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Δράσεις | Αντιδράσεις

- Σε ημερίδα του Υπουργείου Οικονομί-

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών

ας και Οικονομικών έγινε παρουσίαση
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
– ELENXIS
-Ταχεία επιστροφή του ΦΠΑ σε τουριστικές επιχειρήσεις
- Νέες οδηγίες για τη συμπλήρωση δηλώσεων

Προς τον:
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κο Αντώνιο Μπέζα
Κοινοποίηση:
• Διεύθυνση –Δ12 -Φορολογίας Εισοδήματος
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- Διασταυρώσεις κατά της φοροδιαφυγής
- Σε έλεγχο για το ΕΤΑΚ 23.199 νομικά πρόσωπα

Θέμα: Παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων
του οικονομικού έτους 2009
		
Αρ. πρωτοκ. Εξερχομένου 007
Αθήνα: Τρίτη , 24 Φεβρουαρίου 2009
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

- Πετρέλαιο Θέρμανσης
-Αυστηροί έλεγχοι στις Συγκεντρωτικές
Πελατών – Προμηθευτών
π¡™∆π∆√À∆√
- ΠΟΛ.1026
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Ζητούμε παράταση της σχετικής προθεσμίας αφ’ ενός λόγω το ότι έχει καθυστερήσει η
αποστολή των φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2009 και αφ΄ ετέρου λόγω
της μη παραλαβής βεβαιώσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία των επιτηδευματιών.
Θεωρούμε εύλογο η σχετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης που ξεκινάει στις 3
Μαρτίου 2009 να παραταθεί για ένα μήνα με ημερομηνία έναρξης στις 3 Απριλίου 2009
Ευελπιστούμε ότι ΕΓΚΑΙΡΑ θα ανακοινωθεί η ικανοποίηση του αιτήματος μας.

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).

Ο Πρόεδρος
Πανίδης Αβραάμ

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας
Πατέλης Γ. Νικόλαος
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Δράσεις | Αντιδράσεις
Σε ημερίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
έγινε παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος των Ελεγκτικών Υπηρεσιών – ELENXIS.
Σε ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2009, έγινε παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Ελεγκτικών Υπηρεσιών – ELENXIS.
Στην ημερίδα παρευρέθηκε και μίλησε στους παρευρισκομένους ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Α. Μπέζας.
Την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εκπροσώπησαν το μέλος του Δ.Σ. κ. Γ. Κορομηλάς, και ο κ. Δ.
Τσαμόπουλος.
Το σύστημα ELENXIS, το οποίο υλοποιείται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, εισάγει
ενιαία τεχνολογική υποδομή για τη διενέργεια ελέγχων, διαθέσιμη σε
όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες της χώρας (Φορολογικές και Τελωνειακές
Ελεγκτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και Οικονομική Επιθεώρηση). Σκοπό έχει τη ριζική αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας
των ελεγκτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της
αποτελεσματικότητας των ελέγχων.
Με την υλοποίηση του ELENXIS, θα καλύπτεται πλήρως ο ελεγκτικός κύκλος, δηλαδή η σχεδίαση και η διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, η αποτελεσματική διαχείριση των ελέγχων, και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων
τους. Παράλληλα θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, περιορίζοντας τις υποκειμενικές κρίσεις στους φορολογικούς ελέγχους.
Στόχος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι η πιλοτική λειτουργία του ELENXIS να ξεκινήσει στο τέλος του 2009 και μέσα στο 2010
να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 067 • 27 Φεβρουαρίου 2009 • σελίδα 3 •

Φορολογικά | Οικονομικά

Ταχεία επιστροφή του ΦΠΑ σε
τουριστικές επιχειρήσεις
Eντολές για επιτάχυνση στην επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου έδωσε χθες
το Yπουργείο Οικονομικών. Οι εντολές κρίθηκαν αναγκαίες, καθώς παρά την απόφαση που είχε ληφθεί το 2004,
σημειώνονταν σημαντικές καθυστερήσεις, που έφταναν έως και το ένα έτος, με αιτιολογία την αναγκαιότητα των
ελέγχων στον ΦΠΑ και την υστέρηση των εσόδων. Σύμφωνα με τις οδηγίες του γενικού γραμματέα του Yπουργείου
Οικονομικών Θ. Σκορδά προς τις εφορίες, το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ επιστρέφεται κατά 90% χωρίς έλεγχο μέσα
σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο 10%, εφόσον δεν πρόκειται για την πρώτη επιστροφή,
κατόπιν προσωρινού ελέγχου εντός της διαχειριστικής περιόδου υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης. Επιπλέον,
μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνονται συγκεκριμένες παραβάσεις η επιστροφή διενεργείται κατόπιν τακτικού
ελέγχου, ο οποίος πρέπει να ολοκληρώνεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Το όριο του ενός μηνός πρέπει να
τηρείται ειδικά για επιστροφές πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, που προέρχεται από δαπάνες κατασκευής παγίων, από
αγορά επενδυτικού εξοπλισμού και από διαφορά συντελεστών.
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ύμφωνα με παράγοντες του υπουρ-

όπως ο τουριστικός κλάδος, ο οποίος έχει

ται κατόπιν τακτικού ελέγχου, ο οποίος πρέ-

γείου, δίδεται στις τουριστικές επι-

ειδικό και ουσιαστικό βάρος για την εθνική

πει να ολοκληρώνεται εντός συγκεκριμένης

χειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμε-

οικονομία, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλου-

προθεσμίας.

να δωμάτια, γραφεία τουρισμού κ.λπ.) μια
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Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3

«ανάσα» ρευστότητας, ειδικά σε αυτή την
περίοδο της οικονομικής κρίσης και των δυ-

Με

1060481/4643/810/

του άρθρου 9 της παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο., ορί-
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τουριστικής κίνησης στη χώρα μας. Πόσο

γού Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.
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«Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις από

θαριστικής δήλωσης. Επιπλέον, μόνο στην
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ανάγκη στήριξης στρατηγικών τομέων
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Ειδικότερα, οι οδηγίες προς τις
ΔΟΥ (ΠΟΛ. 1011, 10-2-2009) έχουν
ως εξής:

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ 25/02/09
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Νέες οδηγίες για τη συμπλήρωση δηλώσεων
Nέες οδηγίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων δίνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Oικονομικών
λόγω της επαναφοράς του αφορολογήτου ορίου και των νέων συντελεστών που ισχύουν για την απομείωση λόγω
παλαιότητας, της αξίας των αυτοκινήτων με εργοστασιακή αξία πάνω από 50.000 ευρώ.

N

έες οδηγίες για τη συμπλήρωση των
φορολογικών δηλώσεων δίνει με
εγκύκλιό του το υπουργείο Oικονομικών λόγω της επαναφοράς του αφορολογήτου ορίου και των νέων συντελεστών που
ισχύουν για την απομείωση λόγω παλαιότητας, της αξίας των αυτοκινήτων με εργοστασιακή αξία πάνω από 50.000 ευρώ.
Eπίσης, παρέχονται διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση ορισμένων κωδικών από ατομικές επιχειρήσεις ή φορολογούμενους με
συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρείες.

Στην εγκύκλιο ορίζονται τα εξής:
1. Oι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι αποκτούν εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση θα έχουν και για το οικονομικό έτος
2009 (χρήση 2008) αφορολόγητο το ποσό
των 10.500 ευρώ. Eπομένως δεν απαιτείται
η συμπλήρωση των κωδικών του εντύπου
E1: 019-020 του πίνακα 2.11, 411-412 του
πίνακα 4Z.5 και 509-510 του πίνακα 4Z.7.

2. Στους κωδικούς αριθμούς 423-424 του
πίνακα 4Z.5 αναγράφονται τα συνολικά
καθαρά κέρδη, από ατομική εμπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή και από τη συμμετοχή σε αλλοδαπές εμπορικές εταιρείες παντός τύπου, του υπόχρεου ή της συζύγου,
αντίστοιχα.
3. Στους κωδικούς αριθμούς 521-522 του
πίνακα 4Z.7αναγράφεται το συνολικό καθαρό εισόδημα, από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και από συμμετοχή σε
αλλοδαπές εταιρείες του υπόχρεου ή της
συζύγου, αντίστοιχα.
4. Tα τεκμήρια διαβίωσης (αυτοκίνητα,
κατοικίες κ.λπ.) δε μεταβλήθηκαν και επομένως και για τη χρήση 2008 (δηλώσεις οικονομικού έτους 2009) θα ισχύει ό,τι ίσχυε
και τα προηγούμενα έτη. Λόγω αλλαγής του
τελωνειακού κώδικα για τα αυτοκίνητα με
εργοστασιακή αξία πάνω από 50.000 ευρώ,

οι μειώσεις λόγω παλαιότητας θα υπολογίζονται με νέους συντελεστές:
1,30% ανά μήνα για τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας.
0,70% ανά μήνα για τον δεύτερο χρόνο κυκλοφορίας.
0,50% ανά μήνα για τον τρίτο χρόνο κυκλοφορίας.
0,40% ανά μήνα για τα πέντε επόμενα χρόνια (4ο - 8ο έτος).
0,30% ανά μήνα για τρία επόμενα χρόνια
(9ο - 11ο έτος).
0,20% ανά μήνα για τα δύο επόμενα χρόνια
(12ο - 13ο έτος).
0,10% ανά μήνα για τα επόμενα χρόνια.
Στον συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει με βάση τα ποσοστά, θα προστίθεται
και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιομέτρων διά 1.500. O τελικά διαμορφούμενος συντελεστής απομείωσης δε δύναται
να είναι ανώτερος του 81%.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 26/02/09

Διασταυρώσεις κατά της φοροδιαφυγής
Το ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης των φορολογικών ελέγχων μέσω του οποίου θα γίνεται άμεση διασταύρωση
στα στοιχεία των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών

M

ε διασταυρώσεις φορολογικών
στοιχείων επιχειρεί το υπουργείο
Oικονομίας και Oικονομικών να
αντιμετωπίσει την έξαρση της φοροδιαφυγής και την καταβαράθρωση των εισπράξεων του ΦΠA.

Mέχρι να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το
Elenxis θα λειτουργεί το υποσύστημα υποστήριξης των φορολογικών ελέγχων μέσω
του οποίου θα γίνεται άμεση διασταύρωση
στα στοιχεία των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών -προμηθευτών.

Tο περίφημο Elenxis, το πληροφορικό σύστημα που θα επιτρέπει τον online φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων, τη σχεδίαση
και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων
προχωράει με ρυθμούς χελώνας και δεν
πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία πριν από
τους πρώτους μήνες του 2010.

Mέσω της διασταύρωσης σε πραγματικό
χρόνο, θα εντοπίζονται περιπτώσεις μη
υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων,
ανύπαρκτες αγορές και δαπάνες, καθώς και
επιχειρήσεις που έχουν λάβει εικονικά και
πλαστά φορολογικά στοιχεία.

Tο πρόγραμμα, όπως ανέφερε ο υφυπουργός, εισάγει ενιαία τεχνολογική υποδομή για
τη διενέργεια ελέγχων, διαθέσιμη σ’ όλες τις
ελεγκτικές υπηρεσίες της χώρας (Φορολογικές και Tελωνειακές Eλεγκτικές Yπηρεσίες,
Yπηρεσία Eιδικών Eλέγχων και Oικονομική
Eπιθεώρηση), ενώ αναβαθμίζει ριζικά την
επιχειρησιακή ικανότητα των υπηρεσιών
του υπουργείου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και
της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Ήδη στο πλαίσιο του έργου μέχρι σήμερα,
έχουν εξοπλιστεί συνολικά 340 υπηρεσίες
με 2.934 σταθερούς υπολογιστές, 2.117 φορητούς υπολογιστές και 1.454 εκτυπωτές,
ενώ σύντομα θα εγκατασταθεί στη ΓΓΠΣ
ο κεντρικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την παραγωγική λειτουργία του

Πέραν του νέου συστήματος, η μάχη κατά
της φοροδιαφυγής θα εμπλουτιστεί όπως
είπε ο κ. Mπέζας με την προετοιμασία θεσμικών και οργανωτικών αλλαγών στις
Eλεγκτικές Yπηρεσίες, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα του νέου τρόπου
εργασίας στις Yπηρεσίες που θα εισαχθεί

H πιλοτική λειτουργία του συστήματος θα
ξεκινήσει στο τέλος του 2009 δήλωσε χθες
και ο υφυπουργός Oικονομίας και Oικονομικών Aντ. Mπέζας στην ημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών
Συστημάτων για το ELENXIS.

«Elenxis».
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Διασταυρώσεις κατά της φοροδιαφυγής
το Σύστημα. Aυτές οι αλλαγές είναι απαραίτητες προκειμένου να υποδεχθούν το
«Elenxis», όταν αυτό μπει σε κανονική παραγωγική λειτουργία.

Περαίωση
«Δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση για
την περαίωση χωρίς έλεγχο των εκκρεμών
φορολογικών υποθέσεων» δήλωσε χθες ο
κ. Mπέζας. Όπως αναφέρει αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Oικονομικών, τις

τελευταίες ημέρες «η περαίωση πάει καλά»
αφού πολλοί επιτηδευματίες προσέρχονται
στις ΔOY για να υπαχθούν στη ρύθμιση,
ενώ καθημερινά φεύγουν από τις εφορίες
20.000 σημειώματα περαίωσης.
H παράταση λήγει κανονικά την Παρασκευή
27 Φεβρουαρίου αλλά επειδή πολλοί φορολογούμενοι δεν θα προλάβουν να υπαχθούν
στη ρύθμιση στο υπουργείο εξετάζουν ήδη
το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη μια παράταση για να εισπραχθούν όσο το δυνατόν
περισσότερα έσοδα.

Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση μπορούν να
υπαχθούν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με τζίρο μέχρι 9 εκατ. ευρώ, ενώ
ο ελάχιστος φόρος ανά χρήση ανέρχεται σε
200 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία A΄ κατηγορίας, 500 ευρώ για τους τηρούντες βιβλία
B΄ κατηγορίας και 600 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
Mε την υπαγωγή στη ρύθμιση καταβάλλεται η πρώτη δόση και το 20% του φόρου ως
προκαταβολή.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 25/02/09

Σε έλεγχο για το ΕΤΑΚ 23.199 νομικά πρόσωπα
«Φύλλο και φτερό» θα κάνει το Yπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία για τα ακίνητα που κατέχουν 23.199 νομικά πρόσωπα, προκειμένου να εντοπίσει περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης ΕΤΑΚ για το 2008, παρά το γεγονός ότι υπήρχε
η σχετική υποχρέωση. Ο υφυπουργός Οικονομικών Αντ. Μπέζας έδωσε ήδη εντολές να προωθηθούν άμεσα όλες
αυτές οι περιπτώσεις στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου για αξιολόγηση και έλεγχο, προκειμένου
να εισπραχθεί ο φόρος και να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

O

σα νομικά πρόσωπα εντοπι-

ρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληρο-

σθούν να φοροδιαφεύγουν θα

φοριακών Συστημάτων, προκύπτουν τα

• Υπάρχουν 670 νομικά πρόσωπα μη

κληθούν να πληρώσουν πρό-

εξής:

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία

σθετο φόρο ύψους 2% έως 2,5% για κάθε

δεν υπέβαλαν δήλωση ΕΤΑΚ 2008 και θα

μήνα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το

• Υπάρχουν 4.479 περιπτώσεις νομικών

πρέπει να γίνει περαιτέρω επεξεργασία

200%, ενώ δεν θα μπορούν να μεταβι-

προσώπων, τα οποία υπέβαλαν μη μηδε-

για να διαπιστωθεί εάν είχαν υποχρέωση

βάσουν τα ακίνητά τους εάν δεν τακτο-

νική δήλωση ΦΜΑΠ 2007, ενώ δεν υπέ-

υποβολής.

ποιήσουν πρώτα τις υποχρεώσεις τους.

βαλαν δήλωση ΕΤΑΚ 2008.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατη

Παράλληλα χθες, ο κ. Μπέζας έστειλε

εγκύκλιο του Yπουργείου Οικονομικών,

• Υπάρχουν 9.567 περιπτώσεις, των οποί-

προς τις εφορίες και τα αρμόδια ελεγκτι-

στην περιπτώσεις διοικητικής επίλυσης

ων οι αξίες στη δήλωση ΦΜΑΠ 2007 είναι

κά κέντρα (ΔΕΚ και ΠΕΚ) εγκύκλιο (όλη η

ή συμβιβασμού, το 1/5 του οφειλόμενου

μηδενικές και θα πρέπει να γίνει περαιτέ-

εγκύκλιος δημοσιεύεται στις σελίδες 8

ποσού καταβάλλεται κατά την υπογραφή

ρω επεξεργασία για να διαπιστωθεί εάν

και 9) με αναλυτικές οδηγίες για τον τρό-

της πράξης ή το αργότερο εντός δύο ερ-

είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης

πο ελέγχου σχετικά με τις δηλώσεις ΕΤΑΚ.

γάσιμων ημερών από την υπογραφή της.

ΕΤΑΚ 2008.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ελεγκτικές

Ενώ στην περίπτωση καταβολής όλου

αρχές κατά την έκδοση των εντολών

του οφειλόμενου ποσού εντός της προ-

• Υπάρχουν 8.483 περιπτώσεις νομικών

ελέγχου θα προβαίνουν σε ιεράρχηση

θεσμίας καταβολής του 1/5, παρέχεται

προσώπων, τα οποία στη δήλωση φόρου

των προς έλεγχο υποθέσεων, δίδοντας

έκπτωση 5%.

εισοδήματος οικονομικού έτους 2008

βαρύτητα στις υποθέσεις μείζονος ενδι-

είχαν δηλώσει, μεταξύ άλλων, εισόδημα

αφέροντος.

Από τα στοιχεία που συνέλεξε το Yπουρ-

και από ακίνητα, ενώ δεν υπέβαλαν δή-

γείο Οικονομικών, με βάση τις διασταυ-

λωση ΕΤΑΚ 2008.
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Πετρέλαιο Θέρμανσης
Παρατείνεται έως τις16 Μαρτίου η προθεσμία από τους πρατηριούχους καυσίμων
της σχετικής δήλωσης και απόδοσης
του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL)
– θέρμανσης που είχαν στην κυριότητά
τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008.
Σημειώνεται ότι από 1/1/2009 αυξάνεται ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο
θέρμανσης από 293 ευρώ σε 302 ευρώ το
χιλιόλιτρο.

Αυστηροί έλεγχοι στις Συγκεντρωτικές Πελατών – Προμηθευτών

Ε

πιστάμενους ηλεκτρονικούς ελέγχους και διασταυρώσεις στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις
Πελατών – Προμηθευτών αρχίζει το αμέσως
προσεχές διάστημα το Υπουργείο Οικονομικών, στόχος του οποίου, όπως δήλωσε χθες ο υφυπουργός Α.
Μπέζας, είναι να εντοπίζονται περιπτώσεις μη υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, ανύπαρκτες
αγορές και δαπάνες καθώς και επιχειρήσεις που έχουν
λάβει εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία.
Για τους συγκεκριμένους ελέγχους θα χρησιμοποιηθεί
ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει αποκτηθεί μέσω
του ELENXIS, ώστε να γίνεται άμεση διασταύρωση
στοιχείων σε πραγματικό χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό
(υποσύστημα
Υποστήριξης Φορολογικών
Ελέγχων, που έχει δημιουργήσει η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων ) έχουν ήδη εξοπλιστεί
συνολικά 340 υπηρεσίες με 2.934 σταθερούς υπολογιστές, 2.117 φορητούς υπολογιστές και 1.454 εκτυπωτές.
Παράλληλα, από το τέλος του 2009 αναμένεται, σύμ-

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ 27/02/09

φωνα με τον κ. Μπέζα να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή
η βασική μονάδα του ELENXIS, μέσω του οποίου θα γίνονται έλεγχοι στις επιχειρήσεις από πιστοποιημένους
χρήστες (ελεγκτές ) των εφοριών που θα μεταβαίνουν
σε αυτές με φορητούς υπολογιστές και βάσει συγκεκριμένης εντολής ελέγχου. Μιλώντας σε εκδήλωση για
το ELENXIS, ο υφυπουργός επισήμανε, επίσης, ότι το
σύστημα αυτό εισάγει ενιαία τεχνολογική υποδομή για
τη διενέργεια ελέγχων, διαθέσιμα σε όλες τις ελεγκτικές
υπηρεσίες της χώρας (Φορολογικές και Τελωνειακές
Ελεγκτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και
Οικονομική Επιθεώρηση). Ο κ. Μπέζας επισήμανε ότι
ήδη έχει δοθεί εντολή για εντατικοποίηση των ελέγχων
με συγκεκριμένη στόχευση και εκτενείς διασταυρώσεις στοιχείων, ώστε να υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης και παρακολούθησης . Ο υφυπουργός Οικονομικών, ερωτηθείς σχετικά, απέκλεισε το ενδεχόμενο παράτασης στην προθεσμία για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που λήγει
την ερχόμενη Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ 25/02/09

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008)

Σ

χετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Με σχέδιο νόμου που προωθείται για ψήφιση στη Βουλή , καταργούνται οι σχετικές
διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3697/2008
,που προέβλεπαν τη φορολόγηση ,με συντελεστή φόρου 10% , του πρώτου κλιμακίου
εισοδήματος της κλίμακας (β) των μη μισθωτών-επαγγελματιών, για όσους αποκτούν
εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση
και από ελευθέριο επάγγελμα.
Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν και για το
οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008) αφορολόγητο το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ .
Ύστερα από τα προαναφερόμενα παρέχουμε
τις ακόλουθες οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
του οικονομικού έτους 2009:
α) Δεν απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω κωδικών αριθμών:
κωδ. αριθμοί 019-020 του πίνακα 2.11
“
“
411-412 “
“
4Ζ.5
“ “
509-510 “
“
4Ζ.7

β) Στους κωδικούς αριθμούς 423-424 του
πίνακα 4Ζ.5 αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη , από ατομική εμπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή και από τη συμμετοχή σε
αλλοδαπές εμπορικές εταιρίες παντός τύπου
,του υποχρέου ή της συζύγου ,αντίστοιχα.
γ) Στους κωδικούς αριθμούς 521-522 του πίνακα 4Ζ.7αναγράφεται το συνολικό καθαρό
εισόδημα ,από ατομική άσκηση ελευθέριου
επαγγέλματος και από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρίες του υποχρέου ή της συζύγου,
αντίστοιχα.

Ποσοστό (%) μείωσης ανά μήνα
Για τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας 1,30
Για το δεύτερο χρόνο κυκλοφορίας 0,70
Για τον τρίτο χρόνο κυκλοφορίας 0,50
Για τα πέντε επόμενα χρόνια (4ο –8ο ) 0,40
Για τα τρία επόμενα χρόνια (9ο –11ο ) 0,30
Για τα δύο επόμενα χρόνια (12ο –13ο ) 0,20

2. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι τα τεκμήρια διαβίωσης (αυτοκίνητα, κατοικίες κ.λ.π.) δε μεταβλήθηκαν και επομένως και για τη χρήση
2008 (δηλώσεις οικονομικού έτους 2009) θα
ισχύει ό,τι ίσχυε και τα προηγούμενα έτη με τη
διευκρίνιση ότι, λόγω αλλαγής του τελωνειακού κώδικα (άρθρο 126 του ν. 2960/2001) με
το άρθρο 29 του ν.3634/2008 , για τα αυτοκίνητα με εργοστασιακή αξία πάνω από 50.000
ευρώ, οι μειώσεις λόγω παλαιότητας θα υπολογίζονται με τους παρακάτω συντελεστές
που παρατίθενται για διευκόλυνση σας:

Μείωση λόγω παλαιότητας

Για τα επόμενα χρόνια 0,10
Στο συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει
με βάση τα ποσοστά της κλίμακας αυτής, θα
προστίθεται και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιομέτρων δια χίλια πεντακόσια
(1.500).Ο τελικά διαμορφούμενος συντελεστής απομείωσης δε δύναται να είναι ανώτερος του 81%.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
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