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::.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
- ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
- ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
- Νέο σύστημα φορολόγησης
κερδών από λαχεία - τζόκερ
- Υψηλοί φόροι για ΙΧ με πολλά
κυβικά
- Οκτώ αλλαγές στη φορολογία,
ανατροπές σε ακίνητα, εισοδήματα, μερίσματα
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
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Το ΙΝ-ΦΟΡΟ σύντομα θα ανακοινώσει την έναρξη

Μεταπτυχιακού
Προγράμματος

το οποίο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της Ανοικτής Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης και διαδικτυακές τεχνολογίες (που επιτρέπουν την παρακολούθηση από κάθε περιοχή της
χώρας). Πληροφορίες :
κ. Δεληγιάννης 697448556

Δράσεις | Αντιδράσεις
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Αγρίνιο 26-10-2009
Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι:
Στις 16 Οκτωβρίου 2009 έγιναν οι εκλογές του συλλόγου μας για την ανάδειξη νέου 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και
Εκπροσώπων στη Δευτεροβάθμια Οργάνωση μας (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.).
Για το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των σταυρών προτίμησης εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. οι κκ 1. Ζήσογλου Παναγιώτης, 2. Σταμπολίτης Ευάγγελος, 3. Καραγιάννης Παναγιώτης, 4. Καμμένου Φρένια και
5. Καρανταλής Νικόλαος ως αναπληρωματικά μέλη οι κκ 6. Παπαπάνος
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
Ελευθέριος, 7. Νικήτας Φώτης, 8. Λιάσκου Βάια.
Για την 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή βάσει των σταυρών προτίμησης εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη οι κκ 1. Σολτάτος Γεώργιος, 2. Αντιόγλου Κυριάκος
και 3. Ψειμάδας Μαρίνος. ως αναπληρωματικό μέλος ο Τσιρώνης Γεράσιμος.
Για την 5μελή αντιπροσώπευσή μας στην Δευτεροβάθμια Οργάνωση
(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) βάσει των σταυρών προτίμησης εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη
οι κκ 1. Ζήσογλου Παναγιώτης, 2. Καραγιάννης Παναγιώτης 3. Σταμπολίτης
Ευάγγελος, 4. Καρανταλής Νικόλαος, και 5. Παπαπάνος Ελευθέριος, ως αναπληρωματικό μέλος ο Νικήτας Φώτης.
Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009 το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και
εκλέχθηκαν ομόφωνα:
Πρόεδρος………………Ζήσογλου Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος….…… Σταμπολίτης Ευάγγελος
Γραμματέας…….……Καμμένου Φρένια
Ταμίας………………….Καραγιάννης Παναγιώτης
Μέλος………………….. Καρανταλής ΝΙκόλαος
Ο Πρόεδρος
Ζήσογλου Παναγιώτης

Για το Δ.Σ.

Η Γραμματέας
Καμμένου Φρένια
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ (C.F.E)
Μετά από αρχαιρεσίες που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Λογιστών Επαρχίας Καλύμνου, στις 24/9/2006 η σύνθεση των οργάνων που προέκυψε είναι η κάτωθι:

A.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μουσελλής Γεωρ. Εμμανουήλ Πρόεδρος Δ.Σ mousellis@klm.forthnet.gr 6944353606 2243024420
Καρδούλιας Σ. Ιωάννης

Αντιπρόεδρος kardoulias@klm.forthnet.gr 6978489239 2243022164

Πελεκάνος Ι. Νικόλαος

Ταμίας

Πουλλά Ε. Βακίνα
Τσουνιάς Α. Ιωάννης

menestheas@yahoo.gr

6944807798 2243059771

Γραμματέας poullaviky@klm.forthnet.gr 6944673721 2243050763
Μέλος - Υπ. Δημ. Σχέσεων yalin@rho.forthnet.gr 6946280157 2243050050

Β. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ( Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
Μουσελλής Γεωρ. Εμμανουήλ
Φιλίτση Α. Θεμελίνα 			

mousellis@klm.forthnet.gr 6944353606 2243024420
filitsi@klm.forthnet.gr

Κορφιάς Σ. Ελευθέριος

kofi@klm.forthnet.gr

6944965755 2243051070
6937353561 2243059448

Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κακιάς Σ. Γεώργιος
Φιλίππου Ν. Ελένη
Κλήμης Γ. Μιχαήλ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ..
Εμμανουήλ. Γεωρ. Μουσελλής

Η Γραμματέας του Δ.Σ..
Πουλλά Ε. Βακίνα
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ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μέλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
Στις 21/10/2009, έγινε η συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ παρουσία όλων των μελών του, όπως εκλέχθηκαν στις
εκλογές που έγιναν στις 16/10/2009 Μετά από μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ιδρυτικού Καταστατικού το 6ο ΔΣ της ένωσης συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
- Μπαριτάκης Παύλος 			
- Λειβαδιωτάκης Νίκος 			
- Κεφαλογιάννη Δήμητρα 			
- Μπαφάκη Αργυρω 				
- Σταυρουλάκης Κώστας 			
- Αθητάκης Μάρκος 				
- Μουδάτσος Χρήστος 			
		
		
		
		
		
		
		
		

Πρόεδρος 		
Αντιπρόεδρος 		
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας 			
Μέλος 		
Μέλος 		
Μέλος 			

Παπά Πέτρου Γαβαλά 21 Ηράκλειο
Ανοπόλεως12 Ηράκλειο ΤΚ 71201
Κυρίλλου Λουκάρεως 28 Ηράκλειο
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 38 Ηράκλειο
Κοραή 19 Ηράκλειο 71201
Συβρίτου 17 Ηράκλειο ΤΚ 71306
Ρολέν 14 Ηράκλειο ΤΚ 71305

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τα mails των μελών του ΔΣ είναι :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ		
ΣΤΑΘΕΡΟ		
ΚΙΝΗΤΟ 		
e-mail
Μπαριτάκης Παύλος 		
2810-360998		
6944361368		
Baritaci@cyta.gr
Λειβαδιωτάκης Νίκος 		
2810-342515		
6934572308		
Info@cretanlaw.gr
Κεφαλογιάννη Δήμητρα
2810-243286		
6946090730		
Dkefalogianni@in.gr
Αθητάκης Μάρκος 		
2810-370145		
6978552700		
Makis111@otenet.gr
Σταυρουλάκης Κώστας 		
2810-341223		
6947800299		
kstavroulakis@cyta.gr
Μπαφάκη Αργυρώ 		
2810-227364		
6937116682		
dafaki@internet.gr
Μουδάτσος Χρήστος 		
2810-243695		
6974032428		
Moudatso@otenet.gr
Αναπληρωματικά μέλη του Δ Σ
-Μποτζάκης Ιωάννης Εθνικής Αντιστάσεως 25 Ηράκλειο 2810-286262 mbotzak@otenet.gr
-Βλασσάκης Στυλιανός Ρολέν 14 ΤΚ 71305
Ηράκλειο τηλ 2810-390655 stvlass@otenet.gr
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γωνιωτάκης Γεώργιος
Πρόεδρος Μιλτιάδου 2 Ηράκλειο τηλ 2810222390 georgegoniotak@yahoo.gr
Τσαφαντάκη Καδιανή
Μέλος
Αρχιμήδους 1 Ηράκλειο τηλ 2810245834 tkadiavi@otenet.gr
Παλιεράκη Βασιλική
Μέλος
Αρχάνες Ηράκλειου
τηλ 2810752388 manos-2@otenet.gr

		

Αντιπρόσωποι στην ΠΟΦΕΕ εκλέχθηκαν
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ
e-mail
1.Μπαριτάκης Παύλος
Παπαπέτρου Γαβαλά 21 Ηράκλειο 2810-360998 baritaci@cyta.gr
2. Λειβαδιωτάκης Νίκος
Ανωπόλεος 12
Ηράκλειο 2810-342515 Info@cretanlaw.gr
3. Μουδάτσος Χριστόδουλος Ρολέν 14
Ηράκλειο 2810 -342515 Info@cretanlaw.gr
4. Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος Κοραή 19
Ηράκλειο 2810 -342515 kstavroulakis@cyta.gr
5.Μποτζάκης Ιωάννης
Εθνικής Αντιστάσεως 25 Ηράκλειο 2810-286262 mbotzak@otenet.gr
6.Κόλλια Γεωργία
Ζωγράφου 11
Ηράκλειο
2810-289922 gkollia@otenet.gr
Αναπληρωματικοί
1. -Βλασσάκης Στυλιανος Ρολέν 14 ΤΚ 71305
Ηράκλειο τηλ 2810-390655 stvlass@otenet.gr
2.-Αγγελάκης Γρήγορης Ερμή 54 ΤΚ 71409
Ηράκλειο τηλ2810-326349 angelakis_kostas@.com
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ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποίησε στις 12-10-2009 η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών του Νομού Πέλλας αναδείχθηκε το νέο Δ. Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την 21-10-2009 ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
		
		
		
		
		
		
		
		

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ			
ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			
ΤΡΙΧΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ			
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΪΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ			
ΤΣΙΟΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			

ΙΔΙΟΤΗΤΑ			
ΠΡΟΕΔΡΟΣ			
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ			
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ			
ΜΕΛΟΣ		

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 41
Κ. ΒΡΥΣΗ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 125 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΠΕΛΛΑ
ΠΕΛΛΑΣ
Χ;ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 8
ΣΚΥΔΡΑ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 22
ΑΡΙΔΑΙΑ
20ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15

Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία - Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
		
		
		
		
		
		
		

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ			
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			
ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ			
ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
ΤΡΙΧΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ			

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 8 ΣΚΥΔΡΑ
ΠΕΛΛΑ
ΠΕΛΛΑΣ
ΒΕΛΙΚΑ ΡΩΜΑ 12 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 41 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 125 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Φορολογικά | Οικονομικά

Νέο σύστημα φορολόγησης κερδών από λαχεία - τζόκερ
Νέο σύστημα φορολόγησης των κερδών από λαχεία και τυχερά παιχνίδια
του ΟΠΑΠ (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ
κ.λπ.) ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών. Ολες οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να βρεθεί
λύση για τον τρόπο φορολόγησης των
κερδών αυτών.
 Σημειώνεται ότι προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ είχε υποσχεθεί ότι θα:
 Διατηρήσει το αφορολόγητο πλαφόν
 Εφαρμόσει προοδευτική φορολόγηση των μεγάλων κερδών
 Εξετάσει τρόπους ελέγχου και φορολόγησης των κερδών από τον ιντερνε-

τικό τζόγο, τα οποία ως σήμερα παραμένουν αφορολόγητα με αποτέλεσμα
σημαντική απώλεια εσόδων για το ελληνικό δημόσιο.
Τις επόμενες ημέρες ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου θα καταθέσει στη Βουλή ρύθμιση με την οποία
θα αναστέλλεται η φορολόγηση με συντελεστή 10% από το πρώτο ευρώ των
κερδών από λαχεία και τυχερά παιχνίδια
του ΟΠΑΠ. Βέβαια, μέχρι να κατατεθεί η
σχετική ρύθμιση αναστολής του νόμου,
αυτός παραμένει τυπικά σε ισχύ. Πρακτικά όμως ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, δεδομένου ότι απουσιάζει σχετική
υπουργική απόφαση με την οποία θα

καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την
εφαρμογή των διατάξεων που είχαν
προκαλέσει την έντονη αντίδραση των
πρακτόρων του ΟΠΑΠ. Σημειώνεται ότι
το άρθρο 35 του 3375/2009 προέβλεπε
τη φορολόγηση με συντελεστή 10%, και
μάλιστα από το πρώτο ευρώ, στα κέρδη από λαχεία, από παιχνίδια (ΛΟΤΤΟ,
ΤΖΟΚΕΡ κ.λπ.) και τα κάθε είδους στοιχήματα (ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΠΡΟΠΟ),
προκαθορισμένης ή μη απόδοσης. Η
διάταξη προέβλεπε αφορολόγητο ποσό
1.000 ευρώ μόνο για τα κέρδη από λαχειοφόρες αγορές και στις παροχές από
διαγωνισμούς.

Πηγή : EΘΝΟΣ 27/10/2009
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Υψηλοί φόροι για ΙΧ με πολλά κυβικά

Χ

ωρίς καμία περιβαλλοντική
«συνείδηση»
επιβάλλονται
στην Ελλάδα τα Τέλη Ταξινόμησης αλλά και Κυκλοφορίας έχοντας
στο στόχαστρο πάντα τους ιδιοκτήτες οχημάτων με μεγάλο κυβισμό τη
στιγμή που κάποια από αυτά είναι
πολύ λιγότερο ρυπογόνα από αντίστοιχα μοντέλα με πολύ μικρότερο
κυβισμό!
Αλλωστε, αν πραγματικά κάποια κυβέρνηση από όσες έχουν περάσει
μέχρι σήμερα ενδιαφερόταν πραγματικά για το περιβάλλον θα είχε
προβεί στην άρση της απαγόρευσης
πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων τα
οποία είναι πολύ πιο καθαρά από τα
βενζινοκίνητα και βέβαια καταναλώνουν ελάχιστες ποσότητες καυσίμων
σε σχέση με τα αντίστοιχα μοντέλα
βενζίνης.
Μάλιστα, όπως φαίνεται και στον
σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται
αποκλειστικά στην «Ημερησία», σε
πολλές περιπτώσεις το κράτος χάνει
πάρα πολλά έσοδα από τα Τέλη Ταξινόμησης αλλά και τα Τέλη Κυκλοφορίας από ρυπογόνα αυτοκίνητα με
μικρό κυβισμό επιβαρύνοντας συνεχώς τους κατόχους των οχημάτων με
κινητήρες άνω των 2 λίτρων οι οποίοι
έχουν ήδη πληρώσει τα «σπασμένα»
χωρίς όμως τα οχήματά τους να ευθύνονται αποκλειστικά για τους αυξημένους ρύπους της ατμόσφαιρας.
Παράλληλα, η έννοια «προστασία
του περιβάλλοντος» δείχνει πως έχει
χάσει το νόημά της καθώς, όπως φαίνεται και από τον σχετικό πίνακα, οι
ρύποι έρχονται σε δεύτερη μοίρα από
τα έσοδα...
Ομως θα πρέπει να αναφέρουμε πως
η κατηγορία των οχημάτων με κινητήρες άνω των 2 λίτρων μπορεί να
αποτελεί το 8% του συνολικού στόλου ωστόσο αποτελούν το 44% των
συνολικών εσόδων για το Δημόσιο
από την αγορά αυτοκινήτου!

Τα γνωστά SUV

Η κατηγορία των SUV οχημάτων έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία
χρόνια σε όλο τον κόσμο και συνεχώς
αυξάνονται οι πωλήσεις των οχημάτων που ανήκουν σε αυτή. Σύμφωνα
με τον πίνακα που αποκλειστικά δημοσιεύει η «Η» αποδεικνύεται πως τα
οχήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας με κινητήρες 2 λίτρων στα οποία
επιβάλλονται αυξημένα Τέλη Ταξινόμησης, Τέλη Κυκλοφορίας καθώς και
ο νέος Ετήσιος Ειδικός Φόρος μπορεί
να είναι και λιγότερο ρυπογόνα όσο
κάποια άλλα με πολύ μικρότερο κυβισμό.
Ειδικότερα στην κατηγορία των SUV
οι εκπομπές ρύπων του VW Tiguan με
κινητήρα μόλις 1,4 λίτρων ο οποίος
αποδίδει 150 ίππους κυμαίνονται στα
185 γρ./χλμ. τη στιγμή που το Toyota
Rav4 με κινητήρα 2 λίτρων εκπέμπει
μόλις 174 γρ./χλμ. και το Honda CRV
επίσης με κινητήρα 2 λίτρων εκπέμπει
192 γρ./χλμ.
Ωστόσο οι ιδιοκτήτες τόσο του Rav4
όσο και του Honda CRV έχουν ήδη
προπληρώσει 5.470 και 7.563 ευρώ
αντίστοιχα για Τέλη Ταξινόμησης
ενώ αντίστοιχα ο ιδιοκτήτης του VW
Tiguan έχει πληρώσει μόλις 2.290
ευρώ με δεδομένο το στοιχείο πως το
γερμανικό μοντέλο είναι περισσότερο
ρυπογόνο από το Toyota Rav4 κατά 11
γρ./χλμ και λιγότερο ρυπογόνο κατά
7 γρ./χλμ από το CRV. Να αναφέρουμε επίσης πως η εισαγωγική εταιρεία
του Tiguan για Τέλη Ταξινόμησης θα
πληρώσει 12% ενώ οι άλλοι δύο εισαγωγείς 40%!

Τα έξοδα
Ομως τα έξοδα για τους ιδιοκτήτες
των οχημάτων με υψηλό κυβισμό
δεν σταματούν εδώ καθώς, σύμφωνα με υπολογισμούς, ο ιδιοκτήτης
ενός Tiguan πληρώνει χαμηλά Τέλη
Κυκλοφορίας τα οποία αυτή τη στιγμή κυμαίνονται στα 202 ευρώ ενώ ο
ιδιοκτήτης του λιγότερο ρυπογόνου

Rav4 καταβάλλει 446 ευρώ όπως επίσης και ο ιδιοκτήτης του CRV ενώ και
οι δύο θα πρέπει να πληρώσουν και
τον έκτακτο ετήσιο φόρο ο οποίος για
τα δίλιτρα αυτοκίνητα κυμαίνεται στα
150 ευρώ.
Αν υπολογίσει κανείς τα ετήσια έξοδα
του Tiguan κυμαίνονται στα 202 ευρώ
ενώ για τον ιδιοκτήτη του λιγότερο
ρυπογόνου Rav4 είναι στα 596 ευρώ
όπως επίσης και για τον ιδιοκτήτη του
περισσότερο ρυπογόνου CRV.
Οσον αφορά στα κρατικά έσοδα, έως
τέλος Αυγούστου από τα VW Tiguan
το Δημόσιο από τα Τέλη Ταξινόμησης
2.321 μοντέλων εισέπραξε 5,3 εκατ.
ευρώ ενώ από 1.632 Toyota Rav4 εισέπραξε 8,9 εκατ. ευρώ και τέλος από
μόλις 638 Honda CRV εισέπραξε 4,8
εκατ. ευρώ.

Τα πολυτελή
Τα τρία μοντέλα που συγκρίνονται αφορούν σε ένα μοντέλο της
Mercedes-Benz (C180 KompressorBlue Efficiency) 1.600 κ.ε. και δύο
ανταγωνιστικών μοντέλων που έχουν
όμως δίλιτρο κινητήρα και αφορούν
στο BMW 320i και το Audi A4 2.0TFSi.
Η Mercedes για να εισάγει το μοντέλο της θα πληρώσει 4.165 ευρώ για
τα Τέλη Ταξινόμησης ενώ BMW και
Audi θα καταβάλουν 8.000 και 8.752
ευρώ αντίστοιχα. Ομως οι ρύποι στο
Mercedes είναι 155 γρ./χλμ. ενώ στη
BMW είναι 146 γρ./ χλμ. και στο Audi
154 γρ./χλμ.
Ο ιδιοκτήτης της Mercedes θα πληρώνει μόνο 202 ευρώ το χρόνο για
Τέλη Κυκλοφορίας ενώ οι ιδιοκτήτες των άλλων δύο αν και λιγότερο
ρυπογόνα θα πληρώνουν ο καθένας
από 596 ευρώ! Σχετικά με τα κρατικά
έσοδα για νέα Ι.Χ. μέχρι τέλος Αυγούστου από τα 1.428 Mercedes C 180 K
(1.6) εισπράχθηκαν 5,9 εκατ., από 596
BMW 320, 4,7 εκατ. και από 230 Α4
2,0TFSi 2 εκατ ευρώ.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 29/10/2009
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Οκτώ αλλαγές στη φορολογία, ανατροπές σε ακίνητα,
εισοδήματα, μερίσματα

Κ

ανένας νέος φόρος δεν θα επιβληθεί
μέχρι το τέλος του 2009 διαβεβαίωσε
χθες ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος
Παπακωνσταντίνου προαναγγέλλοντας ριζικές αλλαγές στη φορολογία από το 2010.
Στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους θα κατατεθεί στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, με το οποίο ανατρέπεται το φορολογικό καθεστώς των φυσικών προσώπων, των
επιχειρήσεων, της ακίνητης περιουσίας και
αλλάζει εκ βάθρων ο φοροεισπρακτικός και
ελεγκτικός μηχανισμός.
«Δεν πάμε σε εισπρακτικά μέτρα μιας χρήσης», σημείωσε ο υπουργός, δηλώνοντας ότι
«αυτή τη στιγμή δεν είναι στις προθέσεις μας
η επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις». Ανοιχτό ωστόσο παραμένει το ενδεχόμενο αύξησης το 2010 των έμμεσων φόρων
(σε τσιγάρα, ποτά, βενζίνη) πλην των συντελεστών του ΦΠΑ.
Το οικονομικό επιτελείο, ενεργοποιεί τον
«διαλυμένο» φοροεισπρακτικό και φοροελεγκτικό μηχανισμό που άφησε η Ν.Δ., για
να προλάβει να εισπράξει μέχρι το τέλος του
έτους όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα,
ώστε να μην ξεφύγει το έλλειμμα σε επίπεδα
άνω του 12,5% του ΑΕΠ.
Ενδεχόμενο, που δεν αποκλείει η ηγεσία του
υπουργείου. Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τον εντοπισμό των εισοδημάτων που φοροδιαφεύγουν, η εφορία ετοιμάζει «μπλόκο» στις συναλλαγές των offshore
εταιρειών.
Οffshore
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, το υπουργείο αναμένεται να ανακοινώσει τα μέτρα
για τον έλεγχο και τη φορολόγηση των εξωχώριων εταιρειών. Όλες οι συναλλαγές των
offshore θα περνούν μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
Στις αρχές Νοεμβρίου ξεκινάει η διαβούλευση για την αναμόρφωση του φορολογικού
συστήματος. Κοινωνικοί και παραγωγικοί
φορείς μέσω του διαδικτύου θα μπορούν να
υποβάλουν τις προτάσεις τους, που θα αποτελέσουν τη βάση του κοινωνικού διαλόγου
που θα ακολουθήσει. Το σχέδιο που εξετάζει
το οικονομικό επιτελείο, περιλαμβάνει:
1. Νέα προοδευτική, τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα. Όσο πιο μεγάλο εισόδημα
έχει κάποιος, τόσο πιο πολύ φόρο θα πληρώνει. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται να
επανέλθει ο χαμηλός συντελεστής 15% για
το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος πάνω από
το αφορολόγητο όριο που είχε καταργήσει
η Ν.Δ.
Είναι πιθανόν, ο συντελεστής 15% να εφαρ-

μόζεται στο κλιμάκιο από τα 12.000 έως τα
14.000 ή 15.000 ευρώ και ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 40% να επιβληθεί για το
κλιμάκιο εισοδήματος άνω των 60.000 ευρώ
αντί των 75.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.
2. Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης των
εισοδημάτων. Εξαιρέσεις θα υπάρξουν μόνο
για τους τόκους των καταθέσεων και για ορισμένες κατηγορίες κοινωνικών βοηθημάτων.
3. Περικοπή φοροαπαλλαγών.
4. Εφαρμογή αυστηρότερου πλαισίου φορολογικών ελέγχων με την καθολική εφαρμογή
του «πόθεν έσχες».
5. Φορολόγηση των μερισμάτων με βάση τη
φορολογική κλίμακα.
6. Κατάργηση του ΕΤΑΚ από το 2010 και προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης
περιουσίας με αναμόρφωση του αφορολογήτου ορίου.
7. Επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και
γονικής παροχής με αυξημένο αφορολόγητο
όριο.
8. Λογιστικό προσδιορισμό όλων των εισοδημάτων.
Ο υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι
από τα φοροεισπρακτικά μέτρα που επέβαλε
η προηγούμενη κυβέρνηση θα εισπραχθούν
κανονικά:
• Το ΕΤΑΚ του 2008 και του 2009, από το
οποίο αναμένονται έσοδα περίπου 1 δισ.
ευρώ.
• Η τρίτη δόση της έκτακτης εισφοράς που
έχει επιβληθεί στους φορολογούμενους με
εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.
• Ο ετήσιος ειδικός φόρος στα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού άνω των 1.929 κ.ε., ο
οποίος κυμαίνεται από 150 έως 650 ευρώ
ανάλογα με τον κυβισμό του αυτοκινήτου.
• Η έκτακτη εισφορά και το ετήσιο τέλος για
τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής (άνω των 10
μέτρων για τα μηχανοκίνητα και άνω των 15
μέτρων για τα ιστιοφόρα). Θα εξαιρεθούν τα
επαγγελματικά σκάφη.
Οι φορολογικές αλλαγές που έρχονται
1. Aύξηση των έμμεσων φόρων (βενζίνη, τσιγάρα, ποτά) πλην του ΦΠA.
2. Nέα προοδευτική, τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα.
3. Kατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης.
4. Περικοπή φοροαπαλλαγών.
5. Kαθολική εφαρμογή του «πόθεν έσχες».
6. Φορολόγηση μερισμάτων με βάση την φορολογική κλίμακα.
7. Φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας με αναμόρφωση του αφορολογήτου
ορίου.
8. Eπαναφορά του φόρου κληρονομιάς και
γονικής παροχής με αυξημένο αφορολόγητο

όριο.
9. Λογιστικό προσδιορισμό όλων των εισοδημάτων.
10. Eλεγχος και φορολόγηση των συναλλαγών των offshore.
Tα φορο-μέτρα που θα εισπραχθούν
1. ETAK 2008 και 2009.
2. Tρίτη δόση της έκτακτης εισφοράς για τα
εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.
3. «Πράσινα» τέλη κυκλοφορίας.
4. Eτήσιος ειδικός φόρος στα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού άνω των 1.929 κ.ε.
5. Eκτακτη εισφορά και ετήσιο τέλος για τα
ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Θα εξαιρεθούν τα
επαγγελματικά σκάφη.
6. Φόρος 10% από το πρώτο ευρώ στα λαχεία, παιχνίδια OΠAΠ μέχρι να υπάρξει νέα
νομοθετική ρύθμιση.
Σπατάλη
«Σε κάθε κωδικό, κάθε υπουργείο» υπάρχει
περιθώριο για μείωση της σπατάλης εκτίμησε ο υπουργός ο οποίος παράλληλα δεσμεύθηκε πως «δεν υπάρχει ζήτημα περικοπής
μισθών και επιδομάτων» αλλά ζήτημα εξορθολογισμού των δαπανών της δημόσιας διοίκησης.
Aσφαλιστικό
Eίναι προφανές ότι θα ξεκινήσει η παρέμβαση στο ασφαλιστικό σημείωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου προσδιορίζοντας τις παρεμβάσεις
στη μείωση του κόστους με την από κοινού
αγορά υπηρεσιών, την περαιτέρω ενοποίηση
των ταμείων, αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Σημείωσε πάντως πως τα όρια ηλικίας
δεν είναι, αυτή τη στιγμή, στις κυβερνητικές
προθέσεις. H κυβέρνηση δεσμεύεται επίσης
και για «άνοιγμα» των κλειστών επαγγελμάτων.
Τράπεζες
«Eίμαστε σε συζήτηση με την Eνωση Eλληνικών Tραπεζών, πάντα οι τράπεζες θα έρχονται με τα δικά τους θέματα, η κυβέρνηση όμως παίρνει τις αποφάσεις» δήλωσε ο
υπουργός.
ΕΣΥΕ
Τέλος εποχής στην ΕΣΥΕ καθώς χθες έγινε
δεκτή από τον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου η παραίτηση του τέως επικεφαλής της υπηρεσίας Μ. Κοντοπυρράκη.
Γ. Πεταλωτής
«Δεν θα υπάρχουν stage στο Δημόσιο... Δεν
θα ανανεώσουμε τις συμβάσεις stage. Από
εκεί και πέρα, για την τύχη ορισμένων συμπολιτών μας, έτσι όπως εργάζονται σήμερα
θα υπάρξει διαβούλευση για να δούμε», ξεκαθάρισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γ. Πεταλωτής

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 22/10/2009

