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.:: επιγραμματικά::.
- Εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
- ΕΣΕΕ: Πρόταση για φορολογικά
κίνητρα στις συνεπείς επιχειρήσεις
-Νέες περιοδικές δηλώσεις στο
ΙΚΑ έως 29 Οκτωβρίου
- Νέα ρύθμιση για φορολογικά
χρέη
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών
Σύγκλιση ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γενικής Συνέλευσης
το Σάββατο 09/10/2010 στην Αθήνα
με βασικά θέματα:
(α) ενημέρωση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των λεπτομερειών
για την Πιστοποίηση των Λογιστών – Φοροτεχνικών όπως αυτά θα έχουν
διαμορφωθεί από την αρμόδια επιτροπή που συνέστησε το Ο.Ε.Ε. καθώς
ήδη πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις, στις 31/8 και 06/09/10.

- «Κλειδώνει» η αύξηση του ΦΠΑ
από 11% σε 13%
- Ευνοϊκές οι νέες διατάξεις για τη
διαδοχική ασφάλιση

(β) καθορισμός οργανωτικών λεπτομερειών και προγράμματος δράσης
των Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την στήριξη ανεξάρτητου συνδυασμού
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

όπως είχε γίνει και στις προηγούμενες εκλογές του Ο.Ε.Ε. που τώρα θα
- Φωτοβολταϊκά σε βεράντες,
πάρκινγκ, στέγαστρα, βοηθητικούς χώρους
-Περαίωση: Φόρος από 200 ως
1000 ευρώ. Ποιοι υπάγονται στη
ρύθμιση
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

διεξαχθούν, πιθανότατα, στις 12/12/2010.
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Αρ.Πρωτ
Γ32399/2010
(07/09/2010) - Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή ΦΠΑ στην νοσοκομειακή & ιατρική περίθαλψη.
ΠΟΛ. 1123/2010 (18/08/2010) Παράταση χρόνου υποβολής των
καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)
ημερολογιακού έτους 2009.
Εγκύκλιος
ΙΚΑ
50/2010
(07/07/2010) - Προγράμματα
προώθησης της απασχόλησης
με επιχορήγηση - επιδότηση των
ασφαλιστικών εισφορών για την
πρόσληψη ανέργων.
Απόφ. 5036548/2010 (02/09/2010)
- Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς
επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και
του τρόπου ελέγχου της νόμιμης
χρησιμοποίησης του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του N.
2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο
χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη
γεωργία.

ΠΟΛ. 1122/2010 (13/08/2010) - Τύπος και περιεχόμενο επανεκτύπωσης εκκαθαριστικού σημειώματος
ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς και εκκαθαριστικού σημειώματος τροποποιητικής
δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων
και έκτακτης εισφοράς φυσικών
προσώπων έτους 2009.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ο.Ε.Ε.)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΛΟΓΩΝ

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας,
έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
?? Του Ν. 1100/80, όπως ισχύει
?? Των Π.Δ. 351/83 και 225/86, όπως ισχύουν
?? Την απόφαση της Ι/89/31-8-2010 συνεδρίασης της Κ.Δ.
Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και των μελών των Τοπικών Διοικήσεων (Τ.Δ.) των
Περιφερειακών Τμημάτων (Π.Τ.) του Ο.Ε.Ε.
1. Οι εκλογές θα διενεργηθούν την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010 , από
08:00 μέχρι 18:00.
2. Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν τα
μέλη του Ο.Ε.Ε. που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις,
συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2009, μέχρι
την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 20.00, καθώς επίσης και
όσοι εγγραφούν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
3. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν στην Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε.
μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 20.00 και πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής ή κατάθεσης στην
Εθνική Τράπεζα (αριθ. Λογ/μού 040/ 546004-26) του ατομικού παραβόλου υποψηφιότητας ,το οποίο ορίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ.
4. Τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν δηλώσει ότι διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό ή κατοικούν σε νησιά στα οποία δεν εδρεύει
Νομαρχία (με εξαίρεση τη Σαλαμίνα) θα ασκήσουν το εκλογικό τους
δικαίωμα είτε με αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως σε Ειδικό Εκλογικό Τμήμα στην Αθήνα ή στο εκλογικό τμήμα του Νομού όπου ανήκει
διοικητικά το νησί τους.
5. Ο ακριβής αριθμός των εκλογικών τμημάτων κάθε Νομού, τα μέλη
που θα πρέπει να ψηφίσουν σε καθένα από αυτά, ο χώρος όπου θα
λειτουργήσουν τα εκλογικά τμήματα καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια
θα γνωστοποιηθούν με ειδική ανακοίνωση της Κ.Δ που θα δημοσιευτεί
στις εφημερίδες ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ.
6. Τα αποτελέσματα των εκλογών θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και το ΚΕΡΔΟΣ. Τα αποτελέσματα των εκλογών για
την ανάδειξη των μελών των Τ..Δ. των Π.Τ. του ΟΕΕ θα δημοσιευθούν
επιπλέον σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα των Νομών που
περιλαμβάνει κάθε Π.Τ.
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Πελοπίδας Καλλίρης
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ΕΣΕΕ: Πρόταση για φορολογικά κίνητρα στις
συνεπείς επιχειρήσεις
Φορολογικά κίνητρα για τις
συνεπείς επιχειρήσεις ζητά η
ΕΣΕΕ με υπόμνημά της που
κατέθεσε στο οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης,
με αφορμή τις κυβερνητικές
εξαγγελίες για την περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων. Στη
σχετική ανακοίνωσή της η
ΕΣΕΕ τονίζει ότι η πρότασή
της για περισσότερα κίνητρα
προς τους συνεπείς φορολογούμενους γίνεται με στόχο
«να δημιουργήσουμε παραδείγματα προς μίμηση και όχι
προς αποφυγή». Η πρόταση
της Συνομοσπονδίας περιλαμβάνει τα εξής:
Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν
φορολογικές
παραβάσεις
κατά την τελευταία πενταετία
προτείνεται όπως κατά την
κατάθεση της φορολογικής
δήλωσης να γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση για τη διαπίστωση τέτοιων φορολογικών παραβάσεων και αν από
τον έλεγχο δεν προκύψει κανένα στοιχείο να θεωρείται η
δήλωση ειλικρινής και η χρήση περαιωμένη.
Σε περίπτωση τακτικού φορολογικού ελέγχου, να διενεργείται πρώτα πάντα έλεγχος
της τελευταίας χρήσης. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα
των λογιστικών διαφορών
που προσδιορίζει ο έλεγχος

κυμαίνεται σε ποσοστό μέχρι
5% επί των συνολικών κερδών
της επιχείρησης ή προκύπτει
φόρος μέχρι 30.000 ευρώ, οι
προηγούμενες
ανέλεγκτες
χρήσεις να θεωρούνται περαιωμένες ως ειλικρινείς.
Στους συνεπείς φορολογούμενους -φυσικά και νομικά
πρόσωπα- να παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 5%-10%
του φόρου της συγκεκριμένης
χρήσης.

τα ακόλουθα:
1. Να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις αρχικές ή
συμπληρωματικές δηλώσεις
φόρου εισοδήματος και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ.

2. Να υπάγονται στη ρύθμιση
εκτός από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπά φορολογικά αντικείμενα,
όπως οι δηλώσεις ΦΠΑ, ακόμα και αν υπάρχουν παραβάΝα δίνεται η δυνατότητα δημι- σεις του ΚΒΣ που δεν επηρεάουργίας αφορολόγητου απο- ζουν το κύρος των βιβλίων και
θεματικού από τα κέρδη της στοιχείων.
επιχείρησης για επενδύσεις.
Η υπαγωγή στην ανωτέρω
Σε ό,τι αφορά την κυβερνη- ρύθμιση προϋποθέτει από
τική εξαγγελία για περαίωση τη μεριά της επιχείρησης την
των διαχειριστικών χρήσεων, αποδοχή της περαίωσης, η
η ΕΣΕΕ προτείνει να δοθεί η οποία μπορεί να γίνει μέχρι
δυνατότητα σε επιτηδευμα- και την 31η Δεκεμβρίου 2010.
τίες (επιχειρήσεις και ελεύθε- Η πληρωμή του βεβαιωμένου
ρους επαγγελματίες) με τζίρο ποσού να δύναται να πραγμαέως 9 εκατ. ευρώ να υπαχθούν τοποιείται ως εξής:
στο καθεστώς περαίωσης,
ήτοι να κλείσουν φορολογι- Α. Με την αποδοχή της πεκά τις διαχειριστικές χρήσεις ραίωσης καταβολή του 1/10
μέχρι 31.12.2009, ακόμα κι του ποσού και εξόφληση του
αν δεν εκμεταλλεύτηκαν την υπολοίπου σε 12 ή 24 ή 36 μηπροηγούμενη περαίωση των νιαίες δόσεις αναλόγως του
χρήσεων 2000 - 2006.
ύψους του.
Βασικά κριτήρια υπαγωγής Β. Η ολοσχερής εξόφληση του
- προϋποθέσεις σύμφωνα με βεβαιωμένου ποσού να γίνετην πρόταση της Συνομο- ται με έκπτωση 10%.
σπονδίας θα πρέπει να είναι
Πηγή: Ημερησία
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Νέες περιοδικές δηλώσεις
στο ΙΚΑ έως 29 Οκτωβρίου
Νέες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις θα κληθούν να υποβάλλουν
έως τις 29 Οκτωβρίου, με μαγνητικό μέσο, στα υποκαταστήματα του
ΙΚΑ όσες επιχειρήσεις δήλωσαν χαμηλότερες εισφορές λόγω της υπαγωγής τους στα προγράμματα «επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών»
του ΟΑΕΔ.
Εγκύκλιος
Τη «λύση» αυτή αποφάσισε να δώσει η διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για
να «καλύψει» τους εργοδότες που
εντάχθηκαν στα πρώτα προγράμματα επιδότησης των εισφορών και
υπέβαλαν Α.Π.Δ. χωρίς να έχουν στα
χέρια τους τις εγκριτικές αποφάσεις
του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,
τα παραρτήματα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα
εντοπίσουν τους επιδοτούμενους
εργαζόμενους και θα ακυρώσουν
τις Α.Π.Δ. που είχαν υποβληθεί. Στη
συνέχεια θα ενημερώνουν τους εργοδότες (στους οποίες περιλαμβάνονται και αρκετές ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις) να καταθέσουν νέες
Α.Π.Δ. οι οποίες «θα θεωρηθούν
εμπρόθεσμες και δεν θα επιβάλλεται κανένα πρόστιμο εφόσον υποβληθούν μέχρι τις 29/10».
Με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζονται, ακόμη, ο τρόπος καταχώρησης
στις Α.Π.Δ. των επιδοτούμενων ανά
έτος καθώς και τα ανώτατα ποσά
των επιδοτήσεων των ασφαλιστικών εισφορών τα οποία, σε κάθε
περίπτωση, διαμορφώνονται με
βάση τα ισχύοντα κατώτατα όρια
του βασικού ημερομισθίου (33,04
ευρώ), του κατώτατου μισθού
(739,56 ευρώ) ή και του 30πλάσιου
του κατώτατου βασικού ημερομισθίου (όπου προβλέπεται αυτό ως
όριο).
Πηγή: Ημερησία

«Κλειδώνει» η αύξηση του ΦΠΑ από 11% σε 13%
Τη λύση της αύξησης του χαμηλού
συντελεστή ΦΠΑ από το 11% στο
13% από την 1η Ιανουαρίου 2011
φαίνεται να επιλέγει η κυβέρνηση
για να διασφαλίσει την είσπραξη
πρόσθετων εσόδων ύψους 1 δισ.
ευρώ το 2011 που προβλέπεται στο
Μνημόνιο.
Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει να εφαρμόσει το
σχέδιο της εξίσωσης των ειδικών
φόρων κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης από
τον Οκτώβριο του 2011.
Ανώτατη πηγή του υπουργείου Οικονομικών διευκρίνισε χθες ότι,
όπως έχουν υπολογίσει οι υπηρεσίες του υπουργείου, για κάθε μία
ποσοστιαία μονάδα κατά την οποία
θα αυξηθεί ο χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ, τα πρόσθετα φορολο-

γικά έσοδα που θα εξασφαλίσει το
δημόσιο θα ανέλθουν σε 500 εκατ.
ευρώ. Συνεπώς το 1 δισ. ευρώ που
επιζητούσε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, μετά την απόφασή
της να μην προχωρήσει σε αύξηση
του ΦΠΑ στο 23% για το 30% των
προϊόντων που υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή 11% θα εξασφαλισθεί με μία γενικευμένη αύξηση
του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ από
το 11% στο 13%.
Επίσης ένα σημαντικό τμήμα από
την υστέρηση των εσόδων του
έτους 2010 θα επιχειρηθεί να καλυφθεί με εισπράξεις, οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011 αλλά
θα αφορούν σε φόρους εισοδήματος, ακινήτων και ΦΠΑ του έτους
2010.
Πηγή: Ημερησία

Νέα ρύθμιση για φορολογικά χρέη
Επιδιώκοντας να εισπράξει περί τα
2,5 δισ. ευρώ για να κλείσει “τρύπες”
του προϋπολογισμού και να πετύχει
τους φετινούς στόχους του Μνημονίου χωρίς να χρειασθούν πρόσθετα μέτρα, το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει ειδική ρύθμιση για
τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών των ελεύθερων
επαγγελματιών και άλλων εκκρεμοτήτων τους με τις Εφορίες.
Για να αποβεί αποτελεσματικό το
μέτρο, επιδιώκεται συνεννόηση με
τις τράπεζες, προκειμένου να χορηγούν ειδικά δάνεια για αποπληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων.
Στο σχέδιο του υπουργείου προβλέπονται δύο διαφορετικές ρυθμίσεις, που θα αφορούν μερικές

εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους
επαγγελματίες και επιτηδευματίες: Μία για τακτοποίηση εκκρεμών
φορολογικών υποθέσεων της περιόδου 2000-2006 και δεύτερη για
οφειλές που δημιουργήθηκαν την
τριετία 2007 - 2009.
Εκτιμώντας ότι οι περισσότεροι
οφειλέτες θέλουν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, λλά δεν
έχουν αυτή την περίοδο την οικονομική δυνατότητα, οι επικεφαλής
του υπουργείου έχουν αρχίσει συνεννοήσεις με την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, επιζητώντας μιά
άτυπη συμφωνία, ώστε οι τράπεζες
να χορηγούν μεσοβραχυπρόθεσμα
δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
Πηγή: www.sofokleousin.gr
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Ευνοϊκές οι νέες διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση
Αυξήσεις έως 8% στις συντάξεις από τη
διαδοχική ασφάλιση φέρνει ο νέος τρόπος υπολογισμού που θα ισχύσει από
την 1η Ιανουαρίου 2011.

ήταν ασφαλισμένοι κατά την τελευταία
χρονική περίοδο της απασχόλησής
τους, εφόσον πραγματοποίησαν στην
ασφάλισή του:

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα»,
το υπουργείο Εργασίας αναμένεται
εντός της εβδομάδας να εκδώσει εγκύκλιο για τον τρόπο εφαρμογής των
νέων ευνοϊκότερων διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν με το νέο έτος.

-Πέντε ολόκληρα έτη ή 1.500 ημέρες
ασφάλισης, εκ των οποίων όμως 20 μήνες ή 500 ημέρες την τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή αίτησης για την
κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος.

Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο θα ισχύσουν νέοι συντελεστές υπολογισμού
της σύνταξης, ευνοϊκότεροι από το
ισχύον καθεστώς το οποίο ουσιαστικά
«τιμωρεί» όσους ασφαλίζονται σε δύο
ή και περισσότερα Ταμεία με συντάξεις
ως και 30% χαμηλότερες σε σχέση με
όσους διανύουν όλο τον εργασιακό
τους βίο σε ένα Ταμείο.

-Σαράντα μήνες ή 1.000 ημέρες, εκ των
οποίων όμως 12 μήνες ή 300 ημέρες
αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης για την
κρίση του δικαιώματος σύνταξης λόγω
αναπηρίας ή θανάτου.

Στο νόμο ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι οι
οποίοι ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς
οργανισμούς δικαιούνται σύνταξη από
τον τελευταίο οργανισμό στον οποίο

Ως νομοθεσία του οργανισμού για την
εφαρμογή της ρύθμισης νοούνται οι
διατάξεις που ορίζουν τον απαιτούμενο για τη συνταξιοδότηση χρόνο, την
ηλικία, την αναπηρία και τον θάνατο.
Ειδικές διατάξεις, που αφορούν την
ύπαρξη ενεργού ασφαλιστικού δε-

σμού, τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας σε δεδομένο χρόνο σε σχέση με
τον χρόνο διακοπής της απασχόλησης,
την παραγραφή κτλ., δεν λαμβάνονται
υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
Αν ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε
στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού τον αριθμό ημερών εργασίας ή
των ετών ασφάλισης που ορίζονται από
τη ρύθμιση, αλλά στην περίπτωση αυτή
δεν έχει πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία του τελευταίου
οργανισμού χρόνο ασφάλισης για τη
συνταξιοδότησή του λόγω γήρατος ή
αναπηρίας ή των μελών της οικογένειάς του λόγω θανάτου ή δεν πραγματοποίησε στην ασφάλιση του τελευταίου
οργανισμού τον αριθμό ημερών εργασίας ή ετών ασφάλισης που ορίζονται
από τις διατάξεις της προηγούμενης
διάταξης, δικαιούνται σύνταξη αυτός
ή τα μέλη της οικογένειάς του από τον
οργανισμό στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τις περισσότερες
ημέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης.
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Φωτοβολταϊκά σε βεράντες, πάρκινγκ, στέγαστρα, βοηθητικούς χώρους
Φωτοβολταϊκά συστήματα όχι μόνο
στις στέγες αλλά και στα στέγαστρα
βεραντών, προσόψεων, σε σκίαστρα,
καθώς και σε βοηθητικούς χώρους κτιρίων, αποθήκες και πάρκινγκ, θα μπορούν να βάζουν οι ιδιώτες.
Ανοίγει επίσης ο δρόμος για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα κτίρια που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου και
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία κ.α.
Αυτά προβλέπει κοινή απόφαση του
υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου και της υπουργού ΠΕΚΑ Τ.
Μπιρμπίλη με την οποία γίνονται συμπληρώσεις στο ειδικό πρόγραμμα
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.
. Η εν λόγω απόφαση με τίτλο «Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανά-

πτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
σε κτηριακές εγκαταστάσεις», συμπληρώνει το Ειδικό Πρόγραμμα, έτσι ώστε
να δοθεί ώθηση για την υλοποίηση
μικρών, διεσπαρμένων εφαρμογών ειδικά σε κτήρια, που θα έχουν έντονο
επιδεικτικό χαρακτήρα και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

καθώς και σε βοηθητικούς χώρους
κτηρίων, αποθήκες και χώρους στάθμευσης.
Το Πρόγραμμα ισχύει για όλη την Επικράτεια, με μέγιστη ισχύ για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με
το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα
10kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5kWp.

Στο πνεύμα αυτό δίνεται το δικαίωμα
ένταξης στο πρόγραμμα σε Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία κ.α.

Για την υλοποίηση εγκαταστάσεων στα
νησιά, που εντάσσονται ειδικά στο Ειδικό Πρόγραμμα, καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η
δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για
τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα. Τα
σχετικά στοιχεία των αιτήσεων και των
εγκαταστάσεων καθώς και ο χαρακτηρισμός των τοπικών δικτύων ως κορεσμένων ή μη αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο των Διαχειριστών Δικτύου
και Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Πλέον τα φωτοβολταϊκά συστήματα
που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα μπορούν να εγκαθίστανται, όχι μόνο
στις στέγες, αλλά και στα στέγαστρα
βεραντών, προσόψεων, σε σκίαστρα,
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Φορολογικά | Οικονομικά
Περαίωση: Φόρος από 200 ως 1000 ευρώ. Ποιοι υπάγονται στη ρύθμιση
- Ο μαθηματικός τύπος για την περαίωση
Με την καταβολή τουλάχιστον 200 έως
1.000 ευρώ για κάθε χρήση κλείνουν
οριστικά περισσότερες από 1.000.000
εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις της
τελευταίας δεκαετίας.
Το σχέδιο που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο αποκαλύπτει σήμερα η «Η»,
ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν
σε νέα σύσκεψη που θα έχει ο υπουργός
Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου με το
επιτελείο του την Παρασκευή, προκειμένου το σχετικό νομοσχέδιο να κατατεθεί
στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.
Πιο αναλυτικά, το σχέδιο για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που συζητά το οικονομικό επιτελείο προβλέπει:
1. Ρυθμίζονται εκκρεμείς υποθέσεις
φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών που
αφορούν διαχειριστικές περιόδους που
έκλεισαν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου
2009. Περιλαμβάνονται και υποθέσεις
πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Στις
εκκρεμείς υπάγονται και οι υποθέσεις
για τις οποίες δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος
ή έχει αρχίσει και δεν έχει ολοκληρωθεί
καθώς και όσες εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί
στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου
δικαστηρίου.
2. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:
Κάθε χρήση με ακαθάριστα έσοδα άνω
των 9.000.000 ευρώ. Οι παραγωγικοί φορείς ζητούν υψηλότερο όριο.
Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση
φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική
δήλωση ΦΠΑ για κάποια από τις εκκρεμείς χρήσεις.
Υποθέσεων επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.
Μαθηματικός τύπος
3. Το τελικό ποσό φόρου για επιχειρήσεις
και ελεύθερους επαγγελματίες προσδιορίζεται ως εξής:
Σε κάθε υπόθεση επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία που δεν βαρύνεται με
φορολογικές παραβάσεις, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε ανέλεγκτης
χρήσης θα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 1%. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των βιβλίων ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 2% και αν τα βιβλία έχουν

χαρακτηριστεί ανακριβή ο συντελεστής
ανεβαίνει στο 3%. Το γινόμενο αυτό αποτελεί τη βάση υπολογισμού του φόρου
εισοδήματος και ΦΠΑ της περαίωσης.
Ο φόρος εισοδήματος θα προκύπτει από
τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με συντελεστή 20%.
Ο φόρος εισοδήματος που πρέπει να καταβληθεί για κάθε ανέλεγκτη χρήση δεν
θα μπορεί να είναι μικρότερος από 100
έως 300 ευρώ (βλ. πίνακα). Σε περίπτωση που τα βιβλία έχουν κριθεί ανεπαρκή
ο ελάχιστος φόρος κυμαίνεται από 200
- 400 ευρώ, ενώ σε περίπτωση ανακρίβειας των βιβλίων ο ελάχιστος φόρος
διαμορφώνεται από 300 - 500 ευρώ ανά
χρήση (βλ. πίνακα).
Ο πρόσθετος ΦΠΑ θα προκύπτει από
τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με τον συντελεστή ΦΠΑ ή το μεσοσταθμικό συντελεστή σε περίπτωση
ύπαρξης περισσότερων του ενός συντελεστών.
Το ποσό Φ.Π.Α. που πρέπει να καταβληθεί
για κάθε ανέλεγκτη χρήση η οποία δεν
βαρύνεται με παραβάσεις δεν θα μπορεί
να είναι μικρότερο από 100 - 300 ευρώ
(βλ. πίνακα). Σε περίπτωση που τα βιβλία
έχουν κριθεί ανεπαρκή ο ελάχιστος ΦΠΑ
κυμαίνεται από 200 - 400 ευρώ, ενώ σε
περίπτωση ανακρίβειας των βιβλίων ο
ελάχιστος φόρος διαμορφώνεται από
300 - 500 ευρώ ανά χρήση (βλ. πίνακα).
4. Τα ελάχιστα ποσά κλιμακώνονται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που
τηρεί κάθε επιχείρηση και είναι συνάρτηση με το βάρος τυχόν παραβάσεων που
τους έχουν καταλογισθεί.
5. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών
Συστημάτων θα εκδίδει «μηχανογραφημένο φύλλο περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων».
6. Ποσοστό 10% θα πρέπει να καταβληθεί με την υπαγωγή στη ρύθμιση περαίωσης.
7. Το υπόλοιπο ποσό του συνολικού φόρου περαίωσης καταβάλλεται σε δόσεις
ως εξής:
6 μηνιαίες δόσεις όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι μέχρι
15.000 ευρώ. Το ποσό της κάθε δόσης
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 400
ευρώ.
9 μηνιαίες δόσεις όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής υπερβαίνει τις
15.000 ευρώ και μέχρι 30.000 ευρώ.
12 μηνιαίες δόσεις όταν το ποσό της

αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι
πάνω από 30.000 ευρώ.
8. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του επόμενου μήνα από εκείνον εντός
του οποίου υπογράφηκε η σχετική πράξη επί του «μηχανογραφημένου φύλλου
περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων».
9. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης θα
παρέχεται έκπτωση 5%.
10. Οι επιτηδευματίες που θα περαιώνουν
τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις
τους, εφόσον εξοφλήσουν ολόκληρο το
οφειλόμενο ποσό μέσα στην προθεσμία
καταβολής της πρώτης δόσης θα έχουν
τη δυνατότητα:
Για τις χρήσεις 2000-2004, να καταστρέψουν βιβλία και στοιχεία.
Για τις περαιούμενες διαχειριστικές περιόδους 2005-2009 να καταστρέψουν
μόνο τα στοιχεία.
Εξαιρέσεις από την περαίωση
Κάθε χρήση με ακαθάριστα έσοδα άνω
των 9.000.000 ευρώ.
Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση
φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική
δήλωση ΦΠΑ για κάποια από τις εκκρεμείς χρήσεις.
Υποθέσεις επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
O μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό των φόρων περαίωσης
Βάση υπολογισμού: Τζίρος Χ 1%
Φόρος εισοδήματος: Βάση υπολογισμού
Χ 20%
ΦΠΑ: Βάση υπολογισμού Χ συντελεστή
ΦΠΑ ή μεσοσταθμικό ΦΠΑ
Συνολικός φόρος περαίωσης: Φόρος εισοδήματος + ΦΠΑ
Ο συντελεστής 1% αυξάνεται σε 2% σε
περίπτωση που τα βιβλία της επιχείρησης έχουν κριθεί ανεπαρκή και σε 3% εάν
τα βιβλία έχουν κριθεί ανακριβή.
Η περαίωση σε αριθμούς
1εκατ. είναι οι εκκρεμείς φορολογικές
υποθέσεις
200-1.000 ευρώ θα καταβάλει ανα χρήση
που περαιώνεται ο κάθε φορολογούμενος
100-300 ευρώ το ελάχιστο ποσό ΦΠΑ
που πρέπει να καταβληθεί για κάθε ανέλεγκτη χρήση
5% είναι η έκπτωση που παρέχεται για
εφάπαξ εξόφληση
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