Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
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Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82 53 445 Fax: 210 82 53 446 e-mail: pofee@otenet.gr web site: www.pofee.gr

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

.:: επιγραμματικά::.
- Συμμετοχή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στην
Γ.Σ. της CFE στις 24-26 Σεπτεμβρίου 2009 στο Παρίσι.
- Με δόσεις η καταβολή του ΦΠΑ
- Καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση για μηχανικούς, νομάρχες, δημάρχους, αθλητές
- Από τις 21 Σεπτεμβρίου θα επιβάλλεται ο φόρος 10% από το
πρώτο ευρώ στα κέρδη από λαχεία, από παιχνίδια (ΛΟΤΤΟ, Τζόκερ κ.λπ.) και τα κάθε είδους
στοιχήματα προκαθορισμένης ή
μη απόδοσης.
- Αποσύνδεση της δήλωσης ΦΠΑ
από την πληρωμή του
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

Δράσεις | Αντιδράσεις
Έκδοση Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας και τον
ορισμό των μελών της αναφορικά με την υποβολή
προτάσεων για την πιστοποίηση των Λογιστικών
– Φοροτεχνικών Γραφείων
Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα μας κοινοποιήθηκε η Υ.Α. 1082860/777/006Α/ 27¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
08-2009 (η οποίαπ υπάρχει
στην ιστοσελίδα
μας) για την συγκρότηση και τον ορισμό
μελών Ομάδας Εργασίας σχετικά με την
υποβολή προτάσεων για την πιστοποίηση
των Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων.
Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από:
1. Τον Ιωάννη Γαραντωνάκη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ
Εφοριακών, Προϊστάμενο της Δ/νσης Ελέγχου, σ Συντονιστή, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη Δ/νση.
2. Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, ωφς μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη Δ/νση.
3. Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Φ.Π.Α., ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη Δ/νση.

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).

4. Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Βιβλίων και Στοιχείων, ως μέλος, με αναπληρωτή το

Συνέχεια στη σελίδα 2
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Προς: Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Συνάδελφοι,
Με μεγάλη ικανοποίηση σας
ενημερώνουμε ότι κατόπιν προσπαθειών της Ομοσπονδίας μας,
το επάγγελμα μας εντάχθηκε στο
πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013
για την Ενίσχυση Μικρών και
Πολύ Μικρών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού Εμπορίου – Υπηρεσιών μέσα από
τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΠΕΠ).
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στην
ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ που είναι η
εξής: www.espa.gr
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

ΠανίδηςΙ.Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος

Έκδοση Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με
την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας και τον ορισμό των μελών
της αναφορικά με την υποβολή προτάσεων για την
πιστοποίηση των Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων

μόνιμο αναπληρωτή του στη Δ/νση.
5. Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρωτή το μόνιμο αναπληρωτή του στη Δ/νση.
6. Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τελών και Ειδικών Φορολογικών, ως μέλος, με αναπληρωτή το μόνιμο αναπληρωτή του στη Δ/νση.
7. Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Μητρώου, ως μέλος, με αναπληρωτή το μόνιμο αναπληρωτή του στη Δ/νση.
8. Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ30), ως μέλος, με αναπληρωτή το
μόνιμο αναπληρωτή του στη Δ/νση.
9. Την Προϊσταμένη του Α’ Τμήματος της Δ/νσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ30), ως μέλος, με
αναπληρωτή το μόνιμο αναπληρωτή του στη Δ/νση.
10.
Τον Αβραάμ Πανίδη του Ιωάννου, Πρόεδρο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Πατέλη του Γεωργίου, Γενικό Γραμματέα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
11.
Τον Ζώη Κολιό του Θρασύβουλου, εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Κρητικό του Δημητρίου, επίσης εκπρόσωπο του ίδιου Επιμελητηρίου.
Καθώς το έργο της πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/10/2009 και σύντομα θα γίνει η
πρώτη συνεδρίασή της παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τις δικές προτάσεις – σε
σχέση με το σχέδιο πρότασης της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. που ήδη σας κοινοποιήσαμε - το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009.
Προς τους Προέδρους και τα Δ.Σ. των Ενώσεων – Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009
Συνάδελφοι,
Εν όψει της Υπουργικής Απόφασης 1082860/777/006Α/ 27-08-2009 για την συγκρότηση και τον ορισμό μελών Ομάδας Εργασίας σχετικά με την υποβολή προτάσεων για την πιστοποίηση των Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων, παρακαλούμε
όπως μας ενημερώσετε έγκαιρα για την ημερομηνία καθώς και την τοποθεσία σύγκλησης Γ.Σ. της Ένωσης σας έτσι ώστε μέλος του Δ.Σ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. να παρευρεθεί
για να σας κάνει την απαραίτητη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος
Πανίδης Ι. Αβραάμ

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Γενικός Γραμματέας
Πατέλης Γ. Νικόλαο
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Συμμετοχή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στην Γ.Σ. της CFE στις
24-26 Σεπτεμβρίου 2009 στο Παρίσι.
Ημερήσια διάταξη για τη γενική συνέλευση του CFE Σάββατο,
26 Σεπτεμβρίου 2009 – 09.00 - 14.30 στο Παρίσι
1. Άνοιγμα (Coleclough)

γ) ΦΟΡΟΥΜ 2010

καταστατικού (Weiler)

2. Έγκριση των πρακτικών:

6. Έγκριση του μέρους οικονο-

14. Χρήση και δυνατότητες της

α) έκτακτη γενική συνέλευση της

μικού

ιστοσελίδας της CFE (Nekovar)

CFE στις 24 Απριλίου 2009 στις

(Gaveau)

προϋπολογισμού 2009

15. Εκλογές (Coleclough)

Βρυξέλλες
β) συνεδρίαση του Συμβουλίου

7. Απαλλαγή του Εκτελεστικού

α) εκλογή του Προέδρου για το

της CFE στις 24 Απριλίου 2009

Συμβουλίου για το 2008

2010 (§ 24, 1a και § 38, 2, ε 2)
β) εκλογή του Προέδρου της Επι-

στις Βρυξέλλες
3. Εκλογική Διαδικασία για την

8. Έκθεση του επιχειρησιακού Δι-

τροπης Επαγγελματικών Υποθέ-

ευθυντή (de Thibault)

σεων για

εκλογή Προέδρου (Coleclough)
(Εκλογική διαδικασία, θέμα 15)

Σεμινάριο ΕΔ στο Λουξεμβούργο στις 20 Οκτωβρίου 2009

2010/2011 (§ 24, 2)
γ) εκλογή του ελεγκτή και του
αναπληρωτή του για το 2010 (§

4. Επαγγελματικός νόμος (Koller)

9. Παρουσίαση των απολογι-

α) έκθεση δραστηριότητας της

σμών του τρέχοντος έτους 2009

επαγγελματικής Επιτροπής υπο-

(Gaveau)

35.1)
16. Εγγραφή Μελών (Weiler)
Εγκριση ως πλήρες μέλους από

θέσεων
β) Πρόταση για ένα μανιφέστο-δι-

10. Ετήσιος απολογισμός 2008

το “Ρουμανικό Επιμελητήριο των

ακύρηξη της CFE

α) έκθεση του ταμία (Gaveau)

φορολογικών συμβούλων”

γ) Διάσκεψη φθινοπώρου 2009

β) έκθεση του ελεγκτή (Fielz)

δ) Διορισμός του υποψηφίου για

γ) έγκριση του ετήσιας απολογι-

17. Θέσεις και ημερομηνίες των

την προεδρεία της Επιτροπής των

σμού

επόμενων συνεδριάσεων
α) του Συμβουλίου το 2010 στις

επαγγελματικών υποθέσεων
Επιτροπή
5.

Φορολογικός

νόμος

11. Παρουσίαση και υιοθέτηση

Βρυξέλλες

ενός τροποποιημένου συστήμα-

β) της Γενικής Συνέλευσης στις 24

τος συνδρόμων. (Coleclough)

Σεπτεμβρίου 2010 στην Πράγα
γ) της Γενική Συνέλευσης στις 30

(Schellmann)
α) ‘Έκθεση δραστηριότητας της

12. Παρουσίαση και έγκριση του

φορολογικής Επιτροπής

προϋπολογισμού 2010 (Gaveau)

Σεπτεμβρίου 2011 στη Μάλτα
18. Διάφορα Θέματα

β) ¨Έκθεση σχετικά με την πορεία
της διάσκεψης επετείου στις 25

13. Πρόταση τροποποίησης του

Σεπτεμβρίου 2009

άρθρου 12 παράγραφος (5) του
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Με δόσεις η καταβολή του ΦΠΑ
Διευκολύνονται οι επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στην υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ στη
σημερινή περίοδο, όπου η αγορά αντιμετωπίζει προβλήματα μειωμένης ρευστότητας.
Διευκολύνονται επίσης οι επιχειρήσεις και σε περιπτώσεις μίας έκτακτης οικονομικής
δυσκολίας ή δυσανάλογα μεγάλων πωλήσεων κάποιο μήνα

Σ

την αποσύνδεση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από την
πληρωμή του φόρου, προχωρεί το
υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη
δυνατότητα με την υποβολή της
δήλωσης να πληρώνουν το 30%
του ΦΠΑ και το υπόλοιπο ποσό
σε δύο μηνιαίες δόσεις, οι οποίες
όμως θα επιβαρύνονται με προσαύξηση 1,5% λόγω εκπρόθεσμης
καταβολής.
Το συγκεκριμένο μέτρο εντάσσεται
στο πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, οι οποίες λόγω της οικονομικής κρίσης
έχουν «στραγγίξει» από ρευστό με
αποτέλεσμα όχι μόνο να καθυστερούν σημαντικά την καταβολή του
ΦΠΑ αλλά πολλές φορές, ενώ τον
εισπράττουν δεν τον αποδίδουν
καθόλου στο Δημόσιο.
Το υπουργείο Οικονομικών, όπως
έγραψε η «ΗτΣ», ετοιμάζει ρύθμιση
που θα κατατεθεί στη Βουλή. Σήμερα οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες με την υποβολή της
περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ υποχρεούνται να καταβάλλουν ταυτόχρονα ολόκληρο το ποσό του ΦΠΑ.
Ομως οι φορολογικοί έλεγχοι και οι
διασταυρώσεις αποκαλύπτουν ότι
χιλιάδες επιχειρήσεις λόγω της κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας
αποφεύγουν την άμεση καταβολή
του ΦΠΑ, τον οποίο μάλιστα τον
παρακρατούν για μεγάλο χρονικό
διάστημα.

Περισσότερες από 62.000 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν μέσω των
διασταυρώσεων που διενεργεί η
Γενική Γραμματεία Πληροφορικών
Συστημάτων να μην έχουν αποδώσει το ΦΠΑ στο πρώτο τετράμηνο
του 2009, γεγονός που αντανακλά
στις εισπράξεις του ΦΠΑ, οι οποίες
καταγράφουν κατακόρυφη πτώση
6% - 6,5% σε σχέση με πέρυσι.

Φοροαποφυγή
Οι επιτηδευματίες είτε «ξεχνούν»
να υποβάλουν στην εφορία τις περιοδικές δηλώσεις είτε υποβάλουν
μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ή φροντίζουν να περιορίζουν τα ποσά
του ΦΠΑ που θα πρέπει να αποδώσουν στο Δημόσιο, χρησιμοποιώντας εικονικά τιμολόγια με τα
οποία «φουσκώνουν» τις δαπάνες
τους. Επίσης η διακίνηση πολλών
μεταχρονολογημένων ή και ακάλυπτων επιταγών έχει ως αποτέλεσμα
πολλές επιχειρήσεις να μην έχουν
εισπράξει τον ΦΠΑ των πωλήσεών
τους έως την ημέρα καταβολής του
και να μην μπορούν να τον αποδώσουν.
Οπως επισημαίνει το υπουργείο
Οικονομικών, με τη ρύθμιση αυτή
διευκολύνονται οι επιχειρήσεις να
αντεπεξέλθουν στην υποχρέωση
απόδοσης του ΦΠΑ στη σημερινή
περίοδο, που η αγορά αντιμετωπίζει προβλήματα μειωμένης ρευστότητας. Διευκολύνονται επίσης
οι επιχειρήσεις και σε περιπτώσεις
μίας έκτακτης οικονομικής δυσκο-

λίας ή δυσανάλογα μεγάλων πωλήσεων κάποιο μήνα σε σχέση με τον
μέσο όρο των μηνιαίων πωλήσεών
τους.

Ποινικές κυρώσεις για μη
απόδοση ΦΠA
Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους σε
περίπτωση που το ποσό του ΦΠA
που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει σε
ετήσια βάση τα 3.000 ευρώ.
Kάθειρξη μέχρι 10 ετών, σε περίπτωση που το ποσό του ΦΠA που
δεν αποδόθηκε υπερβαίνει τα
75.000 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει η ρύθμιση
Καταβολή του 30% του ΦΠΑ με την
υποβολή της περιοδικής δήλωσης
ΦΠΑ.
Το υπόλοιπο ποσό του ΦΠΑ θα εξοφλείται σε δύο μηνιαίες δόσεις. Στο
διάστημα αυτό, θα ισχύει η από το
νόμο προβλεπόμενη επιβάρυνση
λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, δηλαδή 1,5% επί της οφειλής για κάθε
μήνα. Όμως δεν θα ισχύουν οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες.
Μετά το διάστημα των δύο μηνών,
θα αναζητούνται και οι ποινικές ευθύνες και θα επιβάλλεται υψηλότερη επιβάρυνση.
Η ανακριβής δήλωση θα τιμωρείται
με υψηλό πρόστιμο, τριπλάσιο του
ποσού που δεν έχει δηλωθεί, χωρίς
δικαίωμα του εφόρου να προβαίνει
σε μείωση του προστίμου
Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 1/9/2009
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Καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση για μηχανικούς,
νομάρχες, δημάρχους, αθλητές
Το οικονομικό επιτελείο έχει «κλειδώσει» το σχέδιο με τις αλλαγές σε εισοδήματα 17 δισ.
ευρώ, τα οποία φορολογούνται αυτοτελώς από 5% έως 20%.

Α

πό τους βουλευτές, τους μηχανικούς, τους νομάρχες, τους
δημάρχους και τους ποδοσφαιριστές ξεκινά η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο έχει «κλειδώνει» το σχέδιο
με τις αλλαγές στα εισοδήματα ύψους
17 δισ. ευρώ τα οποία φορολογούνται
σήμερα αυτοτελώς με συντελεστές
από 5% έως 20%.
Μάλιστα, το συγκεκριμένο σχέδιο εξυπηρετεί τις προεκλογικές σκοπιμότητες
της κυβέρνησης αφού θίγει συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογούμενων με
υψηλά εισοδήματα όπως είναι οι βουλευτές, οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες, οι
νομάρχες και οι ποδοσφαιριστές, τα εισοδήματα των οποίων θα φορολογούνται με υψηλότερους φορολογικούς
συντελεστές έως και 40%.
Αποζημιώσεις
Στο απυρόβλητο παραμένουν όπως
όλα δείχνουν οι αποζημιώσεις και τα
επιδόματα που λαμβάνουν εφοριακοί,
τελωνειακοί, γιατροί και νοσηλευτικό
προσωπικό αφού η κυβέρνηση στην
παρούσα φάση, δεν επιθυμεί να ανοίξει
ένα ακόμη μέτωπο με τα συνδικάτα.
Το κυβερνητικό επιχείρημα για τις ανατροπές στην αυτοτελή φορολόγηση, είναι ότι με τις αλλαγές που θεσπίστηκαν
στη φορολογία εισοδήματος ο κεντρικός φορολογικός συντελεστής για τα
εισοδήματα του 2009, έχει φθάσει στο
25% και από το 2010 μέχρι και το 2014
θα μειώνεται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα μέχρι να φθάσει στο 20%. Πρόκειται, όπως υποστηρίζουν στελέχη του
υπουργείου Οικονομικών, για συντελεστή που είναι χαμηλός και δεν δικαιολογεί την ύπαρξη αυτοτελούς φορολόγησης με χαμηλότερο συντελεστή για
παράδειγμα 15% που είναι σήμερα.
Ειδικότερα, το σχέδιο του οικονομικού
επιτελείου για την αυτοτελή φορολόγηση των εισοδημάτων προβλέπει:

1. Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης για:
Τη βουλευτική αποζημίωση.
Την αμοιβή όσων ασχολούνται ατομικώς με την ανέγερση οικοδομών προς
πώληση, εφόσον αυτοί με την ιδιότητά
τους ως αρχιτέκτονες ή πολιτικοί μηχανικοί εκπόνησαν μερικώς ή ολικώς τη
μελέτη ή επέβλεψαν την εκτέλεση του
οικοδομικού έργου.
Των πάσης φύσεως παροχών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε αθλητές
εθνικών ομάδων ως επιβράβευση λόγω
επίτευξης εθνικών στόχων.
Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές.
Των εισοδημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών που λαμβάνουν
στην Ελλάδα την κατάρτιση μελετών
και σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών.
Των εισοδημάτων αλλοδαπών εταιρειών και οργανισμών που αναλαμβάνουν
την εργοληπτική κατασκευή έργων
στην Ελλάδα.
Τις αποδοχές των υπαλλήλων σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
και των δημάρχων και νομαρχών για
τις εκτός έδρας υπηρεσίες που έχουν
αναλάβει.
2. Διατήρηση του καθεστώτος της αυτοτελούς φορολόγησης για:
Τόκους καταθέσεων τραπεζών, τόκους
εντόκων γραμματίων του Δημοσίου,
τόκους ομολόγων του Δημοσίου καθώς και τα κέρδη από πώληση μετοχών
εισηγμένων ή μη στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, τα μερίσματα, τα
κέρδη που προκύπτουν από την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων,
εισόδημα από πράξεις repos.
Αποζημιώσεις λόγω απόλυσης. Στην
περίπτωση αυτή ο φόρος υπολογίζεται
με συντελεστή 20% στο καθαρό ποσό

της αποζημίωσης μετά την αφαίρεση
ποσού 20.000 ευρώ.
3. Επανεξετάζεται το φορολογικό πλαίσιο χωρίς να αποκλείεται η αύξηση των
φορολογικών συντελεστών για:
Το 50% της αποζημίωσης από τα ΔΕΤΕ,
ΔΕΧΕ, ΔΙΒΕΕΤ δηλαδή τα επιδόματα
που λαμβάνουν οι εφοριακοί, οι τελωνειακοί και οι υπάλληλοι του Γενικού
Χημείου του Κράτους. Αυτοτελώς με
συντελεστή 15% φορολογείται το 50%
των παραπάνω επιδομάτων ενώ το
υπόλοιπο 50% φορολογείται με βάση
τη φορολογική κλίμακα που ο συντελεστής της φθάνει ακόμη και στο 40%.
Τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού
της πολιτικής αεροπορίας.
Τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας: πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας,
αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρύχιων
καταστροφών που καταβάλλονται στις
ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, την πυροσβεστική και το λιμενικό.
Την ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στους γιατρούς, τα πληρώματα
ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ.
Εισοδήματα
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών, τα αυτοτελώς φορολογηθέντα ποσά που δηλώνουν οι φορολογούμενοι ανέρχονταν
συνολικά σε 17,14 δισ. ευρώ από τα
οποία:
• 2,89 δισ. ευρώ ή 5.014 ευρώ κατά
μέσο όρο δηλώνουν οι εισοδηματίες.
• 4,07 δισ. ευρώ ή 5.866 ευρώ κατά
μέσο όσο εμφανίζουν στη φορολογική
τους δήλωση οι εμποροβιοτέχνες.
• 1,75 δισ. ευρώ ή 4.409 ευρώ κατά
μέσο όρο δηλώνουν οι αγρότες.
• 4,88 δισ. ευρώ ή 2.439 ευρώ κατά
μέσο όρο δηλώνουν οι μισθωτοί.
• 1,67 δισ. ευρώ ή 4.837 ευρώ κατά
μέσο όρο προέρχεται από τους ελεύθερους επαγγελματίες.
• 1,88 δισ. ευρώ ή 1.239 ευρώ κατά
μέσο όρο δηλώνουν οι συνταξιούχοι.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 29/8/2009
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Από τις 21 Σεπτεμβρίου θα επιβάλλεται ο φόρος 10% από το πρώτο ευρώ στα
κέρδη από λαχεία, από παιχνίδια (ΛΟΤΤΟ, Τζόκερ κ.λπ.) και τα κάθε είδους
στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης.

Μ

ε συντελεστή 20% θα φορολογούνται οι κάθε είδους
παροχές που προσφέρονται σε
όσους συμμετέχουν σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς διαγωνισμούς. Το συγκεκριμένο μέτρο
θα έπρεπε κανονικά να εφαρμοστεί στις 21 Αυγούστου αλλά
το υπουργείο αποφάσισε να το
παρατείνει κατά 1 μήνα καθώς
μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η
υπουργική απόφαση με την οποία
θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής των νέων διατάξεων.
Σύμφωνα με τον νόμο 3775/2009
καταργείται το αφορολόγητο

όριο για τα κέρδη από λαχεία,
παιχνίδια και στοιχήματα. Αφορολόγητο ποσό 1.000 ευρώ θα
ισχύει μόνο για τα κέρδη από λαχειοφόρες αγορές και στις παροχές από διαγωνισμούς. Η φορολογική υποχρέωση των κερδών
που προκύπτουν:
Από λαχεία, λαχειοφόρες ομολογίες, λαχειοφόρες αγορές και παιχνίδια (ΛΟΤΤΟ, Τζόκερ), γεννιέται
κατά τον χρόνο της κλήρωσης
Από προγνωστικά αγώνων ποδοσφαίρου καθώς και κάθε είδους
στοιχήματα (Ιππόδρομος) προ-

καθορισμένης ή μη απόδοσης
και από παιγνίδια χωρίς κλήρωση
γεννιέται κατά τον χρόνο της γένεσης της αξίωσης στα κέρδη.
Στις κάθε είδους παροχές που
προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς κ.λπ., αν
υπάρχει κλήρωση η φορολογική
υποχρέωση γεννιέται κατά τον
χρόνο της κλήρωσης, ενώ χωρίς
κλήρωση γεννιέται κατά χρόνο
της γένεσης της αξίωσης στα κέρδη.
Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 26/8/2009

Αποσύνδεση της δήλωσης ΦΠΑ από την πληρωμή του

Ρ

ύθμιση για την αποσύνδεση
της δήλωσης ΦΠΑ από την
πληρωμή του προωθεί το
υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία θα κατατεθεί στο
άμεσο μέλλον για ψήφιση στη Βουλή και θα προβλέπει την πληρωμή
του 30% ταυτόχρονα με τη δήλωση
και την εξόφληση του υπολοίπου
σε δύο μηνιαίες δόσεις.
Στο διάστημα αυτό θα ισχύει η από
το νόμο προβλεπόμενη επιβάρυνση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής,
αλλά δεν θα ισχύουν οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες.
Μετά το διάστημα των δύο μηνών
θα αναζητούνται και οι ποινικές
ευθύνες και θα επιβάλλεται υψηλότερη επιβάρυνση. Η ανακριβής δήλωση θα τιμωρείται με εξαιρετικά
υψηλό πρόστιμο, πολλαπλάσιο του

ποσού που δεν έχει δηλωθεί, χωρίς
δικαίωμα του εφόρου να προβαίνει
σε μείωση του προστίμου.
Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Παπαθανασίου ,
δήλωσε σχετικά με το θέμα ότι “με
την αποσύνδεση της δήλωσης του
ΦΠΑ από την πληρωμή του δίνουμε
μια πρακτική λύση στο πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις, όταν αδυνατούν εξαιτίας
έκτακτων ή εξωγενών παραγόντων
να καταβάλλουν τον οφειλόμενο
ΦΠΑ. Είναι ακόμη ένα βήμα στην
προσπάθεια να χτίσουμε μια πιο ειλικρινή σχέση μεταξύ κράτους και
επιχειρήσεων, μια σχέση αμοιβαίας
κατανόησης και συνέπειας”.
Με τη ρύθμιση αυτή διευκολύνονται οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση απόδοσης
του ΦΠΑ στη σημερινή περίοδο,

όπου η αγορά αντιμετωπίζει προβλήματα μειωμένης ρευστότητας,
λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Διευκολύνονται επίσης οι επιχειρήσεις και σε περιπτώσεις μιας
έκτακτης οικονομικής δυσκολίας ή
δυσανάλογων μεγάλων πωλήσεων
κάποιο μήνα σε σχέση με το μέσο
όρο των μηνιαίων πωλήσεών τους.
Η διακίνηση πολλών μεταχρονολογημένων ή και ακάλυπτων επιταγών
έχει ως συνέπεια πολλές επιχειρήσεις να μην έχουν εισπράξει το ΦΠΑ
των πωλήσεών τους, ως την ημέρα
καταβολής του και να μην μπορούν
να τον αποδώσουν.
Η ισχύουσα νομοθεσία, η οποία επιβάλλει την ταυτόχρονη δήλωση και
εξόφληση του ΦΠΑ οδηγεί πολλές
επιχειρήσεις να κάνουν ανακριβή
δήλωση, προκειμένου να μην υποστούν τις συνέπειες της οικονομικής τους αδυναμίας.
Πηγή: ΕΧΠΡΕΣ 31/8/2009

