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.:: επιγραμματικά::.
- “Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του
Ταμείου
Επικουρικής Αλληλοβοηθείας
Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) στο
ΕΤΕΑΜ – Ένταξη του Τομέα
Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΜ
Ν.Π.Δ.Δ.) του ΤΕΑΔΥ στο ΕΤΕΑΜ”

Φορολογικά | Οικονομικά

Διορθώστε έγκαιρα τα στοιχεία για το ΕΤΑΚ
Το υπουργείο Οικονομικών, με απόφασή του που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, αποσαφηνίζει το καθεστώς που
θα ισχύσει για τυχόν διορθώσεις στοιχείων σε ακίνητα που
έχουν δηλωθεί προκειμένου να επιβληθεί το τέλος ακίνητης
περιουσίας.
Οι φορολογούμενοι που έχουν κάνει λάθη ή παραλείψεις θα
πρέπει να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις το πολύ

- Αρ. Πρωτ.: Δ15Β/1095476/
ΕΞ2010/16.7.2010
Έκδοση δελτίων αποστολής
- τιμολογίων (πώλησης), από
αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της κα-

- Ρυθμίσεις χρεών για 150.000
οφειλέτες
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Ειδικά για την
πρώτη εκκαθάριση ΕΤΑΚ και έκτακτης εισφο-

- ΦΠΑ: 65.000 επιχειρήσεις
στο στόχαστρο 200 “ράμπο”

ματοποιούνται μέχρι 30/9/2010, όπως διευκρινίζει η από-

- Στην τελική ευθεία οι ρυθμίσεις για την περαίωση
-Πώς αναγνωρίζονται τα πλασματικά έτη ασφάλισης
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ταβολής μήνα, σε σχέση με το εκκαθαριστικό του Ενιαίου
Τέλους Ακινήτων και Έκτακτης Εισφοράς του 2009, προκειμένου να μην υπάρχουν κυρώσεις.

ράς έτους 2009 της 22ας Ιουνίου 2010, οι διορθώσεις πραγφαση.
ΠΗΓΗ: Έθνος
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“Υπαγωγή των ασφαλισμένων και
συνταξιούχων του Ταμείου
Επικουρικής Αλληλοβοηθείας
Προσωπικού Γενικής Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) στο ΕΤΕΑΜ
– Ένταξη του Τομέα Επικουρικής
Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
(ΤΕΑΜ Ν.Π.Δ.Δ.) του ΤΕΑΔΥ στο
ΕΤΕΑΜ”
Σχετ.: Η εγκ. 58/10 της Διεύθυνσης
Ασφάλισης - Εσόδων
Σας γνωρίζουμε ότι με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 65 του ν.
3863/2010, (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/15-7-2010),
α) οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι επικουρικής σύνταξης του Ταμείου
Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ),
υπάγονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΜ
από 1-9-2010 και β) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΜΝ.Π.Δ.Δ.) του ΤΕΑΔΥ εντάσσεται στο
ΕΤΕΑΜ από 1-8-2010 και οι ασφαλισμένου και συνταξιούχοι του καθίστανται
ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του
ΕΤΕΑΜ.
Από την υπαγωγή – ένταξη των ανωτέρω
φορέων στο ΕΤΕΑΜ και δεδομένου ότι
με τη με αριθμό Φ.20021/8228/372/274-05 (ΦΕΚ 616/10-5-05, τ.β΄) απόφαση
του Υφυπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, ανατέθηκε
στα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα του
ΙΚΑ- ΕΤΑΜ η εκτέλεση και διεκπεραίωση από 1-6-2003 και μετά των πάσης
φύσεως εργασιών επί θεμάτων παροχών του ΕΤΕΑΜ (εγκύκλιο 34/05), οι
αρμόδιες για θέματα απονομής συντάξεων υπηρεσίες του Ιδρύματος θα
παραλαμβάνουν αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται από τους
ανωτέρω ασφαλισμένους για συνταξιοδότηση.
Αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των θεμάτων παροχών συντάξεων
θα ακολουθήσουν με σχετική εγκύκλιο.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
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Έκδοση δελτίων αποστολής - τιμολογίων (πώλησης),
από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
Με αφορμή γραπτά και προφορικά
ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με το αν οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2ζ΄, του π.δ/τος
186/1992 (Κ.Β.Σ.), βάση των οποίων οι
αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
εξέδιδαν τιμολόγια για τις πωλήσεις
των προϊόντων τους, ισχύουν και μετά
την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 19
του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α), θέτουμε
υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
36, παρ. 2ζ΄, του Κ.Β.Σ., ο προϊστάμενος
της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία
μπορεί με απόφασή του, να υποχρεώνει τον παραγωγό αγροτικών προϊόντων στην έκδοση τιμολογίων για την
πώληση του συνόλου της παραγωγής
του, όταν ασκεί οργανωμένη αγροτική
εκμετάλλευση ή επιχείρηση.
Συνεπώς μετά από απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., ο αγρότης
του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., μπορεί
να εκδίδει για τις χονδρικές πωλήσεις
των προϊόντων του είτε δελτίο αποστολής και τιμολόγιο (πώλησης) είτε δελτίο
αποστολής - τιμολόγιο (συνενωμένο
στοιχείο).
Για τις περιπτώσεις που προαναφέρονται επισημάνεται ότι δεν είναι δυνατόν, επιλεκτικά, άλλοτε να εκδίδει
ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος
Φ.Π.Α. τιμολόγια (πώλησης) και άλλοτε
να λαμβάνει για τις πωλήσεις των προϊόντων του από τον αντισυμβαλλόμενο
τιμολόγια αγοράς.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παραγράφων 20 και 21α του άρθρου 19
του ν. 3842/2010, εισάγεται νέο καθεστώς στην τιμολόγηση των αγροτικών

προϊόντων και από 1-6-2010 καθιερώνεται η υποχρέωση στον επιτηδευματία, που αγοράζει αγροτικά προϊόντα
από τα πρόσωπα της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (αγρότες,
αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ειδικού
καθεστώτος ΦΠΑ), να εκδίδει, άμεσα,
συνενωμένο στοιχείο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο, σε κάθε περίπτωση
αγοράς αγροτικών προϊόντων από τα
πρόσωπα αυτά, είτε τα προϊόντα αυτά
διακινούνται με σκοπό την αγορά τους,
είτε αγοράζονται από τον επιτηδευματία με παραλαβή για αγορά στις εγκαταστάσεις του.
3. Ενόψει των προαναφερομένων, για
τις περιπτώσεις εκείνες που αγρότες
του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., με απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου
Δ.Ο.Υ., για την πώληση των προϊόντων
τους εκδίδουν, άμεσα, δελτίο αποστολής - τιμολόγιο (συνενωμένο στοιχείο),
(και όχι Δελτίο αποστολής και τιμολόγιο
πώλησης) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 2ζ΄, του Κ.Β.Σ.,
δεν υφίσταται υποχρέωση και για τον
επιτηδευματία - αγοραστή των υπόψη προϊόντων, για την ίδια συναλλαγή
(αγορά αγροτικών προϊόντων από τα
πρόσωπα αυτά) να εκδώσει συνενωμένο στοιχείο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις
του άρθρου 19 του ν. 3842/2010.
Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα, επιλεκτικά, άλλοτε να εκδίδει ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος
Φ.Π.Α. δελτία αποστολής - τιμολόγια
(πώλησης) για τις πωλήσεις των προϊόντων του και άλλοτε να λαμβάνει για τις
πωλήσεις των υπόψη προϊόντων δελτίο
αποστολής - τιμολόγιο αγοράς από τον
αντισυμβαλλόμενο.
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Ρυθμίσεις χρεών για 150.000 οφειλέτες
Απαλλαγή από τον... βρόχο των δανείων
που τους πνίγει αναζητούν από σήμερα χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά
μέσα από τον νόμο για τη ρύθμιση των
οφειλών τους προς τις τράπεζες. Οπως
ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λ.
Κατσέλη τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις
του νόμου που αφορούν το πρώτο στάδιο της ρύθμισης των χρεών, που είναι
ο εξωδικαστικός συμβιβασμός.
Eπεται, στην περίπτωση που αυτός
αποτύχει, ο συμβιβασμός ενώπιον του
ειρηνοδίκη και αν και τότε δεν βρεθεί
λύση, τότε ο οφειλέτης υπάγεται σε
ρύθμιση με απόφαση του δικαστηρίου.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εκτιμά ότι περίπου 120.000 με 150.000
υπερδανεισμένες οικογένειες θα ωφεληθούν από το θεσμικό πλαίσιο.
Ειδικά στη φάση του εξωδικαστικού
συμβιβασμού έχουν τη δυνατότητα της
επίτευξης συμφωνίας με τους πιστωτές
για καταβολές των ποσών σε ευέλικτες
δόσεις, την εξόφληση των οφειλών με
εφάπαξ καταβολές κ.λπ.
Αρκεί η υποβολή μίας αίτησης στην
τράπεζα ή στις τράπεζες που χρωστούν, με τη συνδρομή καταναλωτικών
ενώσεων ή του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή του Τραπεζικού Μεσολαβητή
ή δικηγόρων.
Προσοχή χρειάζεται σε φορείς που δεν
είναι θεσμοθετημένοι για τέτοιες διαδικασίες και μάλιστα ύστερα από καταγγελίες ζητούν ακόμη και 800 ευρώ ως
αμοιβή.
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός
ότι μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου του 2011
απαγορεύεται ο πλειστηριασμός της
κύριας ή της μοναδικής κατοικίας του
οφειλέτη.
Η επίτευξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού επικυρώνεται από τον ειρηνοδίκη.
Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, αλλά και οι τράπεζες
βομβαρδίζονται αυτές τις ημέρες από
τηλεφωνήματα για την εφαρμογή του
Νόμου (3869/2010), ενώ προβληματισμός επικρατεί στα στελέχη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο κατά
πόσο είναι δυνατόν να υποδεχτούν τεράστιο όγκο αιτήσεων για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Αγκάθι... επίσης αποτελεί, για τις τράπεζες, κατά πόσο είναι εφικτή η μεταξύ

τους συνεργασία, στις περιπτώσεις καταναλωτών που χρωστούν σε περισσότερες από μία.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εξέδωσε οδηγό για τη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού:
1 Ποιους καλύπτει ο νόμος;
Στις ρυθμίσεις του νόμου υπάγονται
όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές
και επαγγελματίες.
2 Ποια χρέη αφορά;
Ολα τα χρέη με εξαίρεση οφειλές από
αδικοπραξία που διαπράχτηκε με
δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές
ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη
προς το Δημόσιο και εισφορές προς
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Δεν υπάγονται επίσης σε ρύθμιση
οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης ρύθμισης.
3 Πότε οι οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση;
Οταν έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Προϋπόθεση να μην
έχει συμβεί αυτό δόλια.
Ο οφειλέτης μπορεί να αξιοποιήσει τον
νόμο για τη ρύθμιση χρεών και απαλλαγή μόνο μία φορά στη ζωή του.
4 Από πού μπορεί ο οφειλέτης να
αντλήσει πληροφόρηση για το ακριβές
ποσό των χρεών του;
Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα, ο
Νόμος 3869/2010 προβλέπει ρητά (στο
άρθρο 2 παρ. 4) την υποχρέωσή τους
να χορηγούν δωρεάν, και μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, αναλυτική
κατάσταση των οφειλών του αιτούντος
κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.
Πληροφόρηση
Ποιοι είναι οι φορείς που μπορούν να
συνδράμουν τους οφειλέτες
5 Ποια είναι η σημασία της επιδίωξης
του εξωδικαστικού συμβιβασμού;
Ο νόμος για τη ρύθμιση των οφειλών
των υπερχρεωμένων νοικοκυριών προβλέπει ως υποχρεωτική για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών την προηγούμενη προσπάθεια του οφειλέτη για την
επίτευξη εξώδικου συμβιβασμού με
τους πιστωτές του.
6 Ποιοι συνδράμουν τους οφειλέτες
στην επιδίωξη του δικαστικού συμβιβασμού;
Την προσπάθεια συμβιβασμού μπορεί
να αναλάβει ο Συνήγορος του Κατα-

ναλωτή, ή η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, που λειτουργεί ήδη σε κάθε
νομαρχία, ή η Ενωση Καταναλωτών,
ή ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή ο δικηγόρος ή
άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που
συνδράμει καταναλωτές σε ζητήματα
υπερχρέωσης.
7 Από πού οι οφειλέτες μπορούν να
αντλούν πληροφόρηση για το ποιοι
φορείς είναι θεσμοθετημένοι για τη
διαδικασία αυτή; Πρέπει να δώσουν
αμοιβή σε αυτούς;
Μέσα από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (www.
efpolis.gr) και το τηλεφωνικό κέντρο
«1520». Οι φορείς που παρέχουν συνδρομή στον εξωδικαστικό συμβιβασμό δεν εισπράττουν αμοιβή από τους
οφειλέτες. Οι ενώσεις καταναλωτών
μπορούν να απαιτούν μόνο τη συνδρομή μέλους. Οι δικηγόροι ενεργούν στο
πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής
δραστηριότητάς τους.
8 Πώς υποβάλλουν οι οφειλέτες την
αίτηση για την επιδίωξη του συμβιβασμού με τις τράπεζες;
Η προσπάθεια του εξώδικου συμβιβασμού αρχίζει με την πρόταση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς τους πιστωτές
του για τη ρύθμιση των οφειλών που
μπορεί να εξυπηρετήσει. Πρέπει να
παρουσιάσει την προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση, ώστε να
εκτιμηθούν οι ανάγκες του, αναλυτική
κατάσταση με το σύνολο των υποχρεώσεών του προς τους πιστωτές, την οικονομική του κατάσταση (εισοδήματα και
περιουσιακά στοιχεία), ώστε να εκτιμηθούν οι δυνατότητες εξυπηρέτησης
των χρεών.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει
εκδώσει σχετικό έντυπο-υπόδειγμα (το
σχετικό έντυπο έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΓΓΚ, www.efpolis.gr ).
Το έντυπο αυτό δεν είναι δεσμευτικό
για τον οφειλέτη ή οποιονδήποτε φορέα που μπορεί να ακολουθεί δικό του
υπόδειγμα. Εξαιρέσεις
Η ακίνητη περιουσία
9 Τι γίνεται με την ακίνητη περιουσία
του οφειλέτη;
Ο Νόμος 3869/2010 προβλέπει τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας
για την εξόφληση οφειλών προς τους
πιστωτές. Δίνει, όμως, τη δυνατότητα
εξαίρεσης της κύριας ή της μοναδικής
συνέχεια στη σελίδα 4
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Ρυθμίσεις χρεών για 150.000 οφειλέτες
κατοικίας του οφειλέτη. Ο οφειλέτης
πρέπει να δηλώνει με την αίτηση αν
επιθυμεί να εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση την κύρια ή μοναδική κατοικία
του.
Δεν εμποδίζονται να συμφωνήσουν
την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση
κι άλλων ακινήτων χαμηλής (λ.χ. ενός
αγρού), ιδίως αν από τη ρευστοποίηση
αυτών οι πιστωτές δεν θα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα και η πρόταση
συμβιβασμού του οφειλέτη προσφέρει
επαρκές αντιστάθμισμα. Κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής του νόμου και
μέχρι τις 3.2.2011 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας του
οφειλέτη ή, σε περίπτωση που αυτός
δεν κατοικεί σε ιδιόκτητο ακίνητο, του
μοναδικού ακινήτου του που μπορεί
να χρησιμεύσει ως κατοικία. Αρκεί να
μην υπερβαίνει σε αξία το αφορολόγη-

το όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας,
προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό.
10 Μέχρι πότε οι πιστωτές μπορούν να
απαντούν;
Οι πιστωτές οφείλουν να απαντούν
μέσα στην εύλογη προθεσμία που τάσσεται με την πρόταση του οφειλέτη. Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρηθεί
ότι ένας μήνας από την υποβολή της
αίτησης είναι επαρκής χρόνος για την
απάντηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης
μπορεί να θεωρήσει ότι η πρόταση
για συμβιβασμό απορρίφθηκε, αν μέρος των πιστωτών δεν αποδέχεται την
πρότασή του ή δεν προτείνει τροποποιήσεις σε αυτήν. Αν ο οφειλέτης δεν
αποδέχεται τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, τότε θεωρείται ότι απέτυχε η
επιδίωξη του εξώδικου συμβιβασμού.
Αν κάποιος πιστωτής συνεχίζει μετά

την πρόταση υποβολής συμβιβασμού
την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος
της περιουσίας του οφειλέτη, τεκμαίρεται η απόρριψη της πρότασης.
Συμφωνία
Η επιλογή συμβιβασμού
11 Υπάρχει ελευθερία στην επιλογή
τρόπου συμβιβασμού; Κατά το στάδιο επιδίωξης εξώδικου συμβιβασμού
οφειλέτης και πιστωτές είναι ελεύθεροι
να συμφωνήσουν ό,τι κρίνουν προς το
συμφέρον τους. Δεν δεσμεύονται από
το πρότυπο που καθιερώνεται για τη
δικαστική ρύθμιση. Δεν υποχρεούνται
να ακολουθήσουν το σύστημα των μηνιαίων καταβολών. Μπορούν έτσι να
ακολουθήσουν εναλλακτικές δυνατότητες, λ.χ. να συμφωνήσουν καταβολές
σε ευέλικτες δόσεις, την εξόφληση της
οφειλής με εφάπαξ καταβολές κλπ.
ΠΗΓΗ: Έθνος

ΦΠΑ: 65.000 επιχειρήσεις στο στόχαστρο 200 “ράμπο”
Ειδικό σώμα 200 φορο-ελεγκτών συγκροτεί άμεσα το υπουργείο Οικονομικών με στόχο την είσπραξη του ΦΠΑ
και φόρου μισθωτών υπηρεσιών από
65.000 επιχειρήσεις οι οποίες εντοπίστηκαν να μην έχουν υποβάλλει στην
εφορία περιοδικές δηλώσεις για την
απόδοση των φόρων αυτών στο Δημόσιο.
Σύμφωνα με το φθινοπωρινό σχέδιο
δράσης του ΣΔΟΕ, οι 200 φορο-ελεγκτές θα εφορμούν σε όλη τη χώρα και
θα διενεργούν προληπτικούς ελέγχους
στις επιχειρήσεις οι οποίες επιλέγουν
να μην αποδίδουν στο κράτος το ΦΠΑ
ή το ΦΜΥ, ώστε να αντιμετωπίσουν
τα προβλήματα ρευστότητας. Παράλληλα, όμως, θα δοθεί στους ελεγχόμενους επιχειρηματίες η ευκαιρία να
ενταχθούν σε ευνοϊκή ρύθμιση.
Πιο συγκεκριμένα, η ειδική ομάδα
κρούσης του ΣΔΟΕ, των εφοριών και
των Ελεγκτικών Κέντρων θα επισκέπτεται για προσωρινό έλεγχο τις επι-

χειρήσεις που δεν έχουν υποβάλλει
δηλώσεις ΦΠΑ ή ΦΜΥ ή δεν έχουν
πληρώσει τους φόρους. Θα ενημερώνουν τον επιχειρηματία για το ύψος
της οφειλής του και θα τον καλούν να
περάσει από το ταμείο της εφορίας για
να τακτοποιήσει την οφειλή. Όσοι δηλώνουν αδυναμία άμεσης πληρωμής
του ΦΠΑ ή του ΦΜΥ που οφείλουν στο
Δημόσιο θα έχουν τη δυνατότητα να
εξοφλήσουν μέρος της οφειλή και το
υπόλοιπο ποσό να το καταβάλλουν σε
12 ίσες μηνιαίες δόσεις. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση χρωστά ΦΠΑ
100.000 ευρώ και αδυνατεί να τον
καταβάλλει, λόγω των προβλημάτων
ρευστότητας που αντιμετωπίζει, θα
κληθεί να πληρώσει αρχικά ένα μικρό
ποσό 10.000 - 20.000 ευρώ και για την
υπόλοιπη οφειλή θα γίνεται διακανονισμός ώστε να την εξοφλήσει μέσα
σε ένα έτος.
Κάθε εβδομάδα οι ελεγκτές θα δίνουν
αναφορά στον επικεφαλής του ΣΔΟΕ,

Γ. Καπελέρη, για τα αποτελέσματα των
ελέγχων αλλά και για τις επιχειρήσεις
που συμμορφώθηκαν. Οι επιχειρήσεις που δε θα συμμορφωθούν και δε
θα ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση
τμηματικής καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ θα βρεθούν αντιμέτωπες με
τον τακτικό φορολογικό έλεγχο και με
τσουχτερά πρόστιμα και προσαυξήσεις φόρων.
Το οικονομικό επιτελείο ευελπιστεί
ότι η κίνηση αυτή θα συμβάλλει αποφασιστικά στην απόδοση του ΦΠΑ,
δίνοντας αφενός μια «τονωτική» ένεση στα δημόσια έσοδα, που και στο
οκτάμηνο κινούνται κάτω από τους
στόχους, αφετέρου δε θα αυξήσει τα
βεβαιωθέντα έσοδα από τη στιγμή
που οι υπόχρεοι ενταχθούν στην ανωτέρω ευνοϊκή ρύθμιση. Στη μάχη των
εσόδων «ρίχνονται» και οι μετατάξεις
400 υπαλλήλων από τις εφορίες στο
ΣΔΟΕ και αντίστροφα.
ΠΗΓΗ: Ημερησία
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Πώς αναγνωρίζονται τα πλασματικά έτη ασφάλισης
Την εγκύκλιο για την αναγνώριση
του πλασματικού χρόνου, με βάση
τις νέες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού
εξέδωσε την Πέμπτη το υπουργείο
Εργασίας.Πώς αναγνωρίζονται τα
πλασματικά έτη ασφάλισης
Την εγκύκλιο για την αναγνώριση
του πλασματικού χρόνου, με βάση
τις νέες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού
εξέδωσε την Πέμπτη το υπουργείο
Εργασίας.
Με βάση την εγκύκλιο, ο ασφαλισμένος μπορεί να αναγνωρίσει:
* Τον χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας μέχρι 300 ημέρες (1 έτος)
* Τον χρόνο επιδοτούμενης ασθέ-

νειας και μέχρι 300 ημέρες (1 έτος)
* Τον χρόνο σπουδών σε μέσες,
ανώτερες και ανώτατες σχολές
* Τον χρόνο λοχείας και κύησης μέχρι 119 ημέρες
* Τον χρόνο απεργίας για τον οποίο
υπάρχει κενό ασφάλισης
* Τον πλασματικό χρόνο για τα παιδιά ανέρχεται σε 1 χρόνο για ένα παιδί, 3 χρόνια για 2 παιδιά και 5 χρόνια
για 3 παιδιά
Ένας εργαζόμενος που θεμελιώνει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011
μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 4 χρόνια. Όποιος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 μπορεί να
αναγνωρίσει μέχρι 5 χρόνια, το 2013

μέχρι 6 χρόνια και από το 2014 και
μετά μέχρι 7 χρόνια.
Τι θα πληρώσουν; Για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας, για
τους μισθωτούς η εισφορά στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι
το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών, ενώ για τους δημόσιους υπαλλήλους είναι 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών.
Ο χρόνος σπουδών, στρατού και
ανατροφής παιδιών κοστίζει 165
ευρώ τον μήνα, δηλαδή 1.980 ευρώ
ο χρόνος.
Για τον χρόνο αναγνώρισης της ανεργίας δεν χρειάζονται χρήματα.

Στην τελική ευθεία οι ρυθμίσεις για την περαίωση
Στην τελική ευθεία βρίσκεται
η σύνταξη του σχεδίου για το
κλείσιμο όλων των εκκρεμών
φορολογικών υποθέσεων της
δεκαετίας 2000 - 2009, ακόμη
και όσων εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια.

θα κληθούν να πληρώσουν οι
περίπου 1.000.000 ελεύθεροι
επαγγελματίες και επιτηδευματίες που φυσικά εάν επιθυμούν
θα ενταχθούν στη ρύθμιση, θα
κυμαίνεται από 3.000 - 5.000
ευρώ.

Το σχέδιο του υπουργείου,
όπως είχε γράψει η «Ναυτεμπορική» από τις 23 Αυγούστου 2010, προβλέπει την καταβολή ενός ελάχιστου ποσού
το οποίο θα κυμαίνεται από
300 - 500 ευρώ, ενώ μπορεί να
φθάνει και τα 1.000 ευρώ για
επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους.

Το ανώτατο ποσό που θα πληρώσουν όσοι ενταχθούν στην
περαίωση θα προκύπτει από
συγκεκριμένο αλγόριθμο, που
ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, με προσδιοριστικούς
παράγοντες που θα αυξάνουν
το φόρο ανάλογα με τις παραβάσεις που έχει εντοπίσει η
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από τις
διασταυρώσεις που ήδη κάνει

Έτσι, το ελάχιστο ποσό που

(«Ν» φ. 23/8/2010, σελ. 1).
Στην περαίωση, σύμφωνα με
το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου, δεν θα μπουν οι φορολογούμενοι που έχουν κάνει
αυτοπεραίωση, παρά μόνο για
τις χρήσεις που παραμένουν
ανέλεγκτες, αλλά και όσοι
έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη
«Ναυτεμπορική, όσοι έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές θα
πρέπει πρώτα να τις ρυθμίσουν, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς
όρους που σχεδιάζονται ήδη,
προκειμένου στη συνέχεια να
ενταχθούν στην περαίωση.
Πηγή: Ναυτεμπορική
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ΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑς ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΙΑ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Εμπορική εταιρεία Α με αντικείμενο εργασιών πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων
έχει συνάψει συμφωνητικό με την εισαγωγική εταιρεία Β με βάση του οποίου η εισαγωγική της παραχωρεί αυτοκίνητα της (που
τα έχει στα βιβλία της ως πάγια επιβατικά)
ως εκθέματα και για επίδειξη τους σε πελάτες (test drive ).
Στο συμφωνητικό αναφέρετε ότι τα τέλη
κυκλοφορίας και τα ασφάλιστρα θα βαρύνουν την εμπορική εταιρεία Α .
Το ασφαλιστήριο εκδίδετε στην εισαγωγική
εταιρεία Β με δεδομένο ότι η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου είναι στην επωνυμία της .
Πως θα εισπράξει εισαγωγική εταιρεία
Β την εν λόγω δαπάνη από την Εμπορική
εταιρεία Α ??
Θα εκδώσει TΠΥ ?? θα υπολογίσει και ΦΠΑ
??
Για την εμπορική εταιρεία Α η δαπάνη αυτή
θα χαρακτηριστεί ως “ ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων “ και θα ακολουθηθεί αναμόρφωση ??
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Άποψή μας είναι ότι, με την δαπάνη ασφάλισης των Ε.Ι.Χ. καθώς και τη δαπάνη τελών
κυκλοφορίας που βαρύνει τον ιδιοκτήτη
(εταιρεία Β) θα πρέπει να αυξηθεί το τιμολογούμενο ποσό του μισθώματος. Δηλ. οι δαπάνες αυτές να ενσωματωθούν αναλογικά
στα μισθώματα.
Εναλλακτικά, καθώς διαφορετικά αναφέρεται στο συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλομένων, εκτιμούμε ότι μπορεί (οι δαπάνες
αυτές) να τιμολογούνται ως «παρεπόμενα
έξοδα».
Η εταιρεία Β (εκμισθώτρια) εκδίδει Τ.Π.Υ.
για τα συμφωνηθέντα μισθώματα. Την αξία
(κόστος) της δαπάνης ασφάλισης και τελών
κυκλοφορίας ομοίως θα τιμολογήσει (ως
παρεπόμενα έξοδα). Η αξία αυτή θα αναγραφεί διακριτά επί του Τ.Π.Υ..
Σε κάθε περίπτωση, επί της αξία τιμολόγησης (μίσθωμα ή μίσθωμα πλέον παρεπόμενα έξοδα) υπολογίζεται Φ.Π.Α. (σχετ. για την
φορολογητέα αξία οι παρ. 4 – 5 του άρθρου
19 του κωδ. Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000).
Για την εταιρεία Α όλο το κόστος (μίσθωμα
ή μίσθωμα πλέον παρεπόμενα έξοδα) αποτελεί δαπάνη μίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων, και για την φορολογία εισοδήματος
έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην
περιπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε. όπως ισχύει με το Ν.3842/2010. Επισημαίνεται ότι με τις νέες διατάξεις, και για
την δαπάνη μίσθωσης (που καταβάλλεται
σε οποιονδήποτε και όχι μόνο με εταιρείες

χρηματοδοτικής μίσθωσης) γίνεται φορολογική αναμόρφωση.
ΕΡΩΤΗΣΗ Επιχείρηση με βιβλία β κατηγορίας αγόρασε στις 9/6/2010 απο πρακτορία
διανομής ξένου τύπου τύπο(εφημερίδες, περιοδικά, τηλεκάρτες)εμπ/τα αξίας 3450,00
ευρω με ΦΠΑ. Στην συνέχεια ο προμηθευτης 7/7/2010 του έκοψε ένα πιστωτικό
τιμολόγιο για τα προιόντα που δεν πουλήθηκάν και επιστραφηκάν στο πρακτορείο
αξιας 700,00ευρω με ΦΠΑ. Αυτό που θέλω
να ρωτήσω είνα αν με το νέο νόμο πρέπει η
επιχείρηση να εξοφλήσει όλο το ποσό του
αρχικού τιμολογίου (3450,00) είτε με κατάθεση είτε με επιταγή ή είναι καλυμένη αν
(απο 3450-700=2750) καταθέσει το ποσό
της διαφοράς 2750 με τους τρόπους που
αναφέραμε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Με τις διατάξεις της παρ. 25α
του άρθρου 19 του Ν. 3842/2010, αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. και
επήλθαν οι εξής αλλαγές:
α) Μειώθηκε το όριο άνω του οποίου υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης τιμολογίων
(αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών) από
το λήπτη του φορολογικού στοιχείου, με
επιταγές έκδοσης του λήπτη του στοιχείου
ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, από τα
15.000 ευρώ στα 3.000 ευρώ.
Ως αξία που λαμβάνεται υπόψη, για την
εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, νοείται
το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής (τελικό πληρωτέο ποσό) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
β) Από 1.6.2010 δεν είναι υποχρεωτική πλέον η έκδοση δίγραμμης επιταγής για τις
ανωτέρω συναλλαγές αλλά απλής επιταγής
και
γ) Θεσπίζεται υποχρέωση έκδοσης, άμεσα,
λογιστικού στοιχείου (απόδειξη εκχώρησης
αξιόγραφων) στην περίπτωση εκχώρησης
επιταγών τρίτων, για την καλύτερη παρακολούθηση αυτών.
Με τα έγγραφα 1045705/333/12-6-2002,
1076240/18/20-9-2002 και 1099970/59/1212-2002, είχε διευκρινισθεί ότι η εξόφληση
των στοιχείων αξίας άνω των 15.000 ευρώ
(σήμερα 3.000 ευρώ) μέσω τραπέζης ή δίγραμμων επιταγών αφορά την τελική αξία
των εκδοθέντων τιμολογίων και η υποχρέωση αυτή δεν αλλάζει αν στη συνέχεια έχει
εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο με την οποία
επέρχεται μείωση της αξίας της συναλλαγής. Η εξόφληση με την προβλεπόμενη διαδικασία αφορά το ποσό που απομένει να
πληρωθεί. Αν όμως με το πιστωτικό τιμολόγιο γίνεται επιστροφή αγαθών στο σύνολό
τους και η συναλλαγή μηδενιστεί, τότε δεν
υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης.
Κατά την άποψή μας οι παραπάνω θέσεις
έχουν ανάλογη εφαρμογή και ως προς το

όριο των 3.000 ευρώ που θέτουν οι νέες διατάξεις με διαφοροποίηση όμως ως προς το
θέμα των δίγραμμων επιταγών, δεδομένου
ότι πλέον δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση
δίγραμμης επιταγής, αλλά απλής επιταγής.
ΕΡΩΤΗΣΗ Η περίπτωση ια’ της παραγράφου
1 του άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του αρθ.62 του
Ν.3842/2010.Η περίπτωση που καταργήθηκε είχε ως εξής : η παροχή υπηρεσιών από
συγγραφείς , καλλιτέχνες και ερμηνευτές
έργων τέχνης ,εκτός από αυτές που παρέχονται στο κοινό.Στην ίδια παράγραφο
αναφέρονται οι αγιογράφοι οι οποίοι απαλλάσσονται από το φπα εφόσον η παροχή
υπηρεσιών γίνεται σε εκκλησίες .Αφού λοιπόν καταργείται η ια’ του αρθρου 22 τί γίνεται με τους αγιογράφους ;Υπάγονται στο
φπα για τις αγιογραφίες στον τοίχο στις εκκλησίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Οι υπηρεσίες του αγιογράφου
ως προς τη φορολογική μεταχείριση εντάσσονταν στις διατάξεις της περίπτωσης ια΄
της παρ. 1 του άρθρου 22 του ΦΠΑ, όπως
αυτή ίσχυε πριν την κατάργησή της με το
Ν. 3842/2010. Σε ερμηνεία των διατάξεων
αυτών, κατά τις οδηγίες της διοίκησης , οι
υπηρεσίες αυτές δεν φορολογούνταν αν
επρόκειτο για αγιογραφίες σε εκκλησίες
καθώς είχαν το χαρακτήρα υπηρεσιών που
δεν παρέχονται απ΄ ευθείας στο κοινό. Αντίθετα, όταν προσφέρονταν σε πρόσωπα που
τις δέχονταν ως τελικοί καταναλωτές υπάγονταν στο φόρο.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 62
του Ν. 3842/2010, καταργήθηκε η περίπτωση ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ΦΠΑ
και από 1/7/2010 όλες οι υπηρεσίες που
παρέχονται από τους καλλιτέχνες, συγγραφείς και ερμηνευτές έργων τέχνης, μεταξύ
αυτών και οι αγιογράφοι, στα πλαίσια της
άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματός
τους, υπάγονται στο φόρο, ανεξάρτητα αν
οι υπηρεσίες παρέχονται απ΄ ευθείας στο
κοινό (τελικούς καταναλωτές) ή όχι (π.χ εκκλησίες).
Συμπληρωματικά, σε ερμηνεία της σχετικής
διάταξης του Ν. 3842/2010 έχει εκδοθεί η
ΠΟΛ 1100/2010 από την οποία παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα:
«Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 62 καταργείται η περίπτωση ια΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), ήτοι η απαλλαγή
από το ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών από
συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές
έργων τέχνης προς άλλους υποκείμενους
στο φόρο. Η εν λόγω διάταξη ισχύει από
1.7.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92, παράγραφος 1, περίπτωση ιστ΄
του ιδίου νόμου. Έτσι, από 1ης Ιουλίου 2010,
όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους

