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.:: επιγραμματικά::.
- Γενική Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών,
Εμπόρων Ελλάδος
Επιστολή στην Υπουργό
Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας
- Τα 15 SOS πριν από το
ραντεβού με την Εφορία
-Τηλεφωνική κλήση σε 415.000 για
εκκρεμείς
υποθέσεις και ληξιπρόθεσμα χρέη
-Παράταση ως τις 30 Ιουνίου για την
περαίωση
-Ασφαλιστικές: Φορολογικό νομοσχέδιο.
Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις
εταιρείες
- Οιπ ¡16
κωδικοί των δηλώσεων που
™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
θα προσέχει η εφορία

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).

Αλλαγές σε τέσσερις βασικούς όρους έγκρισης
του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ

Ξ

εκινάει η δεύτερη φάση του Προγράμματος Εγγύησης Δανείων Κεφαλαίου
Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με αλλαγές σε τέσσερις βασικούς
όρους έγκρισης του προγράμματος μεταξύ
των οποίων η κατάργηση του όρου για την
επιδότηση επιτοκίου.

1,5 δισ ευρώ μέσω ομολόγων μετά από συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομίας, το πακέτο δεν περιλαμβάνεται στο πακέτων των 28
δισ των τραπεζών εκτιμάται ότι θα αποδώσει
μέσα στους επόμενους 6 με 9 μήνες και στη
Β φάση του προγράμματος αναμένεται να
συμμετάσχουν 50.000 επιχειρήσεις (στην Α
φάση δανειοδοτήθηκαν 27.338) το συνολικό
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης ύψος των δανείων θα ανέλθει σε 6,3 δισ (στην
™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
κ. Κ. Χατζηδάκης οιπ ¡όροι
του προγράμματος Α φάση ήταν 3,2 δισ ευρώ), το συνολικό ύψος
μεταβάλλονται στα ακόλουθα σημεία:
των εγγυήσεων θα φτάσει σε αυτή τη φάση τα
- Επιλέξιμες εταιρείες είναι πλέον όλες εκεί- 5 δισ ευρώ (στην Α φάση ήταν 2,5 δισ ευρώ).
νες που ο μέσος όρος των 3 τελευταίων χρή- Το μέγιστο ύψος της δανειοδότησης φτάνει
σεών τους (2005, 2006 και 2007) είναι θετικός
τα 125 .000 ευρώ με βάση τον υπολογισμό
- Το πρόγραμμα δίνει εγγύηση δανείων - του μέσου όρου ύψους δανείου ανά επιχείρηόπως ακριβώς στην Α φάση αλλά δεν επιδο- ση που ήταν 119.000 ευρώ.
τείται πλέον το επιτόκιο. Το επιτόκιο υπολογίΌπως ξεκαθαρίστηκε οι εταιρείες που η αίζεται όπως και στην Α’ φάση (euribor+2.1)
τησή τους είναι σε διαδικασία έγκρισης από
- Μέγιστο ύψος δανείου ανά επιχείρηση το ΤΕΜΠΜΕ έως τις 8 Απριλίου 2009 και αυείναι τα 125.000 ευρώ με δεδομένο ότι ο μέ- τές αξιολογούνται με βάση τους όρους της Α’
σος όρος των δανείων της Α’ φάσης (119.000 Φάσης ενώ οι εταιρείες που έχουν ήδη κάνει
ευρώ)
αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα αλλά
- Μειώνεται η εφάπαξ προμήθεια υπέρ του δεν έχει παραλειφθεί ακόμα η αίτηση από το
ΤΕΜΠΜΕ από το 1% στο 0,25%.
ΤΕΜΠΜΕ μπορούν με μια απλή δήλωση στην
Όπως σημείωσε ο υφυπουργός κ. Ι. Μπού- τράπεζα να υπαχθούν στη Β’ Φάση.
γας τα μέτρα αυτά έχουν την έγκριση και των
Ο υπουργός ανέφερε ότι η Β φάση του προεπιμελητηρίων, ενώ ο υπουργός σημείωσε γράμματος θα λήξει μόλις καλυφθεί το ποσό
ότι κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξουν αλλαγές των 5 δισ. ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μέχρι χθες
στους όρους τόσο για να αποτραπούν φαι- είχαν κατατεθεί στις τράπεζες 45.000 αιτήσεις
νόμενα επανακατάθεσης των κεφαλαίων στις εκ των οποίων είχαν εγκριθεί 27.332 και υποτράπεζες, ενώ επιπλέον, το ότι σταματάει η λείπονται 18.000. Τέλος ο υπουργός σημείωσε
επιδότηση του επιτοκίου είναι επιλογή της κυ- ότι η εξέλιξη του προγράμματος διέψευσε τις
βέρνησης και για να μην χρειαστεί να περικο- ‘’Κασσάνδρες’’ που στην έναρξη του μιλούσαν
πούν κονδύλια από άλλες δράσεις του ΕΣΠΑ.
για αποτυχία
Το κεφάλαιο του ΤΕΜΠΜΕ αυξάνεται κατά
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Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών,
Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος
Αθήνα 7 Απριλίου 2009
Προς : Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
κα. Φ. Πετραλιά
Κοινοποίηση: ΔΣ ΟΛΕΕ
Κυρία Υπουργέ:
Η δύσκολη - και χωρίς προβλέψεις για μελλοντικές εξελίξεις - οικονομική
σιγκυρία έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα ρευστότητας και τζίρων,
περιορίζοντας ασφυκτικά τις συνατότητες των Μικρών και Πολύ μικρών
επιχειρήσεων για αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο,
το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ.
Μεγάλες διαστάσεις, έχιε πάρει και το πρόβλημα των ακάλυπτων επιταγών
που θέτει σε κίνδυνο και τις υγιέστερες των επιχειρήσεων. Θεωρούμε ότι οι
συνθήκες επιβάλλουν, ειδικά για τις Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις,
να υπάρξει ρύθμιση που θα διευκολύνει την αποπληρωμή των παραπάνω
υποχρεώσεωνν
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ
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Τα 15 SOS πριν από το ραντεβού με την Εφορία
Από την Τετάρτη μέχρι και τις 15 Απριλίου θα κληθούν να δηλώσουν τα εισοδήματά
τους ελεύθεροι επαγγελματίες, εμποροβιοτέχνες, εισοδηματίες και αγρότες

Σ

το ετήσιο ραντεβού με την Εφορία προσέρχονται από μεθαύριο
Τετάρτη περίπου 1,5 εκατ. φορολογούμενοι. Ελεύθεροι επαγγελματίες, εμποροβιοτέχνες, εισοδηματίες και
αγρότες μέχρι και τις 15 Απριλίου, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην εφορία
τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα υποβάλουν
τις δηλώσεις τους τον Μάιο.

Για τη φορολόγηση των εισοδημάτων
που θα εμφανίσουν στις δηλώσεις τους
οι συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογούμενων θα ληφθεί υπόψη το αφορολόγητο όριο των 10.500 ευρώ και οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές.
Για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων οι φορολογούμενοι έχουν τη
δυνατότητα να ακολουθήσουν την ηλεκτρονική οδό, αφού η Γενική Γραμματεία
Πληροφορικών Συστημάτων άνοιξε την
ηλεκτρονική πύλη την οποία αναμένεται να «περάσουν» περισσότεροι από
500.000 φορολογούμενοι για να υποβάλουν φέτος τις δηλώσεις τους.
Μέσω taxisnet
]
Μέσω του taxisnet μπορούν να υποβάλουν φορολογική δήλωση οι φορολογούμενοι που ήδη διαθέτουν ή θα προμηθευτούν από το σύστημα κωδικούς
πρόσβασης, ενώ η υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων θα γίνει στις ίδιες
προθεσμίες που ισχύουν για τις χειρόγραφες δηλώσεις.
Λίγο πριν από το ραντεβού με την εφορία, ελέγξτε τα εξής σημεία:
1 Αν είστε παντρεμένοι ελέγξτε αν σημειώσατε την ένδειξη «Εγγαμος». Επίσης

γράψτε υποχρεωτικά τα στοιχεία της συζύγου με την οποία υποβάλλετε κοινή
δήλωση, ανεξαρτήτως από το αν έχει εισοδήματα ή περιουσία.
2 Αν η σύζυγος δεν έχει αριθμό φορολογικού μητρώου, βεβαιωθείτε ότι αφήσατε κενό το σχετικό τετραγωνίδιο και δεν
γράψατε τον αριθμό της ταυτότητάς της.
3 Χωρισμένοι, ανύπαντροι, χήροι δεν σημειώνουν την ένδειξη έγγαμος.
4 Διαζευγμένοι και χήροι υποβάλλουν
ξεχωριστές δηλώσεις, όπως και σε περίπτωση διάστασης.
5 Οι σύζυγοι-γυναίκες που δηλώνουν
ανεπάγγελτες, εάν έχουν εισόδημα από
ενοίκια, υποχρεωτικά πρέπει στη δήλωση να αναγράφουν τον ΑΦΜ τους.
6 Ελέγξτε όλα τα δικαιολογητικά που
πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάθε δαπάνη ή εισόδημα.
7 Επισυνάψτε τα δικαιολογητικά αγοράς
όπως τιμολόγια για αγορά αυτοκινήτου,
φωτοαντίγραφο συμβολαίου αγοράς
ακινήτου κ.λπ.
8 Εκτός από το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης οι επιτηδευματίες
συμπληρώνουν και συνυποβάλλουν το
έντυπο Ε3 με βάση το οποίο προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη.
9 Οι σύζυγοι συμπληρώνουν ξεχωριστά
έντυπα Ε3 αν και οι δύο είναι υπόχρεοι
στην υποβολή του, λόγω επαγγέλματος.
10 Τα καθαρά κέρδη των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β
κατηγορίας του ΚΒΣ υπολογίζονται μόνο
λογιστικά, δηλαδή με βάση τα πραγματικά έσοδα και έξοδά τους.

11 Μόνο τη λογιστική μέθοδο θα χρησιμοποιήσουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να προσδιορίσουν τα καθαρά
κέρδη που απέκτησαν το 2007.
12 Την αυτοπεραίωση μπορούν να επιλέξουν εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα κατώτερα
ή ίσα των 300.000 ευρώ και επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών και ελεύθεροι επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές κατώτερα ή ίσα των 150.000 ευρώ.
13 Αν έχετε ατομική εμπορική επιχείρηση σε οικισμό με λιγότερους από 1.000
κατοίκους (πλην τουριστικής) μην ξεχάσετε να σημειώσετε την ένδειξη «Χ» στον
κωδικό 017 του Ε1. Θα έχετε πρόσθετες
φορολογικές ελαφρύνσεις.
14 Το Ε9 θα υποβληθεί στην περίπτωση
που το 2008 άλλαξε η περιουσιακή (αγορά ή πώληση ή μεταβίβασης ακινήτου) ή
η οικογενειακή κατάσταση (γάμος, διαζύγιο, ενηλικίωση παιδιού ή θάνατος).
15 Ο υπολογισμός του φόρου για τους
εμποροβιοτέχνες και ελεύθερους επαγγελματίες θα γίνει με το αφορολόγητο
όριο των 10.500 ευρώ.
Στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα
10.500 έως τα 12.000 ευρώ εξακολουθεί
να επιβάλλεται συντελεστής 15%. Στο
κλιμάκιο εισοδήματος από τα 12.000 έως
τα 30.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου είναι μειωμένος σε 27%.
Πάνω από τα 30.000 ευρώ και μέχρι τα
75.000 ευρώ ισχύει συντελεστής μειωμένος από 37%, ενώ πάνω από τα 75.000
ευρώ διατηρείται το 40%.

Πηγή : ΕΘΝΟΣ 30/3/2009
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Τηλεφωνική κλήση σε 415.000 για εκκρεμείς
υποθέσεις και ληξιπρόθεσμα χρέη
Τηλεφωνικά θα κληθούν από τις ΔΟΥ τουλάχιστον 415.000 φορολογούμενοι (επιχειρηματίες και
ελεύθεροι επαγγελματίες) για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις των ετών 2000 - 2006.
Οσοι ανταποκριθούν θα λάβουν έως το τέλος Ιουνίου τα σημειώματα περαίωσης για να κλείσουν
χωρίς έλεγχο τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους
Από την Εφορία θα κληθούν να περάσουν
σύντομα ακόμη 415.000 επιχειρηματίες και
ελεύθεροι επαγγελματίες για να κλείσουν,
εφόσον το επιθυμούν, τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των ετών 2000-2006
καταβάλλοντας πρόσθετους φόρους συνολικού ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ ή 5.000
ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας.
Οι φορολογούμενοι αυτοί, καλούνται τηλεφωνικά από την Δ.Ο.Υ. τους για να παραλάβουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της
περαίωσης και έχουν προθεσμία 10 ημερών
για να αποφασίσουν αν θα υπαχθούν ή όχι
στη ρύθμιση.
Πάντως, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας δηλώνει ικανοποιημένη από την πορεία
της περαίωσης και εκτιμάει ότι όχι μόνο θα
επιτευχθεί ο στόχος του 1 δισ. ευρώ που
έχει τεθεί αλλά θα ξεπεραστεί αφού περίπου το 80% των φορολογούμενων, δηλαδή
8 στους 10 υπάγονται στην ρύθμιση.Μέχρι
σήμερα, έχουν εκδοθεί 235.000 σημειώματα περαίωσης. Οι φόροι που έχουν βεβαιωθεί ανέρχονται σε 1,3 δισ. ευρώ και έχει
εισπραχθεί το ποσό των 700 εκατ. ευρώ.
Πολύ μικρή απόδοση έχει η ρύθμιση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών από την οποία το
οικονομικό επιτελείο προσδοκά να εισπράξει φέτος 1,8 δισ. ευρώ. Έχουν βεβαιωθεί
860 εκατ. ευρώ και στα δημόσια ταμεία
έχουν εισρεύσει μόνο 345 εκατ. ευρώ. Ετσι
και από τις δυο ρυθμίσεις το Δημόσιο έχει
εισπράξει μέχρι σήμερα το ποσό των 1,045
δισ. ευρώ έναντι στόχου 2,8 δισ. ευρώ.
«Ο στόχος θα επιτευχθεί από την περαίωση
ακόμη και στην περίπτωση που υπαχθούν
σ΄ αυτή οι μισοί από τους 650.000 φορολογούμενους που αφορά η ρύθμιση» δηλώνει
αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών καθώς οι συνολικοί φόροι που
θα βεβαιωθούν ανέρχονται σε 3,29 δισ.
ευρώ.
Οι εφορίες έχουν ήδη έτοιμα 175.000 σημειώματα της περαίωσης στα οποία αντιστοιχεί φόρος 840 εκατ. ευρώ και μέχρι το τέλος
Ιουνίου που λήγει η νέα προθεσμία της περαίωσης θα εκδοθούν ακόμη 240.000 σημειώματα με φόρο ύψους 1,15 δισ. ευρώ.
Συνολικά 415.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που θα λάβουν μέχρι το
τέλος Ιουνίου τα σημειώματα περαίωσης
θα κληθούν να πληρώσουν 1,99 δισ. ευρώ

για να κλείσουν χωρίς έλεγχο και εφόσον
το επιθυμούν τις ανέλεγκτες φορολογικές
υποθέσεις της περιόδου 2000-2006.
Το ελάχιστο ποσό φόρου για επιτηδευματίες
που τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας του
Κ.Β.Σ. καθορίζεται σε 200 ευρώ ανά χρήση,
για τους ελεύθερους επαγγελματίες με βιβλία Β΄ κατηγορίας σε 500 ευρώ ανά χρήση
και για τους φορολογούμενους με βιβλία Γ΄
κατηγορίας σε 600 ευρώ ανά χρήση. Με την
αποδοχή της ρύθμισης πληρώνεται αμέσως
το 20% της συνολικής οφειλής (φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και τυχόν προστίμου ΚΒΣ).
Οφειλές μέχρι 25.000 ευρώ καταβάλλονται
σε 6, ίσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς όμως το
ποσό της κάθε δόσης είναι μικρότερο των
500 ευρώ. Οφειλές πάνω από 25.000 ευρώ
και μέχρι 60.000 ευρώ, εξοφλούνται σε
8 ίσες μηνιαίες δόσεις. Οφειλές άνω των
60.000 ευρώ καταβάλλονται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις. Για τη νέα παράταση της περαίωσης, δόθηκαν χθες οδηγίες στις εφορίες με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομίας
Αντώνη Μπέζα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
1. Υποθέσεις επιτηδευματιών που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων
και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο
του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, περαιώνονται το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου
2009.
2. Η έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της περαίωσης, λήγει 30 Ιουνίου
2009.
3. Οι επιτηδευματίες έχουν τη δυνατότητα
να υποβάλουν οι ίδιοι το Απογραφικό Δελτίο - Μηχανογραφημένο Εκκαθαριστικό
Σημείωμα για την περαίωση των εκκρεμών
φορολογικών υποθέσεών τους, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
gsis.gr.
4. Περαιώνονται και οι υποθέσεις για τις
οποίες εκδόθηκαν ή υποβλήθηκαν τα εκκαθαριστικά σημειώματα για τις οποίες
εκκρεμεί ενδεχομένως ακόμη η διαδικασία
περαίωσης.
5. Οσοι έχουν λάβει εκκαθαριστικό σημειώματα περαίωσης τα οποία εκδόθηκαν μέχρι
27 Φεβρουαρίου 2009 και δεν τα αποδέχθηκαν μπορούν να περαιωθούν το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2009 υποβάλλοντας

γραπτή αίτηση στον έφορο.

Ενταξη στην αυτορύθμιση

Τι ισχύει με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
για εργοληπτικές, γεωργικές και άλλες εταιρείες
Περισσότερες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν με τη διαδικασία του
αυτοελέγχου τις εκκρεμείς φορολογικές
υποθέσεις της χρήσης 2008. Διάταξη του
νέου φορολογικού νομοσχεδίου που ισχύει
από τις 6 Απριλίου 2009 προβλέπει, ότι στην
αυτορρύθμιση υπάγονται και: Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργοληπτική
κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών
έργων ή την εκτέλεση μηχανολογικών και
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Οι γεωργικές επιχειρήσεις.

Οι εκμεταλλευτές ταξί, φορτηγών Δ.Χ. ενοικιαζομένων δωματίων και οι λιανοπωλητές
σε λαϊκές αγορές. Όπως διευκρινίζεται σε
εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών οι
επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει τις
φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού
έτους 2009 μπορούν να υποβάλουν σχετικές συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009,
προκειμένου αυτές να υπαχθούν στον αυτοέλεγχο.

Ρύθμιση περαίωσης

• Αφορά 650.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
• Μέχρι 27/2/2009 εκδόθηκαν 235.000 σημειώματα
• Βεβαιώθηκε φόρος 1,3 δισ. ευρώ
• Εχουν εισπραχθεί 700 εκατ. ευρώ
• Μέχρι 30/6/2009 θα εκδοθούν 415.000
σημειώματα
• Θα βεβαιωθεί φόρος 1,99 δισ. ευρώ
• Στόχος η είσπραξη 1 δισ. ευρώ
Ληξιπρόθεσμα χρέη
• Αφορά περίπου 700.000 οφειλέτες του
Δημοσίου
• Εχουν βεβαιωθεί οφειλές ύψους 860 εκατ.
ευρώ
• Εχουν εισπραχθεί 345 εκατ. ευρώ
• Στόχος η είσπραξη 1,8 δισ. ευρώ
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Παράταση ως τις 30 Ιουνίου για την περαίωση
Νέες παρατάσεις για την περαίωση και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έδωσε η κυβέρνηση

Ν

έες παρατάσεις για την περαίωση
και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
έδωσε το υπουργείο Οικονομίας μίας και τα δημόσια ταμεία παραμένουν... άδεια.
Σε πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε
στην Βουλή ορίζεται πως παρατείνονται
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 οι προθεσμίες
για τις ρυθμίσεις περαίωσης επταετίας
2000 -2006 και ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Προθεσμία μέχρι τις 30 Απριλίου 2009
για να υπαχθούν στην περαίωση έχουν
όσοι έχουν παραλάβει το εκκαθαριστικό
και δεν το αποδέχθηκαν.
Επίσης στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
1.
Θεσπίζονται νέα αφορολόγητα
όρια για την επιβολή Ενιαίου Τέλους
Ακινήτων. Στα 100.000 ευρώ για άγαμο
και 200.000 ευρώ για έγγαμο, με προσαύξηση 30.000 ευρώ για καθένα από
το τρίτο παιδί και μετά. Εξαιρούνται τα
αγροτικά κτίσματα από το ελάχιστο τέλος του 1 ευρώ ανά τ.μ.
2.
Προστίθεται στο εισόδημα του
γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και φορολογείται το εισόδημα των

ανήλικων παιδικών που προέρχεται από
ακίνητα τα οποία είχαν μεταβιβαστεί
από τους γονείς των ανηλίκων. Το μέτρο
ισχύει από τα εισοδήματα του 2009 (δηλώσεις 2010).
3.
Ισχύει και για τη χρήση 2009 η
τεκμαρτή φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ταξί και φορτηγών
4.
Εξαιρούνται της παρακράτησης
φόρου εισοδήματος όσοι αποκτούν εισόδημα από τη διανομή διαφημιστικών
εντύπων έως 5.000 ευρώ ετησίως.
5. . Επαναφέρεται αναδρομικά (από
1.9.2004) η έκπτωση 50% αγοράς πάγιου εξοπλισμού από τους νέους αγρότες.
6. Για τον υπολογισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών που επικαλείται ο φορολογούμενος για την κάλυψη τεκμηρίων δεν θα αφαιρούνται οι δαπάνες που
απαλλάσσονται του τεκμηρίου.
7.
Μειώνεται στο 1% ο συντελεστής
παρακράτησης φόρου για τις κατασκευαστικές εταιρίες.

8.
Αυξάνει στα 150 από 80 ευρώ το
μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών των
Αστυνομικών.
9.
. Υπάγονται στον αυτοέλεγχο οι
εργοληπτικές εταιρείες κατασκευής δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή
εκτέλεσης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
10. . Μείωση 50% τέλους χαρτοσήμου
εγγραφών σε βιβλία κοινοπραξιών.
11. Διετής παράταση αύξησης εγγυητικού κεφαλαίου ασφαλιστικών εταιρειών.
12. Μειώνεται από 300.000 ευρώ έως 3,5
εκατ. ευρώ το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για ίδρυση ΑΕΠΕΥ ανάλογα με τις
παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες.
13. . Επιτρέπεται μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε τιμές κατώτερες της ονομαστικής αξίας των μετοχών με σκοπό τη
δημιουργία ειδικού αποθεματικού που
θα κεφαλαιοποιείται ή θα συμψηφίζεται
με ζημιές.
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Ασφαλιστικές: Φορολογικό νομοσχέδιο.
Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις εταιρείες
ουσιαστικά διευκολύνει τις

Ε

Επίσης επιτρέπει στην Εποπτική

εταιρείες περιλαμβάνει το

Αρχή (ΕΠΕΙΑ) σε εξαιρετικές οικονο-

Τέλος, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί να παρα-

φορολογικό νομοσχέδιο καθώς τρο-

μικές περιστάσεις και μετά από αί-

τείνει για ένα ακόμη δίμηνο, χωρίς

ποποιεί τα εγγυητικά κεφάλαια και

τηση της ασφαλιστικής επιχείρησης

ειδική αιτιολογία, τους χρόνους υλο-

μεταφέρει μέχρι 31/12/2020 το όριο

την χρησιμοποίηση στοιχείων του

ποίησης των προγραμμάτων βρα-

των 6.000.000 ευρώ ως το ελάχιστο

ενεργητικού για την κάλυψη των τε-

χυπρόθεσμης χρηματοδότησης και

εγγυητικό κεφάλαιο.

χνικών αποθεμάτων.

οικονομικής ανασυγκρότησης των

Παράταση

ιδική διάταξη με την οποία

εταιρειών.
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Οι 16 κωδικοί των δηλώσεων που θα προσέχει η εφορία

Τ

ους 16 επικίνδυνους για λάθη

της κατοικίας, τα οποία έχουν συνα-

κωδικούς των φορολογικών

φθεί από 1.1.2003 και μετά, χωρίς

10. Έχουν συμπληρωθεί κωδικοί

δηλώσεων επισημαίνει το

να έχει συμπληρωθεί το συνολικό

που αφορούν δαπάνες για επισκευή

υπουργείο Οικονομίας και Οικονο-

ποσό των δανείων στους κωδικούς

και συντήρηση οικοδομών χωρίς

μικών, με εγκύκλιο που απέστειλε

069-070 του πίνακα δαπανών.

να έχει συμπληρωθεί εισόδημα από
ακίνητα.

προς τις εφορίες, προκειμένου να
είναι ταχύτατη η διαδικασία παρα-

5. Η επιφάνεια της κύριας κατοικίας

λαβής των δηλώσεων.

είναι μεγαλύτερη από 200 τ.μ. και

11. Οι παρακρατηθέντες φόροι,

Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι η πα-

δεν έχουν συμπληρωθεί η Τιμή Ζώ-

που συμπληρώνονται στους κω-

ραμονή των πολιτών στο χώρο της

νης και το Έτος Έκδοσης Οικοδομι-

δικούς 601-602, 603-604 και 605-

ΔΟΥ πρέπει να είναι η ελάχιστη δυ-

κής Αδείας.

606, και αφορούν εισοδήματα από
εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέ-

νατή για τον έλεγχο των δηλώσεων,
ο οποίος θα γίνεται στα ακόλουθα

6. Οι επιφάνειες των δευτερευου-

ρια επαγγέλματα, είναι μεγαλύτεροι

σημεία όπου σημειώνονται τα πε-

σών κατοικιών (μη εξοχικής και εξο-

από το 20% των αντίστοιχων ακα-

ρισσότερα λάθη.

χικής) είναι μεγαλύτερες των 150

θάριστων εισοδημάτων.

τ.μ. και δεν έχουν συμπληρωθεί οι
1. Συμπλήρωση του αριθμού κατα-

Τιμές Ζώνης και το Έτος Έκδοσης

12. Δε συμπληρώνονται τα τ.μ. των

χώρησης στη δήλωση με δυσανά-

Οικοδομικής Αδείας.

κύριων χώρων της κύριας και των
δευτερευουσών

γνωστους χαρακτήρες, με αποτέ-

κατοικιών,

ενώ

λεσμα να μη συμφωνεί η τιμή του

7. Έχουν συμπληρωθεί τόκοι στε-

έχουν συμπληρωθεί τα λοιπά στοι-

αριθμού καταχώρησης από το σύ-

γαστικού δανείου πρώτης κατοι-

χεία (ποσοστό συνιδιοκτησίας, μή-

στημα TAXIS μ’ αυτή που πληκτρο-

κίας στον πίνακα δαπανών και δεν

νες).

λογήθηκε.

έχουν μεταφερθεί σωστά τα ποσά
στους κωδικούς 727-728 του πίνα-

13. Δηλώσεις εν διαστάσει συζύγων,

2. Ο φόρος που αναλογεί σε εισο-

κα προσδιορισμού ετήσιας τεκμαρ-

στις οποίες δεν διαγράφεται ο ΑΦΜ

δήματα από μισθωτές υπηρεσίες

τής δαπάνης.

της πρώην συζύγου.

που αφορά φόρο εισοδήματος Ζ’

8. Όταν τα τ.μ. της πρώτης κατοικίας

14. Υπάρχουν συμπληρωμένα στοι-

ψηφίσματος, αντί στον κωδικό 313.

είναι μεγαλύτερα των 120, οι κωδι-

χεία εκπροσώπου στη δήλωση χω-

κοί 727-728 δεν συμπληρώνονται

ρίς να έχει καταχωρηθεί αντίστοιχη

3. Υπάρχει ένδειξη για υποβολή δή-

μόνο με τα ποσά των τόκων, αλλά

σχέση στο μητρώο.

λωσης που αφορά αποβιώσαντα

και με το ποσό που αντιστοιχεί στην

και δεν υπάρχει δηλωμένη σχέση

αποπληρωμή του κεφαλαίου για τα

15. Υπάρχει ένδειξη στους κωδικούς

στο μητρώο μεταξύ αποβιώσαντος

πάνω από τα 120 τ.μ. της κατοικίας.

911-912 και δεν έχει συμπληρωθεί

συμπληρώνεται στον κωδικό 917

το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο.

και κληρονόμου.
9. Δεν υπάρχει σωστή σχέση μεταξύ
4. Έχουν συμπληρωθεί τόκοι για

αναλογούντος και παρακρατηθέ-

16. Έχουν συμπληρωθεί καθαρά

στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώ-

ντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

κέρδη από
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