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πονται από το ν.3746/2009 (ΦΕΚ
Α΄27/16.02.2009).
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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).

Ν

έες αποδείξεις που θα εκπίπτουν
από το φορολογητέο εισόδημα εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών ως
αντίδοτο στην έξαρση της φοροδιαφυγής.

ας». Στο πλαίσιο αυτό γίνεται προετοιμασία
του μεγάλου πακέτου εισπρακτικών μέτρων που σχεδιάζεται από την κυβέρνηση
να εφαρμοστεί σε δύο δόσεις, μία τον Ιούνιο και μία τον Οκτώβριο με την κατάθεση
του προϋπολογισμού.

Η καθίζηση των εσόδων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που έχει λάβει μεγάλες
διαστάσεις το τελευταίο έτος, λόγω και της
Οι δαπάνες που εξετάζονται
¡ ™ ∆ π ∆ √ À ∆ √ º αναγκάζει
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επιβράδυνσης τηςπ οικονομίας,
οικονομικό επιτελείο να εξετάζει εισηγήσεις Μαζί με τον εισπρακτικό προϋπολογισμό
για παροχή πρόσθετων κινήτρων προς τους του 2010 πρόκειται να κατατεθεί φοροφορολογουμένους προκειμένου να ζητούν λογικό νομοσχέδιο στο οποίο, εκτός από
αποδείξεις κατά τις συναλλαγές τους.
τους νέους φόρους, εξετάζεται να συμπεΚαφετέριες, στεγνοκαθαριστήρια, ταπητοκαθαριστήρια και συνεργεία αυτοκινήτων είναι μερικές από τις νέες κατηγορίες
επιχειρήσεων και επαγγελματιών από τους
οποίους οι φορολογούμενοι θα μπορούν
να λαμβάνουν αποδείξεις ώστε τα έξοδα να
εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά
τους.
Χαρακτηριστικό της καθίζησης των φορολογικών εσόδων- τα οποία στο πρώτο
τρίμηνο του 2009 παρουσίασαν μείωση σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους- είναι ότι στέλεχος του οικονομικού επιτελείου ομολόγησε πρόσφατα
πως «όσα έσοδα εξασφαλίζουμε από την
αύξηση των φόρων σε ποτά και τσιγάρα
τα χάνουμε από τη σημαντική μείωση των
εσόδων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξί-

ριληφθούν διατάξεις με τις οποίες θα διευρύνονται οι κατηγορίες δαπανών που θα
αναγνωρίζονται από την Εφορία. Πρόκειται
κυρίως για παροχή υπηρεσιών σε κλάδους
που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό
φοροδιαφυγής. Έτσι, αναμένεται να περιληφθούν στην ήδη υφιστάμενη λίστα εκπιπτόμενων δαπανών και οι δαπάνες για:
- Συντήρηση αυτοκινήτων. Στον συγκεκριμένο κλάδο, όπως λένε στο υπουργείο
Οικονομικών, δραστηριοποιούνται χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες
παρατηρείται (με βάση ελέγχους της ΥΠΕΕ)
πολύ υψηλό ποσοστό φορολογικής παραβατικότητας.
- Καφετέριες. Πρόκειται επίσης για κλάδο
στον οποίο παρατηρείται υψηλό ποσοστό
φοροδιαφυγής.

συνέχεια στη σελίδα 2
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Νέες αποδείξεις θα μειώνουν τον φόρο
Δαπάνες από συνεργεία, καφετέριες θα εκπίπτουν από το εισόδημα
- Στεγνοκαθαριστήρια, ταπητοκαθαριστήρια.
- Ζαχαροπλαστεία.
- Δίδακτρα τεχνικών σχολών.
Στο υπουργείο έχουν υποβληθεί και εισηγήσεις για να περιληφθούν στη λίστα των εκπιπτόμενων δαπανών και οι αγορές για είδη
ένδυσης και υπόδησης.
Το μέτρο της συλλογής αποδείξεων καταργήθηκε από την κυβέρνηση το 2005 και
επανήλθε το καλοκαίρι του 2007, όχι στη
γενικευμένη μορφή του που ίσχυε έως το
2005 αλλά για ορισμένες κατηγορίες δαπανών σε κλάδους στους οποίους παρατηρείται υψηλή φοροδιαφυγή.
Για παράδειγμα σήμερα αναγνωρίζονται
από την Εφορία δαπάνες, μεταξύ άλλων,
για εστιατόρια, ταβέρνες, συντήρηση κατοικιών, δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων,
ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια και
μεσιτείες ακινήτων. Στο υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζουν ότι η διεύρυνση της
φοροαπαλλαγής για τη συλλογή αποδείξεων δεν θα πάρει τη μορφή της αύξησης του
ποσοστού έκπτωσης φόρου ή έκπτωσης
από το εισόδημα αλλά τη μορφή της αύξησης των κατηγοριών δαπανών που θα αναγνωρίζονται.

Τι εκπίπτει σήμερα
Με το σημερινό καθεστώς αναγνωρίζεται
σε κάθε νοικοκυριό (φορολογική δήλωση)
ποσό δαπανών με αποδείξεις έως και 20.000
ευρώ. Από αυτό το ποσό το 40% αφαιρείται
από το εισόδημα.
Με βάση τα παραπάνω, το μέγιστο ποσό
που μπορεί να εκπέσει από το εισόδημα

των φορολογούμενων είναι 8.000 ευρώ και
η μέγιστη έκπτωση φόρου φθάνει- ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος κάθε φορολογούμενου- τα 3.200 ευρώ.
Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος συγκεντρώσει αποδείξεις από ταβέρνες, κομμωτήρια και συντήρηση κατοικίας ύψους 3.000 ευρώ, θα εκπέσει από το
φορολογητέο εισόδημά του το 40% της
δαπάνης, δηλαδή 1.200 ευρώ. Αν ο συγκεκριμένος φορολογούμενος έχει εισόδημα
25.000 ευρώ, τότε αντί για 3.250 ευρώ θα
καταβάλει φόρο 2.950, δηλαδή 300 ευρώ
λιγότερο.
ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ αποδείξεων καταργήθηκε από την κυβέρνηση το 2005 και
επανήλθε το καλοκαίρι του 2007 αλλά μόνο
σε στοχευμένες κατηγορίες δαπανών

«Έρχεται» το εισπρακτικό πακέτο
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με τη διεύρυνση της φοροαπαλλαγής με αποδείξεις, η κυβέρνηση
ετοιμάζει- υπό το βάρος των πιέσεων των
Βρυξελλών- και το εισπρακτικό πακέτο μέτρων με στόχο τη μείωση του ελλείμματος
του προϋπολογισμού από το 5% του ΑΕΠ
που έκλεισε το 2005, κάτω από το 3% έως
το τέλος του 2010.
Τα μέτρα που εξετάζεται να περιληφθούν
στο πακέτο είναι η αύξηση των ειδικών
φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα, ποτά και
τσιγάρα, η αύξηση του ανώτατου συντελεστή φορολόγησης των εισοδημάτων από
το 40% στο 45%, η αύξηση του συντελεστή
του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και η επαναφορά των φόρων κληρονομιάς και γονικής
παροχής.

Πηγή : ΤΑ ΝΕΑ 18/5/2009
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Παράταση 15 ημερών για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις
Η απόφαση αφορά δηλώσεις μέσω διαδικτύου από μισθωτούς και συνταξιούχους, αξιωματικούς εμπορικών πλοίων,
κατοίκους εξωτερικού και φορολογούμενους με εισοδήματα αλλοδαπής

Ε

να ακόμη κίνητρο δίνει στους φορολογούμενους το υπουργείο Οικονομικών
προκειμένου να ακολουθήσουν την
ηλεκτρονική οδό για να υποβάλουν φέτος τη
φορολογική τους δήλωση.
Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός
Οικονομικών, Αντώνης Μπέζας, παρατείνονται κατά 15 εργάσιμες ημέρες, από την κανονική λήξη τους, οι προθεσμίες υποβολής
των φορολογικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου από μισθωτούς και συνταξιούχους,
αξιωματικούς εμπορικών πλοίων, κατοίκους
εξωτερικού και φορολογούμενους με εισοδήματα αλλοδαπής.

Από 25 Μαϊου
Ετσι, οι προθεσμίες για την υποβολή των
ηλεκτρονικών φορολογικών δηλώσεων θα
αρχίσουν να «τρέχουν» από τις 25 Μαΐου και
ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των
φορολογουμένων θα λήξουν στις 19 Ιουνίου
ενώ οι προθεσμίες για τις έντυπες δηλώσεις
λήγουν στις 2 Ιουνίου.
Οι φορολογούμενοι που σχεδιάζουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την ετήσια φορολογική
τους δήλωση θα πρέπει να γνωρίζουν τα
εξής:
1. Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή

από τους δικτυακούς τόπους www.gsis.gr
και www.taxisnet.gr με την επιλογή «Ε1, Ε2,
Ε3».
2. Στο σύστημα taxisnet μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος, συμπληρώνοντας
τη φόρμα εγγραφής που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή: www.taxisnet.gr - «Εγγραφή νέου Χρήστη».
3. Τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 συνυποβάλλονται.
Προκειμένου να υποβληθεί οριστικά η δήλωση Ε1 θα πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει
υποβολή των εντύπων Ε2 (μισθώματα ακινήτων) και Ε3 (οικονομικά στοιχεία επιτηδευματιών) όταν αυτά απαιτούνται.
4. Η υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 είναι ανεξάρτητη από την υποβολή
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Πρέπει όμως να υποβληθεί στην ίδια ημερομηνία
με αυτήν.
5. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3
της συζύγου η οποία έχει εισοδήματα από
ελεύθερο επάγγελμα ή εμπορική δραστηριότητα θα γίνει με τους δικούς της κωδικούς
πρόσβασης στο taxisnet. Τα υπόλοιπα έντυπα Ε2 και Ε9 θα υποβληθούν με τους κωδικούς του υπόχρεου (συζύγου).

6. Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνεται άμεση, ταυτόχρονη εκκαθάρισή
της.
7. Γίνεται εκτεταμένος έλεγχος λαθών κατά
την υποβολή της δήλωσης, με αποτέλεσμα
τον μηδενισμό της πιθανότητας να μην εκκαθαρισθεί.
8. Ο φορολογούμενους ενημερώνεται αμέσως για το πιστωτικό ή χρεωστικό ποσό φόρου που προκύπτει από τη εκκαθάριση της
δήλωσης.
9. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης του
εκκαθαριστικού σημειώματος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό. Σημειώνεται ότι η επιστροφή ή εξόφληση του
ποσού γίνεται μετά την αποστολή του εκκαθαριστικού σημειώματος που ο φορολογούμενος λαμβάνει ταχυδρομικώς σε μεταγενέστερο χρόνο.
10. Οι φορολογικές δηλώσεις μπορούν να
υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
11. Παρέχεται έκπτωση φόρου 1,5% και μέχρι 118 ευρώ.

Πηγή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ 19/5/2009

Στο στόχαστρο της εφορίας οι αποδόσεις... του ΦΠΑ

M

E τέσσερα κριτήρια πρόκειται να
προχωρήσει άμεσα το Yπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών σε
εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις
φορολογικών στοιχείων για να εντοπίσει
αδήλωτα εισοδήματα και εγκλήματα φοροδιαφυγής, ειδικά όσον αφορά την απόδοση
του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Ειδικότερα, στους σχετικούς ελεγκτικούς στόχους
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΓΓΠΣ) θα περιλαμβάνονται:
Oσοι προχωρούν μεν σε έναρξη εργασιών,
ωστόσο στη συνέχεια εμφανίζονται να μην
διενεργούν ούτε καν μία συναλλαγή και
έτσι υποβάλλουν μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αποδίδουν στο Δημόσιο ΦΠΑ

πολύ χαμηλότερο από το 5% του τζίρου
τους.
Οι φορολογούμενοι οι οποίοι υποβάλλουν
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ με πιστωτικό
υπόλοιπο, ώστε να προκύπτει επιστροφή
ΦΠΑ.
Επιχειρήσεις οι οποίες υποβάλλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις απόδοσης ΦΠΑ, αλλά
δεν έχουν καταθέσει στους τραπεζικούς λογαριασμούς τα ποσά που αναλογούν προς
καταβολή εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Παράλληλα, η εφορία πρόκειται να καλέσει
για περαιτέρω διευκρινίσεις επιχειρήσεις
και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν
υπέβαλαν το 2008 εκκαθαριστική δήλωση
ΦΠΑ ή και δήλωση φόρου εισοδήματος. Οι
φορολογούμενοι που “αμέλησαν” να υποβάλουν είτε φορολογική δήλωση είτε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ το προηγούμενο
έτος εντοπίστηκαν από τις ηλεκτρονικές

διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων στα φορολογικά στοιχεία. Συγκεκριμένα βρέθηκαν:
53.008 φυσικά πρόσωπα που ενώ το 2008
υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2007, δεν υπέβαλαν
εκκαθαριστική ΦΠΑ για την ίδια χρήση.
4.077 επιχειρήσεις που ενώ το 2008 υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για
τη χρήση του 2007, δεν υπέβαλαν εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για την ίδια χρήση.
13.965 επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ενεργές
κατά το 2007, υπέβαλαν για τη συγκεκριμένη χρήση την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ
αλλά δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση.
21.103 φυσικά πρόσωπα τα οποία το 2008
υπέβαλαν εκκαθαριστική ΦΠΑ για τη χρήση
του 2007 αλλά «αμέλησαν» να υποβάλουν
φορολογική δήλωση.
Πηγή: ΕΧΠΡΕΣ 19/05/09
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«Big Brother» στα λογιστήρια για 1.000.000 επαγγελματίες
Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για την πάταξη της παραοικονομίας και την ανάκαμψη των εσόδων από το ΦΠΑ

Τ

ην ανακαμψη των εσόδων από το
ΦΠΑ, χωρίς την αύξηση των συντελεστών επιβολής του φόρου αλλά μέσω
του περιορισμού της παραοικονομίας και
της φοροδιαφυγής, θα επιδιώξει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προωθώντας τρεις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Ο ΕΤ.f αποκαλύπτει σήμερα τα νέα σχέδια
του υπουργείου για την αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής, τα οποία στοχεύουν να
υποχρεώσουν 1.000.000 επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελματίες να δηλώνουν
στην εφορία σημαντικά αυξημένα ακαθάριστα έσοδα. Οι νέες ρυθμίσεις που προτίθεται να νομοθετήσει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την πάταξη
της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας
προβλέπουν:
1 Δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος
έκδοσης τιμολογίων, για την καταγραφή και
την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων των οικονομικών συναλλαγών.
Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
κ. Ι. Παπαθανασίου στην ομιλία του στην
ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψε ότι «σε
συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρίες του
ιδιωτικού τομέα ετοιμάζουμε ηλεκτρονικό
σύστημα έκδοσης τιμολογίων, το οποίο καταγράφει και διασταυρώνει ηλεκτρονικά τα
στοιχεία των οικονομικών συναλλαγών σε
πραγματικό χρόνο, ώστε να αποκλείσουμε
την έκδοση πλαστών τιμολογίων». Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΤ.Κ, το υπουργείο Οικονομίας θα επιστρατεύσει, μεταξύ
άλλων, και την τεχνογνωσία της εφορίας
των ΗΠΑ, του IRS, προκειμένου να επιτύχει
στους σχεδιασμούς του. Ολες οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων θα παρακολουθούνται ηλεκτρονικά από την εφορία,
κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους!
Οι 1.000.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι
επαγγελματίες της χώρας θα συνδεθούν
on-line με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα
του υπουργείου, το οποίο θα ενημερώνεται
άμεσα, σε πραγματικό χρόνο, για την έκδοση κάθε τιμολογίου! Η πληροφορία για
την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής θα
μεταδίδεται δηλαδή αυτόματα στην εφορία
μέσω του νέου συστήματος και η αξία κάθε
συναλλαγής θα καταγράφεται αυτόματα ως
έσοδο της μιας επιχείρησης και ως δαπάνη
της άλλης! Ετσι αποκλείεται αυτόματα το
φαινόμενο της έκδοσης πλαστών τιμολογίων, καθώς και της έκδοσης εικονικών τι-

μολογίων από ανύπαρκτες επιχειρήσεις ή
επιχειρήσεις ευρισκόμενες σε αδράνεια! Σε
μεταγενέστερο στάδιο, η εφορία, μέσω του
ηλεκτρονικού δικτύου παρακολούθησης
των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων,
θα εισπράττει τον αναλογούντα ΦΠΑ άμεσα,
με την πραγματοποίηση της κάθε συναλλαγής! Στο στάδιο αυτό όχι μόνο θα αυξηθούν
σημαντικά τα έσοδα από τον ΦΠΑ αλλά και
θα εισπράττονται άμεσα.

• θα έχουν το δικαίωμα να προσκομίζουν
αποδείξεις και να γλιτώνουν φόρο που αντιστοιχεί σε πολύ περισσότερες δαπάνες που
πραγματοποιούν κάθε χρόνο

2 Η διεύρυνση του μέτρου της έκπτωσης
δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα
με βάση τις προσκομιζόμενες αποδείξεις.
Οπως είναι ήδη γνωστό, η εφορία αναγνωρίζει για έκπτωση από το εισόδημα τις
αποδείξεις που προέρχονται από εστιατόρια, ψητοπωλεία, κέντρα διασκέδασης,
υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές, επιτηδευματίες παροχής υπηρεσιών
εγκατάστασης και συντήρησης συσκευών
κλιματισμού, επιχειρήσεις διοργάνωσης
δεξιώσεων για γάμους ή βαφτίσεις, σχολές
χορού, γυμναστήρια, ινστιτούτα αισθητικής
και αδυνατίσματος, κομμωτήρια καθώς και
από ορισμένες ακόμη συναφείς κατηγορίες
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Το συνολικό ποσό των αποδείξεων που μπορούν
να προσκομίσουν οι φορολογούμενοι μπορεί να φθάσει μέχρι τις 20.000 ευρώ, όμως
η έκπτωση από το εισόδημα παρέχεται σε
ποσοστό 40% επί του συνολικού ποσού των
δαπανών, δηλαδή το ανώτατο όριο του ποσού που εκπίπτει είναι 8.000 ευρώ.

Από την πλευρά της, η ηγεσία του υπουργείου, έχοντας ισχυροποιήσει σημαντικά το
κίνητρο των πολιτών να ζητούν αποδείξεις,
θα επιτύχει άμεσα τη σημαντική αύξηση των
φορολογικών εσόδων, καθώς εκατοντάδες
χιλιάδες επιχειρήσεις, επιτηδευματίες και
ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεώνονται να εκδίδουν αποδείξεις, οπότε θα αναγκασθούν να δηλώσουν υψηλότερα ποσά
ακαθάριστων εσόδων και να αποδώσουν
περισσότερο ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος
στο Δημόσιο. Τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ και
φόρου εισοδήματος που θα εισπράξει το
κράτος από εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι πολύ περισσότερα από αυτά
που θα χάσει λόγω της αύξησης της έκπτωσης του φόρου για τους πελάτες.

Σύμφωνα με την εισήγηση που εξετάζεται,
στον κατάλογο των αποδείξεων που θα
αναγνωρίζονται για έκπτωση από το εισόδημα θα πρέπει να προστεθούν κι αυτές που
αφορούν σε αγορές ρούχων, παπουτσιών,
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών,
βιβλίων, περιοδικών, δώρων και καλλυντικών καθώς και σε παροχή υπηρεσιών από
συνεργεία αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών,
ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά καταλύματα, καφετέριες, επιχειρήσεις ιδιωτικής
εκπαίδευσης, καθαριστήρια και πλήθος συναφών επαγγελμάτων.
Εξετάζεται επίσης η αξία των αποδείξεων να
εκπίπτει από το εισόδημα στο σύνολό της,
δηλαδή κατά 100% και το όριο της τελικής
έκπτωσης να παραμείνει στις 8.000 ευρώ.
Με τον τρόπο αυτό, το όφελος της μείωσης
του φόρου εισοδήματος θα είναι πολύ μεγαλύτερο για τους φορολογούμενους που
προσκομίζουν τις αποδείξεις, καθώς:

• θα υποχρεώνονται μεν να πληρώνουν ΦΠΑ
9% ή 19% επί της αναγραφόμενης αξίας των
αποδείξεων, αλλά θα γλιτώνουν φόρο εισοδήματος που θα ισοδυναμεί με 25% έως και
35% της αξίας των αποδείξεων!

3 Ταμειακές μηχανές σε πρατήρια υγρών
καυσίμων, ταξί και λαϊκές αγορές. Ηδη ο
υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης
ανακοίνωσε την επικείμενη εφαρμογή του
μέτρου της εγκατάστασης ταμειακών μηχανών στα πρατήρια καυσίμων. Πρόκειται ουσιαστικά για ηλεκτρονικούς φορολογικούς
μηχανισμούς, που θα συνδεθούν με τις
αντλίες και θα εκδίδουν αυτόματα αποδείξεις. Οι πρατηριούχοι θα κόβουν έτσι υποχρεωτικά αποδείξεις λιανικής πώλησης για
την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης που προμηθεύουν τους οδηγούς Ι.Χ.
και Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οσον αφορά τα ταξί,
η χρήση των ταμειακών μηχανών είναι αυτή
τη στιγμή προαιρετική αλλά σύντομα σχεδιάζεται να γίνει υποχρεωτική. Η υποδομή
υπάρχει ήδη στα ταξί, καθώς οι περισσότεροι αυτοκινητιστές έχουν εγκαταστήσει στα
οχήματά τους τους ειδικούς φορολογικούς
μηχανισμούς μέσω των οποίων μπορούν να
εκδίδουν αποδείξεις. Το μέτρο των ταμειακών μηχανών σχεδιάζεται να επεκταθεί και
στους λιανοπωλητές αγροτικών προϊόντων,
ειδικά δε στις λαϊκές αγορές. Το υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου
να εξασφαλίσει ότι οι ταξιτζήδες και οι λισυνέχεια στη σελίδα 5
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«Big Brother» στα λογιστήρια για 1.000.000 επαγγελματίες
Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για την πάταξη της παραοικονομίας και την ανάκαμψη των εσόδων από το ΦΠΑ
ανοπωλητές θα εκδίδουν αποδείξεις στους
πελάτες τους, εξετάζει το ενδεχόμενο οι
δαπάνες που θα αναγράφουν οι αποδείξεις
αυτές να ενταχθούν κι αυτές στις εκπιπτόμενες από το εισόδημα, ώστε οι πολίτες να
τις ζητούν.

Οι νέες κατηγορίες δαπανών
• Αγορές ηλεκτρικών και άλλων συσκευών
και δαπάνες εγκατάστασης και επισκευής
τους.
• Αγορές επίπλων, φωτιστικών και ειδών οικ.
χρήσης.

• Αγορές έτοιμων ενδυμάτων, υποδημάτων,
αθλητικών ειδών κλπ.
• Αγορές λευκών ειδών.
• Ραφή ενδυμάτων.
• Αγορές βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων,
σχολικών ειδών, απορρυπαντικών, φαρμάκων.
• Αγορές ανταλλακτικών.

• Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, δωμάτια και κάμπινγκ.
• Δίδακτρα τεχνικών και επαγγελματικών
σχολών, εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών.
• Παροχή υπηρεσιών από τουριστικά γραφεία.
• Παροχή υπηρεσιών από καθαριστήρια.

• Επισκευή και συντήρηση επιβατικών αυτοκινήτων.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος 17/5/2009

Κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες και βοηθητικό
προσωπικό στο στόχαστρο της εφορίας

Ν

έα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες και βοηθητικό
προσωπικό σχεδιάζει, από μηδενική
βάση, το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μετά τις ευρωεκλογές.
Το νέο σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης θα εφαρμοστεί στα φετινά
εισοδήματα. Στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες
έμποροι, βιοτέχνες, επιτηδευματίες και
ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα πολύ χαμηλά σε
σύγκριση με αυτά που αποκτούν στην
πραγματικότητα.
Όπως υπογράμμισε, χθες, σε συνέντευξή του στο «Πρώτο θέμα», ο κ. Γ.
Παπαθανασίου «τα τεκμήρια τα οποία
θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση θα είναι
λίγα, δίκαια και απλά, και θα αφορούν
σε εκείνους που δηλώνουν προκλητικά
χαμηλά εισοδήματα ενώ ζουν πλουσιοπάροχα».
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο εξετάζει:
1. Τα νέα τεκμήρια να εφαρμόζονται
με πιο χαμηλά όρια απαλλαγών από τα
ισχύοντα σήμερα. Μελετάται το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία

να εφαρμόζεται άνω των 150 τ.μ., αντί
των 200 τ.μ., για τις δευτερεύουσες κατοικίες άνω των 100 τ.μ., αντί των 150
τ.μ., ώστε πολύ περισσότεροι φορολογούμενοι να υποχρεώνονται να εμφανίζουν στην εφορία σημαντικά αυξημένα
εισοδήματα.
2. Τα Ι.Χ. αυτοκίνητα μέχρι 2.000 κ.εκ.
θα εξαιρούνται από τα τεκμήρια. Το
τεκμήριο διαβίωσης θα ενεργοποιείται
πάνω από τα 2.000 κ.ε.κ. και θα είναι χαμηλό για να μην υπάρξουν επιπτώσεις
στην αγορά των αυτοκινήτων, η οποία
άρχισε να ανακάμπτει μετά την εφαρμογή του μειωμένου κατά 50% τέλους
ταξινόμησης.
3. Για τις δευτερεύουσες κατοικίες των
οποίων οι επιφάνειες υπερβαίνουν το
αφορολόγητο όριο θα καθιερωθούν
τεκμαρτά ποσά «ετησίου ελαχίστου
κόστους χρήσης και συντήρησης» για
το σύνολο των τ.μ. Το «ετήσιο ελάχιστο κόστος χρήσης και συντήρησης»
θα προκύψει δηλαδή ως άθροισμα των
επιμέρους αυτών ποσών.
Εναλλακτικά, δεν αποκλείεται να καθοριστεί ένα συγκεκριμένο ποσό ελαχίστου κόστους ανά τ.μ. και ανά μήνα,
π.χ. 5 ευρώ/τ.μ./μήνα. Σε κάθε περίπτω-

ση, για τον προσδιορισμό του τεκμηρίου κάθε δευτερεύουσας κατοικίας θα
λαμβάνονται υπόψη τρεις μήνες.
4. Για την κύρια κατοικία το όριο απαλλαγής των 200 τ.μ. είναι πιθανόν να μειωθεί στα 150 τ.μ. Εφόσον ένας φορολογούμενος κατέχει κατοικία μεγαλύτερη
από το αφορολόγητο όριο θα προσδιορίζεται το «ελάχιστο ετήσιο κόστος
χρήσης και συντήρησης», σύμφωνα με
τα προαναφερθέντα παραπάνω, για το
σύνολο των τετραγωνικών μέτρων της
κατοικίας. Για την κύρια κατοικία θα
λαμβάνονται υπόψη δώδεκα μήνες.
5. Οι συνταξιούχοι θα εξαιρεθούν από
το νέο σύστημα με ρητή διάταξη, ενώ
οι μισθωτοί δεν θα θιγούν.
6. Τα τεκμαρτά εισοδήματα που θα προκύπτουν με το νέο σύστημα των τεκμηρίων, εφόσον είναι υψηλότερα από τα
δηλούμενα, θα λαμβάνονται υπόψη
για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος
θα υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ,
δηλαδή δεν θα ισχύει το αφορολόγητο
όριο των 10.500 ευρώ εάν πρόκειται
για αυτοαπασχολούμενο ή των 12.000
ευρώ αν πρόκειται για μισθωτό.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 18/5/2009
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ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος που προβλέπονται
από το ν.3746/2009 (ΦΕΚ Α΄27/16.02.2009).
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζου-

3. Με την παρ.1 του άρθρου 86 του νόμου

παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%.

με τα ακόλουθα:

αυτού προστέθηκε περίπτωση δ΄ στην

Ωστόσο στην περίπτωση αυτή, υπόχρεος

παρ.9 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολο-

για την παρακράτηση φόρου είναι ο φορέ-

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου

γίας Εισοδήματος, σύμφωνα με την οποία,

ας πληρωμής που τους καταβάλλει, όπως

79 του ν.3746/2009 παρατείνεται από τότε

οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελλη-

αυτός ορίζεται στην περίπτωση α΄ της πα-

που έληξε (δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου

νικού Δημοσίου, που αποκτούν οι μόνιμοι

ραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005

2008) μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011

κάτοικοι αλλοδαπής, απαλλάσσονται από

(ΦΕΚ Α΄35), δηλαδή τα πιστωτικά ιδρύματα

η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του

το φόρο εισοδήματος, ανεξάρτητα αν με-

ή τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκα-

ν.δ.1297/1972 (ΦΕΚ Α΄ 217) προθεσμία.

ταξύ της Ελλάδας και της χώρας κατοικίας

ταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που ορί-

Κατά συνέπεια, οι φορολογικές απαλλαγές

τους υπάρχει ή όχι Σύμβαση Αποφυγής της

ζονται στο άρθρο 2 του ν.2076/1992 (ΦΕΚ

και διευκολύνσεις που παρέχονται με το

Διπλής Φορολογίας, όπως ισχύει και για

Α΄130) ή οποιοσδήποτε άλλος οικονομικός

νομοθετικό διάταγμα αυτό ισχύουν και για

τους τόκους που προκύπτουν από τα ομό-

φορέας, ο οποίος καταβάλλει τόκους στον

τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων (με-

λογα του Ελληνικού Δημοσίου. Τα ανωτέρω

πραγματικό δικαιούχο ή εξασφαλίζει την

τατροπές, συγχωνεύσεις κλπ.) που θα ολο-

έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ.2

καταβολή τόκων προς άμεσο όφελος αυ-

κληρωθούν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου

του άρθρου 86, για τόκους που προκύπτουν

τού. Για τους τόκους που προκύπτουν από

2011.

από εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελ-

τις ομολογίες αυτές δεν εφαρμόζονται οι

ληνικού Δημοσίου που πραγματοποιούνται

παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 12 του

από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δηλαδή

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρα-

οι τόκοι αυτοί δεν απαλλάσσονται της φο-

γράφου 2 του άρθρου 79 μετατέθηκε από
1/1/2009 σε 1/4/2009 ο χρόνος έναρξης

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου οι μόνιμοι

ρολογίας εισοδήματος σε περίπτωση δια-

ισχύος των παρ.1 και 2 του άρθρου 16 του

κάτοικοι αλλοδαπής να τύχουν απαλλα-

κράτησης του σώματος των τίτλων αυτών

ν.3697/2008 (ΦΕΚ Α΄194), σχετικά με την

γής πρέπει να προσκομίζουν (στις τρά-

από τον αρχικό κάτοχό τους ή σε περίπτω-

επιβολή αυτοτελούς φορολόγησης με συ-

πεζες) τα δικαιολογητικά που ορίζονται

ση απόκτησής τους εντός συγκεκριμένου

ντελεστή 10% στην υπεραξία που προκύ-

με

χρονικού ορίου από την ημέρα έκδοσης ή

πτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων

ΠΟΛ.1289/03.11.1997 εγκύκλιο διαταγή. Σε

στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε τιμή ανώτε-

αντίθετη περίπτωση, θα ενεργείται παρα-

ρη της τιμής απόκτησής τους.

κράτηση φόρου και εν συνεχεία μετά την

Αν όμως, οι τόκοι καταβάλλονται σε μόνι-

Ωστόσο, με το άρθρο 42 του ν.3756/2009

υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται

μους κατοίκους εξωτερικού απαλλάσσο-

(ΦΕΚ Α΄53/31.03.2009) δόθηκε νέα παρά-

επιστροφή του στους δικαιούχους.

νται από το φόρο εισοδήματος, όπως ισχύει

την

αρ.πρωτ.1111582/1932/Α0012/

επανέκδοσής τους κλπ.

και για τους τόκους που προκύπτουν από τα

ταση. Συγκεκριμένα, ο φόρος αυτός θα επι4. Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

69 του νόμου αυτού επεκτείνεται η φορο-

Τα ανωτέρω, θα έχουν εφαρμογή σύμφωνα

από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο

λογική αντιμετώπιση που ισχύει για τους

με την ίδια ως άνω παράγραφο, για τόκους

Χ.Α. ή αλλοδαπό χρηματιστήριο όταν η

τόκους που προκύπτουν από ομολογίες

που προκύπτουν από τη δημοσίευση του

αγορά τους λαμβάνει χώρα από 1/1/2010

τις οποίες εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο και

ν.3746/2009, ήτοι 16.02.2009, και μετά.

και μετά. Μέχρι τότε εξακολουθεί να επι-

στους τόκους που προκύπτουν από «κα-

βάλλεται φόρος 1,5‰ επί της αξίας των

λυμμένες ομολογίες», οι οποίες εκδίδονται

Ακριβές Αντίγραφο

πωλούμενων μετοχών και η υπεραξία που

σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν.3601/2007

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

προκύπτει από την πώληση να απαλλάσσε-

(ΦΕΚ Α΄178). Δηλαδή, θα έχουν εφαρμογή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑ-

ται της φορολογίας.

οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 12 του

ΤΩΝ

ν.2238/1994, με βάση τις οποίες ενεργείται

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

βάλλεται στην υπεραξία που προκύπτει

