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- Διευκρινίσεις για την
Υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων για το Πρόγραμμα Επιστημόνων/
Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΠΟΦΕΕ - Αλλαγή ημερομηνίας λήξης της προβλεπόμενης
ημερομηνίας από το άρθρο 84 του Ν.3842/23-4-2010

- Καθυστερήσεις στην
υλοποίηση των προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ
- Ξεκινά το ΤΕΜΠΜΕ για
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
- Δ. Γεωργακόπουλος: Ο
χρόνος διατήρησης των
βιβλίων
θα περιοριστεί στα 3-4
χρόνια
- Εφορία: Κατασχέσεις καταθέσεων και ακινήτων
για συνυπόχρεους
- Αλαλούμ με τις αποδείξεις
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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ζητούμε την μετάθεση της προβλεπόμενης κεφαλαίων που θα καλύψουν τις νέες – μη
εκ του ανωτέρω νόμου (Ν.3842/2010 άρθρο ακόμη ληξιπρόθεσμες - υποχρεώσεις .Κύριε
84 παρ.1,3 & 7) προθεσμίας για την υποβολή Υπουργέ έχουμε την ηθική υποχρέωση να
δηλώσεων ΦΠΑ, εισοδήματος ή παρακρατού- σας επισημάνουμε και τα ακόλουθα:Οι επιχειμενων φόρων που έπρεπε να είχαν υποβληθεί ρηματίες που δεν μπορούν να πληρώσουν τις
μέχρι την ψήφιση του Νόμου και η οποία λήγει υποχρεώσεις τους δεν είναι «φοροφυγάδες».
Η πολύμηνη μείωση της χρηματοδότησης
στις 31/05/2010.
Ακόμη και χθες (26/5) υπογράφηκε η ΠΟΛ.1070 από τις Τράπεζες, η αύξηση των ακάλυπτων
με την οποία παρέχονται ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ διευ- επιταγών σε συνδυασμό με την μείωση των
κρινήσεις επί της διευκρινιστικής ΠΟΛ.1044- πληρωμών του Δημοσίου για πιστοποιημένες
υποχρεώσεις του και την μη επιστροφή - από
22/4/2010.
Η επισήμανση στην ΠΟΛ.1070 ότι «..δεν θα δο- το Δημόσιο - φόρων και Φ.Π.Α. αλλά κυρίως
θεί παράταση εφαρμογής των διατάξεων του η αδυναμία – του νομίμως διεκδικούμενου
άρθρου 84 του ν. 3842/2004, οι οποίες ισχύουν από όλες τις παραγωγικές τάξεις - συμψηφιμέχρι 31.05.2010» ουδόλως μεταβάλει τα γεγο- σμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και
προς το Δημόσιο, έχουν κλονίσει ακόμη και
νότα που είναι τα ακόλουθα:
1. Ο Κλάδος μας έχει ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ανταπο- υγιείς επιχειρήσεις καθώς το δυσμενές οικοκριθεί στο κομμάτι της ευθύνης που του αναλο- νομικό περιβάλλον συμπληρώνεται και από
γεί με την αναγκαία υπέρβαση των αποδεκτών την μείωση του τζίρου λιανικής επομένως
ορίων εργασίας, λόγω της – μη λαμβανομένης και της ρευστότητας από πωλήσεις μετρηυπ’ όψιν ως συνήθως – σύμπτωσης ποικίλων τοίς.Αν δεν αναλάβετε την πρωτοβουλία για
προθεσμιών, όλων σημαντικών για τις επιχει- νομοθετική ρύθμιση του προβλήματος έστω
με μια παράταση που θα καλύπτει όλους τους
ρήσεις και τους φορολογούμενους, όμως
2. Η οικονομική ύφεση έχει αγγίξει πολύ βα- θερινούς μήνες ούτε το Δημόσιο θα εισπράπ ¡ ™που
∆ π ∆ √ αδυνατούν
À ∆ √ º √ ƒ √ ∆ ∂ να
Ã ¡ ππλη∫ ø ¡ ™ À ªξει
µ √ όσα
À § ø ¡δικαιούται αλλά και οι Επιχειρήσεις θα
θειά τις Επιχειρήσεις
συνεχίσουν
να είναι σε μια ιδιάζουσα ομηρία.
ρώσουν ακόμη και αυτό το 1/6 του ποσού,
πόσο μάλλον το σύνολο των φόρων, για να εκ- Το αίτημά μας δεν είναι αίτημα του Κλάδου
μεταλλευτούν την «πράξη στήριξης» που έγινε μας αλλά της «Πραγματικής Οικονομίας» που
είναι ο αποδέκτης των όποιων μέτρων λαμνόμος και πέραν αυτού
3.- Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του προ- βάνονται.
γράμματος εγγυοδοσίας των επιχειρήσεων
από το ΤΕΠΜΠΕ (χωρίς να είναι και βέβαια η
επιτυχία του εγχειρήματος χωρίς την σύμπραξη των τραπεζικών ιδρυμάτων) στερεί την
πραγματική οικονομία από την αποδέσμευση

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Πανίδης Αβραάμ
Πατέλης Γ. Νικόλαος
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Το νέο φορολογικό τοπίο στα
πρατήρια υγρών καυσίμων
Του Γεωργίου Χριστόπουλου
Φοροτεχνικού Συμβούλου ΟΒΕ
Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίμων
(βενζίνης και πετρελαίου κίνησης)
σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή
χονδρικής (επιτηδευματίες)
ΠΟΛ. 1050/2010 (30/04/2010) Οδηγίες για την είσπραξη χρεών
πτωχών οφειλετών.
ΠΟΛ. 1054/2010 (10/05/2010)
- Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος
φυσικών και νομικών προσώπων.
ΠΟΛ. 1056/2010 (11/05/2010) Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με
επιταγές ή με μετρητά.
ΠΟΛ. 1060/2010 (14/05/2010)
- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια,
συντάξεις και λοιπές παροχές που
θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος
2010 με βάση τη νέα φορολογική
κλίμακα
μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το
Ν.3842/2010.
ΠΟΛ. 1061/2010 (14/05/2010)
- Κοινοποίηση των διατάξεων
των άρθρων 53 έως και 56 του
Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄/23-042010) και οδηγίες για την εφαρμογή τους.
ΠΟΛ. 1063/2010 (18/05/2010) Κοινοποίηση των διατάξεων του
άρθρου 82 του Ν. 3842/2010 περί
παράτασης των προθεσμιών παραγραφής.

Διευκρινίσεις για την Υλοποίηση των Επενδυτικών
Σχεδίων για το Πρόγραμμα Επιστημόνων/Ελευθέρων
Επαγγελματιών
Επιλεξιμότητα και εύλογο του κόστους
της επένδυσης
Σύμφωνα με το παράρτημα Δ’ της ΥΑ
προκήρυξης για τη δράση ενίσχυσης
επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών οι επιλέξιμες ενέργειες της δράσης
αφορούν σε εξορθολογισμό – εκσυγχρονισμό υπηρεσιών, λειτουργιών και
διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης
αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού
Η/Υ (hardware ), τυποποιημένου λογισμικού (software) καθώς και εξειδικευμένου κατά κατηγορία επαγγέλματος
τεχνολογικού εξοπλισμού.
Η επιλεξιμότητα πάντοτε αναφέρεται
σε αγορά νέου (καινούργιου) και όχι
μεταχειρισμένου εξοπλισμού.
Η επιλεξιμότητα του φυσικού αντικειμένου της πρότασης (είτε κατά το στάδιο της υποβολής είτε κατά την έγκριση
και υπαγωγή της πρότασης σε χρηματοδότηση) είναι αποκλειστική ευθύνη
του επιτηδευματία.
Από τον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης (Τράπεζα επιλογής του
επενδυτή) διενεργείται ο έλεγχος της
επιλεξιμότητας και του εύλογου του
κόστους των δαπανών κατά την φάση
του επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου.
Ο επενδυτής οφείλει να υλοποιήσει το
επιλέξιμο τμήμα της επενδυτικής του
πρότασης προκειμένου να τύχει επιχορήγησης σύμφωνα με το παράρτημα Δ’
της ΥΑ προκήρυξης
Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός
μειώνεται (κατά την υλοποίηση ή μετά
από τον έλεγχο του κόστους) κάτω από
το όριο που προβλέπεται ως κατώτατο
(άρθρο 5, πίνακας 2 της ΥΑ προκήρυξης), η επένδυση κρίνεται συνολικά μη
επιλέξιμη και δεν επιχορηγείται.

Τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
Το επενδυτικό σχέδιο για να είναι επιλέξιμο πρέπει να συνάδει με τον κωδικό
δραστηριότητας (πραγματικά ασκούμενη δραστηριότητα) του επενδυτή
που επιχορηγείται.
Π.χ. μηχανικός που έχει εγκριθεί με ΚΑΔ
μελετητικού γραφείου δεν είναι δυνατόν να επιχορηγηθεί για την αγορά εξοπλισμού εργοταξίου.
Σε ότι αφορά σε τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
εγκεκριμένης πρότασης στον οδηγό
εφαρμογής της δράσης σημείο 6.3
“έλεγχοι - πιστοποιήσεις - καταβολή της
δημόσιας επιχορήγησης” αναφέρεται:
«είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται
στην βεβαίωση ολοκλήρωσης αποκλίσεις μικρής κλίμακας (πχ αλλαγή προμηθευτή) στο φυσικό αντικείμενο της
εγκεκριμένης πρότασης, ………»
Λόγω όμως του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την υποβολή
της πρότασης μέχρι την έγκριση της
σε πολλές περιπτώσεις στην αγορά
έχουν εμφανιστεί βελτιωμένα τεχνολογικά προϊόντα, στις κατηγορίες των
επιλέξιμων δαπανών για ενίσχυση που
προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης, εκείνων που περιλαμβάνονται στα
εγκριθέντα επενδυτικά σχέδια.
Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης ο επενδυτής
μπορεί να επιλέξει τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογικά προτάσεις για τις ίδιες
όμως κατηγορίες δαπανών. Ο επενδυτής χωρίς να μεταβάλει την πρόταση
του μπορεί τεκμηριωμένα να την προσαρμόσει σε καλύτερα τεχνολογικά
προϊόντα των αντίστοιχων αρχικά δηλωθέντων προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης επιβαρύνει τον επενδυτή (ιδία
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Διευκρινίσεις για την Υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων για το
Πρόγραμμα Επιστημόνων/Ελευθέρων Επαγγελματιών
συμμετοχή του επενδυτή) και οι υπερβάλλουσες δαπάνες (εάν προκύψουν)
δεν επιχορηγούνται.
Ο έλεγχος λοιπόν του εύλογου του κόστους που διενεργείται από τον ΕΦΔ
αποτελεί σημαντική διαδικασία πιστοποίησης των αλλαγών/τροποποιήσεων
στις οποίες έχει προχωρήσει ο επενδυτής.
Ενδεικτικά αλλαγές που γίνονται αποδεκτές κατά την φάση του ελέγχου και
της πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επενδυτικής πρότασης είναι:
* Αλλαγή προμηθευτή
* Αλλαγή τύπου μηχανήματος με τουλάχιστον αντίστοιχες/ισοδύναμες τεχνικές προδιαγραφές. Παράδειγμα: Αν
επιλεγεί ένα laptop συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών, ο επενδυτής μπορεί
να πάρει ένα πιο σύγχρονο από τον ίδιο
ή άλλο προμηθευτή αλλά δεν μπορεί
να το ανταλλάξει με κάποιο άλλο τύπο
υπολογιστή (desktop, server) ενώ το
μεγαλύτερο ποσό του δηλωθέντος
στο επενδυτικό σχέδιο θα βαρύνει τον
επενδυτή.
* Αλλαγή στην επιμέρους εμπορική
αξία προϊόντων όταν αφορά τουλάχιστον αντίστοιχες/ ισοδύναμες τεχνικές
προδιαγραφές πχ. αγορά 2 μηχανημάτων που το ένα είναι χαμηλότερης
αξίας - ποιοτικά καλύτερο σε σχέση με
το μοντέλο της αρχικής πρότασης – και
το άλλο ακριβότερο, επίσης ποιοτικά
καλύτερο σε σχέση με το μοντέλο της
αρχικής πρότασης. Η διαφορά στη τιμή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τη διαφορά της αξίας του δεύτερου
μηχανήματος.
* Αλλαγή τεχνολογικού εξοπλισμού
πιο εξελιγμένου χωρίς υπέρβαση όμως
του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού που οδηγεί σε τουλάχιστον ίδιο
αποτέλεσμα. Ο επενδυτής υλοποιεί το
ίδιο πλήθος διατηρώντας τουλάχιστον
ισοδύναμες τεχνικές προδιαγραφές με
αυτές που έχουν δηλωθεί (όχι κατώτερες των αρχικών).
* Αλλαγή τυποποιημένου λογισμικού
αντίστοιχων τουλάχιστον δυνατοτήτων
και παρεμφερών προδιαγραφών.

* Υλοποίηση τμήματος της εγκεκριμένης πρότασης με ανάλογη προσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου προς
τα κάτω εφόσον καλύπτεται το κατώτερο όριο επιχορήγησης.
* Τροποποίηση που οδηγεί στο ίδιο
αποτέλεσμα από άποψη εξοπλισμού
γίνεται δεκτή πχ η αγορά φαξ ενσωματώνεται σε πολυμηχάνημα που καλύπτει και την λειτουργία φαξ.
Δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις φυσικού αντικειμένου στον ίδιο προϋπολογισμό που οδηγούν σε διαφορετικό
αποτέλεσμα (πχ αφαίρεση μηχανήματος από την πρόταση για να καλυφθεί
η διαφορά από την αύξηση της τιμής
κάποιου άλλου μηχανήματος βελτιωμένων προδιαγραφών προκειμένου να
μην υπάρξει υπέρβαση του ποσού).
Η επιλεξιμότητα των δαπανών έχει ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2009.
Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν
και παραστατικά (δελτία αποστολής.
Τιμολόγια, κλπ) που εκδόθηκαν πριν
από την ημερομηνία αυτή δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο ποσό
της πρότασης, ανεξαρτήτως αν έχουν
εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία
υποβολής της πρότασης.
Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για επιχορήγηση σε καμία κατηγορία επαγγελματιών και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
επενδυτή.
Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες
* Αγορά εξοπλισμού που δεν τεκμηριώνεται από τις δηλωθείσες θέσεις εργασίας (πχ 3 φορητοί υπολογιστές για
μία ετήσια μονάδα εργασίας)
* Επεμβάσεις επί των ακινήτων με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και όσες σχετίζονται με τυχόν εγκατάσταση επιχορηγουμένων μηχανημάτων.
* Μεταφορικά μέσα και εξοπλισμός αυτών
* Εξοπλισμός γραφείου (έπιπλα, κλπ)
* Τεχνολογικός και λοιπός εξοπλισμός
μη απαραίτητος και μη σχετικός για την
άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (πχ συστήματα κλιματισμού,
ήχου και εικόνας, πυρόσβεσης, συναγερμού, φωτισμού, εξοπλισμός κινητής

τηλεφωνίας, κλπ)
* Το κόστος τυχόν συμβολαίων συντήρησης/ επεκτάσεις εγγυήσεων κλπ είτε
για το νέο επιχορηγούμενο, είτε για
ήδη υφιστάμενο εξοπλισμό, καθώς και
το κόστος εκπαίδευσης πάνω στο νέο
εξοπλισμό ή/και λογισμικό.
Χρήση πιστωτικής κάρτας για κάλυψη
ίδιας συμμετοχής του επενδυτή
Για τιμολόγια κάτω των 1.500 € μπορεί
να γίνει εξόφληση με πιστωτική κάρτα
με δόσεις ή με εφάπαξ αποπληρωμή
του ποσού. Προϋπόθεση για να γίνει
αποδεκτός αυτός ο τρόπος συνδιαλλαγής είναι να επισυνάπτεται εξοφλητικό
του συνόλου της οφειλής της πιστωτικής κάρτας (δηλαδή, σε περίπτωση δόσεων, και του συνόλου των δόσεων που
αφορούν το εν λόγω τιμολόγιο) κατά
την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών του ελεύθερου επαγγελματία για
έλεγχο στον ΕΦΔ στο οποίο εξυπακούεται ότι θα συμπεριλαμβάνεται και το
συνολικό ποσό του επιχορηγούμενου
τιμολογίου.
Π.χ. Πιστωτική κάρτα με πιστωτικό όριο
5.000 € και υπόλοιπο 3.000 € χρησιμοποιείται για αγορά επιλέξιμου εξοπλισμού 1.000 €. Κατά την προσκόμιση
των δικαιολογητικών για έλεγχο πρέπει
να έχει εξοφληθεί το σύνολο του υπολοίπου της κάρτας 4.000 € στο οποίο
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το
συνολικό ποσό του επιχορηγούμενου
τιμολογίου.
Εννοείται ότι πρέπει να αναγράφεται
στο τιμολόγιο σαφώς ο τρόπος εξόφλησης με πιστωτική κάρτα (στο τιμολόγιο που προσκομίζεται θα αναγράφεται «Πιστωτική κάρτα» ως τρόπος
εξόφλησης). Πρέπει επίσης να προσκομίζεται μαζί και η απόδειξη της κάρτας.
Δεν γίνεται δεκτή και δεν νοείται ως
εξόφληση του επιχορηγουμένου τιμολογίου η πλήρης μεν εξόφληση του
λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας,
χωρίς όμως να έχει προηγουμένως πιστωθεί η αξία του εν λόγω τιμολογίου.
(π.χ. προσφορά για πίστωση μετά από
κάποιο χρονικό διάστημα).
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Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ
Αγωνία επικρατεί στην αγορά, καθώς
διαπιστώνονται καθυστερήσεις στην
υλοποίηση των προγραμμάτων εγγυοδοτούμενων δανείων του Ταμείου
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) για την εξόφληση οφειλών.
Τα προγράμματα αυτά αποφασίστηκαν
από την κυβέρνηση κατόπιν σχετικών
προτάσεων των επιχειρηματικών φορέων και δημιούργησαν προσμονή
στην αγορά που τα έχει μεγάλη ανάγκη,
καθώς θα επιτρέψουν σε χιλιάδες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν.
Με το πρόγραμμα καλύπτονται, με εγγυημένα από το ΤΕΜΠΜΕ χαμηλότοκα
δάνεια, οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1
δισ. ευρώ και αφορά σε οφειλές επιχει-

ρήσεων προς εφορίες και ασφαλιστικά
ταμεία που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι
τις 28/2/2010. Το πρόγραμμα λήγει στις
31/12/2010.
Είναι πρόγραμμα έκτακτου χαρακτήρα για να στηρίξει λόγω της κρίσης
βιώσιμες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, επιχειρήσεις για τις οποίες σήμερα έχει
σταματήσει η ροή πιστώσεων επειδή
δεν διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, μπορούν με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΤΕΜΠΜΕ να
εκπληρώσουν μέχρι και το 100% των
υποχρεώσεών τους προς την εφορία
και τους ασφαλιστικούς φορείς.
Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας
(οιασδήποτε ηλικίας – νέες ή υφιστάμενες) και όλων εταιρικών μορφών (ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, Ε.Π.Ε.,

Α.Ε.) που απασχολούν λιγότερο από 50
άτομα και είχαν κατά την τελευταία χρήση κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.
Το ανώτατο ύψος δανείου ανέρχεται σε
100.000 ευρώ και το κατώτατο σε 5.000
ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων. Το ποσό του δανείου θα
διοχετεύεται αυτόματα στις ΔΟΥ και τα
ασφαλιστικά ταμεία.
Η διάρκεια του δανείου είναι 6 χρόνια,
με 2 χρόνια περίοδο χάριτος, κατά τα
οποία δηλαδή οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν μόνο τους τόκους, ώστε να
διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αποπληρωμή του δανείου τους
κατά την περίοδο της κρίσης. Το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται
σε 80%, ενώ για δάνεια άνω των 40.000
ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί
από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου.
Πηγή: www.in.gr

Ξεκινά το ΤΕΜΠΜΕ για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Σε εφαρμογή τίθεται το δεύτερο πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΤΕΜΠΜΕ) για την παροχή εγγυήσεων
δανεισμού σε Μικρές και Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις (ΜΕ/ΠΜΕ), ώστε να καλύψουν φορολογικές και ασφαλιστικές
υποχρεώσεις.
Ξεκινά το ΤΕΜΠΜΕ για φορολογικές και
ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Σε εφαρμογή τίθεται το δεύτερο πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΤΕΜΠΜΕ) για την παροχή εγγυήσεων
δανεισμού σε Μικρές και Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις (ΜΕ/ΠΜΕ), ώστε να καλύψουν φορολογικές και ασφαλιστικές
υποχρεώσεις.
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας εγγυάται ένα μεγάλο μέρος των δανείων που συνάπτουν
οι ΜΕ και ΠΜΕ με τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλό σχετικά επιτόκιο, ελάχιστες
εξασφαλίσεις ή μηδενικές για τις ΜΕ και
ΠΜΕ και εύκολο τρόπο αποπληρωμής
των δανείων.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστά-

μενες ΜΕ/ΠΜΕ (που έχουν ημερομηνία
έναρξης εργασιών έως 31-12-2009)
οποιασδήποτε νομικής μορφής, που
έχουν έδρα σε οποιαδήποτε περιφέρεια
της Ελλάδος, απασχολούν λιγότερους
από 50 εργαζόμενους - ΕΜΕ και εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10
εκατ.ευρώ (βλέπετε αναλυτικότερα την
ενότητα “Επιλέξιμες Επιχειρήσεις”).
Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται έως την 31-12-2010, εκτός
αν η εξάντληση του προϋπολογισμού
πραγματοποιηθεί νωρίτερα. Ειδικότερα
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες ΜΕ/ΠΜΕ
προς τις τράπεζες είναι η 31-10-2010 και
παραλαβής των αιτήσεων αυτών από
την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η 20-11-2010.
Επιλέξιμες θεωρούνται οι νέες δανειακές συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την ΜΕ/ΠΜΕ στη δανειοδοτούσα τράπεζα, μετά την ημερομηνία
έγκρισης του Προγράμματος.
Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ
εγγυήσεις, καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 875 εκατ. ευρώ.

Ο τελικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος προβλέπεται με νεότερη
απόφαση να ανέλθει στο ποσό του 1
δισ. ευρώ εγγυήσεων καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 1,25 δισ. ευρώ.
Το ανώτατο ποσό του δανείου ανά ΜΕ/
ΠΜΕ προσδιορίζεται ανάλογα με τον
αριθμό απασχολούμενων στην επιχείρηση και διαμορφώνεται από 40.000
έως 100.000 ευρώ. Η διάρκεια του δανείου και της εγγύησης είναι έξι έτη με
διετή περίοδο χάριτος κατά την οποία
καταβάλλεται μόνο ο αναλογούν τόκος
του δανείου.
Για δάνεια έως 40.000 ευρώ δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά
των ΜΕ/ ΠΜΕ, ενώ για δάνεια άνω των
40.000 ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις.
Στην περίπτωση που παρέχονται
εμπράγματες εξασφαλίσεις αυτές δεν
μπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού δανείου.
Το επιτόκιο του δανείου καθορίζεται σε
EURIBOR 6 μηνών + 600 μονάδες βάσης
(6%) κατ’ ανώτατο όριο.
Πηγή Κέρδος

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 089 • 1 Ιουλίου 2010 • σελίδα 5 •

Φορολογικά | Οικονομικά

Δ. Γεωργακόπουλος: Ο χρόνος διατήρησης των βιβλίων
θα περιοριστεί στα 3-4 χρόνια
Την πρόθεση της κυβέρνησης ώστε ο
χρόνος διατήρησης των βιβλίων που
κρατούν οι επιχειρήσεις να περιοριστεί
σε 3 το πολύ 4 χρόνια δήλωσε ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών κ. Δ. Γεωργακόπουλος απαντώντας
στον προβληματισμό των βιοτεχνών
σχετικά με τις συνεχείς παρατάσεις
των προθεσμιών παραγραφής εξαιτίας
της αδυναμίας των ελεγκτικών μηχανισμών.
Δ. Γεωργακόπουλος: Ο χρόνος διατήρησης των βιβλίων θα περιοριστεί στα
3-4 χρόνια Την πρόθεση της κυβέρνησης ώστε ο χρόνος διατήρησης των
βιβλίων που κρατούν οι επιχειρήσεις να
περιοριστεί σε 3 το πολύ 4 χρόνια δήλωσε ο γενικός γραμματέας του υπουρ-

γείου Οικονομικών κ. Δ. Γεωργακόπουλος απαντώντας στον προβληματισμό
των βιοτεχνών σχετικά με τις συνεχείς
παρατάσεις των προθεσμιών παραγραφής εξαιτίας της αδυναμίας των ελεγκτικών μηχανισμών
Το ΒΕΑ σημειώνει ότι οι αδυναμίες
των ελεγκτικών μηχανισμών οδηγούν
σε συνεχείς παρατάσεις των προθεσμιών παραγραφής, με αποτέλεσμα να
θέτουν τις επιχειρήσεις υπό την φορολογική ομηρία για πολλά χρόνια.
Το θέμα γίνεται περισσότερο πολύπλοκο για τις περιπτώσεις, όπου ο επιχειρηματίας φθάνει σε ηλικία συνταξιοδότησης και εξαιτίας των συνεχών
παρατάσεων παραγραφής καθίσταται
βορά στα χέρια των φορολογικών ελε-

γκτών του με όλες τις εξ΄αυτού συνέπειες.
Το ζήτημα τέθηκε στον αρμόδιο γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών κ. Δ. Γεωργακόπουλο, κατά την
παρουσία του στο κοινό Δ.Σ ΒΕΑ-ΒΕΠ
όπου και δημοσιοποιήθηκε η πρόθεση
της κυβέρνησης ώστε ο χρόνος διατήρησης των βιβλίων να περιοριστεί σε 3
το πολύ 4 χρόνια.
Το ΒΕΑ καταλήγει ότι η κυβέρνηση θα
πρέπει να κινηθεί σύντομα σ? αυτή τη
κατεύθυνση, ώστε να μην πληρώνουν
οι επιχειρήσεις τις συνέπειες του μεγάλου δημοσιονομικού προβλήματος σε
συνδυασμό με την αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών για είσπραξη των
χρωστούμενων.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εφορία: Κατασχέσεις καταθέσεων και ακινήτων για συνυπόχρεους
Με κατασχέσεις καταθέσεων και ακινήτων απειλεί η εφορία και τους συνυπόχρεους (συζύγους, κληρονόμους, εταίρους, διαχειριστές) «πτωχών» οφειλετών
του Δημοσίου προκειμένου να εισπράξει
όσο το δυνατό περισσότερα έσοδα από
την τεράστια «δεξαμενή» των ληξιπρόθεσμων χρεών που υπερβαίνουν τα 30 δισ.
ευρώ. Παράλληλα, από την 1η Ιουνίου, το
ΣΔΟΕ σκληραίνει τη στάση του απέναντι
σε όσους δεν κόβουν αποδείξεις επιβάλλοντας επί τόπου πρόστιμα. Οι φοροπαραβάτες θα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 μηνών και αναστολή
λειτουργίας της επιχείρησής τους μέχρι
και 6 μήνες.
Στην μάχη κατά της φοροδιαφυγής και
την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων
το οικονομικό επιτελείο επιστρατεύει όλα
τα μέσα που διαθέτει ενώ έπιασε δουλειά
στο υπουργείο Οικονομικών η ειδική
ομάδα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων
οφειλών. Εκτός από τους οφειλέτες του
Δημοσίου, στο στόχαστρο βρίσκονται
και οι συνυπόχρεοι των «πτωχών» οφειλετών, όπως είναι οι σύζυγοι για οφειλές
του άλλου συζύγου, οι κληρονόμοι για
χρέη των κληρονομούμενων, διευθυντές,
εταίροι και διαχειριστές για χρέη επιχειρήσεων κ.λπ.
Εντολή :Με κατεπείγουσα εγκύκλιο του

γενικού γραμματέα φορολογικών και
τελωνειακών θεμάτων του υπουργείου
Οικονομικών Δημ. Γεωργακόπουλου,
δίνεται εντολή στις εφορίες για άμεση
ενεργοποίηση όλων των αναγκαστικών
μέτρων είσπραξης, μεταξύ των οποίων
κατάσχεση κινητών και ακινήτων, σε βάρος των συνυπόχρεων προσώπων «πτωχού» οφειλέτη του δημοσίου. Από τη στιγμή που ο οφειλέτης κηρύσσει πτώχευση,
το Δημόσιο δεν έχει πλέον τη δυνατότητα
λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης
σε βάρος της πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιουσίας του πτωχεύσαντα,
εφόσον δεν είναι ενυπόθηκος δανειστής.
Για το λόγο αυτό, ως πιστωτής, στρέφεται
σε βάρος των συνυποχρέων του πτωχεύσαντος και λαμβάνονται τα αναγκαστικά
μέτρα είσπραξης (κατασχέσεις καταθέσεων, ακινήτων).Σε κάθε περίπτωση ληξιπρόθεσμων χρεών το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να διασφαλίσει τις
απαιτήσεις του, ζητάει από τις εφορίες:

2. Να παρακολουθούν τη φορολογική
συμπεριφορά των οφειλετών τους, όσο
οι επιχειρήσεις που έχουν οφειλές προς
το Δημόσιο, είναι ακόμα υγιείς και παράγουν εισόδημα και να επιβάλλουν τα
αναγκαία διασφαλιστικά μέτρα, προτού
η επιχείρηση του οφειλέτη ενδεχομένως
περιέλθει σε οικονομική αδυναμία, δεδομένου ότι η εγγραφή υποθηκών στα
περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από
άλλους πιστωτές -κυρίως τράπεζες- λαμβάνει χώρα κατά κανόνα όσο η επιχείρησή του οφειλέτη είναι υγιής.

1. Να προχωρούν άμεσα σε εγγραφή
υποθήκης υπέρ του Δημοσίου σε ακίνητο
ή ακίνητα κατά προτίμηση ελεύθερα βαρών, του πρωτοφειλέτη και των συνυποχρέων όταν τα χρέη είναι μεγάλου ύψους
και η είσπραξή τους καθυστερεί πάνω
από ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

4. Να διερευνούν όλες τις μεταβολές στις
δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και
τυχόν μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, στις οποίες ο «πτωχός» οφειλέτης
προέβη κατά την ύποπτη περίοδο ή κοντά σ’ αυτήν, όπως επίσης και μέσα στη
πενταετία πριν από την κήρυξη σε πτώχευση.

3. Τα δικαστικά τμήματα των ΔΟΥ να
ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση τα
αρμόδια τμήματα ελέγχου ή τα κατά περίπτωση αρμόδια ελεγκτικά κέντρα (ΠΕΚ,
ΔΕΚ), όταν διαπιστώνεται καθυστέρηση
τρεχουσών φορολογικών οφειλών, ώστε
να διενεργούνται οι φορολογικοί έλεγχοι
στην επιχείρηση του οφειλέτη και να γίνονται οι σχετικές βεβαιώσεις άμεσα.

ΠΗΓΗ: Ημερησία
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Αλαλούμ με τις αποδείξεις
Νέο αλαλούμ αναμένεται με τις αποδείξεις που καλούνται να συλλέγουν
οι φορολογούμενοι για να καλύψουν
το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ.
Το υπουργείο Οικονομικών μελετά το
ενδεχόμενο να υποχρεώσει τους φορολογουμένους να εφοδιαστούν ακόμα και με bar code και να σκανάρουν
μέσω κινητών τηλεφώνων ή σαρωτών
τις αποδείξεις για να τις υποβάλλουν
στην Εφορία.
Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να
αντιμετωπίσουν τις αλλαγές από το
επόμενο έτος, αφού για την υποβολή
των φετινών αποδείξεων ο υπουργός
Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου
έχει ανακοινώσει ότι θα αποσταλούν
μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις του
2011 στην Εφορία σε κλειστό φάκελο χωρίς να απαιτείται η καταγραφή
των στοιχείων τους σε ειδικές φόρμες.
Από τις αρχές του νέου έτους όμως οι
φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με μία νέα κατάσταση, όπου δεν
αποκλείεται κάθε φορά που κάνουν μία
αγορά να πρέπει να δώσουν στον πωλητή μια πλαστικοποιημένη κάρτα με
τον γραμμωτό κωδικό, το γνωστότερο
ως bar code, ώστε να αποστέλλονται
τα στοιχεία της απόδειξης ηλεκτρονικά
από την επιχείρηση στην Εφορία. Το
τοπίο θα ξεκαθαρίσει έπειτα από ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, στην
οποία έχουν τεθεί οι τρεις εναλλακτικοί
τρόποι υποβολής των αποδείξεων που
αφορούν:
1. Χειροκίνητη ηλεκτρονική καταγραφή των αποδείξεων από τον φορολογούμενο και υποβολή τους. Πρόκειται
για την αρχική επιλογή του υπουργείου
Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία ο
φορολογούμενος καταγράφει τα στοιχεία των αποδείξεων σε εφαρμογές
που παρέχονται από τρίτους. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να εκτελούνται
σε προσωπικό υπολογιστή, σε κινητό
τηλέφωνο ή και στο Διαδίκτυο. Σε κάθε
εφαρμογή καταγράφονται από κάθε
απόδειξη η ημερομηνία, το συνολικό
ποσό, ο ΑΦΜ της επιχείρησης και προαιρετικά δίνεται η ώρα της συναλλαγής

και ο μοναδικός αριθμός της απόδειξης. Η ηλεκτρονική φόρμα υποβάλλεται στην Εφορία σε ετήσια βάση μαζί
με τη φορολογική δήλωση, αλλά δίνεται η δυνατότητα υποβολής στοιχείων
σε προγενέστερο χρόνο και πίστωσης
σε οικογενειακή μερίδα με δυνατότητα
διαχωρισμού σε περίπτωση διαζυγίου.
2. Αποστολή των στοιχείων της απόδειξης και του κωδικού (bar code) του
φορολογουμένου από την επιχείρηση.
Σε αυτή την εναλλακτική περίπτωση οι
επιχειρήσεις είναι αυτές που στέλνουν
τα στοιχεία των αποδείξεων στη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Στην περίπτωση αυτή όμως θα
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα συσχέτισης της συναλλαγής με τον ΑΦΜ
του πελάτη και για λόγους προστασίας
της ιδιωτικότητας της συναλλαγής, το
υπουργείο Οικονομικών δεν θέλει να
συμπεριλάβει τον ΑΦΜ στη διαδικασία. Ετσι, προτείνεται να καθιερωθεί
ένας άλλος μοναδικός κωδικός πελάτη,
ο οποίος θα αποδίδεται από τη ΓΓΠΣ
ύστερα από αίτηση στο ΤaxisΝet. Ο
αριθμός αυτός θα έχει 11 ψηφία και
θα μπορεί να τυπωθεί σε μορφή γραμμωτού κώδικα (bar code) από τον φορολογούμενο και στη συνέχεια είτε να
πλαστικοποιηθεί είτε να φορτωθεί σε
ένα κινητό τηλέφωνο και να «διαβάζεται» από τους σαρωτές των επιχειρήσεων. Αν η ταμειακή μηχανή δέχεται
τα στοιχεία του πελάτη, θα πρέπει να
στέλνει τις αποδείξεις και στην ΓΓΠΣ
και άρα δεν χρειάζεται να τη στέλνει
ο πελάτης. Προαιρετικά, οι ταμειακές
μηχανές θα μπορούν να δεχτούν τον
κωδικό του φορολογουμένου και με
πληκτρολόγησή του. Εφόσον οι επιχειρήσεις στέλνουν τις αποδείξεις, οι
πελάτες ενημερώνονται, παίρνουν το
αντίγραφο της απόδειξής τους και δεν
χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο έναντι της Εφορίας.
3. Σάρωση των στοιχείων των αποδείξεων από τον φορολογούμενο και ηλεκτρονική υποβολή τους. Η τρίτη εναλλακτική περίπτωση έχει και bar code

και επιπλέον ταλαιπωρία για τους φορολογουμένους. Οι φορολογούμενοι
καλούνται να σαρώνουν άλλο γραμμωτό κωδικό, που αυτή τη φορά θα αποτυπώνεται στην απόδειξη και θα περιλαμβάνει πληροφορίες για την ημερομηνία
και την ώρα της συναλλαγής, τον ΑΦΜ
της επιχείρησης, το συνολικό ποσό και
τον μοναδικό αριθμό της απόδειξης. Οι
πολίτες θα μπορούν να σαρώνουν τον
γραμμωτό κωδικό (μέσω κινητών τηλεφώνων ή σαρωτών), προκειμένου τα
στοιχεία της απόδειξης να εισάγονται
στην εφαρμογή συλλογής αποδείξεων
και να αποστέλλονται στη ΓΓΠΣ.
«Κάθε συνταξιούχος και λάπτοπ, κάθε
γιαγιά και WiFi»
Οι... καινοτομίες του υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο των προσπαθειών για πάταξη της φοροδιαφυγής συγκεντρώνουν ήδη ποικίλα σχόλια στο
Διαδίκτυο, όπου η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων (www.
gsis.gr) έχει θέσει σε διαβούλευση τις
προδιαγραφές υποβολής των αποδείξεων στην Εφορία. «Τι είναι αυτά τα
πράγματα, δεν μπορείτε να πιάσετε το
μαύρο χρήμα και θα την πληρώσουν
οι φορολογούμενοι; Για ψίχουλα, τα
οποία με τον παλιό νόμο ήταν αφορολόγητα, θα αναγκάσετε τον κόσμο να
μαζεύει αποδείξεις; Στα χωριά τι θα
γίνει, οι ηλικιωμένοι και οι αγράμματοι
τι θα κάνουν;» γράφει ο Μιχάλης. «Είναι
προφανές ότι με την ισχύουσα σήμερα
κατάσταση υπάρχει ήδη η δυνατότητα
ανταλλαγών αποδείξεων. Με τη χρήση κωδικών φορολογουμένων όμως
η πρακτική αυτή διευκολύνεται και θα
διευρυνθεί» σημειώνει ο Παναγιώτης Ρ.
«Τώρα μπορεί ο κάθε πολίτης να γίνει
κομπιουτεράκιας και να σπουδάσει νέες
τεχνολογίες, κάθε συνταξιούχος και λάπτοπ, κάθε γιαγιά και WiFi, θα βλέπει
και τα στατιστικά της Φιλίτσας...» γράφει ο Πασχάλης Δ. «Είναι άκρως εκνευριστικό να σου λένε ότι προκειμένου να
προχωρήσουμε σε μηχανοργάνωση θα
προκαλέσουμε περισσότερη γραφειοκρατία» τονίζει ο Ιωάννης Χ.
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