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Επιλογή θεμάτων: Αθανάσιος Δεληγιάννης -Υπ. Δημοσίων Σχέσεων Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

.:: επιγραμματικά::.
ΠΟΛ. : 1058
- Εφορία: Τα δικαιολογητικά
για τις δηλώσεις Α.Ε. - ΕΠΕ

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων
Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.4.009, που υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

-Οι επιχειρήσεις πρέπει
να συνυποβάλουν 47
δικαιολογητικά με τις
φορολογικές δηλώσεις
-Επιστρέφονται τα τέλη
χαρτοσήμου στα ασφάλιστρα
-16 «SΟS» για φορολογικές
δηλώσεις χωρίς λάθη
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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).

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία για τη
Βελτίωση Δηλώσεων Ε9
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

Η

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 8 Απριλίου τέθηκε σε
παραγωγική λειτουργία η Νέα Ηλεκτρονική
Υπηρεσία για τη Βελτίωση Δηλώσεων Ε9. Η
πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από
το δικτυακό τόπο www.e-9.gr.
Η νέα Υπηρεσία απευθύνεται στους πολίτες,
για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι η δήλωση ή οι δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
που υπέβαλαν κατά τα έτη 2005 έως 2008
εμφανίζουν λάθη και παραλείψεις ως προς τα
στοιχεία του Πίνακα 1. Τα συγκεκριμένα προβλήματα καθιστούν αδύνατη, τη σύνθεση της
εικόνας της περιουσιακής τους κατάστασης,
όπως αυτή ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 2008 και
κατ’ επέκταση την επεξεργασία και την έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΤΑΚ.

Προϋπόθεση για τη χρήση της νέας Υπηρεσίας είναι η παραλαβή του σχετικού Ειδοποιητηρίου, στο οποίο περιγράφονται τα συγκεκριμένα λάθη ή παραλείψεις και ο ειδικός
κωδικός πρόσβασης στην εφαρμογή.
Για τη χρήση της νέας Υπηρεσίας και τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας,
οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να εισάγουν: τον Α.Φ.Μ. τους, τον Ειδικό Κωδικό που
αναγράφεται στο Ειδοποιητήριο που έχουν
παραλάβει και τον Αριθμό Ειδοποίησης του
Εκκαθαριστικού της τελευταίας Δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήματος που έχουν υποβάλει ή τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου που εμφανίζεται στην τελευταία
προεκτυπωμένη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
Η εφαρμογή, πέρα από τη δυνατότητα τροποποίησης/συμπλήρωσης των στοιχείων
ακινήτων των δηλώσεων Ε9, προσφέρει τη
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Σε λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία για τη
Βελτίωση Δηλώσεων Ε9
δυνατότητα ακριβούς γεωγραφικού προσδιορισμού της θέσης τους με τη χρήση των
χαρτών του συστήματος Αντικειμενικού
Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων (ΑΠΑΑ) του
υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Επίσης, σε κάθε βήμα της διαδικασίας, περιλαμβάνει αναλυτική βοήθεια, στην οποία
μπορεί να προσφεύγει ο χρήστης σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.
Οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται μέσω
της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, επέχουν

θέση δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο
πολίτης μπορεί να εκτυπώσει τη δήλωση
στοιχείων ακινήτων που έχει υποβάλει, η
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ακριβές
αντίγραφο, όταν συνοδεύεται από υπεύθυνη
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια
των δηλωθέντων στοιχείων.
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή
θα είναι διαθέσιμη μέχρι την 30η Νοεμβρίου
2009.
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 13/04/09

Εφορία: Τα δικαιολογητικά για τις
δηλώσεις Α.Ε. - ΕΠΕ

Α

παραίτητα το απόσπασμα πρακτικού
ΔΣ για διανομή κερδών και ο ισολογισμός
Πλήθος δικαιολογητικών συνοδεύουν τις
φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν
τον Μάιο οι ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τα βασικότερα
δικαιολογητικά είναι:
1. Αντίγραφο ισολογισμού χρήσης.
2. Απόσπασμα πρακτικών του διοικητικού
συμβουλίου ή της συνέλευσης των εταίρων
ΕΠΕ, σχετικά με τη πρόταση διανομής των
κερδών.
3. Απόσπασμα πρακτικών της γενικής συνέλευσης σχετικά με τη χορήγηση stock
options.
4. Κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων stock options μέσα στη χρήση 2008.

5. Απόσπασμα πρακτικών σχετικά με τη
πρόταση διανομής των προμερισμάτων.
6. Απόσπασμα πρακτικών σχετικά με την
πρόταση διανομής ή κεφαλαιοποίησης
αποθεματικών ή κερδών προηγούμενων
χρήσεων.
7. Τρία αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική χρήση
επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων.
8. Βεβαιώσεις παρακρατούμενων φόρων.
9. Κατάσταση για τα ακαθάριστα έσοδα που
αποκτούν οι τεχνικές εταιρείες από τα δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα.
10. Οι οικοδομικές επιχειρήσεις υποβάλλουν καταστάσεις για τις οικοδομές που
αναγείρουν και για τα ακαθάριστα ή τεκμαρτά κέρδη που προέκυψαν το 2008.
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10/04/09
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Οι επιχειρήσεις πρέπει να συνυποβάλουν 47
δικαιολογητικά με τις φορολογικές δηλώσεις

Σ

E 47 ανέρχονται τα διάφορα δικαι-

Ε2, απόσπασμα πρακτικών του διοικητικού

ολογητικά τα οποία ανάλογα με τη

συμβουλίου ή της συνέλευσης των εταίρων

1η/1/2004.

φύση, τον κλάδο και τη νομική μορ-

ΕΠΕ, σχετικά με την πρόταση διανομής των

φή τους, θα συνυποβάλουν εφέτος με τις

Αναλυτική κατάσταση των ακαθαρίστων

κερδών, απόσπασμα πρακτικών της γενικής

φορολογικές τους δηλώσεις οι επιχειρήσεις

εσόδων της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.

συνέλευσης σχετικά με τη χορήγηση των δι-

(Α.Ε. ΕΠΕ, συνεταιρισμοί, δημοτικές και κοι-

2238/1994, που προέκυψαν μέσα στη διαχει-

καιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών,

νοτικές επιχειρήσεις, κ.λπ.). Αυτό αναφέρεται

ριστική περίοδο 2008 από την πώληση κάθε

κ.λπ.

σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών

μιας χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου

Οι τεχνικές εταιρίες που ανέλαβαν από 1 Ια-

Α. Μπέζα αναφορικά με τον τύπο και το περι-

κτιρίου, που ανήκει σε οικοδομή, η ανέγερση

νουαρίου 2002 και μετά καινούργια δημόσια

εχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδή-

της οποίας άρχισε μετά την 1η/1/2004.

ή ιδιωτικά τεχνικά έργα υποβάλλουν κατά-

ματος οικονομικού έτους 2009 των νομικών

σταση στην οποία θα εμφανίζουν, τα ακα-

προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φο-

Κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των

θάριστα έσοδα που προήλθαν από τα έργα

ρολογίας Εισοδήματος και τα δικαιολογητικά

οποίων η ανέγερση άρχισε μέσα στα έτη

αυτά, καθώς και τα αντίστοιχα καθαρά τους

που υποβάλλονται μ’ αυτές.

2002 και 2003 με το αντίστοιχο έτος αποπε-

κέρδη. Στην ίδια κατάσταση θα εμφανίζονται

ράτωσης αυτής, καθώς και αναλυτική κατά-

χωριστά τα ίδια στοιχεία των έργων που εί-

σταση προσδιορισμού των κερδών από την

χαν αναλάβει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου

πώληση των εν λόγω οικοδομών μέσα στη

2001.

χρήση 2008.

άφορα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία

Οι οικοδομικές επιχειρήσεις θα υποβάλουν

που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή.

Αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού των

μεταξύ άλλων:

τεκμαρτών κερδών, που προέκυψαν μέσα

Αναλυτικότερα,

στη

σχετική

απόφαση

(ΠΟΛ. 1050/2009) αναφέρεται ότι η πιο
πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, συνοδεύεται κατά περίπτωση, από δι-

Ενδεικτικά, σε αυτά περιλαμβάνονται:

στη διαχειριστική περίοδο 2008 από πωλή-

Αντίγραφο του ισολογισμού, δύο αντίτυπα

Κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδομών,

του εντύπου Ε3, ένα αντίτυπο του εντύπου

σεις οικοδομών των οποίων η ανέγερση είχε

των οποίων η ανέγερση άρχισε μετά την

αρχίσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Πηγή: EXPRESS 10/04/09

Επιστρέφονται τα τέλη χαρτοσήμου στα ασφάλιστρα
KATAPΓEITAI το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για τους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών. Ως εκ τούτου τέλη τα οποία έχουν υπολογισθεί επί των αποδείξεων που
εκδόθηκαν από 1.1.2009 (ημερομηνία ισχύος του μέτρου) και μετά, χωρίς να οφείλονται, επιστρέφονται
από την ασφαλιστική εταιρία στους ασφαλισμένους που τα έχουν επιβαρυνθεί.

Ω

στόσο, το μέτρο της κατάργησης δεν καλύπτει τους
τυχόν απορρέοντες από τις
πράξεις αυτές τόκους, αφού δεν μνημονεύεται ρητά στις διατάξεις και
η κατάργηση των τόκων επ’ αυτών.
Τις σχετικές διευκρινίσεις παρέχει το
Yπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1051 [κοινοποίηση των
διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου

71 του ν. 3746/09 (ΦΕΚ Α΄ 27/16-022009) «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για
την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις
αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις»]
στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις
της παραγράφου 10 του άρθρου 71
του ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης
Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ),
ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/
ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση
οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με
τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο
Εφημερίδας Κυβερνήσεως, Τεύχος
Συνέχεια στη σελίδα 4
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Επιστρέφονται τα τέλη χαρτοσήμου στα ασφάλιστρα
Α΄ 27/16-02-2009 και παρέχουμε τις
ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και
ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
1. Με τις διατάξεις της περ. α΄ της κοινοποιούμενης παραγράφου, από την
1η Ιανουαρίου 2009, καταργείται το
τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται:
i) στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 16α του άρθρου 15 του Κώδικα
Τελών Χαρτοσήμου, για τους κλάδους ζωής όπως ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 2 του ν.δ. 400/1970.
ii) στις εξαγορές από ασφαλιστικές
εταιρείες ασφαλιστηρίων ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16β
του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών
Χαρτοσήμου.
iii) στους τυχόν απορρέοντες από τις
ασφαλιστικές αποζημιώσεις τόκους.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄,
από την 1η Ιανουαρίου 2009, καταργείται το τέλος χαρτοσήμου που
επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16α του άρθρου 15
του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, στις
αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων
για τους κλάδους ασφαλίσεων κατά
ζημιών, όπως ορίζονται στο άρθρο
13 παρ. 1 του ν.δ. 400/1970.
Διευκρινίζεται ότι η κατάργηση, κατά
τις προαναφερόμενες διατάξεις, καταλαμβάνει περιοριστικά τις ανωτέρω περιπτώσεις και δεν καλύπτει
τους τυχόν απορρέοντες από τις
πράξεις αυτές τόκους, αφού δεν μνημονεύεται ρητά στις διατάξεις και η
κατάργηση των τόκων επ’ αυτών.
Επίσης η κατάργηση δεν αφορά το
τέλος χαρτοσήμου, που επιβάλλεται:
- στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων νομικής προστασίας (άρθρου
13β του ν. δ. 400/1970),

- στα δάνεια που χορηγούνται από
ασφαλιστικές εταιρίες επί ασφαλιστηρίων ζωής (παρ. 3Ε του άρθρου 8
του ν.δ. 400/1970)
- στο μέρος, που μπορεί να διανέμουν
στους ασφαλισμένους τους από τα
κέρδη που πραγματοποιούν ετησίως
οι ασφαλιστικές εταιρίες (παρ. 1 άρθρου 12 του ν. δ. 400/1970),
- στα καταβαλλόμενα ποσά σε δικαιούχους ασφαλιστηρίων ζωής, ανάλογα με το μαθηματικό απόθεμα κάθε
ασφαλιστηρίου, από την προς διάθεση απόδοση των επενδύσεων των
μαθηματικών αποθεμάτων πέρα από
το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο (παρ.2
άρθρου 12 του ν.δ. 400/1970).
Επισημαίνεται ότι στην κατάργηση
δεν εμπίπτουν οι αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για την παροχή
υπηρεσιών οδικής βοήθειας σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος οδικού
οχήματος, τα οποία εισπράττονται
από μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις
και εξακολουθούν να υπόκεινται σε
τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 28 του ν. 3492/2006 (Σχετ.
Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών 1093733/704/Τ &
EΦ/ ΠΟΛ 1126/25-10-2006).
2. Η ανωτέρω κατάργηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης παραγράφου, ισχύει από 01-012009, επομένως καταλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική
υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Ειδικότερα, αφορά:
- αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων, οι οποίες εκδίδονται από 0101-2009, ανεξάρτητα από το χρόνο
που συνάφθηκαν τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια.

- εξαγορές ασφαλιστηρίων ζωής που
καταρτίζονται από 01-01-2009 και
- τόκους που απορρέουν από ασφαλιστικές αποζημιώσεις και κατέστησαν ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί
μετά την 01-01-2009. Αντίθετα δεν
αφορά τους τόκους για τους οποίους
η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία αυτή και
οι οποίοι υπόκεινται στο οικείο, κατά
περίπτωση, τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τις διακρίσεις του Κώδικα
Τελών Χαρτοσήμου.
3. Ως προς τα παρεπόμενα σύμφωνα
(υποθήκες, ενέχυρα κτλ.) τα οποία
ασφαλίζουν τις πράξεις για τις οποίες, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταργείται το τέλος χαρτοσήμου καθώς
και τα απόγραφα δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες επιδικάζονται,
διευκρινίζεται ότι δεν θα υπόκεινται
σε τέλος χαρτοσήμου.
Η μη υπαγωγή, βέβαια θα αφορά το
ποσό του κεφαλαίου και όχι το ποσό
των τόκων, κατά περίπτωση, δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε η μη
υπαγωγή στο τέλος χαρτοσήμου των
αποδείξεων ασφαλίστρων και των
εξαγορών ασφαλιστηρίων ζωής, δεν
καλύπτει και τους τόκους επ’ αυτών
καθώς και τους τόκους των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, για τους
οποίους η φορολογική υποχρέωση
γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία
ισχύος της κατάργησης.
4. Με δεδομένο ότι ο νόμος
3746/2009 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 16-022009, αλλά η κατάργηση του τέλους
χαρτοσήμου, ισχύει, σύμφωνα με
τις διατάξεις της κοινοποιούμενης
παραγράφου από την 1η Ιανουαρίου 2009, τυχόν τέλη χαρτοσήμου
τα οποία έχουν υπολογισθεί επί των
αποδείξεων που εκδόθηκαν από την
ημερομηνία αυτή (01-01-2009) και
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Επιστρέφονται τα τέλη χαρτοσήμου στα ασφάλιστρα
μετά, χωρίς να οφείλονται, επιστρέφονται από την ασφαλιστική εταιρία
στους ασφαλισμένους που τα έχουν
επιβαρυνθεί.
5. Σε περίπτωση, κατά την οποία,
ακυρώνονται, μετά την 01-01-2009
ασφαλιστήρια και επιστρέφονται
ασφάλιστρα στους ασφαλισμένους,
οι αποδείξεις επιστροφής των ασφαλίστρων, εφόσον έχει χαρτοσημανθεί η απόδειξη της πληρωμής των

ασφαλίστρων, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16α του άρθρου 15
του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
Εξυπακούεται, επίσης ότι, σε καμία
περίπτωση, δεν συντρέχει λόγος επιστροφής των καταβληθέντων τελών
χαρτοσήμου επί των αποδείξεων
πληρωμής ασφαλίστρων, οι οποίες
εκδόθηκαν μέχρι 31-12-2008, αδιάφορα εάν μετά ακυρωθούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθόσον, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του
άρθρου 9 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, όπως έχουν ερμηνευθεί κατά
πάγια διοικητική και δικαστηριακή
νομολογία, το τέλος χαρτοσήμου επί
των εγγράφων, τα οποία υπόκεινται
σε τέλος χαρτοσήμου επιβάλλεται
κατά τη σύνταξή τους και δεν επιστρέφεται, ανεξάρτητα από την περαιτέρω τύχη τους, από τις τιθέμενες
σ’ αυτά αιρέσεις και αν τα συμφωνηθέντα εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει από τους συμβαλλόμενους.
Πηγή: EXPRESSr 10/04/09
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Τ

α δεκαέξι πιο συνηθισμένα λάθη
που διαπιστώνονται κάθε χρόνο
στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων θα ελέγχουν οι εφοριακοί κατά την παραλαβή των φορολογικών δηλώσεων και, όπου υπάρχει
η δυνατότητα, θα ζητούν επί τόπου
από τους φορολογουμένους να τα
διορθώσουν για να προχωρήσει η
διαδικασία της εκκαθάρισης. Παράλληλα μέσα στις εφορίες θα υπάρχουν
ειδικά Γραφεία Ενημέρωσης Πολιτών
στα οποία θα μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για τα ερωτήματα που
έχουν σε θέματα δηλώσεων εισοδήματος. Η εντολή που έχουν λάβει οι
εφοριακοί υπάλληλοι από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών είναι η παραλαβή και η διαχείριση των φορολογικών εντύπων να
γίνεται με συνέπεια, προς αποφυγή
προστριβών με τους πολίτες.
Οι δηλώσεις που αναφέρουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση πρέπει να συνοδεύονται από τα
δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις
σχετικές μεταβολές (π.χ., διαζύγιο,
αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της
κοινής περιουσίας). Οι σχετικές βεβαιώσεις μεταβολής των ατομικών
στοιχείων θα σταλούν στους πολίτες
ταχυδρομικά από το Τμήμα Μητρώου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να

υπάρχει οπωσδήποτε αναγραφή του
τηλεφώνου του φορολογουμένου
στη δήλωσή του. Σε όσες περιπτώσεις παρουσιάζονται δυσκολίες κατά
την παραλαβή των δηλώσεων, οι φορολογούμενοι θα απευθύνονται στο
Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών της
ΔΟΥ ή στον υπάλληλο που έχει οριστεί για χορήγηση διευκρινίσεων και
πληροφοριών.
Χθες ο γενικός γραμματέας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων κ.
Αθ.Σκορδάς απέστειλε εγκύκλιο προς
όλες τις εφορίες της επικράτειας,
προκειμένου οι υπάλληλοι να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την παραλαβή των φορολογικών δηλώσεων
και να εξυπηρετούν τους πολίτες σε
περίπτωση εντοπισμού λαθών.
Ειδικότερα, τα συχνότερα λάθη, όπως
εντοπίστηκαν από τις υποβληθείσες
δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους
2008, είναι τα εξής:
1. Συμπλήρωση του αριθμού καταχώρησης στη δήλωση με δυσανάγνωστους χαρακτήρες, με αποτέλεσμα
να μη συμφωνεί η τιμή του αριθμού
καταχώρησης από το σύστημα ΤΑΧΙS
με αυτή που πληκτρολογήθηκε.

2. Ο φόρος που αναλογεί σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες συμπληρώνεται στον κωδικό 917 που
αφορά φόρο εισοδήματος Ζ΄ ψηφίσματος, αντί στον κωδικό 313.
3. Υπάρχει ένδειξη για υποβολή δήλωσης που αφορά αποβιώσαντα και
δεν υπάρχει δηλωμένη σχέση στο
Μητρώο μεταξύ αποβιώσαντος και
κληρονόμου.
4. Εχουν συμπληρωθεί τόκοι για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης
κατοικίας, τα οποία έχουν συναφθεί
από 1ης.1.2003 και μετά, χωρίς να
έχει συμπληρωθεί το συνολικό ποσόν
των δανείων στους κωδικούς 069-070
του πίνακα δαπανών.
5. Η επιφάνεια της κύριας κατοικίας
είναι μεγαλύτερη από 200 τ.μ. και δεν
έχουν συμπληρωθεί η Τιμή Ζώνης και
το Ετος Εκδοσης Οικοδομικής Αδείας.
6. Οι επιφάνειες των δευτερευουσών
κατοικιών (μη εξοχικής και εξοχικής)
είναι μεγαλύτερες των 150 τ.μ. και
δεν έχουν συμπληρωθεί οι Τιμές Ζώνης και το Ετος Εκδοσης Οικοδομικής
Αδείας.
7. Εχουν συμπληρωθεί τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας
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στον πίνακα δαπανών και δεν
μεταφερθεί σωστά τα ποσά
κωδικούς 727-728 του πίνακα
διορισμού ετήσιας τεκμαρτής
νης.

έχουν
στους
προσδαπά-

8. Οταν τα τ.μ. της πρώτης κατοικίας
είναι μεγαλύτερα των 120, οι κωδικοί
727-728 δεν συμπληρώνονται μόνο
με τα ποσά των τόκων, αλλά και με
το ποσόν που αντιστοιχεί στην αποπληρωμή του κεφαλαίου για τα πάνω
από τα 120 τ.μ. της κατοικίας.
9. Δεν υπάρχει σωστή σχέση μεταξύ
αναλογούντος και παρακρατηθέντος
φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
10. Εχουν συμπληρωθεί κωδικοί που
αφορούν δαπάνες για επισκευή και
συντήρηση οικοδομών χωρίς να έχει
συμπληρωθεί εισόδημα από ακίνητα.
11. Οι παρακρατηθέντες φόροι, που
συμπληρώνονται στους κωδικούς
601-602, 603-604 και 605-606 και
αφορούν εισοδήματα από εμπορικές
επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα, είναι μεγαλύτεροι από το 20%
των αντίστοιχων ακαθάριστων εισοδημάτων.
12. Δε συμπληρώνονται τα τ.μ. των
κύριων χώρων της κύριας και των
δευτερευουσών κατοικιών, ενώ έχουν
συμπληρωθεί τα λοιπά στοιχεία (ποσοστό συνιδιοκτησίας, μήνες).
13. Δηλώσεις εν διαστάσει συζύγων
στις οποίες δεν διαγράφεται ο ΑΦΜ
της πρώην συζύγου. Προσοχή! Υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων μόνο με
τα σταθερά στοιχεία καθενός.
14. Υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία εκπροσώπου στη δήλωση χωρίς
να έχει καταχωριστεί αντίστοιχη σχέση στο Μητρώο.
15. Υπάρχει ένδειξη στους κωδικούς
911-912 και δεν έχει συμπληρωθεί το
Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο.
16. Εχουν συμπληρωθεί καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα χωρίς να έχουν συμπληρωθεί τα αντίστοιχα ακαθάριστα
έσοδα.

Τα παραπάνω σημεία θα ελέγχονται
τη στιγμή της παραλαβής της δήλωσης, ώστε να διορθώνονται αμέσως
και να μην υπάρχει ταλαιπωρία για
τον φορολογούμενο και αργοπορία στην αποστολή των δηλώσεων.
Ωστόσο ο έλεγχος και η διόρθωση
των συνήθων λαθών θα γίνεται μόνο
όταν δεν υφίσταται μεγάλη αναμονή
για την παραλαβή της δήλωσης.
Προσοχή στις αλλαγές στο έντυπο
Ε1
Οι κυριότερες μεταβολές που έχουν
επέλθει στο εφετινό φορολογικό
έντυπο Ε1 και θα πρέπει να δείξουν
ιδιαίτερη προσοχή οι φορολογούμενοι είναι οι εξής:
* Στον πίνακα 2.11 οι νέοι κωδικοί
αριθμοί 019-020 δεν συμπληρώνονται από τους φορολογουμένους
λόγω της κατάργησης των διατάξεων
του άρθρου 14 του Ν. 3697/25.9.08. *
Στον πίνακα 4Δ και στους (νέους) κωδικούς 503-504 γράφεται το ποσόν
των καθαρών αμοιβών που αποκτήθηκε στην ημεδαπή από πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές
γενικά, ελεγκτές ανωνύμων εταιρειών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών, κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς, συγγραφείς
και μουσουργούς από συγγραφικά
δικαιώματα, αντιπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για
τη συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ,
σωματείων, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και οργανισμών γενικά. Διευκρινίζεται ότι και οι αμοιβές αυτής
της κατηγορίας αποτελούν εισόδημα
από ελευθέρια επαγγέλματα.
* Στον πίνακα 4Ε και στους κωδικούς
741-742, εκτός από το ακαθάριστο
εισόδημα της περ. 1ε, δεν απαιτείται η μεταφορά και του ακαθάριστου εισοδήματος της περ. 1α, λόγω
κατάργησης των τελών χαρτοσήμων εκμισθούμενων κατοικιών από
1ης.1.2008.
* Στον πίνακα 4Ζ οι κωδικοί αριθμοί
411-412 και 509-510 δεν συμπληρώνονται από τους φορολογουμένους
λόγω της κατάργησης των διατάξεων
του άρθρου 14 του Ν. 3697/25.9.08.
Θα συμπληρώνονται μόνο οι νέοι κω-

δικοί 423-424 και 521-522 όπου θα
γράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη που αποκτώνται στην αλλοδαπή
είτε από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή από την ατομική
άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή
από συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρείες αντίστοιχα.
* Στον πίνακα 6.3 και εφόσον δηλώνονται τόκοι καταθέσεων αλλοδαπής
προέλευσης, είτε στους κωδικούς
αριθμούς 659-660 είτε στον πίνακα
4Ζ στους κωδικούς αριθμούς 397398, θα πρέπει να εξετάζεται αν έχει
παρακρατηθεί και αποδοθεί ο φόρος
που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, δηλαδή το 10% στο καθαρό
ποσόν των τόκων που εισάγεται από
την αλλοδαπή, δηλαδή σε αυτό που
προκύπτει μετά την αφαίρεση του
φόρου που τυχόν καταβλήθηκε σε
αυτήν.
* Στον πίνακα 7.14 στους (νέους) κωδικούς 067-068 γράφεται το ποσοστό
20% (που δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ποσόν των 3.000 ευρώ) του ποσού
της συνολικής δαπάνης που καταβλήθηκε μέσα στο 2005 για την αγορά μεριδίων μετοχικών και μεικτών
αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού,
μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων
κεφαλαίων εσωτερικού που είναι
συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, καθώς και αυτών που
είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια
συμβόλαια ζωής μέσω εσωτερικού
μεταβλητού κεφαλαίου, εφόσον: α)
αυτά δεν μεταβιβάστηκαν για τρία
έτη, δηλαδή ως 31.12.2008 και β) το
ποσόν της δαπάνης αγοράς τους δεν
προέρχεται από ρευστοποιήσεις ήδη
υπαρχόντων μετοχικών και μεικτών
αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά από νέα
κεφάλαια. Αν στη βεβαίωση αγοράς
αμοιβαίων κεφαλαίων αναγράφονται
περισσότεροι συνδικαιούχοι, το ποσόν της έκπτωσης (που δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ) επιμερίζεται ανάλογα με τον αριθμό και
γράφεται το ποσόν που αναλογεί. Αν
εμφανίζονται συνδικαιούχοι σε περισσότερες βεβαιώσεις, αθροίζονται
τα ποσά έκπτωσης που προκύπτουν
από κάθε βεβαίωση και γράφεται
το άθροισμα, το οποίο δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ποσόν των 3.000
ευρώ.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ 02/04/2009

