωτερικού που αγο-

Δ).

των προθεσμιών).

ράστηκαν μέσα στο 2005. Επανήλθε

γελματίες και μικρομεσαίες επιχειρή-

από 1.1.2005 για μια πενταετία, μέχρι

Εξάλλου, στο έντυπο Ε3 επέρχονται

Παράλληλα, περιορισμένες αλλαγές

31.12.2009, η έκπτωση 20% από το

αλλαγές στους πίνακες ΙΕ και ΙΣΤ (πλη-

επέρχονται και στα συνοδευτικά έντυ-

εισόδημα δαπάνης μέχρι 3.000 ευρώ

ροφοριακά στοιχεία εκμεταλλευτών

πα Ε3, Ε5 και Ε9. Ειδικότερα, οι αλλα-

αγοράς μετοχικών και μικτών αμοι-

αυτοκινήτων Δ.Χ. και ειδικών περιπτώ-

γές οι οποίες επέρχονται στο εφετινό

βαίων κεφαλαίων εσωτερικού, εφό-

σεων).

έντυπο Ε1 έχουν ως εξής:

σον διακρατηθούν για τρία χρόνια. Σε
αυτά εντάσσεται και η δαπάνη αγοράς

Ακόμη, στο έντυπο Ε9 (1η σελίδα) προ-

1. Στους κωδικούς 019-020 του πίνακα

μεριδίων μετοχικών και μικτών αμοι-

στέθηκε το πεδίο για τη χρήση 2008.

2 (σημείο Α) οι νέοι επιτηδευματίες κα-

βαίων κεφαλαίων εσωτερικού, που

Στη δεύτερη σελίδα στην περίπτωση

λούνται να δηλώσουν αν έχουν κάνει

συνδέονται με ασφαλιστήρια συμβό-

που έχει παραληφθεί εκκαθαριστικό

έναρξη εργασιών το 2006 ή κατά την

λαια ζωής, καθώς και με ασφαλιστή-

ΕΤΑΚ και υπάρξει μεταβολή - διαγρα-

τριετία 2003-2005 και έχουν γεννη-

ρια συμβόλαια ζωής μέσω εσωτερικού

φή κάποιου ακινήτου στην στήλη 1

θεί μέχρι 31.12.1978. Η διευκρίνιση

μεταβλητού κεφαλαίου.

αναγράφεται η ταυτότητα ακινήτου.

αυτή ζητείται λόγω των εξαιρέσεων

Επίσης προστέθηκε η στήλη 26, ένδει-

που νομοθετήθηκαν στο πλαίσιο του

3. Οι καθαρές αμοιβές του ελεγκτή

ξη ΑΠΑΑ και συμπληρώνεται με 1 ή 2

καταργηθέντος αφορολόγητου ορί-

ανώνυμης εταιρίας, διαιτητή, εκτε-

στην περίπτωση κτίσματος επί οικόπε-

ου των 10.500 ευρώ. Εξαιρούνται οι

λεστή διαθήκης κ.λπ. θα δηλώνονται

δου εντός συστήματος αντικειμενικού

νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τα

στον κωδικό 503-504 του πίνακα 4Δ

προσδιορισμού ή εκτός αντίστοιχα.

πρώτα 3 χρόνια άσκησης του επαγ-

(σημείο Β).
Πηγή : ΕΧΠΡΕΣ 3/2/2009
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Διευκρινίσεις του ΥΠΑΝ περί των εξαιρέσεων στην υποχρέωση
κατάθεσης των κοστολογίων

Σ

ε διευκρινίσεις για τις αλλα-

η ιστορική παρακολούθηση και ο

αμόρφωση των διδάκτρων τους γί-

γές στους πίνακες προϊόντων

έλεγχος του κόστους και της τιμής

νεται σύμφωνα με τις διατάξεις του

και υπηρεσιών, που περιλαμ-

πώλησής των σε σχέση με τα προη-

νόμου αυτού, ενώ σε ό,τι αφορά τα

βάνονται στη νέα Α.Δ. 1/2009, βάσει

γούμενα έτη. Σημειώνεται επίσης ότι

φροντιστήρια, τα ινστιτούτα αισθη-

των οποίων οι εταιρίες υποχρεού-

για την κατηγορία αυτή το υπουργείο

τικής και αδυνατίσματος, τα ιδιωτικά

νται να καταθέτουν κοστολόγια και

επεξεργάζεται νέο σύστημα παρα-

γυμναστήρια, τους κινηματογρά-

τιμοκαταλόγους, προχώρησε χθες το

κολούθησης και ελέγχου των τιμών

φους, τα θέατρα, τα κομμωτήρια, τα

Yπουργείο Ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά

τους, προκειμένου να το εφαρμόσει

διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές

τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αλλά

όταν τούτο κριθεί αναγκαίο.

κλινικές, εξαιρέθηκαν λόγω του μι-

και τα καλλυντικά, η εξαίρεση οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους.

κρού μεγέθους των επιχειρήσεων. Σε
Σε ό,τι αφορά τα λατομικά προϊόντα

ό,τι αφορά τα ασφάλιστρα αυτοκινή-

(άμμος, χαλίκι, ασβέστης κ.λπ.), ο λό-

των, υγείας, κατοικίας, το υπουργείο

Συγκεκριμένα λόγω της συνεχούς

γος της εξαίρεσης οφείλεται στο μι-

σημειώνει ότι λόγω της μεταφοράς

ανανέωσης των μοντέλων κάθε

κρό μέγεθος των επιχειρήσεων που

της εποπτείας των ασφαλιστικών

μάρκας αυτοκινήτου, υπήρχε και

διακινούν αυτά τα προϊόντα, καθώς

επιχειρήσεων στο Υπ. Οικονομίας

παράλληλη συνεχής ανανέωση των

και στον τρόπο με τον οποίο τα δια-

και Οικονομικών, στη νέα ανεξάρτη-

κωδικών των περισσότερων ανταλ-

κινούν. Από τη νέα Α.Δ. εξαιρέθηκαν

τη αρχή, το θέμα θα εξετασθεί από

λακτικών και των εξαρτημάτων

τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια καθώς με

κοινού.

και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή

την ψήφιση του Ν. 3279/2004, η διΠηγή : ΕΧΠΡΕΣ 4/2/2009

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπεται από
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 2065/1992.
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ - Α’113),
σύμφωνα με τις οποίες, οι επιχειρήσεις του
άρθρου 20 του ίδιου νόμου υποχρεούνται
να αναπροσαρμόζουν από το έτος 1992 και
μετά, ανά τετραετία, την αξία των γηπέδων
και κτιρίων τους.

σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία
ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
δ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 2065/1992, σύμφωνα με τις
οποίες, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης.

1. Ορίζουμε ότι η δήλωση φόρου υπεραξίας,
για το έτος 2008, που προκύπτει την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, αποτελείται από τρία έντυπα, ήτοι:

γ) Τις διατάξεις της αριθ. 42362/
Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ-Β’1948) κοινής απόφα-

β. Από την αναλυτική κατάσταση των γηπέ-

δων, η αξία των οποίων υπόκειται σε αναπροσαρμογή.
γ. Από την αναλυτική κατάσταση των κτιρίων,
η αξία των οποίων υπόκειται σε αναπροσαρμογή.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πιο πάνω
δήλωσης έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα
Φ.01.020, Φ.01.021 και Φ.01.022, τα οποία επισυνάπτονται ως παράρτημα της παρούσας.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

α. Από τη δήλωση φόρου υπεραξίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΠΟΛ. 1002

