Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Π ε ρ ι ο δ ι κ ή Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή Έ κδ ο σ η σ ε Λ ο γ ι σ τ ι κ ά & Φ ο ρ ο τ ε χ ν ι κ ά θ έ μ α τ α
•

Α ρ ι θ μ ό ς

Φ ύ λ λ ο υ

0 8 8

• 1 6

Ι ο υ ν ί ο υ

2 0 1 0

Επιλογή θεμάτων: Κώστας Κωνσταντινίδης -Υπ. Δημοσίων Σχέσεων Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

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

.:: επιγραμματικά::.

Φορολογικά | Οικονομικά

- Ηλεκτρονική υποβολή δήλω-

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου,
η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών
Κ.Β.Σ. του έτους 2009 παρατείνεται ως εξής:

σης έως τις 30 Ιουνίου

χορηγείται η βασική σύνταξη

-Μέχρι 26 Αυγούστου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1,
2, 3.
-Μέχρι 30 Αυγούστου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5,
6.
-Μέχρι 3 Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8,
9.
-Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

- Στον «αέρα» η επιβολή ΦΠΑ

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι
παραπάνω προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 3 μετακυλίονται ανάλογα.

- Υποχρεωτικές οι αποδείξεις σε
λαϊκές, περίπτερα, καντίνες
- Με εισοδηματικά κριτήρια θα

σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους
- Εκπτωση φόρου για επαναπατρισμό κεφαλαίων
- Τι αλλάζει στα κολέγια
- Παράταση προθεσμίας υποβολής ασφαλιστικής και φορολογικής
ενημερότητας
- Στο μικροσκόπιο 30 επαγγέλματα
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

Χωρίς ΦΠΑ ο... γερανός
Την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των ου η εταιρεία θα παρέχει την οδιυπηρεσιών που παρέχουν οι εται- κή βοήθεια. Επισημαίνεται, επίσης,
ρείες οδικής βοήθειας, ανακοίνωσε πως “ οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας
που παρέχονται από οποιοδήποτο υπουργείο Οικονομικών.
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
Οπως διευκρινίζεται
στο κείμενο τε πρόσωπο σε πρόσωπα που δεν
της σχετικής απόφασης η απαλλα- καλύπτονται από συνδρομή, όπως
γή ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις επισκευή ή μεταφορά του οχήμαόπου ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος τος, σε περίπτωση βλάβης, συνεχίέχει επιλέξει κάποιο συνδρομητικό ζουν να υπάγονται στο ΦΠΑ”.
πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίΠηγή ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
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ΠΟΛ. 1080/2010 (31/05/2010)
- Εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 4 του N 3610/07 στην
περίπτωση επιστροφής ΦΠΑ σε
αγρότες του ειδικού καθεστώτος
χωρίς να υπάρχει δικαίωμα.
ΠΟΛ. 1081/2010 (07/06/2010) - Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού ενιαίου τέλους ακινήτων
και έκτακτης εισφοράς φυσικών
προσώπων, έτους 2009.
ΠΟΛ. 1082/2010 (04/06/2010) Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από
υπεργολάβο για δημόσιο τεχνικό
έργο.
ΠΟΛ. 1083/2010 (10/06/2010) Απαλλαγή από ΦΠΑ υπηρεσιών
οδικής βοήθειας κατόπιν συνδρομής - Κοινοποίηση των διατάξεων
του άρθρου 27 του Ν. 3492/2006
(ΦΕΚ 210/Α/5.10.2006) και της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Ν.
3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010).
ΠΟΛ. 1084/2010 (10/06/2010)
- Απαιτούμενα δικαιολογητικά
και καθορισμός διαδικασίας για
την εφαρμογή της μεταβατικής
διάταξης του άρθρου 58 του Ν.
3842/2010.
ΠΟΛ. 1086/2010 (31/05/2010)
- Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
ΠΟΛ. 1088/2010 (11/06/2010) Καθορισμός των προϋποθέσεων,
των όρων, της διαδικασίας, καθώς
και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3,
4, 5 και 6 του άρθρου 73 του Ν.
3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58).
ΠΟΛ. 1089/2010 (14/06/2010)
- Παράταση υποβολής δήλωσης
φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010.

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης έως τις 30 Ιουνίου
Προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου έχουν
οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, κάτοικοι
εξωτερικού, φορολογούμενοι με εισοδήματα αλλοδαπής προκειμένου να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωσης. Η προθεσμία ισχύει ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου
του ΑΦΜ των φορολογούμενων.
Όσοι δεν έχουν υποβάλλει ακόμη τη
δήλωσή τους και σκοπεύουν να την
υποβάλλουν ηλεκτρονικά θα πρέπει να
διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο
taxisnet.

Έντυπα

χρονικό διάστημα 3-5 εργασίμων ημερών από την υποβολή της φόρμας εγγραφής ή την αίτηση επαναχορήγησης
κωδικών μέχρι την παραλαβή των κωδικών τους.
6. Η υποβολή της δήλωσης Ε9 είναι
ανεξάρτητη από την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Κατά
συνέπεια, η ηλεκτρονική υποβολή της
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
δεν απαιτεί ούτε προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9 και
αντίστροφα.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από τους δικτυακούς τόπους www.
gsis.gr και www.taxisnet.gr με την επιλογή «Ε1, Ε2, Ε3». Τα έντυπα Ε1, Ε2 και
Ε3 συνυποβάλλονται, ενώ η υποβολή
της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9
είναι ανεξάρτητη από την υποβολή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Πρέπει, όμως, να υποβληθεί μέχρι 30
Ιουνίου.

7. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της
δήλωσης όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (Πίνακας 4Α) πρέπει να καταχωρούνται οι
ΑΦΜ εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των
βεβαιώσεων αποδοχών. Σε περίπτωση
που ο εργοδότης είναι το Δημόσιο και
δεν είναι γνωστός ο ΑΦΜ πρέπει να καταχωρείται η επωνυμία του εργοδότη.

Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους
δήλωση θα πρέπει να γνωρίζουν τα
εξής:

8. Η συμπλήρωση ή μεταβολή του δήμου που είναι εγγεγραμμένος ο φορολογούμενος προϋποθέτει την επιλογή
του νομού και εν συνεχεία του δήμου.

1. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία είναι εφικτή από τους δικτυακούς
τόπους www.gsis.gr και www.taxisnet.
gr με την επιλογή «Ε1, Ε2, Ε3» και «Ε9»
αντίστοιχα.

9. Μετά την υποβολή της φορολογικής
δήλωσης γίνεται άμεση, ταυτόχρονη
εκκαθάρισή της.

2. Για τη χρήση των υπηρεσιών είναι
απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet.
3. Αν κάποιος είναι ήδη πιστοποιημένος χρήστης δεν χρειάζεται νέους κωδικούς.
4. Στο σύστημα TAXISnet μπορεί να
πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος,
συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής
που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή: www.taxisnet.gr - «Εγγραφή νέου
Χρήστη».
5. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς ή τους έχουν χάσει,
πρέπει να έχουν υπόψη ότι απαιτείται

10. Γίνεται εκτεταμένος έλεγχος λαθών
κατά την υποβολή της δήλωσης, με
αποτέλεσμα τον μηδενισμό της πιθανότητας να μην εκκαθαριστεί.
11. Ο φορολογούμενους ενημερώνεται
αμέσως για το πιστωτικό ή χρεωστικό
ποσό φόρου που προκύπτει από την
εκκαθάριση της δήλωσης.
12. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης
του εκκαθαριστικού 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.
Πηγή : HΜΕΡΗΣΙΑ

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 088 • 16 Ιουνίου 2010 • σελίδα 3 •

Φορολογικά | Οικονομικά

Υποχρεωτικές οι αποδείξεις σε λαϊκές, περίπτερα, καντίνες
Από την 1η Ιουλίου υποχρεούνται στην
έκδοση αποδείξεων οι εκμεταλλευτές
περιπτέρων, κινητής καντίνας αλλά και
οι επιτηδευματίες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες, περιοδικά,
κάρτες σταθερής τηλεφωνίας και κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με εγκυκλίους που
εξέδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, από την 1η Οκτωβρίου την
ίδια υποχρέωση θα έχουν οι πωλητές
οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων
και λοιπών αγροτικών προϊόντων στις
λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο
αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του σε λαϊκές αγορές.
Η έκδοση αποδείξεων ουσιαστικά σημαίνει ότι οι ανωτέρω επαγγελματικές
ομάδες θα υπολογίζουν από την 1η Ιουλίου και μετά με λογιστικό τρόπο τα εισοδήματά τους. Ειδικότερα, για:
- Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεκάρτες:
Από 1ης Ιουλίου 2010 οι επιτηδευματίες
που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες, περιοδικά, κάρτες σταθερής
τηλεφωνίας και κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται
να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή αποδείξεις παροχής υπη-

ρεσιών κατά περίπτωση με τη χρήση
Φορητού Φορολογικού Ηλεκτρονικού
Μηχανισμού (ΦΦΗΜ).
- Περίπτερα - Καντίνες: Οι εκμεταλλευτές περιπτέρου και κινητής καντίνας
εντάσσονται από 1/7/2010 στη δεύτερη
κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων. Οποιος από τους
παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και
κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ο κλάδος αυτός για την
ένταξή του σε κατηγορία βιβλίων κρίνεται αυτοτελώς. Από τις 1/7/2010 και
εφεξής οι παραπάνω επιτηδευματίες
ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων
του ΚΒΣ που τηρούν, υποχρεούνται να
εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή τις αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού
μηχανισμού.
- Λαϊκές αγορές: Ο επιτηδευματίας πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων
αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές
ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που
πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από
λαϊκές αγορές εντάσσεται υποχρεωτικά
από 1/10/2010 στη δεύτερη κατηγορία

τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους
εσόδων και στην υποχρέωση χρήσης
φορολογικών μηχανισμών για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης.
Οποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης
άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών,
ο κλάδος αυτός για την ένταξή του σε
κατηγορία βιβλίων κρίνεται αυτοτελώς.
Οι υπόχρεοι πρέπει να έχουν παραγγείλει στην επιχείρηση που κατέχει σχετική
άδεια καταλληλότητας μέχρι 30/6/2010,
τον εγκεκριμένο τύπο ΦΦΗΜ που επιθυμούν. Η παραγγελία του ΦΦΗΜ αποδεικνύεται με το πρώτο αντίτυπο διπλοτύπου αθεώρητου δελτίου παραγγελίας
που εκδίδεται από την επιχείρηση που
κατέχει σχετική άδεια καταλληλότητας,
στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του πελάτη, ο τύπος του ΦΦΗΜ,
η ποσότητα (σε τεμάχια) που παραγγέλθηκε, το ποσό της προκαταβολής
επί της τελικής αξίας της παραγγελίας
και η πιθανή ημερομηνία παράδοσης, η
οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την 30/9/2010.

Πηγή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Με εισοδηματικά κριτήρια θα χορηγείται η βασική σύνταξη
Διαπραγματεύσεις για το μέλλον της βασικής συντάξεως, αλλά και των επικουρικών
συντάξεων ξεκινά η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας με τους τεχνοκράτες του ΔΝΤ,
της ΕΚΤ και της Κομισιόν. Στόχος είναι να
υπάρξει συμφωνία στις βασικές προβλέψεις, ώστε να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο. Σήμερα κλιμάκιο
εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ θα συναντηθεί με
τον υπουργό Εργασίας Α. Λοβέρδο και τον
υφυπουργό Γ. Κουτρουμάνη για να οριστικοποιήσουν τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις
θέσεις των δύο μερών, ενώ το τελικό κείμενο θα εγκριθεί από τους ελεγκτές των δανειστών της χώρας την επόμενη εβδομάδα.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα», η
Κυβέρνηση έχει θέσει ως «κόκκινη γραμμή»
την αναπροσαρμογή του χαμηλού ποσοστού αναπλήρωσης 48% για 40 έτη ασφάλισης που περιλαμβάνεται στο μνημόνιο,
ζητώντας η βασική σύνταξη -προνοιακού
χαρακτήρα- να δίδεται πέραν της αναλογικής. Δηλαδή να μη συνυπολογίζεται στο
48%, το οποίο να αφορά αποκλειστικά και

μόνο την αναλογική σύνταξη. Αντικείμενο
διαπραγμάτευσης αποτελεί και ο χρόνος
απόδοσης της βασικής σύνταξης. Η ελληνική κυβέρνηση ζητεί η βασική σύνταξη να
αποδίδεται ταυτόχρονα με την αναλογική
και όχι με τη συμπλήρωση του 65ου έτους
της ηλικίας που απαιτούν οι δανειστές της
χώρας μας. Οι ελεγκτές της Ε.Ε. και του ΔΝΤ
επιμένουν η βασική σύνταξη να μη χορηγείται σε όλους τους ασφαλισμένους, αλλά
μόνο σε όσους πληρούν ορισμένα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ακόμη δεν έχουν
προσδιοριστεί. Ως εκ τούτου αποδέχεται το
αίτημα του υπουργείου, η βασική σύνταξη
να μη συμπεριλαμβάνεται στο 48% που
αποτελεί το τελικό ποσοστό αναπλήρωσης
για 40 έτη ασφάλισης. Σύμφωνα με την τοποθέτηση του ευρωπαίου εκπροσώπου, οι
συντάξεις θα φθάνουν σε ποσοστό αναπλήρωσης το 65% ως 80%, εφόσον συνυπολογιστεί και η χορήγηση της βασικής σύνταξης
την οποία θα χρηματοδοτεί αποκλειστικά ο
κρατικός προϋπολογισμός. Έτσι, τα υψηλά
ποσοστά αναπλήρωσης θα λαμβάνουν μό-

νον οι ασφαλισμένοι με «μεσαία και χαμηλά
εισοδήματα», ενώ θα αποκλείονται από τη
χορήγησή της «οι υψηλότερες εισοδηματικές ομάδες». Ως εκ τούτου όσοι ασφαλισμένοι έχουν υψηλά εισοδήματα θα λαμβάνουν μόνο την αναλογική σύνταξη, δηλαδή
ποσοστό αναπλήρωσης ως 48% για 40 έτη
ασφάλισης. Η νέα αυτή θέση των ελεγκτών
διαφοροποιείται μερικώς από τις προβλέψεις του μνημονίου το οποίο προβλέπει:
- Τροποποίηση του τύπου απονομής σύνταξης στο ανταποδοτικό σχήμα για την
ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των εισφορών
που καταβάλλονται και των παροχών που
λαμβάνονται, με το ποσοστό συσσώρευσης
να περιορίζεται σε ένα μέσο ετήσιο ρυθμό
της τάξης του 1,2%, και οι συντάξεις να τιμαριθμοποιούνται.
- Εισαγωγή ενός αυτόματου μηχανισμού
προσαρμογής όπου, κάθε τρία χρόνια αρχίζοντας το 2020, θα αυξάνει τις (ελάχιστες
και νομοθετημένες) ηλικίες συνταξιοδότησης ανάλογα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά τη συνταξιοδότηση.

Πηγή Express
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Στον «αέρα» η επιβολή ΦΠΑ σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους
Περίπου 16 ημέρες πριν από την επίσημη ενεργοποίηση του μέτρου επιβολής
ΦΠΑ 23% σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες
και δικαστικούς επιμελητές, οι αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Οικονομικών δεν έχουν ακόμη συντάξει τις
σχετικές εγκυκλίους.
Εξ αιτίας της κατάστασης αυτής δεν
αποκλείεται το ενδεχόμενο η εφαρμογή του μέτρου να λάβει αναβολή. Οι
αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου
Οικονομικών που θα έπρεπε να είχαν
ήδη εκδώσει της εγκυκλίους εφαρμογής του άρθρου 62 του Ν. 3842/2010,
με το οποίο καταργήθηκαν οι απαλλαγές του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ,
δηλώνουν πως λόγω «αυξημένου φόρτου εργασίας», δεν έχουν ακόμη συντάξει τις σχετικές οδηγίες.
Έτσι, 16 ημέρες πριν την επίσημη
ενεργοποίηση του μέτρου δικηγόροι,
συμβολαιογράφοι, άμισθοι υποθηκοφύλακες και δικαστικοί επιμελητές, παραμένουν μετέωροι, μη γνωρίζοντας

τις προσαρμογές στις οποίες πρέπει
να προχωρήσουν. Το πλέον πιθανό θεωρείται η υπαγωγή τους στον ΦΠΑ να
αναβληθεί για τον Σεπτέμβριο, ώστε
ενδιάμεσα να αποσαφηνιστούν κρίσιμα ζητήματα.
Η αναβολή αυτή θα έχει επίπτωση στον
προγραμματισμό εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ανέμενε
εισπράξεις περίπου 80 εκατ. ευρώ από
τον ΦΠΑ δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων.
Ειδικά δε από τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ενδεικτικά, από την 1η Ιουλίου η
αγορά πρώτης κατοικίας αξίας 200.000
ευρώ θα επιβάρυνε τον αγοραστή με
ΦΠΑ δικηγόρου 260 ευρώ, ΦΠΑ συμβολαιογράφου 400 ευρώ και ΦΠΑ υποθηκοφύλακα 200 ευρώ, ήτοι συνολικά
με 860 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση η αναβολή εφαρμογής του ΦΠΑ θα ικανοποιήσει του δικηγόρους της χώρας, οι οποίοι από τον
Απρίλιο έχουν προχωρήσει σε σειρά
κινητοποιήσεων για το θέμα. Η Ολομέ-

λεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος υποστηρίζει ότι από το Κοινοτικό
Δίκαιο δεν υφίσταται καμία υποχρέωση επιβολής ΦΠΑ στις δικηγορικές
υπηρεσίες.
Αντίθετα, από το άρθρο 375 της Οδηγίας ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ προκύπτει ότι η
Ελλάδα έχει απεριόριστο χρονικά δικαίωμα να απαλλάσσει από ΦΠΑ τις υπηρεσίες δικηγόρων.» Δικαιολογητικός
λόγος της απαλλαγής ήταν και παραμένει ο χαρακτήρας του λειτουργήματος
του δικηγόρου, ο οποίος είναι άμισθος
δημόσιος λειτουργός, καθώς και η προστασία του δικαιώματος του πολίτη για
ακώλυτη πρόσβαση στα δικαστήρια
και παροχή έννομης προστασίας από
αυτά. Σύμφωνα με τους Δικηγορικούς
Συλλόγους η απαλλαγή των υπηρεσιών δικηγόρων εντάσσεται στην ομάδα
απαλλαγών που χαρακτηρίζονται ως
δραστηριότητες γενικού συμφέροντος
τις οποίες το κράτος οφείλει να εξασφαλίζει ότι θα παρέχονται με το μικρότερο
δυνατό κόστος για τον πολίτη.
Πηγή: TO BHMA

Εκπτωση φόρου για επαναπατρισμό κεφαλαίων
Τον επαναπατρισμό κεφαλαίων με κίνητρο την απαλλαγή από το «πόθεν
έσχες» και την καταβολή φόρου μόλις
5% προβλέπει ο νέος φορολογικός νόμος. Στην εγκύκλιο που εξέδωσε χθες
το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για
τον επαναπατρισμό κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι όσοι επιθυμούν να επαναπατρίσουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα
θα έχουν φορολογική επιβάρυνση 5%
και χωρίς έλεγχο του «πόθεν έσχες».
Στην περίπτωση που τοποθετήσουν τα
κεφάλαια αυτά ή μέρος τους σε τίτλους
του Ελληνικού Δημοσίου ή ακίνητα, η
φορολογική επιβάρυνση περιορίζεται
στο μισό.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
α) Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται
αποκλειστικά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων. Για την πιο πάνω εισαγωγή,
υποβάλλεται «δήλωση - εξουσιοδότηση» του ενδιαφερομένου φυσικού ή
νομικού προσώπου προς το πιστωτικό

ίδρυμα.
β) Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται
αποκλειστικά με μεταφορά καταθέσεων. Οταν τα εισαγόμενα κεφάλαια
προέρχονται από επενδυτικούς λογαριασμούς, προηγείται η ρευστοποίηση
των λογαριασμών αυτών και στη συνέχεια, η κατάθεσή τους σε καταθετικό
λογαριασμό του ημεδαπού πιστωτικού
ιδρύματος.
δ) Ο τραπεζικός λογαριασμός της αλλοδαπής, καθώς και ο λογαριασμός της
ημεδαπής πρέπει να ανήκει στο φυσικό
ή νομικό πρόσωπο που εισάγει τα κεφάλαια. Ο τραπεζικός λογαριασμός της
ημεδαπής πρέπει να είναι αποκλειστικά
προθεσμιακός, διάρκειας τουλάχιστον
ενός έτους, και να ανοίγεται κατά τον
χρόνο μεταφοράς των κεφαλαίων στην
Ελλάδα.
ε) Το λογιστικό παραστατικό της συναλλαγής, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης, πρέπει να είναι μοναδικό και να
αναφέρεται ρητά σε αυτό ως αιτιολογία

της συναλλαγής η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.
στ) Σε περίπτωση εισαγωγής κεφαλαίων σε ξένο νόμισμα, η φορολογητέα
αξία υπολογίζεται σύμφωνα με την τιμή
μετατροπής του ημεδαπού πιστωτικού
ιδρύματος κατά τον χρόνο εισαγωγής
των κεφαλαίων σε ευρώ, χωρίς να απαιτείται η μετατροπή σε ευρώ.
ζ) Τα εισαγόμενα κεφάλαια πρέπει να
υπήρχαν στην αλλοδαπή κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.
3842/2010, ήτοι κατά την 15η Απριλίου
2010.
η) Σε περίπτωση που τα εισαχθέντα
κεφάλαια τοποθετηθούν σε τίτλους δανείων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι διακρατούνται τουλάχιστον για δύο
έτη από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που εισήγαγε τα κεφάλαια ή τοποθετηθούν σε αμοιβαία κεφάλαια οποιασδήποτε μορφής (μετοχικά, κ.λπ.) ή διατεθούν τα κεφάλαια αυτά μέσα σε δύο
χρόνια από τον χρόνο εισαγωγής τους
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5
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Εκπτωση φόρου για
επαναπατρισμό
κεφαλαίων

Τι αλλάζει στα κολέγια
Με αυστηρά κριτήρια όπου μπορεί

βεβαίωση αξιολόγησής τους από την

για την αγορά ακινήτου, για την ανέγερση οποιουδήποτε είδους οικοδομής
στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη
επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιστρέφεται άτοκα το πενήντα
τοις εκατό (50%) του φόρου που έχει
καταβληθεί. Αν επενδυθεί μέρος του
κεφαλαίου που εισήχθη, επιστρέφεται
το μέρος του επιστρεπτέου σύμφωνα
με το προηγούμενο εδάφιο φόρου που
αναλογεί στην αξία της επένδυσης.

αλλά κυρίως με τις ελαφρύνσεις που

εθνική αρχή διασφάλισης ποιότητας

επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

ή άλλο αρμόδιο φορέα της χώρας

πή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το

στην οποία εδρεύει το πανεπιστήμιο.

υπουργείο Παιδείας επαναπροσδιορί-

Ολα αυτά, όμως, εφόσον η βεβαίωση

ζει το πλαίσιο λειτουργίας των πρώην

προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας-

κολεγίων και νυν Κέντρων Μεταλυκει-

έδρας.

ακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ), εκδίδοντας,

3) Κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορεί

χθες, σχετική υπουργική απόφαση.

να διδάσκεται από κάτοχο του ιδίου ή

Λίγες οι δικλίδες ασφαλείας που ορίζει

συναφούς τίτλου σπουδών από Ανώ-

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

το ΥΠΕΘ (θεωρημένες οικονομοτεχνι-

τατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (αίρονται

Παράταση προθεσμίας
υποβολής ασφαλιστικής και
φορολογικής
ενημερότητας

κές μελέτες, πιστοποίηση προγραμ-

δηλαδή οι απαιτήσεις για μάστερ, δι-

μάτων σπουδών κ.ά.) αναπόφευκτη η

δακτορικό κ.ά.).

πλήρης εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές

4) Μειώνεται από 100% σε 20% το

αποφάσεις που επιβάλλουν την άρση

ποσοστό των χώρων που το Κέντρο

των (μόνων) σκληρών όρων του νό-

υποχρεούται να διαμορφώσει για τις

Παρατείνεται κατά δύο μήνες, δηλαδή μέχρι την 30η Ιουλίου 2010, η προθεσμία προσκόμισης της φορολογικής και της ασφαλιστικής ενημερότητας για υπαγωγή στη
ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3816/2010
και με όσα προβλέπει τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή.

μου Στυλιανίδη σχετικά με τα προσό-

ανάγκες των ΑμεΑ.

ντα των διδασκόντων. «Εφαρμόσιμη»

5) Ορίζεται παράταση ενός χρόνου για

χαρακτηρίζουν την απόφαση οι ικανο-

την εξασφάλιση α) των οικοδομικών

ποιημένοι ιδιοκτήτες των ΚΕΜΕ, παρά

αδειών από την Πολεοδομία και β)

τις ανησυχίες τους, καθώς οι (ίδιες) κτι-

πιστοποίηση πυρασφάλειας από την

ριολογικές απαιτήσεις εξακολουθούν

Πυροσβεστική.

να «δείχνουν» το νέο συρρικνωμένο

Μέσα σε μία εβδομάδα τα Κέντρα

μέλλον του χώρου (συγχωνεύσεις, συ-

πρέπει να έχουν υποβάλει τους συ-

μπράξεις, λουκέτα).

μπληρωματικούς φακέλους στο ΕΚΕ-

Οι βασικές αλλαγές στο πλαίσιο λει-

ΠΙΣ, στην αρμοδιότητα του οποίου

τουργίας των Κέντρων που συνεργά-

πέρασαν τα ΚΕΜΕ και τα Κέντρα Ελευ-

ζονται με ξένα πανεπιστήμια έχουν ως

θέρων Σπουδών, από τα οποία το ΥΠΕ-

εξής:

ΠΘ ζήτησε πίσω τους φακέλους, όπως

1) Η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμό-

αναμενόταν. Πάντως, ήδη το ΕΚΕΠΙΣ

τητας που συνοδεύει την αίτηση για

έχει ενημερώσει αναλυτικά τους ενδι-

χορήγηση άδειας λειτουργίας πρέπει

αφερόμενους και η συμπλήρωση των

να έχει ορίζοντα τριετίας και να είναι

φακέλων δεν θα είναι δύσκολη.

θεωρημένη από οικονομολόγο κάτο-

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κολεγί-

χο Α’ τάξεως (βλ. και λογιστή ή φορο-

ων, Κωνσταντίνος Καρκανιάς, δήλω-

τεχνικό).

σε: «Νομίζουμε ότι η νέα υπουργική η

2) Τα Κέντρα υποχρεούνται να υπο-

απόφαση, η οποία βεβαίως βασίζεται

βάλουν εγκεκριμένο από το ξένο συ-

στην παλαιότερη του 2008, περιέχει

νεργαζόμενο

πολλές διορθώσεις οι οποίες την κα-

Ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή κ. Δ.
Σπυράκος, με επιστολή του προς όλους
τους παραγωγικούς φορείς, ενημερώνει τον
επιχειρηματικό κόσμο ότι λόγω της παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή των
παραπάνω ενημεροτήτων, παρατάθηκε και
η προθεσμία αποπληρωμής του 10% των
οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες
μετά την 1.1.2005 και μέχρι την 30.6.2007
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4
του άρθρου 1 του ν. 3816/2010 από την
15.6.2010 στην 10.8.2010.
Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου,
ενημερώνει με έγγραφό της για την εξέλιξη αυτή τα μέλη της και σημειώνει ότι «η
παράταση κατέστη αναγκαία, προκειμένου
να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους δανειολήπτες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα
παροχής εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ για τη
χορήγηση δανείων ώστε να εκπληρώσουν
τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις».
ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

εκπαιδευτικό

ίδρυμα

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και

θιστούν
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Στο μικροσκόπιο 30 επαγγέλματα
Τριάντα επαγγελματικές ομάδες, μετά
τους γιατρούς, έχουν μπει στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ και όχι τυχαία αφού
κατά μέσο όρο δηλώνουν εισοδήματα
είτε κάτω από το αφορολόγητο όριο
των 12.000 ευρώ είτε πολύ χαμηλότερα από αυτά που αντιστοιχούν στις
πραγματικές δραστηριότητές τους.
Χθες ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ κ. Ι. Καπελέρης μιλώντας στο Βήμα FΜ και
ερωτηθείς για το τι απέγινε η προσπάθεια εντοπισμού φοροφυγάδων
μετά την αποκάλυψη ονομάτων γιατρών που φέρονται να εμπλέκονται
σε υποθέσεις φοροδιαφυγής δήλωσε
ότι « ο έλεγχος έχει διευρυνθεί και σε
άλλες ομάδες επαγγελματιών πέραν
των γιατρών και συνεχίζεται».
Ο ίδιος ανέφερε ότι περιμένει τα αποτελέσματα από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών των γιατρών από
προηγούμενους ελέγχους προκειμένου να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία
και να τα παραδώσει στην πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών
για να ανακοινωθούν.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες,
το ΣΔΟΕ ήδη έχει πραγματοποιήσει
εξορμήσεις σε εκατοντάδες ελεύθερους επαγγελματίες διαφόρων
κλάδων και έχει συγκεντρώσει αποκαλυπτικά στοιχεία τα οποία θα δοθούν σύντομα στη δημοσιότητα. Στο
στόχαστρο αυτή τη φορά έχουν μπει
δικηγόροι, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, καλλιτέχνες, αθλητές, ιδιοκτήτες
κέντρων διασκέδασης κτλ. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δηλωθέντων
με τα πραγματικά τους εισοδήματα
τότε τα στοιχεία θα δοθούν και αυτά
στη δημοσιότητα.
Λίστες και λουκέτα
Ανώτερος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών δηλώνει στο «Βήμα»
ότι «δεν είναι δυνατόν την οικονομική κρίση να τη βιώνουν οι μισθωτοί
και οι συνταξιούχοι με περικοπές

δώρων, επιδομάτων και μισθών και
κάποιοι άλλοι να συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν με προκλητικό τρόπο
και να θεωρούν ότι θα παραμείνουν
στο απυρόβλητο. Σε αυτούς όλους το
ΣΔΟΕ αλλά και οι υπόλοιπες φοροελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου
Οικονομικών ετοιμάζουν εκπλήξεις
το επόμενο διάστημα ώστε να δοθεί
το σήμα ότι το πάρτι της φοροδιαφυγής τελειώνει».
Την επόμενη εβδομάδα ο υπουργός
Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
αναμένεται να έχει στα χέρια συγκεντρωτικά αλλά και αναλυτικά αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων με
ονόματα, επαγγέλματα και ποσά φοροδιαφυγής και να τα δώσει άμεσα
στη δημοσιότητα. Επίσης, τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να μπουν
και τα πρώτα λουκέτα σε επιχειρήσεις
και κέντρα διασκέδασης που εξακολουθούν να προκαλούν μη εκδίδοντας αποδείξεις λιανικής πώλησης.
Είναι τόσο κρίσιμοι οι επόμενοι μήνες που αν χαλαρώσει έστω και μία
ημέρα ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός τότε τα έσοδα του κράτους θα
βρεθούν εκτός στόχων και θα έρθουν
πρόσθετα φοροεισπρακτικά μέτρα
με θύματα τους συνήθεις υπόπτους,
δηλαδή τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.
«Κυκλικοί» έλεγχοι
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα
των γιατρών του Κολωνακίου που αν
και ήταν από τους πρώτους που ελέγχθηκαν από το ΣΔΟΕ, ορισμένοι εξακολουθούν σύμφωνα με καταγγελίες
ακόμη και σήμερα να μην εκδίδουν
αποδείξεις. Γι΄ αυτό οι έλεγχοι ήδη
έχουν επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Αττικής και της υπόλοιπης
Ελλάδας ενώ το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος αναμένεται να
εφαρμόσει αυτό που ονομάζεται κυκλικός έλεγχος, δηλαδή να επισκέπτονται οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ μέσα σε
έναν χρόνο δύο και τρεις φορές τον

ίδιο επαγγελματία ή την επιχείρηση.
Πέραν των 30 επαγγελματικών ομάδων που βρίσκονται στο «στόχαστρο»
του ΣΔΟΕ οι έλεγχοι θα επεκταθούν
και σε άλλους φορολογουμένους που
δηλώνουν προκλητικά χαμηλά εισοδήματα ενώ έχουν στην κατοχή τους
πολυτελή αυτοκίνητα, κατοικίες κ.ά.
περιουσιακά στοιχεία.
« Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι
λόγω των εισοδημάτων που εμφάνισαν στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών βρίσκονται σε σειρά
προτεραιότητας» αναφέρει χαρακτηριστικά κορυφαίος παράγοντας του
ΣΔΟΕ.
Πρόστιμα 10 δισ. ευρώ
Οι στόχοι του ΣΔΟΕ εφέτος είναι αρκετά φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά την
επιβολή προστίμων και την είσπραξη
εσόδων. Ο στόχος είναι να επιβάλουν
συνολικά πρόστιμα 10 δισ. ευρώ και
όσα εισπράξουν... Μάχη δίνουν οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομικών και με εταιρείες
και επαγγελματίες που εκδίδουν και
χρησιμοποιούν πλαστά ή εικονικά
τιμολόγια. Το φαινόμενο αυτό εξελίσσεται σε γάγγραινα για την ελληνική
οικονομία καθώς οι απώλειες των
εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο είναι τεράστιες. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το
πόρισμα και να επιβληθούν υπέρογκα
πρόστιμα σε γνωστές επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών οι οποίες φέρονται να έχουν χρησιμοποιήσει
εικονικά τιμολόγια ύψους 130 εκατομμυρίων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πρόστιμα θα ξεπεράσουν
τα 300 εκατ. ευρώ! Την υπόθεση είχε
αναλάβει η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και καθ΄ όλη τη διάρκεια της
έρευνας είχε χαρακτηριστεί άκρως
απόρρητη και υψηλής προτεραιότητας λόγω των μεγάλων ονομάτων που
εμπλέκονταν.
ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ

