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Στα πλαίσια του άρθρου 7 του Νόμου 
3861 για την ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις, προβλέπεται η 

Με τις διατάξεις του άρθρου 57 ν. 3863 
/2010 (ΦΕΚ. 115 /τ.Α΄/15-07-2010) πα-
ρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους 
εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α. 
- Ε.Τ.Α.Μ., να εξοφλήσουν ή να ρυθμί-
σουν την οφειλή τους με ιδιαίτερα ευ-
νοϊκούς όρους.
Ειδικότερα, οι εργοδότες έχουν τη δυ-
νατότητα:
Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθε-
σμων απαιτητών εισφορών με έκπτω-
ση 80% επί των προσθέτων τελών (οί-
κοθεν και αυτοτελών).
Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των 
ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών 
μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 
60% επί των προσθέτων τελών (οίκο-
θεν και αυτοτελών). Το ποσό της κάθε 
μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μι-

κρότερο των 200,00 €.
Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν 
της προαναφερόμενης ευνοϊκής ρύθμι-
σης, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική 
αίτηση για ρύθμιση στο αρμόδιο Υπο-
κατάστημα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι 
την 15/10/2010, για τον προσδιορισμό 
του ύψους της συνολικής οφειλής τους, 
η οποία θα εξοφληθεί ή θα ρυθμισθεί 
στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσό-
δων ή Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκα-
ταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Εφόσον η αίτηση για έλεγχο και ρύθ-
μιση των οφειλών υποβληθεί μετά την 
15.10.2010 τα ανωτέρω ποσοστά των 
εκπτώσεων καθορίζονται σε 40% και 
20% αντίστοιχα για τις ανωτέρω περι-
πτώσεις.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Δωρεάν τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή 
από το Εθνικό Τυπογραφείο

πρόσβαση σε όλα τα φύλλα της Εφημε-
ρίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) δωρεάν.
Κατόπιν τούτου, όλα τα Φ.Ε.Κ. σε ηλε-
κτρονική μορφή είναι πλέον διαθέσιμα 
δωρεάν από την ιστοσελίδα του Εθνικού 
Τυπογραφείου (Ν.3861/2010,άρθρο 7 /
τ.Α’ 112 -13.7.2010).
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- Πάγωμα μισθών για το 2010 

συμφώνησαν ΓΣΕΕ και ΣΕΒ

- Σύντομα η εγκύκλιος για ευ-

νοϊκή ρύθμιση οφειλών προς 

τα Ταμεία.

- ΦΠΑ 23% από 11% σε προϊό-

ντα και υπηρεσίες

- Κεραμίδα 600 εκατ. ευρώ σε 

παλαιούς και νέους ιδιοκτήτες

- Ερχονται αποδείξεις δύο τα-

χυτήτων

- Τα 10 δικαιολογητικά που θα 

υποβληθούν για τον ΦΑΠ



ΠΟΛ. 1102/2010 (25/06/2010) - Οδη-
γίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης 
Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών 
Προσώπων.

Σε οριστική συμφωνία κατέληξαν ΓΣΕΕ 
και εργοδοτικές ενώσεις με τις δύο 
πλευρές να δίνουν τα χέρια για Εθνι-
κή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που 
προβλέπει πάγωμα μισθών και μικρές 
αυξήσεις για το 2011 και 2012 που 
υπολογίζονται στο 1,5% και στο 1,7%, 
αντίστοιχα, όταν ο πληθωρισμός της 
Ελλάδας ξεπερνάει το 5%. 
Σύμφωνα με όσα αποφάσισαν ΓΣΕΕ 
και εργοδότες οι κατώτερες μηνιαίες 
αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα δεν με-
ταβάλλονται για φέτος και οι μικρές αυ-
ξήσεις θα ισχύσουν από τον Ιούλιο του 
2011, με τον βασικό μισθό να αυξάνε-
ται από 740 ευρώ σε 750 ευρώ, ενώ το 
καλοκαίρι του 2012 θα υπάρξει ακόμη 
μία μικρή αύξηση 10 ευρώ, με τον μι-
σθό να υπολογίζεται στα 760.
Παράλληλα συμφωνήθηκε το επίδομα 
αδείας και τα δώρα Χριστουγέννων και 
Πάσχα να αναγνωρίζονται ως τακτικές 
αποδοχές.
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγό-
πουλος, χαρακτήρισε την υπογραφή 
της σύμβασης ως πράξη ευθύνης και 
σημείωσε ότι η ΓΣΕΕ πέτυχε τη μεγαλύ-
τερη δυνατή διασφάλιση του 13ου και 
14ου μισθού.
«Είμαι έτοιμος να υπογράψω ακόμη και 
μηδενικές αυξήσεις για να διασφαλίσω 
τη διατήρηση όλων των θέσεων εργα-
σίας», τόνισε ο Γιάννης Παναγόπουλος 
και κάλεσε
«όσους διαπραγματευτούν για τις κλα-
δικές συμβάσεις να προστατεύσουν τις 
θέσεις εργασίας».
Επίσης, δήλωσε ότι η υπογραφή αυ-
τής της συλλογικής σύμβασης κρατάει 
ζωντανό το θεσμό των συλλογικών δι-
απραγματεύσεων και αποτελεί κάποιο 
φως στο τούνελ που έχει επιβάλλει η 
τρόικα των δανειστών της χώρας και 
έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση με την 
πολιτική της, ενώ χαρακτήρισε μέγγενη 
το μνημόνιο.
Την επιθυμία του για «κοινωνική ειρή-
νη» εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δη-
μήτρης Δασκαλόπουλος και πρόσθεσε 
ότι «σε δύσκολες καταστάσεις μπορού-
με να βρούμε σημεία σύγκλισης».
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκί-
δης δήλωσε ότι «η υπογραφή της νέας 

ΕΓΣΣΕ έρχεται να καταδείξει την απο-
φασιστικότητα της ελληνικής κοινω-
νίας για την αντιμετώπιση της βαθιάς 
κρίσης που βιώνει η οικονομία της χώ-
ρας μας».«Αχτίδες φωτός» βλέπει στο 
τούνελ ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δημή-
τρης Ασημακόπουλος και δηλώνει ότι 
«δεν υποκύψαμε στην λογική της περι-
κοπής εισοδημάτων και στις μηδενικές 
αυξήσεις στην τριετία. Πιστεύουμε ότι 
δεν είναι όλα “μαύρα” στην Οικονο-
μία. Μπορούμε να τα καταφέρουμε».
Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέ-
ου χαιρέτησε την υπογραφή Εθνικής 
Συλλογικής Σύμβασης και τόνισε ότι 
πρόκειται για «ένα γεγονός σημαντι-
κό, ιδιαιτέρως αυτήν την περίοδο που 
η χώρα, οι Έλληνες, καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε μια χωρίς προηγού-
μενο κρίση». «Εργαζόμαστε για να οι-
κοδομήσουμε μία ευρύτερη κοινωνική 
συμμαχία και να δημιουργήσουμε ένα 
καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας», 
κατέληξε.Ο εκπρόσωπος της Νέας Δη-
μοκρατίας, Πάνος Παναγιωτόπουλος, 
για την υπογραφή της νέας Εθνικής Γε-
νικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 
έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ως Νέα 
Δημοκρατία, χαιρετίζουμε την υπογρα-
φή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας. Θεωρούμε 
το γεγονός αυτό, ως ένα πάρα πολύ 
σημαντικό δείγμα της ωριμότητας και 
της σοβαρότητας των κοινωνικών 
εταίρων».«Την εργοδοτική πλειοψη-
φία της ΓΣΕΕ» καταγγέλλει το ΚΚΕ «που 
αποδείχτηκε για μία ακόμα φορά η πέ-
μπτη φάλαγγα των κεφαλαιοκρατών 
στο εργατικό κίνημα».Όπως σημειώνει 
στην ανακοίνωσή του «η σύμβαση που 
υπέγραψε, αποτελεί πρόκληση πρώτου 
μεγέθους, είναι σύμφωνη με την αξίω-
ση των βιομηχάνων για μείωση των μι-
σθών» και χαρακτηρίζει «εμπαιγμό τα 
περί εξασφάλισης του 13ου και 14ου 
μισθού».«Η σύμβαση αυτή δίνει τη χα-
ριστική βολή στους μισθούς τους βά-
ζει στην κατάψυξη για τρία χρόνια και 
οδηγεί τους εργαζόμενους σε ακόμα 
μεγαλύτερη εξαθλίωση και φτώχεια», 
δήλωσε Δημήτρης Στρατούλης, μέλος 
της Π.Γ του ΣΥΝ και της Επιτροπής Ερ-
γατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Πάγωμα μισθών για το 2010 συμφώνησαν 
ΓΣΕΕ και ΣΕΒ
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ΠΟΛ. 1089/2010 (14/06/2010) - Παράτα-
ση υποβολής δήλωσης φόρου ακίνητης 
περιουσίας νομικών προσώπων έτους 
2010.

ΠΟΛ. 1100/2010 (24/06/2010) - Κοινοποί-
ηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 
61, 62, 63 και 81 του Ν.3842/23.4.2010 
(ΦΕΚ 58Α) «αποκατάσταση φορολογικής 
δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδι-
αφυγής και άλλες διατάξεις».

ΠΟΛ. 1090/2010 (14/06/2010) - Χρόνος 
υποβολής των καταστάσεων και ισοζυ-
γίων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 
(Κ.Β.Σ.).

ΠΟΛ. 1094/2010 (14/06/2010) - Φορολο-
γία Ακίνητης Περιουσίας.

ΠΟΛ. 1106/2010 (29/06/2010) - Απλο-
ποίηση στη διαδικασία έκδοσης 
φορολογικών στοιχείων στις ενδο-
κοινοτικές συναλλαγές. – Τροποποίηση - 
αντικατάσταση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. 
1041614/324/0015/ΠΟΛ. 1100/4.4.1995 
(ΦΕΚ Β΄ 305).

ΠΟΛ. 1110/2010 (05/07/2010) - Αντιμε-
τώπιση θεμάτων εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ 
που προκύπτουν από την εφαρμογή του 
νέου φορολογικού συστήματος.

ΠΟΛ. 1111/2010 (06/07/2010) - ΦΠΑ σε 
επισκευή αγαθών στα πλαίσια εγγύησης 
καλής λειτουργίας (claims).

Εγκύκλιος ΙΚΑ Γ991104/2010 
(16/07/2010) - Πάγιο Σύστημα ρύθμισης 
οφειλομένων εισφορών προς το Ι.Κ.Α. 
– Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 50/2010 (07/07/2010) - 
Προγράμματα προώθησης της απασχό-
λησης με επιχορήγηση - επιδότηση των 
ασφαλιστικών εισφορών για την πρό-
σληψη ανέργων.

http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14108
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14078
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14104
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14086
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14089
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14130
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14134
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14146
http://www.pofee.gr/news.jsp;jsessionid=A1BC0D5658525473BEE42FFB208DC8DD?id=lawbank-documents-14160
http://www.pofee.gr/news.jsp?id=lawbank-documents-14154


ENTOΣ της ερχόμενης εβδομάδας ανα-
μένεται να εκδώσει η ηγεσία του Yπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης την εγκύκλιο, προκειμένου να τεθεί 
σε εφαρμογή ο ευνοϊκός τρόπος ρύθμι-
σης οφειλόμενων εισφορών προς τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς, η οποία 
θα έχει ισχύ έως τις 15 Οκτωβρίου.
Σύντομα η εγκύκλιος για ευνοϊκή ρύθ-
μιση οφειλών προς τα Ταμεία.              
 
 ENTOΣ της ερχόμενης εβδομάδας 
αναμένεται να εκδώσει η ηγεσία του 
Yπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης την εγκύκλιο, προκειμέ-
νου να τεθεί σε εφαρμογή ο ευνοϊκός 
τρόπος ρύθμισης οφειλόμενων εισφο-
ρών προς τους ασφαλιστικούς οργανι-
σμούς, η οποία θα έχει ισχύ έως τις 15 
Οκτωβρίου.

Αναλυτικότερα, έως το πρώτο δεκαπεν-
θήμερο του Οκτωβρίου σε περίπτωση 
εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερού-
μενων ασφαλιστικών εισφορών παρέ-
χεται έκπτωση στις επιχειρήσεις 80% 

επί των πρόσθετων τελών και λοιπών 
επιβαρύνσεων, ενώ για τμηματική εξό-
φληση παρέχεται έκπτωση 60% επί των 
πρόσθετων τελών. 
Οι εκπτώσεις του πάγιου συστήματος 
ρύθμισης οφειλών που περιλαμβά-
νονται στο νομοσχέδιο για το ασφα-
λιστικό είναι κατά πολύ μικρότερες. 
Συγκεκριμένα, για εφάπαξ εξόφληση 
προβλέπεται 40%, ενώ για τμηματική 
καταβολή 20%. Στη ρύθμιση έχουν τη 
δυνατότητα να ενταχθούν και οι οφει-
λέτες που έχουν προβεί ήδη σε ρύθμι-
ση. 

Συγκεκριμένα, από την ισχύουσα ρύθ-
μιση, για την εξόφληση των οφειλών 
καθορίζονται 36 μηνιαίες δόσεις, με 
την προϋπόθεση της καταβολής από 
τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφο-
ρών. Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των 200 ευρώ. Στόχος του 
υπουργείου είναι η είσπραξη των 12 
δισ. ευρώ που οφείλουν 300.000 επι-
χειρήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία το 
συντομότερο δυνατόν. Η κυβέρνηση 

Σύντομα η εγκύκλιος για ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς τα Ταμεία.

προχωρά σε αυτή την αλλαγή, καθώς 
έως τώρα έχουν σπεύσει να ρυθμίσουν 
μόλις 23.000 οφειλέτες. Εάν οι επιχει-
ρήσεις δεν προβούν σε ρύθμιση των 
οφειλών τους κι αυτή την φορά, τότε 
τα αρμόδια όργανα της κυβέρνησης 
θα προχωρήσουν σε αναγκαστική εί-
σπραξη των οφειλών με μηνύσεις και 
κατασχέσεις.

Στην προσθήκη αναφέρεται αναλυτικά 
το εξής: «Κατά παρέκκλιση των ανω-
τέρω και εφόσον υποβληθεί μέχρι 15 
Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους αίτη-
ση εξόφλησης των καθυστερούμενων 
ασφαλιστικών εισφορών, παρέχεται 
έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τε-
λών σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης 
και 60% σε περίπτωση τμηματικής εξό-
φλησης αυτών. Τα ανωτέρω εφαρμόζο-
νται και επί οφειλετών οι οποίοι έχουν 
ήδη υποβάλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί 
στη ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης 
οφειλετών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40 Α) και τηρούν τους όρους αυτής». 

ΜΕ ΣΤΟΧΟ την άντληση 1 δισ. 
ευρώ, το υπουργείο Οικονο-
μικών έχει λάβει την απόφα-
ση να μεταβιβάσει προϊόντα 
και υπηρεσίες από 11% ΦΠΑ 
σε 23%. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, τα πρώτα προϊόντα 
που θα φορολογηθούν με 
23% είναι τα μη αλκοολούχα 
ποτά, δηλαδή τα αναψυκτικά, 
ενώ στο τραπέζι των συζητή-
σεων έχει πέσει πρόταση να 
φορολογούνται με ΦΠΑ 23% 
και τα εστιατόρια, με εξαί-
ρεση αυτά που βρίσκονται 
εντός ξενοδοχειακών μονά-
δων, με στόχο να μην πληγεί 

ο τουρισμός. 

Επίσης το Σώμα Δίωξης Οι-
κονομικού Εγκλήματος έχει 
αναλάβει το δύσκολο έργο 
της περιστολής του λαθρε-
μπορίου στον χώρο των 
καυσίμων και των καπνι-
κών προϊόντων, καθώς μετά 
τις αλλεπάλληλες αυξήσεις 
στους ειδικούς φόρους κατα-
νάλωσης και στους συντελε-
στές ΦΠΑ παρουσιάζει έξαρ-
ση. Μάλιστα, σύμφωνα με 
τον επικεφαλής του ΣΔΟΕ κ. 
Ι. Καπελέρη, τους καλοκαιρι-

νούς μήνες θα γίνουν αρκετοί 
έλεγχοι σε τουριστικές περι-
οχές για να διαπιστωθεί αν 
κυκλοφορούν και πωλούνται 
στους ανυποψίαστους τουρί-
στες ποτά«μπόμπες». Από την 
άλλη, ο γενικός γραμματέας 
Φορολογικών και Τελωνεια-
κών Θεμάτων κ. Δ. Γεωργα-
κόπουλος επισκέπτεται κα-
θημερινά τις Εφορίες ανά την 
επικράτεια με στόχο να πιέσει 
τους επικεφαλής των ΔΟΥ να 
κυνηγήσουν ληξιπρόθεσμους 
οφειλέτες και ΦΠΑ. 

ΦΠΑ 23% από 11% σε προϊόντα και υπηρεσίες 

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
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Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Nτόμινο μεγάλων αυξήσεων στους 
φόρους και τα τέλη που βαρύνουν 
τα ακίνητα, θα επιφέρει η αύξηση 
των αντικειμενικών αξιών από την 
αρχή του 2011. Η αναπροσαρμογή 
«κλείδωσε» μετά τις δηλώσεις του 
υπουργού Οικονομικών Γ. Παπα-
κωνσταντίνου, ο οποίος είπε ότι 
στην αρχή της επόμενης χρονιάς 
θα αλλάξουν οι αντικειμενικές αξί-
ες, ενώ θα δημιουργηθεί ένα σύ-
στημα αυτόματης αναπροσαρμο-
γής έτσι ώστε να μην υπάρχουν οι 
χαώδεις διαφορές με τις εμπορικές 
τιμές των ακινήτων. 

Η δεύτερη δόση της αύξησης θα 
γίνει στις αρχές του 2012. Οι προ-
βλέψεις ειδικών της αγοράς κά-
νουν λόγο για αύξηση κατά μέσο 
όρο 20%-50%, ενώ σε ορισμένες 
περιοχές μπορεί να φτάσει το 
100%. Αλλωστε, υπάρχουν περι-
πτώσεις όπου η ψαλίδα εμπορικών 
? αντικειμενικών ξεπερνά το 200%, 
οπότε στις δύο επόμενες αναπρο-
σαρμογές πρέπει να κλείσει.
400 εκατ. το 2011 
Για τις αντικειμενικές αξίες υπάρχει 
πρόβλεψη και στο Μνημόνιο, το 
οποίο αναφέρει ότι για το 2011 θα 
εισπραχθούν 400 εκατ. και το 2012 
άλλα 200 εκατ. ευρώ, πράγμα που 
σημαίνει ότι τις μεγαλύτερες αυ-
ξήσεις θα τις δούμε τον ερχόμενο 
Ιανουάριο.
Τα ακίνητα στις λεγόμενες «φθη-
νές» αλλά αναπτυσσόμενες γειτο-
νιές θα πληρώσουν το «μάρμαρο» 
της αύξησης των νέων αντικειμενι-
κών αξιών, ενώ μικρότερη θα είναι 
η αναπροσαρμογή στις «ακριβές» 

συνοικίες διότι εκεί η ψαλίδα με τις 
εμπορικές είναι μικρή.
Οι φόροι και οι υπόλοιπες επιβα-
ρύνσεις που θα πάρουν φωτιά μετά 
την 1/1/2011 είναι:
1. Ο νέος Φόρος Ακίνητης Περιου-
σίας. Οι φορολογούμενοι με ακίνη-
τη ιδιοκτησία πάνω από 400.000 
ευρώ θα πληρώνουν πλέον περισ-
σότερο φόρο.
2. Οι φόροι μεταβίβασης, κληρο-
νομιών, γονικών παροχών και δω-
ρεών. Οποιος δηλαδή κάνει μετα-
βίβαση από την επόμενη χρονιά 
θα πληρώσει περισσότερο φόρο.
3. Ακριβότερη θα είναι η πρώτη 
κατοικία και για όσους πάρουν σπί-
τι πάνω από τα 250.000 ευρώ (το 
ποσό προσαυξάνεται κατά 25.000 
για κάθε παιδί και 30.000 για το 
τρίτο παιδί).
4. Οι αμοιβές συμβολαιογράφων, 
δικηγόρων και μεσίτών υπολογί-
ζονται με βάση την αντικειμενική, 
οπότε θα είναι υψηλότερες από του 
χρόνου. Π.χ. ο συμβολαιογράφος 
αμείβεται με 1,2% έως 2% επί της 
αναγραφόμενης στο συμβόλαιο 
τιμής, ο μεσίτης λαμβάνει έως 2% 
επί της αξίας του ακινήτου ενώ ο 
δικηγόρος από 0,01% έως 1%, ενώ 
στο υποθηκοφυλακείο καταβάλλε-
ται 4,75 %ο επί της αντικειμενικής.
5. Υπέρογκα θα είναι τα έξοδα με-
τεγγραφής του ακινήτου στο υπο-
θηκοφυλακείο και στο κτηματολό-
γιο.
6. Αυξάνεται ο ΦΠΑ για δεύτερη 
κατοικία και εξοχικό.
7. Απογειώνονται και τα τεκμήρια 
διαβίωσης, αφού πλέον θα προσ-
διορίζονται με βάση τις αυξημένες 

αντικειμενικές αξίες.
8. Αυξάνονται οι φόροι από ενοίκια 
και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 
(ΤΑΠ) που εισπράττεται μέσω ΔΕΗ. 
Ο φόρος εισοδήματος επί των ενοι-
κίων δεν μπορεί να είναι μικρότε-
ρος από 3,5% της αντικειμενικής 
αξίας, ενώ υπάρχει και ο συμπλη-
ρωματικός φόρος 1,5%-3% επί των 
μισθωμάτων.
9Οσοι δεν κάνουν τακτοποίηση 
ημιυπαιθρίων θα κληθούν να πλη-
ρώσουν πρόστιμο διατήρησης με 
τις νέες αντικειμενικές αξίες.
Ψιλά γράμματα

Το κρυφό χαράτσι και το 
σήμα για αγορές

Κρυφό χαράτσι θα πληρώνουν για 
πάντα και όσοι ιδιοκτήτες ακινή-
των βρίσκονται οριακά κάτω από 
το αφορολόγητο όριο των 400.000 
ευρώ για την επιβολή του Φόρου 
Ακίνητης Περιουσίας. Η? ΦΑΠ(α) 
θα έλθει αφού η αύξηση των αντι-
κειμενικών αξιών θα οδηγήσει χιλι-
άδες ιδιοκτήτες στην τσιμπίδα της 
Εφορίας.

Ουσιαστικά η κυ¬βέρνηση δίνει 
«περιθώριο» έξι μηνών και στέλνει 
«σήμα» σε όσους σκοπεύουν να 
αγοράσουν κάποιο σπίτι να σπεύ-
σουν αμέσως, ώστε να μην επιβα-
ρυνθούν όταν οι αντικειμε¬νικές 
αξίες θα εκτοξευτούν στα ύψη. 
Παράλληλα αφήνει 1,5 εκατ. ιδιο-
κτήτες να «τακτοποιήσουν» τους 
ημιυπαίθριούς τους με τις αντικει-
μενικές αξίες του 2007, αλλιώς τα 
πρόστιμα θα είναι πολύ υψηλότε-
ρα.

Κεραμίδα 600 εκατ. ευρώ σε παλαιούς και νέους ιδιοκτήτες 
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ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα των 
αποδείξεων ετοιμάζει το υπουρ-
γείο Οικονομικών, ώστε οι πολίτες 
να συνεχίσουν να ζητούν τα «μαγι-
κά χαρτάκια» για να εξασφαλίσουν 
το αφορολόγητο όριο των 12.000 
ευρώ και παράλληλα να κερδίσουν 
πρόσθετες φοροεκπτώσεις. Παράλ-
ληλα το υπουργείο Οικονομικών 
αναμένεται το επόμενο διάστημα 
να ανακοινώσει τη μεταφορά στον 
υψηλό συντελεστή ΦΠΑ ορισμένων 
σημαντικών κατηγοριών προϊό-
ντων και υπηρεσιών, προκειμένου 
να εξασφαλίσει πρόσθετα έσοδα 
1 δισ. ευρώ, όπως έχει δεσμευθεί 
μέσω του μνημονίου. Αλλωστε η 
εικόνα από τις εισπράξεις ΦΠΑ το 
πρώτο εξάμηνο του έτους ναι μεν 
κινείται σε θετικό έδαφος, ωστόσο 
υπολείπεται σημαντικά των στόχων 
που έχουν τεθεί στον προϋπολογι-
σμό. 

Το υπουργείο εξετάζει να εφαρμό-
σει από το 2011 σύστημα δύο τα-
χυτήτων για τις αποδείξεις. Αυτό θα 
λειτουργεί ως εξής: 

* Στην πρώτη ταχύτητα θα είναι 
αποδείξεις που οι πολίτες θα εμφα-
νίζουν σε μεγάλο ποσοστό στις φο-
ρολογικές δηλώσεις, όπως είναι για 
παράδειγμα οι αποδείξεις των σου-
περμάρκετ. Για αυτές τις περιπτώ-
σεις το υπουργείο Οικονομικών με-
λετάει να λαμβάνεται υπόψη για το 
χτίσιμο του αφορολογήτου ορίου 
το μισό του ποσού που αναφέρεται 
στην απόδειξη που αφορά δαπάνες 
από σουπερμάρκετ. Ετσι, αν για πα-
ράδειγμα κάποιος μαζέψει το 2011 
αποδείξεις από σουπερμάρκετ αξί-

ας 5.000 ευρώ, στη φορολογική δή-
λωση θα αναγράψει 2.500 ευρώ. 

* Στη δεύτερη ταχύτητα θα ανήκουν 
αποδείξεις που αφορούν επαγγέλ-
ματα που εμφανίζουν σημαντική 
ροπή στη φοροδιαφυγή, όπως έχει 
προκύψει από στατιστικά στοιχεία 
του ΣΔΟΕ και της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Στα επαγγέλματα αυτά περιλαμβά-
νονται τα συνεργεία αυτοκινήτων, 
οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι 
καθηγητές που κάνουν ιδιαίτερα 
μαθήματα, οι γιατροί, οι δικηγόροι, 
τα συνεργεία καθαρισμών κτιρί-
ων κτλ. Για αυτές τις αποδείξεις το 
υπουργείο Οικονομικών εξετάζει 
για κάθε απόδειξη που θα ζητεί ο 
φορολογούμενος να πολλαπλασιά-
ζεται το ποσό που αναγράφεται σε 
αυτήν επί δύο και αυτό το τελικό 
ποσό να περιλαμβάνεται στη φο-
ρολογική δήλωση. Ετσι, αν για πα-
ράδειγμα κάποιος λάβει απόδειξη 
από γιατρό ύψους 100 ευρώ, ο φο-
ρολογούμενος για τη συγκεκριμένη 
απόδειξη θα αναγράψει στη φορο-
λογική του δήλωση 200 ευρώ. Με 
αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει ότι με 
μεγαλύτερη ευκολία θα «χτίσει» το 
αφορολόγητο όριο και παράλληλα 
θα έχει πρόσθετη φοροέκπτωση 
για το ποσό της αξίας των αποδείξε-
ων που ξεπερνούν το αφορολόγητο 
όριο. 

Σήμερα μπορεί κάποιος να συγκε-
ντρώσει αποδείξεις συνολικής αξί-
ας ως 15.000 ευρώ, από τις οποίες 
τα 12.000 ευρώ θα καλύψουν το 
αφορολόγητο όριο και τα υπόλοιπα 
3.000 

ευρώ θα προσφέρουν πρόσθετη 
φοροέκπτωση 300 ευρώ (3.000 Χ 
10%). Σύμφωνα με ασφαλείς πλη-
ροφορίες του «Βήματος», μια σκέ-
ψη του οικονομικού επιτελείου 
της κυβέρνησης είναι το συνολικό 
ποσό των αποδείξεων που θα μπο-
ρεί να συγκεντρώσει κάποιος να 
ανέρχεται σε 18.000 ευρώ ή ακόμη 
και σε 20.000 ευρώ αντί για 15.000 
ευρώ σήμερα. Ετσι, αν κάποιος συ-
γκεντρώσει το σύνολο του νέου 
ανώτατου ορίου, δηλαδή 20.000 
ευρώ, θα εξασφαλίσει πέραν του 
αφορολογήτου ορίου και πρόσθετη 
έκπτωση φόρου 800 ευρώ (8.000 Χ 
10%). Πάντως για εφέτος θεωρείται 
απίθανο να αλλάξει το ισχύον σύ-
στημα των αποδείξεων. Οι όποιες 
αλλαγές εφαρμοστούν θα ισχύσουν 
από το 2011, που είναι άλλωστε 
έτος-«κλειδί» για την πορεία μείω-
σης του ελλείμματος του κρατικού 
προϋπολογισμού. Μάλιστα, από 
το επόμενο έτος οι Εφορίες, αφού 
συγκεντρώσουν όλους τους φακέ-
λους των φορολογουμένων με τις 
αποδείξεις, θα προχωρούν στη συ-
νέχεια σε δειγματοληπτικό έλεγχο 
του 1%-2% των φακέλων, και μά-
λιστα θα κρατούν στατιστικά στοι-
χεία για τι είδους αποδείξεις έχουν 
συγκεντρώσει οι φορολογούμενοι. 
Το δείγμα θα είναι απολύτως αντι-
προσωπευτικό, όπως αναφέρουν 
στελέχη του υπουργείου Οικονο-
μικών, και με βάση τα στοιχεία που 
θα προκύπτουν θα γίνονται και δι-
ορθωτικές κινήσεις όσον αφορά το 
ποσοστό βαρύτητας για ορισμένες 
κατηγορίες επαγγελματιών. 

Ερχονται αποδείξεις δύο ταχυτήτων 
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Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιου-
σίας νομικών προσώπων υποβάλ-
λεται μέχρι 30 Ιουλίου ανεξαρτήτως 
ΑΦΜ, σε ένα αντίτυπο.

Τον νέο φόρο ακίνητης περιουσίας 
του 2010 καλούνται να πληρώσουν 
μέχρι το τέλος Ιουλίου επιχειρήσεις, 
τράπεζες, δημόσιο, ΟΤΑ και Εκκλη-
σία. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης 
Περιουσίας νομικών προσώπων 
υποβάλλεται μέχρι 30 Ιουλίου ανε-
ξαρτήτως ΑΦΜ, σε ένα αντίτυπο 
και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, 
με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Για απαλλαγή δασικής έκτασης 
απαιτείται ο χαρακτηρισμός της ως 
δασικής να προκύπτει είτε από δι-
οικητική πράξη, είτε, σε περίπτωση 
αμφισβήτησης, από απόφαση του 
ΣτΕ. Σε περίπτωση επίκλησης της 
σχετικής απαλλαγής απαιτείται είτε 
η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. 
είτε η σχετική βεβαίωση από την 
αρμόδια διοικητική αρχή. Συγκε-
κριμένα:
Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύ-
θυνση Δασών νομαρχιακού επιπέ-
δου, στις περιπτώσεις που έχει κα-
ταρτιστεί το δασολόγιο ενός νομού, 
με την κύρωση του δασικού χάρτη 
της περιοχής από τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων.
Βεβαίωση των αρμόδιων επιτρο-
πών στις περιπτώσεις που δεν έχει 
ακόμη καταρτιστεί δασολόγιο.
Απόφαση του νομάρχη, στις περι-
πτώσεις αναδασωτέων εκτάσεων.
Απόφαση του αρμόδιου γενικού 

γραμματέα της Περιφέρειας, στις 
περιπτώσεις δασών που ασκούν 
ιδιαίτερη προστατευτική επίδραση 
επί των εδαφών και των υπόγειων 
υδάτων. Ειδικά για τα δάση στην 
περιφέρεια Αττικής και του νομού 
Θεσσαλονίκης, η κατάταξη αυτή 
γίνεται με απόφαση του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων.

2. Βεβαίωση του υπουργείου Εξωτε-
ρικών για απαλλαγή, με τον όρο της 
αμοιβαιότητας, ακινήτων ιδιοκτησί-
ας ξένων κρατών που χρησιμοποι-
ούνται για την εγκατάσταση των 
πρεσβειών και προξενείων αυτών.

3. Βεβαίωση της Εφορίας Αρχαιο-
τήτων για απαλλαγή ακινήτων, τα 
οποία έχουν δεσμευθεί από την αρ-
χαιολογική υπηρεσία του υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Τουρισμού, λόγω 
αρχαιολογικής έρευνας. Μετά την 
πάροδο τριών ετών από την έκδο-
σή της, απαιτείται επί πλέον βεβαί-
ωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι 
δεν έχει αρθεί η δέσμευση.

4. Φωτοαντίγραφο της άδειας ή 
του πρωτοκόλλου κατεδάφισης, το 
οποίο να είναι σε ισχύ την 1η Ιανου-
αρίου 2010 για απαλλαγή κτισμά-
των για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια 
ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.

5. Διυπουργική απόφαση επίταξης 
υπουργών Οικονομικών και Εθνι-
κής Αμύνης για απαλλαγή ακινήτων 
τα οποία είναι επιταγμένα από τον 
Στρατό

6. Για απαλλαγή ακινήτων που ιδι-
οχρησιμοποιούνται από μουσείο, 
απαιτείται η προσκόμιση του οικεί-
ου Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύεται 
η απόφαση του Υπουργού Πολιτι-
σμού και Τουρισμού για την ίδρυση 
και λειτουργία του.

7. Για απαλλαγή ακινήτων που ιδιο-
χρησιμοποιούνται από ξένη Αρχαι-
ολογική Σχολή, απαιτείται βεβαίω-
ση της αρμόδιας Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι-
σμού.

8. Για απαλλαγή ιδιωτικού ναού 
γνωστής θρησκείας ή δόγματος, 
απαιτείται βεβαίωση του ιερέα στην 
περιφέρεια του οποίου υπάγεται, 
ότι ο ναός λειτουργεί τουλάχιστον 
μία φορά τον χρόνο.

9. Για την φορολόγηση των ξενο-
δοχειακών επιχειρήσεων με συντε-
λεστή 0,33? απαιτείται η προσκόμι-
ση επικυρωμένου αντιγράφου της 
άδειας λειτουργίας της ξενοδοχεια-
κής επιχείρησης.

10. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Πε-
ριουσίας έτους 2010 δεν απαιτείται 
να συνοδεύεται από τα φύλλα υπο-
λογισμού της αξίας ακινήτων (έντυ-
πα 1 - 5, Κ1 - Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ). Το 
νομικό πρόσωπο υποχρεούται στη 
συμπλήρωση των οικείων φύλλων 
υπολογισμού αξίας ακινήτων, τα 
οποία φυλάσσονται στην έδρα του 
και είναι στη διάθεση της υπηρεσί-
ας, όταν αυτά ζητηθούν.

Τα 10 δικαιολογητικά που θα υποβληθούν για τον ΦΑΠ 

Πηγή: Ημερησία Online


