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«ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ».’

Στις 9 Νοεμβρίου 2009 έγινε συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας, που 
προέκυψε από της εκλογική διαδικασία 

της 3ης Νοεμβρίου 2009.

Μετά από ψηφοφορία, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα  ως εξής:
 Παπαδημητρίου Γεώργιος Πρόεδρος    Ηρώων Πολυτεχνείου 16 Καρδίτσα 2441027152 
 Συρόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος Ν. Χαρίτου 7 Καρδίτσα 2441076670
 Λαμπρόπουλος Κων/νος Γ. Γραμματέας Ν. Χαρίτου 5 Καρδίτσα 2441024096
 Νταντάμη Γεωργία Ταμίας  Ηρώων Πολυτεχνείου 13           2441072429
 Ντουμούζης Γεώργιος Μέλος  Βότση 7 Καρδίτσα  2441079672

Για την εξελεγκτική Επιτροπή:
 Τσιανάκα Θεοδώρα Πρόεδρος Ηρώων Πολυτεχνείου 16  2441075680
 Μάγγος Νικόλαος Μέλος  Αγ. Γεωργίου 6 Σοφάδες 2443024057

Αντιπρόσωποι για την ΠΟΦΕΕ εκλέχθηκαν:
 Παπαδημητρίου Γεώργιος  Ηρώων Πολυτεχνείου 16 Καρδίτσα 2441027152 
 Συρόπουλος Κων/νος  Ν. Χαρίτου 7 Καρδίτσα  2441076670
 Λαμπρόπουλος Κων/νος  Ν. Χαρίτου 5 Καρδίτσα  2441024096
 Νταντάμη Γεωργία  Ηρώων Πολυτεχνείου 13 Καρδίτσα 2441072429
 Μάγγος Νικόλαος  Αγ. Γεωργίου 6 Σοφάδες  2443024057
 Λωρίδα Βασιλική   Ιτέα Καρδίτσας   2444031044

Καρδίτσα 09 – 11 - 2009

Το Δ.Σ

Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών 
Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας 

Περιοδ ική  Ενημερωτ ική  Έκδοση  σε  Λογ ιστ ικά  & Φοροτεχν ικά  θέματα
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.:: επιγραμματικά::.

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
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Το ΙΝ-ΦΟΡΟ σύντομα θα ανακοι-
νώσει την έναρξη 

Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος

το οποίο  θα υλοποιηθεί με τη μέ-
θοδο της Ανοικτής Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης και διαδικτυακές τε-
χνολογίες (που επιτρέπουν την πα-
ρακολούθηση από κάθε περιοχή της 
χώρας). Πληροφορίες :
κ. Δεληγιάννης 697448556

Δράσεις  | Αντιδράσεις 

- Αποτελέσματα εκλογών ΕΦΕΕΦ

- Αρχίζει η επιδότηση για ίδρυση 
νέων επιχειρήσεων ή μετεγκατά-
σταση παλαιών στην περιφέρεια

- Διπλό «μπλόκο» στη φοροδιαφυ-
γή.
 Θα δηλώνονται πιστωτικές και κα-
ταθέσεις

-Για ποιους ισχύει η απόσυρση

- Θα καταβληθούν το ΕΤΑΚ και η 
έκτακτη εισφορά

- Ποιοι θα πληρώσουν €4,5 δισ.



ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΈΛΗ

1. ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε 94 ψήφους.

2. ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ έλαβε 77 ψήφους.

3. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ έλαβε 76 ψήφους.

4. ΔΑΒΕΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έλαβε 69 ψήφους.

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ έλαβε 67ψήφους.

6. ΒΑΛΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ έλαβε 65 ψήφους.

7. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε 53ψήφους.

8. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ-ΦΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ έλαβε 50ψήφους.

9. ΒΟΥΖΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  έλαβε 39 ψήφους.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  έλαβε 24 ψήφους.

2. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ έλαβε 17 ψήφους.

3. ΣΚΕΡΛΕΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ έλαβε 17 ψήφους.

4. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε 15 ψήφους.

5. ΠΑΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ έλαβε 12 ψήφους.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε 76 ψήφους.

2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  έλαβε 70 ψήφους.

3. ΑΒΕΝΤΙΚΙΑΝ ΡΑΚΕΛ-ΕΛΕΝΗ έλαβε 61 ψήφους.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤHN ΟΕΕΘ

       

1. ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε 82 ψήφους.

2. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ έλαβε 64 ψήφους.

3. ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ έλαβε 51 ψήφους.

4. ΒΟΥΓΙΑ ΟΛΓΑ έλαβε 50 ψήφους.

5. ΔΑΒΕΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έλαβε 42 ψήφους.

6. ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έλαβε 34ψήφους.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε 27 ψήφους.

2. ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ έλαβε 23 ψήφους.

3. ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έλαβε 23 ψήφους.

4. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ έλαβε 21 ψήφους.

5. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ έλαβε 19 ψήφους.

6. ΒΟΥΖΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ έλαβε 12 ψήφους.

7. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε 09 ψήφους.

8. ΣΚΕΡΛΕΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ έλαβε 08 ψήφους.

9. ΠΑΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ έλαβε 05 ψήφους.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΦΕΕ

1. ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε 78 ψήφους.

2. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ έλαβε 55 ψήφους.

3. ΒΑΛΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ έλαβε 50 ψήφους.

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  έλαβε 49 ψήφους.

5. ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ έλαβε 48 ψήφους.

6. ΒΟΥΓΙΑ ΟΛΓΑ  έλαβε 47 ψήφους.

7. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε 47 ψήφους.

8. ΗΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ έλαβε 44 ψήφους.

9. ΔΑΒΕΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έλαβε 43 ψήφους.

10.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  έλαβε 37 ψήφους.

11.ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έλαβε   35 ψήφους.

12.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έλαβε 31 ψήφους.

13.ΜΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε 31 ψήφους.

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ-ΦΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ έλαβε  28 ψήφους.

2. ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ έλαβε 24 ψήφους.

3. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ έλαβε 21 ψήφους.

4. ΒΟΥΖΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ έλαβε 20 ψήφους.

5. ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έλαβε 19 ψήφους.

6. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε 18 ψήφους.

7. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ έλαβε 15 ψήφους.

8. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έλαβε 11 ψήφους.

9. ΠΑΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ έλαβε 11 ψήφους.

10.ΠΗΛΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε 08 ψήφους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΕΦ
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Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από 
το ΕΣΠΑ 2007-2013, υλοποιείται με 
ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης το Επι-

χειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα και σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου, έχει 
στόχο την αύξηση της κινητικότητας του αν-
θρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της ανά-
πτυξης των περιφερειακών - τοπικών οικονο-
μιών μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, 
την αποκέντρωση επιχειρηματικών και βιο-
μηχανικών δραστηριοτήτων και τη βελτίωση 
του περιβάλλοντος, μέσω της μετεγκατάστα-
σης υφισταμένων επιχειρήσεων από τα μεγά-
λα αστικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης 
στην περιφέρεια.

Οροι και προϋποθέσεις

Το Πρόγραμμα «ΜΕΤΟΙΚΩ» ενισχύει τόσο την 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων όσο και τη μετε-
γκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος 
«ΜΕΤΟΙΚΩ», οι προϋποθέσεις για την υποβο-
λή πρότασης σε κάθε μία από τις δύο περι-
πτώσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων Δικαί-
ωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρό-
σωπα που γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και 
το 1991 και διαμένουν μόνιμα στους νομούς 
Αττικής (πλην των Δήμων Κυθήρων, Αντικυ-
θήρων, Μεθάνων, Υδρας, Πόρου, Σπετσών 
και Τροιζήνας) και Θεσσαλονίκης (πλην επαρ-
χίας Λαγκαδά) και είναι άνεργοι, μισθωτοί, 
ελεύθεροι επαγγελματίες, που δεν ασκούσαν 
επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την 
ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμ-
ματος (15/7/2009) και τα οποία επιθυμούν 
να ξεκινήσουν σε Οργανισμούς Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (ΟΤΑ) μεγαλύτερους από 3.000 
κατοίκους, στο υπόλοιπο τμήμα της χώρας, 
καθώς και στις εξαιρούμενες περιοχές του 
νομού Αττικής και στην επαρχία Λαγκαδά 
του νομού Θεσσαλονίκης, επιχειρηματική 
δραστηριότητα από αυτές που αναφέρονται 
στον Οδηγό του Προγράμματος «ΜΕΤΟΙΚΩ».
Διευκρινίζεται ότι ως άσκηση επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας νοείται η έναρξη ατο-
μικής επιχείρησης από τον ενδιαφερόμενο 
ή η συμμετοχή του ως εταίρος σε νομικό 
πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής (Ανώνυ-
μη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ-
νης, Ομόρρυθμος Εταιρεία, Ετερόρρυθμος 
Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, 
Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευ-
θύνης).

Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα για τις ανάγκες του προγράμ-
ματος οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύ-
θερο επάγγελμα, δηλώνουν τα εισοδήματά 
τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα 
(έντυπο φορολογίας Ε3) και αμείβονται με 
δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Επίσης, δεν είναι επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα 
τα οποία δηλώνουν εισοδήματα από αγροτι-
κές δραστηριότητες.

2. Για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επι-
χειρήσεων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα στους νο-
μούς Αττικής (πλην των Δήμων, Κυθήρων, 
Αντικυθήρων, Μεθάνων, Υδρας, Πόρου, Σπε-
τσών και Τροιζήνας) και Θεσσαλονίκης, από 
αυτές που ορίζονται στον Οδηγό του Προ-
γράμματος «ΜΕΤΟΙΚΩ» και επιθυμούν να δι-
ακόψουν την εκεί λειτουργία της επιχείρησής 
τους και να την μεταφέρουν σε Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μεγαλύτερους 
από 3.000 κατοίκους, στο υπόλοιπο τμήμα 
της χώρας καθώς και στις εξαιρούμενες περι-
οχές του νομού Αττικής.

Η ως άνω μετεγκατάσταση μπορεί να συνδυ-
άζεται με εκσυγχρονισμό της επιχείρησης.

Επιπλέον προϋποθέσεις σε αμφότερες τις 
προαναφερόμενες κατηγορίες αναφέρονται 
κατά περίπτωση και τα ακόλουθα:

- Ο ενδιαφερόμενος να ασκεί επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα. Αποκλείονται δηλαδή τα 
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. 
σωματεία, σύλλογοι, κ.ά.

- Δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάρι-
ση ή αναγκαστική διαχείριση, δεν αποτελεί 
προβληματική επιχείρηση, δεν εκκρεμεί σε 
βάρος του ανάκτηση ενίσχυσης.

- Να τηρεί βιβλία Α΄, Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), να είναι 
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

- Το μέγεθος των επιλέξιμων φορέων πρέπει 
να είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις.

- Εξαιρούνται και συνεπώς είναι μη επιλέ-
ξιμες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή 
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης 

franchising (δικαιόχρησης).

- Στο πρόγραμμα «ΜΕΤΟΙΚΩ» εντάσσονται 
επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέ-
πει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία 
(Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Μονοπρόσωπη 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανώνυμη Εται-
ρεία), η οποία, για τις περιπτώσεις της ίδρυ-
σης νέας επιχείρησης, θα συσταθεί μετά την 
ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμ-
ματος.

Επιλέξιμα εταιρικά σχήματα είναι εκείνα στα 
οποία:

- Στα κεφάλαιά τους συμμετέχουν δικαιούχοι 
του προγράμματος με ποσοστό τουλάχιστον 
75%.

- Η διαχείριση της εταιρείας ασκείται απο-
κλειστικά από τους δικαιούχους.

- Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δι-
καίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση. 
Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες 
από μία προτάσεις στο πρόγραμμα, οι προτά-
σεις στις οποίες το φυσικό πρόσωπο συμμε-
τέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως 
συμμετοχής άλλων προσώπων.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οπως αναφέρεται στον προδημοσιευμένο 
Οδηγό, οι δαπάνες που περιλαμβάνονται 
στον προϋπολογισμό που προτείνεται από 
την επιχείρηση για χρηματοδότηση, είναι 
υποχρεωτικό να αφορούν μία από τις παρα-
κάτω κατηγορίες:

1. Εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις (μέ-
χρι το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού 
της πρότασης).

2. Δαπάνες κτιριακές και διαμόρφωσης χώ-
ρων (μέχρι το 40% του επιλέξιμου προϋπο-
λογισμού της πρότασης).

3. Δαπάνες προβολής - προώθησης, υπηρε-
σίες συμβούλων, άλλες δαπάνες (μέχρι το 
10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της 
πρότασης).

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι 
δαπάνες που έχουν γίνει μετά την ημερο-
μηνία προδημοσίευσης του προγράμματος 
(15/7/2009).

Αρχίζει η επιδότηση για ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή μετεγκατάσταση παλαιών στην περιφέρεια 

 Στόχος του προγράμματος, η ενίσχυση της ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών και η βελτίωση του περιβάλλοντος 
Από τον Ιούλιο έχουν δημοσιευτεί στοιχεία του Προγράμματος «ΜΕΤΟΙΚΩ», το οποίο, σύμφωνα με την προδημοσίευση, αναμένεται να ξεκινή-

σει τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 7/11/2009
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Διπλό «μπλόκο» για τον περιορισμό της 
φοροδιαφυγής σχεδιάζει η κυβέρ-
νηση. Από την μία ενεργοποιείται το 

πόθεν έσχες και ταυτόχρονα έρχονται εκτε-
ταμένες διασταυρώσεις εισοδήματος και 
ακινήτων.

Το πόθεν έσχες θα ισχύσει για όλους τους φο-
ρολογούμενους αλλά σύμφωνα  με πληρο-
φορίες στο στόχαστρο της εφορίας θα μπουν   
700 με 750 χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες 
που κατά μέσο όρο δηλώνουν εισοδήματα 
ακόμη και κάτω από το όριο της ...φτώχειας 
(10.500 ετησίως).

Για την εφαρμογή του πόθεν έσχες θα αλλάξει 
ριζικά το έντυπο της φορολογικής δήλωσης 
(Ε1) στο οποίο οι φορολογούμενοι θα κλη-
θούν  να δηλώσουν στοιχεία για το σύνολο 
των περιουσιακών τους στοιχείων (ακίνητα , 
μεγάλες αγορές , έξοδα πιστωτικών καρτών, 
δίδακτρα και εκτός απρόοπτου και  καταθέ-
σεις).

H μεταρρύθμιση στο φορολογικό σύστημα 
(το σχέδιο νόμου που θα τεθεί προς διαβού-
λευση θα είναι έτοιμο εντός του μήνα) καθώς 
και οι υπόλοιπες διαρθρωτικές αλλαγές που 
προωθούνται π.χ. στην δημόσια διοίκηση θα 
παρουσιαστούν από τον υπουργό Οικονομι-
κών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου στους κοι-
νοτικούς εταίρους για να στηριχθεί το αίτημα 

για τριετή παράταση στην διαδικασία μείω-
σης του υπερβολικού ελλείμματος.

Πιο αναλυτικά την ενεργοποίηση του πόθεν 
έσχες προανήγγειλε σε συνέντευξη του στο 
«Έθνος της Κυριακής» ο  κ. Παπακωνσταντί-
νου ο οποίος επίσης ξεκαθάρισε πως  δεν θα 
αυξηθεί ο ανώτερος φορολογικός συντελε-
στής και ότι μπαίνει τέλος στις περισσότερες 
μορφές αυτοτελούς φορολόγησης, και στις 
«χαριστικές φοροαπαλλαγές».

 Πιο αναλυτικά ο υπουργός για το θέμα του 
πόθεν έσχες στη συνέντευξη ανέφερε ότι εί-
ναι κρίσιμο να υπάρξει άμεσα ένα σύγχρονο 
σύστημα διασταύρωσης και εντοπισμού της 
φορολογητέας ύλης .

«Το σύστημα αυτό μπορεί να στηριχθεί σε 
ένα συνδυασμό κινήτρων κι αξιοποίησης 
της τεχνολογίας . Υπάρχει προφανώς ζήτημα 
διεύρυνσης και αποτελεσματικότερης εφαρ-
μογής του πόθεν έσχες .Όμως γενικότερα 
πρόθεση είναι να πάμε σε ένα σύστημα φο-
ρολογικών δηλώσεων τόσο στα εισοδήματα 
όσο και τη συνολική περιουσιακή κατάστα-
ση των πολιτών ένα είδος πόθεν έσχες για 
όλους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Έτσι σύμφωνα με πληροφορίες αφού διαφο-
ροποιηθεί ριζικά το Ε1 και δηλώνονται όλα τα 
στοιχεία θα ξεκινήσει ?ηλεκτρονικός έλεγχος 

για κάθε αλλαγή περιουσιακού στοιχείου.

Επιπλέον  σε ένα άλλο στάδιο θα πραγματο-
ποιούνται εκτεταμένες διασταυρώσεις των 
ακινήτων με  τα εισοδήματα που δηλώνουν 
οι κάτοχοι τους.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε ότι βρί-
σκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης «μια ηλε-
κτρονική βάση δεδομένων για τις ακίνητες 
περιουσίες», στην  οποία και θα στηριχθούν 
οι διασταυρώσεις.

Τώρα όσον αφορά στην αλλαγή του ΕΤΑΚ 
και την θεσμοθέτηση ενός νέου φόρου για 
την ακίνητη περιουσία ο υπουργός σημεί-
ωσε πως «δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν 
οι μικρές και μεσαίες περιουσίες» και ότι θα 
διορθωθούν οι υφιστάμενες αδικίες με χαρα-
κτηριστικότερη  τα ακίνητα των off shore.

Τέλος ο υπουργός έθεσε ουσιαστικά τέλος σε 
φοροαπαλλαγές και αυτοτελή φορολόγηση 
(εξαίρεσε του τόκους) λέγοντας πως «μεγά-
λη αδικία και άνιση μεταχείριση των πολιτών 
σηματοδοτεί η πολυπληθής κατηγορία των 
χαριστικών φοροαπαλλαγών , των εξαιρέσε-
ων και των διάφορων μορφών αυτοτελούς 
φορολόγησης εισοδημάτων χωρίς προφανή 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια».

Διπλό «μπλόκο» στη φοροδιαφυγή.
 Θα δηλώνονται πιστωτικές και καταθέσεις 

Για την εφαρμογή του πόθεν έσχες θα αλλάξει ριζικά το έντυπο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) στο οποίο οι φορο-
λογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν στοιχεία για το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/11/2009

Τα οικονομικά κίνητρα της απόσυρσης 
θα καταβληθούν κανονικά για όσα 
αυτοκίνητα εκδόθηκε η βεβαίωση πα-

ραλαβής από τις εγκαταστάσεις επεξεργα-
σίας ή τα σημεία συλλογής οχημάτων στις 2 
Νοεμβρίου 2009 ξεκαθαρίζει το υπουργείο 
Οικονομικών το οποίο ανακοινώνει ότι άμε-
σα οι εφορίες θα αρχίσουν να καταβάλλουν 
τα οικονομικά κίνητρα σε όσους απέσυραν 
τα παλαιά οχήματά τους.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονο-
μικών, σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου, με την οποία καταργήθηκε 
το μέτρο της απόσυρσης, αναφέρονται τα 
εξής: 

«Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
στις 2 Νοεμβρίου 2009, καταργήθηκε το μέ-
τρο της απόσυρσης. 

Η Πράξη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως στις 2 Νοεμβρίου 2009 
(ΦΕΚ Α΄ 219) και ισχύει από την ίδια ημερο-
μηνία. 

Για όσα αυτοκίνητα εκδόθηκε η βεβαίωση 
παραλαβής από τις εγκαταστάσεις επεξερ-
γασίας ή τα σημεία συλλογής οχημάτων την 
ίδια ημέρα, δηλαδή στις 2 Νοεμβρίου 2009, 
τα οικονομικά κίνητρα, που προέβλεπε η 
προηγούμενη Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου, θα καταβληθούν. 

Με το νόμο που θα κυρώνει την Πράξη Νο-
μοθετικού Περιεχομένου, ο οποίος θα κα-
τατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, θα 
διευκρινίζεται ρητά το ζήτημα αυτό. 

Στο μεταξύ, χθες υπογράφηκε η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορί-
ζεται η διαδικασία καταβολής των ενισχύσε-
ων για την απόσυρση. Μετά την υπογραφή 
της και από τους συναρμόδιους Υπουργούς 
και την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, η διαδικασία καταβο-
λής των κινήτρων, σε όσους έκαναν έναρξη 
της απόσυρσης μέχρι και στις 2 Νοεμβρίου 
2009, θα αρχίσει άμεσα». 

Για ποιους ισχύει η απόσυρση

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/11/2009
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Στις αρχές του 2010 θα κατατεθεί στη 
Bουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο 
για φοροελαφρύνσεις στα χαμηλά και 

μεσαία εισοδήματα και αλλαγές στη φορολο-
γία των ακινήτων. 

Aπό το 2010 θα τεθούν σε εφαρμογή οι αλλα-
γές στη φορολογία των εισοδημάτων και των 
ακινήτων για τις οποίες έχει δεσμευτεί προε-
κλογικά η νέα κυβέρνηση, ενώ περισσότεροι 
από 3 εκατ. φορολογούμενοι θα πληρώσουν 
κανονικά, όλους τους «φορο-λογαριασμούς» 
της προηγούμενης κυβέρνησης. 

Δηλαδή, μέχρι το τέλος του έτους οι φορο-
λογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν τo 
Eνιαίο Tέλος Aκινήτων τόσο του 2008 όσο και 
του 2009, την τελευταία δόση της έκτακτης 
εισφοράς, τον ειδικό φόρο για τα αυτοκίνητα 
μεγάλου κυβισμού και την έκτακτη εισφορά 
για τα σκάφη αναψυχής. 

Στην εφορία 

Όλα τα φοροεισπρακτικά μέτρα, που επέβα-
λε η N.Δ., για να μειώσει το έλλειμμα και αφο-
ρούν τον προϋπολογισμό του 2009 θα ισχύ-
σουν, ξεκαθάρισε χθες κορυφαίο στέλεχος 
του υπουργείου Oικονομικών προσθέτοντας 
ότι οι φορολογικές αλλαγές που σχεδιάζει η 
νέα κυβέρνηση θα αφορούν τον προϋπολο-
γισμό του 2010. Aυτό σημαίνει ότι περισσό-
τεροι από 3 εκατομμύρια φορολογούμενοι 
μέχρι το τέλος του 2008 θα πρέπει να κατα-
βάλουν στην Eφορία πάνω από 1,5 δισ. ευρώ 
για: 

Tο Eνιαίο Tέλος Aκινήτων του 2008 (σ.σ. αφο-
ρά όσους δεν το έχουν πληρώσει ήδη) και 
για το 2009. Για το 2009 ο «λογαριασμός» του 
ETAK θα είναι μεγαλύτερος για τους άγαμους 
που έχουν κατοικίες αντικειμενικής αξίας 
άνω των 100.000 ευρώ και τους έγγαμους 
που έχουν στην κατοχή τους κατοικίες άνω 
των 200.000 ευρώ. Mέχρι το τέλος Oκτωβρί-
ου το υπουργείο Oικονομικών θα αρχίσει να 
ταχυδρομεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα 
για το ETAK του 2009.

Tην τρίτη και τελευταία δόση της έκτακτης 
εισφοράς. Tο μέτρο αφορά περίπου 130.000 
φορολογούμενους οι οποίοι το 2007 είχαν 
συνολικό ατομικό εισόδημα άνω των 60.000 
ευρώ. H εισφορά κυμαίνεται από 1.000 έως 
και 25.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος του ει-
σοδήματος του φορολογούμενου. 

Tα τέλη κυκλοφορίας του 2010. Περίπου 
350.000 φορολογούμενοι που διαθέτουν I.X. 
άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών θα πλη-
ρώσουν και ειδικό φόρο που κυμαίνεται από 
150 έως 650 ευρώ ανάλογα με τον κυβισμό 
του αυτοκινήτου. 

Oι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής (άνω των 10 
μέτρων για τα μηχανοκίνητα και άνω των 15 
μέτρων για τα ιστιοφόρα) θα πρέπει μέχρι τις 
15 Nοεμβρίου να καταβάλουν την έκτακτη 
εισφορά η οποία ανάλογα με το μήκος του 
σκάφους φθάνει μέχρι και τα 1.300 ευρώ ανά 
μέτρο. Eκτός από την έκτακτη εισφορά οι κά-
τοχοι σκαφών αναψυχής πληρώνουν και τον 
ειδικό ετήσιο φόρο. 

Φορολογικό 
Στις αρχές του 2010 θα κατατεθεί στη Bουλή 
το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα περι-
λαμβάνει φοροελαφρύνσεις για τα χαμηλά 
και μεσαία εισοδήματα και αλλαγές στη φο-
ρολογία των ακινήτων. Σύμφωνα με κορυ-
φαίο στέλεχος του υπουργείου Oικονομικών, 
οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν σε κοινωνική 
διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς και 
φοροτεχνικούς. Tο νέο φορολογικό νομοσχέ-
διο θα προβλέπει: 

Eφαρμογή ενιαίας, προοδευτικής, τιμαριθμο-
ποιημένης φορολογικής κλίμακας για όλα τα 
εισοδήματα. Oι αγρότες θα εξακολουθούν να 
φορολογούνται όπως και σήμερα και οι τόκοι 
θα φορολογούνται αυτοτελώς. Για τη φορο-
λογική κλίμακα τα σενάρια προβλέπουν την 
επαναφορά του χαμηλού συντελεστή 15%, 
για το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος που θα 
διαμορφωθεί μετά το αφορολόγητο όριο 

των 12.000 ευρώ. 

Eίναι πιθανό να προστεθεί και άλλος συντε-
λεστής στο δεύτερο κλιμάκιο, μεταξύ 30.000 
ευρώ και 75.000 ευρώ, που φορολογείται σή-
μερα με 35%. 

O υψηλός συντελεστής που επιβάλλεται σή-
μερα σε εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ, 
θα παραμείνει στο 40%. 

Φορολόγηση των μερισμάτων με βάση την 
κλίμακα των φυσικών προσώπων.

Kατάργηση του ETAK και προοδευτική φορο-
λόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και 
αναμόρφωση του αφορολογήτου ορίου.

Kατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών και 
ρυθμίσεων. 

Eπαναφορά του φόρου κληρονομιάς και 
γονικών παροχών με υψηλό αφορολόγητο 
όριο. 

Φορολόγηση με χαμηλό συντελεστή των 
κερδών που παραμένουν στην επιχείρηση 
ώστε να γίνουν επενδύσεις και να δημιουρ-
γηθούν θέσεις εργασίας. 

Tι θα πληρώσουμε μέχρι το τέλος του 2009 

Eνιαίο Tέλος Aκινήτων του 2008 και 2009.

Tρίτη δόση έκτακτης εισφοράς. 

Tέλη κυκλοφορίας του 2010.

Eιδικό φόρο που κυμαίνεται από 150 - 650 
ευρώ για τα αυτοκίνητα άνω των 1.929 κ.ε.

Eκτακτη εισφορά για μηχανοκίνητα σκάφη 
αναψυχής άνω των 10 μέτρων.

Eκτακτη εισφορά για ιστιοφόρα άνω των 15 
μέτρων.

Eιδικό ετήσιο φόρο για ιδιωτικά και επαγγελ-
ματικά σκάφη αναψυχής.

Θα καταβληθούν το ΕΤΑΚ και η έκτακτη εισφορά

Όλα τα φοροεισπρακτικά μέτρα, που επέβαλε η N.Δ., για να μειώσει το έλλειμμα και αφορούν τον προϋπολογισμό 
του 2009 θα ισχύσουν, ξεκαθάρισε χθες κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Oικονομικών προσθέτοντας ότι οι 

φορολογικές αλλαγές που σχεδιάζει η νέα κυβέρνηση θα αφορούν τον προϋπολογισμό του 2010. 

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/11/2009
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Τα υψηλά εισοδήματα, η μεγάλη ακίνη-
τη περιουσία, οι ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες και οι επιχειρήσεις θα κληθούν να 

πληρώσουν το 2010 τα πρόσθετα έσοδα των 
4,5 δισ. ευρώ που προβλέπονται στο προσχέ-
διο του προϋπολογισμού. Αμέσως μετά την 
κατάθεσή του στη Βουλή ο υπουργός Οικο-
νομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και ο υφυ-
πουργός κ. Φ. Σαχινίδης προετοιμάζουν τον 
κοινωνικό διάλογο όπου θα ανακοινώσουν 
τις κυβερνητικές θέσεις για ριζική αλλαγή του 
φορολογικού συστήματος και θα περιμένουν 
τις αντιδράσεις. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αλλαγές θα 
είναι σαρωτικές για όλους, ενώ σημαντικές 
αλλαγές θα υπάρξουν στη φορολογία των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύ-
θερων επαγγελματιών που κατηγορούνται 
από τον ΣΕΒ για «όργιο φοροδιαφυγής». Στις 
προτάσεις που θα πέσουν στο τραπέζι είναι η 
επαναφορά του point system στις ελεγκτικές 
διαδικασίες και η καθιέρωση νέου συστήμα-
τος προσδιορισμού εισοδημάτων και κερ-
δών 800.000 

επιτηδευματιών. Το μέτρο της αυτοπεραί-
ωσης, δηλαδή του αυτόματου κλεισίματος 
των φορολογικών χρήσεων από τον ίδιο τον 
φορολογούμενο, καταργείται και το έργο των 
ελέγχων θα αναλάβει το υπουργείο Οικονο-
μικών στο πλαίσιο που θα υποδείξουν ιδιω-
τικές ελεγκτικές εταιρείες που καλούνται για 
βοήθεια. 

η ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα φορο-
λογική κλίμακα θα στοχεύει να επιφέρει ελα-
φρύνσεις στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, 
δηλαδή σε εκείνα που βρίσκονται κάτω από 
30.000 ευρώ ετησίως, και επιβαρύνσεις σε 
όσα ξεπερνούν τις 50.000-60.000 ευρώ. Μά-
λιστα δεν αποκλείεται να υπάρξει και ένα νέο 
φορολογικό κλιμάκιο πάνω από τις 100.000 
ευρώ, εισόδημα το οποίο θα φορολογείται με 
συντελεστή 42% ή ακόμη και με 45%. 
Παράλληλα στο τραπέζι του κοινωνικού δια-
λόγου θα πέσουν προτάσεις για μειωμένο φο-
ρολογικό συντελεστή 15% από 25% που εί-
ναι σήμερα για εισοδήματα από 12.000 ευρώ 
ως 15.000 ευρώ ή και παραπάνω. Παράλληλα 
συζητείται να υπάρξει νέο κλιμάκιο το οποίο 
θα φορολογείται με συντελεστή 20% και θα 
είναι μεταξύ των 15.000 ευρώ και των 20.000-
25.000 ευρώ. Από το ύψος του εισοδήματος 
αυτού ως και τα 50.000 ευρώ δεν αναμένεται 
να υπάρξουν σημαντικές διαφορές, αλλά 

από εκεί και πάνω αναμένεται να υπάρξουν 
σημαντικές αλλαγές. Συγκεκριμένα, από το 
ποσό των 50.000 ευρώ και άνω αναμένεται ο 
φορολογικός συντελεστής να διαμορφωθεί 
στο 40%, ενώ είναι πολύ πιθανόν να υπάρ-
ξει ακόμη μεγαλύτερος συντελεστής (42% ή 
45%) για εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ. 
η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗ-
ΣΗΣ 

Το μεγαλύτερο μερίδιο της αύξησης της φο-
ρολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
προέρχεται από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές 
στην κλίμακα με την καθιέρωση νέων συντε-
λεστών και κλιμακίων και την κατάργηση της 
αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων και 
την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών. 

η ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολο-
γισμού, τα επιπλέον έσοδα από τις αλλαγές 
στην κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώ-
πων θα είναι 480 εκατ. ευρώ, ενώ η επανα-
φορά του ΦΜΑΠ και του φόρου κληρονομι-
ών θα αποδώσει πρόσθετα έσοδα το 2010 
σε σύγκριση με εφέτος 390 εκατ. ευρώ. Το 
κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει «ψαλίδι-
σμα», ακόμη και κατάργηση δαπανών που 
εκπίπτουν από το εισόδημα ή από τον φόρο, 
καθώς θεωρούνται χαριστικές φοροαπαλλα-
γές με μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Είναι 
χαρακτηριστική η δήλωση του υπουργού ότι 
θα καταργήσει όσο το δυνατόν περισσότερες 
φοροαπαλλαγές. 

η ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 

Προς το παρόν αυξήσεις στην έμμεση φορο-
λογία έχουμε στα τσιγάρα και στα ποτά, ενώ 
σε βάθος χρόνου και πιθανότατα μέσα στο 
2010 θα αναπροσαρμοστούν οι ειδικοί φόροι 
κατανάλωσης στο πετρέλαιο και στις αντι-
κειμενικές αξίες. Ο στόχος του υπουργείου 
Οικονομικών για είσπραξη επιπλέον εσόδων 
336 εκατ. ευρώ από τους Ειδικούς Φόρους 
Κατανάλωσης, από τα οποία 250 εκατ. ευρώ 
θα προέλθουν από την αύξηση των έμμεσων 
φόρων στα τσιγάρα και στα ποτά, θα εξαρτη-
θεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσον οι 
εταιρείες καπνικών προϊόντων θα περάσουν 
την όποια αύξηση της έμμεσης φορολογίας 
στις τιμές λιανικής. Αυτό διότι η φορολογία 
των τσιγάρων εξαρτάται κυρίως από την 
τελική τιμή, αφού υπάρχει τόσο αναλογικός 
φόρος (συντελεστής 57,5% επί της λιανικής 

τιμής συν ΦΠΑ 19%) όσο και ελάχιστος πάγι-
ος (5,51 ευρώ στα χίλια τσιγάρα). Το κράτος 
κάνει τους υπολογισμούς με την υπόθεση ότι 
οι τιμές των τσιγάρων θα ανεβούν. 

η ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΠΟΤΑ 

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία των αλκοολού-
χων ποτών αναμένεται η αύξηση του ΕΦΚ 
κατά 10% να επιφέρει αύξηση στην τιμή πώ-
λησης της φιάλης ουίσκι, βότκας και άλλων 
υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ ποτών 
από 1 ως 2 ευρώ. Αυτό διότι στα αλκοολού-
χα ποτά η φορολογία είναι απολύτως πάγια 
και όχι αναλογική (δηλαδή, βάσει ποσοστού), 
οπότε μια αύξηση της τάξεως του 10% θα 
επηρεάσει το ίδιο όλα τα παραπάνω προϊό-
ντα. 

η ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟ-
ΧΕΣ 

Οπως ανακοίνωσε ο υπουργός με την κατά-
θεση του προσχεδίου θα φορολογηθούν τα 
διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) με βάση τη 
φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων, μετά την αφαίρεση του φόρου που έχει 
παρακρατηθεί κατά τη διανομή του μερίσμα-
τος, καθώς και του ποσού που του αναλογεί 
και έχει αποδοθεί από την εταιρεία ως φόρος 
εισοδήματος νομικών προσώπων. 

η ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟFFSΗΟRΕ 

Φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες 
(οffshore) εταιρείες φορολογικών παραδεί-
σων. Αλλαγές στον τρόπο που φορολογού-
νται οι offshore εταιρείες και ειδικότερα εκεί-
νες που διατηρούν στην κατοχή τους ακίνητα 
εξετάζει η κυβέρνηση. Σήμερα οι υπεράκτιες 
εταιρείες που έχουν στην κατοχή τους ακίνη-
τα φορολογούνται ετησίως με συντελεστή 
3%, ενώ το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει 
να αυξήσει το ποσοστό αυτό και παράλληλα 
να προχωρήσει σε ελέγχους «πόθεν έσχες». 
Σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων η 
αγορά ενός ακινήτου στο όνομα κάποιας 
οffshore εταιρείας γίνεται, πρώτον, για να μην 
εμφανιστεί ο πραγματικός ιδιοκτήτης και, 
δεύτερον, για να γίνει με χρήματα τα οποία 
προέρχονται από δραστηριότητες που δεν 
έχουν φορολογηθεί. 

Ποιοι θα πληρώσουν €4,5 δισ. 
Σαρωτικές αλλαγές για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες 
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