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- Φοροκυνηγητό για την
απόδοση του ΦΠΑ εξαπολύει η εφορία

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το «πάγωμα» των
επιστροφών ΦΠΑ στις επιχειρήσεις

- Παράταση για ρύθμιση
οφειλών προς τράπεζες
- Ρήτρα για την προστασία του 13ου και 14ου
μισθού.
- Ξεκινά η αποστολή ειδοποιητηρίων για καταβολή έκτακτης εισφοράς
από μεγάλα εισοδήματα
- Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απλοποίηση ίδρυσης εταιρειών
- Η αναγνώριση των τιμολογίων των Κυπριακών Εταιριών βάσει του
Ν. 3842/2010.
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα
«παγώσουν» οι επιστροφές του
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
στις επιχειρήσεις, σύμφωνα με
όσα ανακοίνωσε την Δευτέρα το
υπουργείο Οικονομικών.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, η
1016/1-3-2010 που όριζε τις διαδικασίες «παγώματος» των επιστροφών, ώστε να ελεγχθούν
διεξοδικά όλες οι περιπτώσεις
πριν καταβληθούν τα χρήματα,
παρατείνεται μέχρι 30-9-2010.

περίπτωση γ της παραγράφου
1 του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ
1073/2004».
»Οι αρμόδιες ΔΟΥ οφείλουν να
προχωρήσουν, άμεσα κατά το
ανωτέρω χρονικό διάστημα,
σε προσωρινούς ελέγχους που
αφορούν αιτήσεις επιστροφής
που εκκρεμούν, με προτεραιότητα την ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων επιστροφής».
Η σχετική ποθεσμία για τις επιστροφές ΦΠΑ έληγε σήμερα,
Δευτέρα.

Η προηγούμενη
ΠΟΛ (1016)
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
όριζε ότι «για το χρονικό διά- Υπολογίζεται ότι το Δημόσιο θα
στημα από τη δημοσίευση της χρειαζόταν 480 εκατ. ευρώ κάθε
παρούσας και μέχρι 31.5.2010, μήνα έως το τέλος του έτους για
δεν θα πραγματοποιείται καμία την επιστροφή ΦΠΑ που έχει παεπιστροφή φόρου, χωρίς προ- ρακρατηθεί στις επιχειρήσεις,
ηγούμενο προσωρινό έλεγχο ή αν δεν έδινε νέα παράταση.
τακτικό έλεγχο σύμφωνα με την
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ΠΟΛ. 1072/2010 (26/05/2010) - Παράταση του χρόνου διάρκειας της ΑΥΟ
ΠΟΛ.1016/1-3-2010 για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής
ΦΠΑ.
ΠΟΛ. 1073/2010 (28/05/2010) - Προσδιορισμός του καταβαλλόμενου κατ΄
αποκοπή ποσού ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για
το πρώτο εξάμηνο του έτους 2010.

ΠΟΛ. 1074/2010 (28/05/2010) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου
5 του Ν. 3833/15.3.2010 «Προστασία
της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης (ΦΕΚ Α΄/40) σχετικά
με την επιβολή έκτακτης οικονομικής
εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα με
μεγάλο εισόδημα (100.000 ευρώ και
άνω).
ΠΟΛ. 1075/2010 (28/05/2010) - Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών
από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων
των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002,
απαιτούμενα δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
ΠΟΛ. 1076/2010 (31/05/2010) - Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης του Φ.Π.Α.
από τα φαρμακεία, μετά την από
15.03.2010 αύξηση των συντελεστών
Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1078/2010 (31/05/2010) - Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ
φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξεως
καταλογισμού αυτού.

ΠΟΛ. 1079/2010 (03/06/2010) - Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης.

Φοροκυνηγητό για την απόδοση του ΦΠΑ
εξαπολύει η εφορία,
Φοροκυνηγητό για την απόδοση του
ΦΠΑ εξαπολύει η εφορία, θέτοντας
στο στόχαστρο χιλιάδες επιχειρήσεις
και επιτηδευματίες, που εντοπίστηκαν
από τη ΓΓΠΣ είτε να μην έχουν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις το 2009 είτε τα
δηλωθέντα στοιχεία εισροών - εκροών
κατά τα έτη 2008-2009 να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις.
Ειδικότερα, η ΓΓΠΣ πρόκειται να αποστείλει ηλεκτρονικά στις αρμόδιες ΔΟΥ
καταστάσεις ενεργών επιχειρήσεων,
υποκείμενων στον ΦΠΑ, οι οποίες:
- Τηρούν βιβλία Α’ ή Β’ ή Γ’ κατηγορίας
του ΚΒΣ και ενώ υπέβαλαν εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ χρήσης 2008, δεν
υπέβαλαν έστω και μία περιοδική δήλωση ΦΠΑ για οποιαδήποτε φορολογική περίοδο του έτους 2009. Η αναζήτηση αυτή έγινε στις 23-2-2010 και οι
καταστάσεις περιέχουν χωριστά τους
τηρούντες βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας
από τους τηρούντες βιβλία Γ’ κατηγορίας.
- Τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του
ΚΒΣ και από τις μηχανογραφικά υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
της κατά περίπτωση τελευταίας φορολογικής περιόδου των ετών 2008 και
2009 (τέταρτο τρίμηνο και Δεκέμβριος

2009 αντίστοιχα) προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ της ποσοστιαίας μεταβολής των εισροών των ετών 2008 και
2009 (κωδ. 358 δηλώσεων) και της ποσοστιαίας μεταβολής των εκροών των
ίδιων ετών (κωδ. 307 δηλώσεων), με
αναγραφή της θετικής αυτής διαφοράς
κατά φθίνουσα σειρά.
Η αναζήτηση για τις επιχειρήσεις με
βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ έγινε στις
4-3-2010, ενώ για τις επιχειρήσεις με
βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ έγινε στις
8-3-2010.
Με βάση τις καταστάσεις αυτές και
αφού επιβεβαιωθεί ότι δεν έχουν υποβληθεί περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ θα
καλείται ο υπόχρεος, τηλεφωνικά, όπως
πέντε ημερών προσέλθει στη ΔΟΥ,
προκειμένου να υποβάλει τις σχετικές
περιοδικές δηλώσεις εφόσον το επιθυμεί. Αν ο υπόχρεος που προσκλήθηκε
δεν υποβάλει τις δηλώσεις μέσα στην
ανωτέρω προθεσμία, ο προϊστάμενος
της ΔΟΥ θα εκδίδει εντολή προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ. Εάν υποβληθούν
οι προαναφερόμενες δηλώσεις, έχουν
εφαρμογή οι ευνοϊκές διατάξεις του
άρθρου 4 του Ν. 3610/2007 αλλά και
του τελευταίου φορολογικού νόμου
3842/2010 περί μείωσης προστίμων
και προσαυξήσεων.
Πηγή Κέρδος

Παράταση για ρύθμιση οφειλών προς τράπεζες
Παρατείνεται κατά δύο μήνες, (έως
30.7.2010), η προθεσμία για προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς τις τράπεζες.
H παράταση κρίνεται αναγκαία, για να
δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους
δανειολήπτες να αξιοποιήσουν το
πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του
TEMΠME σε δάνεια για την εκπλήρωση υποχρεώσεων προς τις ΔOY και
ασφαλιστικά ταμεία. Παρατείνεται και
η προθεσμία αποπληρωμής του 10%
των οφειλών που κατέστησαν ληξιπρό-

θεσμες μετά την 1.1.05 και μέχρι την
30.6.07 από την 15.6.10 στην 10.8.10.
Σχετική ρύθμιση κατέθεσε χθες στη
Bουλή η Λ. Kατσέλη, ενώ με άλλη τροπολογία στο ν/ς για την απλοποίηση
των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης και στην
περίπτωση που έχει παραιτηθεί ο μισθωτής από το δικαίωμα καταγγελίας,
καθώς επίσης και στην περίπτωση που
η εμπορική μίσθωση αφορά διατηρητέο.
Πηγή : HΜΕΡΗΣΙΑ
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Ρήτρα για την προστασία του 13ου και 14ου μισθού.
PHTPA για τη θωράκιση του 13ου
και 14ου μισθού στον ιδιωτικό
τομέα και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, μέτρα για την
προστασία της απασχόλησης
αλλά και την ενίσχυση των ανέργων αναμένεται να περιλαμβάνει
η νέα Εθνική Γενική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας. Κατόπιν της
χθεσινής συνάντησης εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ και
ΓΣΕΒΕΕ) με τη ΓΣΕΕ, στο σύνολό
τους οι κοινωνικοί εταίροι εξέφρασαν την ανάγκη υπογραφής
νέας σύμβασης, διαφώνησαν
ωστόσο στα οικονομικά ζητήματα
που θα περιλαμβάνει. Στο τραπέζι του διαλόγου τέθηκαν και όλες
οι αλλαγές που περιλαμβάνει το
μνημόνιο που έχει συμφωνηθεί με
την τρόικα (Ε.Ε., ΔΝΤ και ΕΚΤ) και
αφορούν τις εργασιακές σχέσεις.
Στόχος όλων, όπως όλα δείχνουν,
είναι η διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης. Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε στις 14 Ιουνίου
στα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,
όπου οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες
εξειδικεύοντας στα θέματα που
έχουν τεθεί.
Αναλυτικότερα, οι εκπρόσωποι
των εργοδοτικών οργανώσεων
επιμένουν στο «πάγωμα» των
αυξήσεων στα κατώτατα όρια
μισθών και ημερομισθίων στον
ιδιωτικό τομέα και τριετή σύμβαση, ενώ η ΓΣΕΕ διεκδικεί αυξήσεις
γύρω στο 3%, που θα καλύπτουν
τα εισοδήματα από τον πληθωρισμό. Συγκεκριμένα, ο ΣΕΒ επιμένει

στην πιστή εφαρμογή του μνημονίου, το οποίο προβλέπει μηδενικές αυξήσεις, ενώ η ΓΣΕΒΕΕ και η
ΕΣΕΕ αφήνουν κάποια περιθώρια
για διορθωτικές κινήσεις με μικρές αυξήσεις το 2011 και 2012.
Ακόμη η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και ιδιαίτερα στην
προστασία των εργαζομένων άνω
των 50 ετών, την απασχόληση νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας κάτω των 25 ετών με μειωμένες αποδοχές, αλλά και μέτρα
για την ενίσχυση και μείωση του
αριθμού των ανέργων (αύξηση
επιδόματος ανεργίας, επιμήκυνση χρόνου καταβολής, επανένταξη στην αγορά).
Από τη ΓΣΕΒΒΕ, ως αντιστάθμισμα στο «πάγωμα» των αυξήσεων στους μισθούς και τα ημερομίσθια για το 2010, προτείνεται η
καταβολή ενός ποσού με τη μορφή επιδόματος σε πολύ χαμηλά
κλιμάκια.
Σε δηλώσεις που έγιναν μετά τη
χθεσινή, πολύωρης διάρκειας,
συνάντηση, οι εκπρόσωποι των
κοινωνικών εταίρων σε δηλώσεις
τους, μεταξύ άλλων, τόνισαν:
• Δ. Δασκαλόπουλος (πρόεδρος
ΣΕΒ): «Στόχος της συνάντησης
ήταν ο διάλογος για το περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης
και για τη διαμόρφωση κοινών
θέσεων των κοινωνικών εταίρων
στο νέο εργασιακό πλαίσιο, που
διαμορφώνει η αδήριτη πραγ-

ματικότητα του μνημονίου, που
είναι νόμος του κράτους, και των
συνθηκών έκτακτης ανάγκης που
αντιμετωπίζει η χώρα».
• Γ. Ασημακόπουλος (πρόεδρος
ΓΣΕΒΕΕ):«Εκφράσθηκε η πρόθεση όλων να υπογραφεί η νέα
Eθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Eργασίας. Για την προστασία
των εισοδημάτων εξετάζεται να
συμπεριληφθεί ειδικός όρος στη
σύμβαση που θα διασφαλίζει τον
13ο και 14ο μισθό. Στόχος είναι η
διασφάλιση των ανέργων».
• Β. Κορκίδης (πρόεδρος ΕΣΕΕ):
«Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε
την ΕΓΣΣΕ με αισιοδοξία και όχι
με νοσταλγία και προς αυτήν την
κατεύθυνση πρέπει να περιφρουρήσουμε τον 13ο και 14ο μισθό,
να προστατεύσουμε το ετήσιο
εισόδημα και να διασφαλίσουμε μία σταθερή αμοιβή εργασίας
στον ιδιωτικό τομέα για τα επόμενα τρία χρόνια».
• Ι. Παναγόπουλος (πρόεδρος
ΓΣΕΕ): «Η νέα ΕΓΣΣΕ θα παράγει
αποτέλεσμα προστατεύοντας το
εισόδημα των εργαζομένων, θα
θωρακίζει αποφασιστικά τον 13ο
και 14ο μισθό από κάθε επιβουλή,
θα έχει μέτρα για την προστασία
της απασχόλησης και την ενίσχυση των ανέργων και θα δίνει μια
σαφή κατεύθυνση ότι το πλαίσιο
της συλλογικής προστασίας των
ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, που κατοχυρώθηκε
ομόφωνα το 1990 εξακολουθεί να
ισχύει».
Πηγή Express
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Ξεκινά η αποστολή ειδοποιητηρίων για καταβολή έκτακτης
εισφοράς από μεγάλα εισοδήματα
Εντός Ιουνίου θα αποσταλούν τα πρώτα ειδοποιητήρια στους φορολογούμενους -φυσικά πρόσωπα το συνολικό εισόδημα των
οποίων ξεπέρασε πέρυσι τα 100.000 ευρώ,
για την καταβολή έκτακτης εισφοράς 1%
για το οικονομικό έτος 2010.
Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος,
ορίζεται σε εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ, συνυπολογίζονται τόκοι καταθέσεων, κέρδη από
το Χρηματιστήριο, εξαγορά μεριδίων σε
αμοιβαία κεφάλαια, αυτοτελώς ή με ειδικό
τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα, καθώς
και έσοδα από ακίνητα.
Ο φόρος θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες
διμηνιαίες δόσεις.
Με την σχετική εγκύκλιο του υπουργού
Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, παρέχονται διευκρινήσεις για το ποιοι είναι
υπόχρεοι στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς και πως αυτή θα εξοφληθεί. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:
Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική εισφορά επιβάλλεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα που είναι υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος στην
Ελλάδα. Δηλαδή, σε βάρος αυτών που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα
από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους και
σε κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από
την ιθαγένειά του, που υπόκειται σε φόρο
για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην
αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του
στην Ελλάδα, καθώς και στους έμμισθους
δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν
στην αλλοδαπή.
Κατά ρητή διατύπωση του νόμου η εισφορά επιβάλλεται και στο εισόδημα της
σχολάζουσας κληρονομίας, καθώς και στο
εισόδημα βουλευτών, δικαστικών και του
Προέδρου της Δημοκρατίας.
Η εισφορά αυτή δεν επιβάλλεται σε βάρος
νομικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ, προσωπικών
εταιριών, κοινοπραξιών κλπ.), αλλά αφορά
τα φυσικά πρόσωπα από τη συμμετοχή
τους στα κέρδη των εν λόγω εταιριών.
Εξαιρούνται από την επιβολή της έκτακτης
εισφοράς εισοδήματα που προέρχονται
από αποζημιώσεις απόλυσης και εφάπαξ.
Στην έκτακτη εισφορά υπόκεινται εισοδήματα που προέρχονται από κέρδη από
πώληση μετοχών εισηγμένων ή μη στο ΧΑ

ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, τα μερίσματα από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες, τα
κέρδη που προκύπτουν από την εξαγορά
μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, εισόδημα
από πράξεις repos,οι συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο
στην αλλοδαπή, καθώς και τα εισοδήματα
από μισθωτές υπηρεσίες που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.
Επίσης, συνυπολογίζονται στο εισόδημα
τόκοι καταθέσεων τραπεζών, τόκοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου, τόκοι ομολόγων του δημοσίου, τόκοι από ομολογίες
που εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις
που εδρεύουν στην Ελλάδα, αμοιβές και μισθοί μελών ΔΣ ανώνυμης εταιρίας, ωφέλεια
από πώληση εταιρικών μεριδίων, κ.τ.λ.
Ακόμη, τα ποσά εισοδήματος από μισθωτές
υπηρεσίες που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς (π.χ. ποσά ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΙΒΕΕΤ, ειδικά
επιδόματα επικίνδυνης εργασίας κ.τ.λ.) και
τα καθαρά κέρδη ατομικής επιχείρησης
αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών
και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές
λαϊκές αγορές, αυτών που εκμεταλλεύονται
ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και κάμπινγκ, καθώς και των εκμεταλλευτών φορτηγών ΔΧ αυτοκινήτων.
Για τον υπολογισμό του εισοδήματος μετράνε ακόμα οι καθαρές αμοιβές από τις
πάνω από δύο το μήνα υπηρεσίες ενεργού, μεικτής και ετοιμότητας εφημερίας για
γιατρούς ενταγμένους στο ΕΣΥ κ.λπ.. ,τα
χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από
ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την
υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή
την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας, εφόσον πρόκειται για ποδοσφαιριστή,
καλαθοσφαιριστή, προπονητή ή άλλον
αμειβόμενο αθλητή, καθώς και τα επιδόματα ανέργων των παρ. 2 και 3 του άρθρου
33 του ν.1892/1990 που φορολογήθηκαν
αυτοτελώς.
Στην εφάπαξ εισφορά υπόκεινται και όλα
γενικά τα πραγματικά εισοδήματα του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομίας, έστω και αν δεν είχαν υπαχθεί
σε φόρο εισοδήματος στο όνομά τους.
Επομένως, η εφάπαξ εισφορά επιβάλλεται
και στους εταίρους ή μέλη εταιριών περιορισμένης ευθύνης, προσωπικών εταιριών,
κοινοπραξιών και προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 για τα κέρδη
που απέκτησαν από αυτά, καθώς και στους

μετόχους ανωνύμων εταιριών (μερίσματα).
Το εισόδημα
Η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φυσικού προσώπου,
πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο
ή απαλλασσόμενο του οικον. έτους 2010,
όταν αυτό είναι 100.000 ευρώ και άνω και
υπολογίζεται με συντελεστή 1% επί του συνολικού εισοδήματος.
Επομένως, αν το οικογενειακό εισόδημα
(φορολογουμένου και συζύγου) είναι πάνω
από 100.000 ευρώ, αλλά κανένας από τους
δύο συζύγους δεν καλύπτει το ποσό των
100.000 ευρώ, δεν επιβάλλεται εισφορά.
Αν μόνο ο ένας από τους δύο συζύγους έχει
εισόδημα 100.000 ευρώ , τότε μόνο σε αυτόν επιβάλλεται η εισφορά. Τέλος, αν και οι
δύο έχουν εισόδημα 100.000 ευρώ ή πάνω
από 100.000 ευρώ, τότε η εισφορά επιβάλλεται και στους δύο συζύγους.
Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται το
καθαρό εισόδημα, από όλες τις κατηγορίες
(ακίνητα, μισθωτές υπηρεσίες, εμπορικές
επιχειρήσεις, κινητές αξίες, ελευθέρια επαγγέλματα, γεωργικές επιχειρήσεις) και αν το
προκύπτον άθροισμα (συνολικό καθαρό
ποσό) ανέρχεται σε 100.000 ευρω και άνω.
Δηλαδή, αν για παράδειγμα, φορολογούμενος έχει κατά το οικονομικό έτος 2010
συνολικό ατομικό εισόδημα 100.000 ευρώ,
οφείλεται εισφορά 1.000 ευρώ και αν είχε
συνολικό εισόδημα 106.000 ευρώ η έκτακτη εισφορά φτάνει τα 1.060 ευρώ.
Σε τρεις δόσεις
Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται από τις
εφορίες, αποστέλλεται εκκαθαριστικό στο
φορολογούμενο και πληρώνεται σε τρεις
ίσες διμηνιαίες δόσεις , από τις οποίες η
πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις
δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου
από τη βεβαίωση μήνα και κάθε μία από τις
επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για
τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου
και του πέμπτου μήνα αντίστοιχα.
Επομένως, αν η εισφορά βεβαιωθεί μέσα
στο μήνα Μάιο θα καταβληθεί σε τρεις ίσες
διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη
μέχρι 30 Ιουνίου 2010, η δεύτερη μέχρι 31
Αυγούστου 2010 και η τρίτη μέχρι 29 Οκτωβρίου 2010. Η πληρωμή της εισφοράς μπορεί να γίνει μέσω των τραπεζών.
Πηγή: www.in.gr
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Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απλοποίηση ίδρυσης εταιρειών
Επί της αρχής του και επί των άρθρων ψηφίστηκε την Τετάρτη το
νομοσχέδιο για την απλοποίηση
διαδικασιών σύστασης εταιρειών,
ενώ το νέο πλαίσιο αναμένεται να
ισχύσει από το φθινόπωρο.

Υπερψηφίστηκε, μετά από
αντιπαράθεση στη Βουλή, και
η τροπολογία για τα φάρμακα.
Το νομοσχέδιο για την απλοποίηση ίδρυσης εταιρειών ψηφίστηκε
από το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ
επί της αρχής και σε ορισμένα
άρθρα του, ενώ καταψήφισαν το
ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Aποδεχόμενη σχετική πρόταση
βουλευτών, η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη έδωσε παράταση ενός μήνα για την εφαρμογή
των διατάξεων του νομοσχεδίου.
Η αρχική ρύθμιση προέβλεπε την
ενεργοποίηση των διατάξεων
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) για την απλούστευση
των διαδικασιών της σύστασης
εταιριών εντός τριμήνου από την
ψήφιση του νόμου. Με την εκ μέρους της υπουργού παράταση, η
έναρξη λειτουργίας του θα γίνει
στις αρχές Οκτωβρίου.
Η υπουργός χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «σημαντικό βήμα, τονίζοντας πως προωθεί τον ανταγωνισμό, την διαφάνεια στην αγορά
και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ενώ επιχειρεί πλήγμα
στην ακρίβεια. Κάνοντας ειδική
μνεία σε διατάξεις του σχεδίου
νόμου, ανέφερε ότι παρέχεται
προστασία του καταναλωτή (άρθρο 16) προβλέπεται πάγωμα
των διδάκτρων και η καταγγελία

μισθώσεων (άρθρο 17).

Τροπολογία για τα φάρμακα
Η υπουργός Οικονομίας υπεραμύνθηκε της πολιτικής φαρμάκου
της κυβέρνησης και έκανε λόγο
για συντονισμένη συνεργασία
από τα τρία συναρμόδια τονίζοντας ότι για πρώτη φορά έγινε κοινή σύσκεψη όλων των υπουργών
(Οικονομίας, Υγείας και Εργασίας)
με όλους τους φορείς της αγοράς
για τον λόγο ότι η πολιτική φαρμάκου είναι σύνθετη πολιτική.
Η ίδια ανέφερε ότι στόχοι της
πολιτικής της κυβέρνησης είναι
οι μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων μέσω της εφαρμογής του
Παρατηρητηρίου Τιμών, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και
την εφαρμογή της λίστας «που και
θα εξοικονομήσει δαπάνες και θα
δώσει κίνητρα για την ενίσχυση
της υγιούς επιχειρηματικότητας».
Προηγήθηκε αντιπαράθεση για
την πολιτική της κυβέρνησης στο
φάρμακο με αιχμή την συζήτηση
και ψήφιση (από την κυβερνητική πλειοψηφία) τροπολογίας που
προβλέπει την έκδοση ΠΔ για την
μείωση των τιμών των φαρμάκων, την οποία καταψήφισαν όλα
τα κόμματα.
Ο εισηγητής της ΝΔ Κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι παρά τις καλές
προθέσεις της υπουργού η ρύθμιση δεν διασφαλίζει την διαφάνεια, ενώ η Λ.Κατσέλη έθεσε το
ερώτημα «γιατί υπάρχουν τόσες
αντιδράσεις σε μία ρύθμιση που
το μόνο που κάνει είναι να μειώνει τις τιμές των φαρμάκων;».

Ο Τομεάρχης Υγείας της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς είπε ότι επιβαρύνθηκε
η φαρμακευτική δαπάνη το πρώτο τετράμηνο του 2010 κατά 200
εκ. ευρώ «εξανεμίστηκε δηλαδή
το ένα τρίτο της περικοπής μισθών και συντάξεων εξαιτίας της
αδυναμίας τιμολόγησης των φαρμάκων εκ μέρους της Λ.Κατσέλη
της αδυναμίας εφαρμογής της
λίστας από την υπουργό Υγείας
Μ.Ξενογιαννακοπούλου και λόγω
του μη ελέγχου της συνταγογράφησης από τον υπουργό Εργασίας Ανδρέα Λοβέρδο».
«Παραλάβατε δαπάνη 2 δισ. και
τη φτάσατε 6 δισ. ευρώ. Χρειάζεται αιδώς» ανέφερε η Λ.Κατσέλη
και πρόσθεσε ότι «Στόχοι μας και
των τριών υπουργείων είναι η
μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και η διαφάνεια, η
μείωση των τιμών για κάθε πολίτη που αγοράζει φάρμακα και η
στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας»
Το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο
πρόκειται να εκδοθεί τις επόμενες
ημέρες, καθορίζει τη μεθοδολογία για το νέο τρόπο υπολογισμού
της τιμής του φαρμάκου ο οποίος
θα ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε βρίσκεται σε ισχύ
αγορανομική διάταξη η οποία
προβλέπει την οριζόντια μείωση
της τιμής των φαρμάκων έως και
30%. Όπως τόνισε η κ. Κατσέλη
λόγω της εφαρμογής της αγορανομικής διάταξης, η οποία ισχύει
από τις 30 Απριλίου, υπήρξε μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης
κατά 30% στην Αθήνα και κατά
19% στη Θεσσαλονίκη.
Πηγή: www.in.gr

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 087 • 9 Ιουνίου 2010 • σελίδα 6 •

Φορολογικά | Οικονομικά

Η αναγνώριση των τιμολογίων των Κυπριακών
Εταιριών βάσει του Ν. 3842/2010.
Η αναγνώριση των τιμολογίων που εκδίδουν οι Κυπριακές και άλλες αλλοδαπές εταιρίες, είναι συχνά ένας μεγάλος
πονοκέφαλος για τις επιχειρήσεις και
το φορολογικό έλεγχο. Πολλές φορές
ξένες εταιρίες χρησιμοποιούνται για τη
μεταφορά εισοδημάτων, κερδών και
κεφαλαίων στο εξωτερικό με σκοπό τη
φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Άλλες
φορές πάλι οι συναλλαγές αυτές είναι
πραγματικό γεγονός που στηρίζεται
σε καθόλα νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, για την πώληση εμπορευμάτων,
την παροχή υπηρεσιών και την πληρωμή δικαιωμάτων.
Η λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εικονικότητα καθορίζεται αφενός από την
ισχύουσα νομοθεσία, αφετέρου από
την εμπορική συναλλαγή. Ο πρόσφατος Ν. 3842/2010 αναφέρει στο άρθρο
78 για τις πληρωμές, προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προερχόμενα από μη
συνεργάσιμα ως προς το φορολογικό
τομέα κράτη ή κράτη με προνομιακό
φορολογικό καθεστώς. Με τον όρο
μη συνεργάσιμα αναφερόμαστε στα
κράτη που βρίσκονται στη λίστα του
Ο.Ο.Σ.Α. και δεν έχουν υπογράψει σύμβαση διοικητικής συνδρομής (ανταλλαγής πληροφοριών) με την Ελλάδα ή
με τουλάχιστον άλλα δώδεκα κράτη.
Το άρθρο 78 χαρακτηρίζει ως μη συνεργάσιμες χώρες ακόμα και μέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο το
συντελεστή φορολογίας, ο οποίος δεν
μπορεί να είναι κατώτερος σε ποσοστό
από το ήμισυ του φόρου που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της
ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.
Αυτό σημαίνει ότι τα τιμολόγια για την
αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών
των Κυπριακών και Βουλγάρικων Εταιριών, που φορολογούνται με 10%, δεν
θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση από
τα ακαθάριστα έσοδα των Ελληνικών
επιχειρήσεων.
Η διάταξη αυτή, όπως ορίζει η παράγραφος 2 του Άρθρου 51Β του ίδιου
Νόμου, δεν έχει εφαρμογή εφόσον ο
ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι «οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και

συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως
αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών με
σκοπό τη φοροδιαφυγή». Η προσθήκη
αυτή εξισορροπεί εν μέρει το κατά τα
άλλα εχθρικό κλίμα που δημιουργείται σε βάρος των Κυπριακών Εταιριών,
αφού σε πολλές περιπτώσεις οι εμπορικές συναλλαγές είναι καθόλα νόμιμες
και είναι δυνατό να προσβληθούν άδικα τα συμφέροντα Ελληνικών εταιριών
που συναλλάσσονται με την Κύπρο και
την Βουλγαρία.
Προκειμένου να προφυλαχτεί ο επιχειρηματίας και ο λογιστής της εταιρίας
από τη μη αναγνώριση των τιμολογίων,
πρέπει να τηρούνται ευλαβικά όλες οι
τυπικές διαδικασίες συναλλαγής με την
αλλοδαπή εταιρία.

νοτικές τους συναλλαγές (εκτός από τις
περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που κατατίθενται στο τέλος κάθε τριμήνου στο
Κυπριακό Μητρώο Φ.Π.Α.).

1. Υπογραφή εμπορικής συμφωνίας ή
σύμβασης έργου
Οι διευθυντές της αλλοδαπής εταιρίας
πρέπει να υπογράψουν συμφωνητικό
που να ορίζει τους όρους συναλλαγής
και συγκεκριμένα το αντικείμενο, τη
διάρκεια, το τίμημα, τους τρόπους πληρωμής και τις υποχρεώσεις των μερών.

4. Φυσική Υπόσταση
Η αλλοδαπή εταιρία πρέπει να έχει
αποδεδειγμένη φυσική υπόσταση στη
χώρα εγκατάστασης. Με τον όρο αυτό
εννοούμε ότι πρέπει να υπάρχουν εμφανή διακριτικά στοιχεία, έδρα και
μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό.
Οι ανενεργές εταιρίες συνήθως συστεγάζονται με χιλιάδες άλλες εταιρίες σε
λογιστικά γραφεία χωρίς πραγματικό
αντικείμενο εργασιών, παρά μόνο την
τιμολόγηση υπηρεσιών για τη μεταφορά κερδών με σκοπό τη φοροδιαφυγή.

2. Φορολογική Κατοικία Εταιρίας
Η αλλοδαπή εταιρία δεν αρκεί να είναι φορολογικός κάτοικος της χώρας
που είναι εγκατεστημένη αλλά να φορολογείται και εκεί. Αυτό σημαίνει ότι
αν η αλλοδαπή εταιρία δεν υποβάλλει
δηλώσεις εισοδήματος και δεν φορολογείται, ο έλεγχος μπορεί να την χαρακτηρίσει ανενεργή ή offshore και να
απορρίψει τα τιμολόγια.
Η φορολογική κατοικία της εταιρίας
πιστοποιείται από την αρμόδια φορολογική αρχή με την έκδοση πιστοποιητικού για τη Σύμβαση Αποφυγής
Διπλής Φορολογίας. Το πιστοποιητικό
αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να
απαλλαχθούν τα τιμολόγια από την παρακράτηση φόρου, εφόσον αφορούν
δικαιώματα χρήσης και τόκους.
Περαιτέρω, κατόπιν των πρόσφατων
αλλαγών στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία
Φ.Π.Α., όλες οι Κυπριακές εταιρίες είναι
πλέον υποχρεωμένες να ενημερώνουν
μηνιαίως το VIES για όλες τις ενδοκοι-

3. Εντοπιότητα Διευθυντών
Πολλές φορές υποπίπτουν στην αντίληψη των Ελληνικών φορολογικών
αρχών Κυπριακές Εταιρίες με Έλληνες
διευθυντές, γεγονός που προσβάλει τη
φορολογική κατοικία της αλλοδαπής
εταιρίας. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρίας φαίνεται στο Κυπριακό αρχείο
Ανωνύμων Εταιριών, που είναι δημόσιο
και οι Ελληνικές αρχές μπορούν εύκολα να ανακτήσουν πληροφορίες με ένα
απλό ερώτημα προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

5. Παραγωγικότητα Δαπάνης
Φυσικά το αντικείμενο της συναλλαγής
κρίνεται και από την παραγωγικότητά
του, βάσει των δραστηριοτήτων της
εταιρίας, όπως συμβαίνει άλλωστε και
με τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Δεν τεκμηριώνεται
πραγματική συναλλαγή για μία μελέτη
δεκάδων χιλιάδων ευρώ ή για έξοδα διαφήμισης στη χώρα προορισμού, όταν
δεν πραγματοποιούνται εκεί πωλήσεις.
Η Ελληνική νομοθεσία έχει ορίσει ορθώς όρια μέσα από τα οποία καταπολεμούνται φαινόμενα μεταφοράς κερδών
στο εξωτερικό, αλλά είναι αναγκαίο οι
εταιρίες που έχουν πραγματικές συναλλαγές να προφυλάξουν τα συμφέροντά
τους τηρώντας ευλαβικά όλες τις τυπικές διαδικασίες.

