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

.:: επιγραμματικά::.
- «Παράταση υποβολής προτάσεων
– Αύξηση στα ποσοστά Δημόσιας Χρηματοδότησης – Διεύρυνση δικαιούχων
στο πρόγραμμα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ»
- Χωρίς πρόστιμα οι καθυστερήσεις
εισφορών στο ΙΚΑ
- Επιστολή ΓΣΕΒΕΕ προς τον Υπουργό
Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
σχετικά με
την “Νομοθετική πρωτοβουλία για την
εκούσια ρύθμιση φορολογικών υποθέσεων του παρελθόντος και στη ρύθμιση των
ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο”.
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
(Α.Φ.Μ.), ΕΝΑΡΞΗΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
-Δαπάνες ξενοδοχείων και έκπτωση από
τα ακαθάριστα έσοδα

Φορολογικό
Σεμινάριο της
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
στην Αθήνα,
Κυριακή
10 Οκτωβρίου 2010
Ξενοδοχείο - NOVOTEL
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες,
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της , καλεί τους
Αντιπροσώπους των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων - Μελών της στην ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010 και ώρα
10:30 π.μ. , στο Ξενοδοχείο NOVOTEL ATHENES, Μιχαήλ Βόδα 4-6 (τηλ: 2108200701-fax:
2108200777 - e-mail: h0866@accor.com) στην Αθήνα.
Το Πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Ενημέρωση από το Δ.Σ. για τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης
3.
Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των λεπτομερειών για την Πιστοποίηση των Λογιστών - Φοροτεχνικών όπως αυτά πιθανόν να έχουν διαμορφωθεί από την
αρμόδια επιτροπή που σύνεστησε το Ο.Ε.Ε. και έγκριση της πρότασης της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την
Πιστοποίηση
4. Καθορισμός οργανωτικών λεπτομερειών και προγράμματος δράσης των Μελών της
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την στήριξη ανεξάρτητου συνδυασμού όπως είχε γίνει και στις προηγούμενες
εκλογές του Ο.Ε.Ε. που θα διεξαχθούν στις 12/12/2010.
5. Διάφορα θέματα.
Ζητείται λοιπόν από τις Ενώσεις - Μέλη να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:
(1) Να τακτοποιήσουν τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μέχρι ΚΑΙ
την χρήση 2009 ώστε να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους (θα τους σταλεί επικαιροποιημένη καρτέλα).
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
(2) Να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (www.pofee.gr) για τις δημοσιοποιημένες απόψεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ως προς την Πιστοποίηση και τον Κώδικα Δεοντολογίας και να καταθέσουν την ανάλογη προσωπική τους πρόταση στην Ιστοσελίδα του O.E.E.
(www.oe-e.gr) μέχρι και την 30/09/2010.
(3) Να ορίσουν, έγκαιρα και μέχρι 30/09/10 μέσω συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων ή Γ.Σ. τα Μέλη τους που θα συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές του Ο.Ε.Ε. είτε για
Αντιπρόσωποι στην Σ.τ.Α. είτε στις Τοπικές Διοικήσεις
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Πανίδης Ι. Αβραάμ
Πατέλης Γ. Νικόλαος
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Εγκύκλιος
ΙΚΑ
Σ70/2010
(16/09/2010) - Υποχρεωτική αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. στο Δελτίο
Αναγγελίας Νέου Συνταξιούχου(Δ.
Α.Ν.Σ.) και Δελτίο Αναγγελίας Μεταβολών (Δ.Α.Μ.).
ΠΟΛ. 1132/2010 (22/09/2010) Αποστολή στη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)
έτους 2008.
Εγκύκλιος ΙΚΑ Ε40606/2010
(23/09/2010) - α) Νέα παράταση
των προθεσμιών υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. και
καταβολής εισφορών για τις καθαρίστριες – καθαριστές του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, που κατέχουν
θέσεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
β) Αναστολή εφαρμογής οδηγιών
μας.

Θέσεις Π.Ο.Φ.Ε.Ε στην διαβούλευση των Φορέων για την Φορολογική Μεταρρύθμιση.

Εγκύκλιος
Ο.Α.Ε.Ε.
53/2010
(15/06/2010) - Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.

Εγκύκλιος
Ο.Α.Ε.Ε.
79/2010
(17/09/2010) - Περί υπαγωγής
στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των “παλαιών” ασφαλισμένων που ασφαλίζονται στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) και
παράλληλα ασκούν ασφαλιστέα
στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα.

«Παράταση υποβολής προτάσεων – Αύξηση στα ποσοστά
Δημόσιας Χρηματοδότησης – Διεύρυνση δικαιούχων
στο πρόγραμμα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»
Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’(Ε
ΠΑΝΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, με ευθύνη τις Περιφέρειες της
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει
τους υποψήφιους επενδυτές ότι, στο πλαίσιο
του Προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013,ο
Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνισικότητας κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης με στόχο την τόνωση της αγοράς, την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και ανταποκρινόμενος στα
αιτήματα των παραγωγικών φορέων της χώρας,
αποφάσισε τα εξής :
1. Τη διεύρυνση των δικαιούχων του προγράμματος.
2. Την παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής
υποβολής των προτάσεων.
3. Την αύξηση των ποσοστών της δημόσιας
χρηματοδότησης.
4. Τη μείωση του ελάχιστου ύψους υποβαλλόμενων σχεδίων.
Ειδικότερα:
 Διευρύνονται οι δικαιούχοι ενισχύσεων του
Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» καθώς δίδεται δικαίωμα συμμετοχής και

στις Μεσαίες Επιχειρήσεις οποιασδήποτε δραστηριότητας φυσικά πρόσωπα που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 Αυξάνονται τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης στις περισσότερες περιφέρειες της
χώρας τουλάχιστον κατά 5%
 Μειώνεται το ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου για
τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στα
30.000,00€.
 Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2010.
Σημειώνεται ότι, για καθαρά τεχνικούς λόγους
προσαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος
υποβολής προτάσεων στα νέα δεδομένα, θα
σημειωθεί ολιγοήμερη διακοπή της δυνατότητας υποβολής προτάσεων και στο πρόγραμμα
από 24 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου. Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο για υποβολή προτάσεων από την Παρασκευή 1/10 από τις 8:00 π.μ.
Επισημαίνεται ότι, άμεσα η Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις

Χωρίς πρόστιμα οι καθυστερήσεις εισφορών στο ΙΚΑ
Αλλάζουν όλα, από την 1η Ιουλίου του 2011,
στον τρόπο βεβαίωσης και πληρωμής των
ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
και καταργείται το καθεστώς των προστίμων και
των προσαυξήσεων, όπως αυτό ισχύει σήμερα
για όσους καθυστερούν τις σχετικές πληρωμές.
Ο διοικητής του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ρ. Σπυρόπουλος, στο
πλαίσιο περιφερειακής σύσκεψης στην Κρήτη,
ανακοίνωσε ότι «θα αλλάξει πλήρως ο τρόπος
είσπραξης των εισφορών και θα καταργηθεί η
επιβολή προστίμων λόγω καθυστέρησης καταβολής τους». Οπως είπε, αν μια επιχείρηση αδυνατεί να καταβάλει κάποιο ποσό εισφορών ένα
μήνα, θα μπορεί να επιμερίσει το ποσό στους
επόμενους 6μήνες με ένα μικρό επιτόκιο, ενώ οι
επιχειρήσεις οι οποίες θα καταβάλουν νωρίτερα
μέσα σε 1 χρόνο τις ασφαλιστικές εισφορές, θα
έχουν... έκπτωση, ως «μπόνους».
Μέσω τραπεζών
Ο Ρ. Σπυρόπουλος, μιλώντας στην «Η», εξήγησε
ότι η αλλαγή θα γίνει έως την 1/7/2011, οπότε θα
είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις (σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του νέου ασφαλιστικού νόμου) η πληρωμή μέσω τραπέζης των
μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών. Με τον
τρόπο αυτό η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και η διοίκηση του
ΙΚΑ θεωρούν ότι:
Θα διασφαλιστούν πλήρως οι σχετικές πληρωμές και κατ΄επέκταση τα έσοδα του ΙΚΑ σε συνάρτηση με τις πράγματι καταβαλλόμενες απο-

δοχές των εργαζομένων.
Θα γίνουν ευχερέστεροι οι έλεγχοι των ποσών
που δηλώνονται ανά τρίμηνο με τις Αναλυτικές
Περιοδικές Δηλώσεις και εκείνων που καταβάλλονται (σήμερα οι υπηρεσίες εσόδων ελέγχουν τα σχετικά στοιχεία... απολογιστικά και, σε
πολλές περιπτώσεις, αφού έχουν... σωρευθεί
οφειλές, οι οποίες μένουν απλήρωτες έως ότου
υπάρξει κάποια ρύθμιση χρεών).
Ο δικηγόρος και εμπειρογνώμονας του Ασφαλιστικού, Δ. Μπούρλος, θεωρεί ότι η αλλαγή
αυτή «θα επηρεάσει και τον τρόπο δήλωσης
των εισφορών μέσω των ΑΠΔ». «Επιδιώκουμε
να απλουστεύσουμε και να κάνουμε πιο φιλικό
για τις επιχειρήσεις τον τρόπο όχι μόνο της καταβολής, αλλά και τον τρόπο υπολογισμού των
εισφορών», υπογράμμισε ο Ρ. Σπυρόπουλος,
αποκαλύπτοντας στην «Η» ότι για τον σκοπό
αυτό γίνεται ειδική μελέτη, ώστε ο υπολογισμός
των εισφορών να καταστεί πιο απλός και να μην
ισχύουν τα 110 διαφορετικά πακέτα - κωδικοί
ασφάλισης που έχουν μεγάλο διαχειριστικό κόστος.
Η απλούστευση αυτή δεν αποκλείεται να συνδυαστεί με τη γενική μείωση των εισφορών, από
1/1/2014, όπως προανήγγειλε με τη συνέντευξή
του προς την «ΗτΣ» ο αναπληρωτής υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης εκτιμώντας ότι μέχρι τότε θα έχουν «ισορροπήσει» πλήρως τα οικονομικά του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Πηγή: Ημερησία
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Επιστολή ΓΣΕΒΕΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου σχετικά με
την “Νομοθετική πρωτοβουλία για την εκούσια ρύθμιση φορολογικών υποθέσεων του παρελθόντος
και στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο”.
Συγκεκριμένα στην επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρονται τα ακόλουθα:
Η ΓΣΕΒΕΕ δεν μπορεί να συμφωνήσει επί της
αρχής σε οποιαδήποτε μορφής Υποχρεωτικής
Διαδικασίας Περαίωσης Ανέλεγκτων Χρήσεων,
στην οποία δεν λαμβάνονται υπ΄ όψιν τα πραγματικά δεδομένα της επιχείρησης : κέρδη –ζημιές - επενδύσεις.
Ο έλεγχος των Βιβλίων και Στοιχείων των επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνεται όπως και σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες : Δειγματοληπτικός με διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες. Η δε φορολογική μνήμη να μην υπερβαίνει τα Τρία έτη.
Η Ελληνική Πραγματικότητα είναι όμως τελείως
Διαφορετική.
Οι διαδικασίες ελέγχου που έχουν επιλεγεί εδώ
και Δεκαετίες από την Πολιτεία, είναι αδιαφανείς
και πολύπλοκες και το χειρότερο είναι ότι ανά
τακτά χρονικά διαστήματα επιμηκύνεται ο χρόνος παραγραφής. Οι διαδικασίες αυτές αφενός
κρατούν σε ομηρία τις επιχειρήσεις με έως και
δεκαετούς διάρκειας ανέλεγκτες χρήσεις, αφετέρου προάγουν την συνδιαλλαγή και παραβατικότητα (εκούσια ή ακούσια) λόγω και των πολύπλοκων διατάξεων τόσο των εγκυκλίων όσο
και του Κ.Β.Σ. (Πανευρωπαϊκή Πρωτοτυπία).
Είναι κοινή και διαπιστωμένη, μέσα και από
έρευνες, η πεποίθηση ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις προς την Πολιτεία ΔΕΝ είναι αντικείμενο που προκύπτει μόνο από κάποιο Νόμο. Οι
φορολογικοί Νόμοι προσδιορίζουν μια “προκαταβολή”, τα “έναντι” που πρέπει να καταβάλουν
οι επιχειρήσεις. Το τελικό ποσό προκύπτει μετά
από χρόνια, όταν γίνουν τελικά οι έλεγχοι με
την υποκειμενική κρίση του ελεγκτικού μηχανισμού.
Το δε κόστος της τελικής φορολογικής διεκπεραίωσης και συμμόρφωσης είναι υπερδιπλάσιο
από αυτό που προσδιορίζουν οι κατά Νόμο φορολογικοί συντελεστές.
Σύμφωνα και με δημοσιευμένες έρευνες, οι διαδικασίες αυτές δημιουργούν αβεβαιότητα και
επιχειρηματική αστάθεια. Δεν γνωρίζει ο επιχειρηματίας τα τελικά κέρδη της επιχείρησης,
ώστε να κάνει τον ανάλογο προγραμματισμό.
Αναμένει για χρόνια τον τελικό προσδιορισμό.
Οι διαδικασίες αυτές είναι προφανές ότι εκτός
όλων των άλλων οδηγούν και σε παραβατικότητα διαφόρων μορφών.
Σε όλα αυτά πρέπει να μπει ένα τέλος. Να υπάρξει μια νέα αρχή ή τουλάχιστον να επιχειρηθεί.
Είναι σίγουρο ότι το όλο σύστημα και οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να αναθεωρηθούν ριζικά. Αλλά και να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από
το άγος πολύχρονων ανέλεγκτων χρήσεων και
υποκειμενικών ή και πελατειακών ελέγχων.
Αυτές είναι οι βασικές αιτίες του “κακού” που
πρέπει ν΄ αντιμετωπιστούν, ώστε να οικοδομηθεί και η φορολογική συνείδηση. Σε αυτές τις κατευθύνσεις πρέπει να είναι και οι προτάσεις και η
κριτική και ΟΧΙ στην εξάντληση μιας εφήμερης
και πολλές φορές υποκριτικής κριτικής για το αν
είναι καλή ή όχι η περαίωση.

Προτάσεις με περίσκεψη και αυτοκριτική από
όλους μας που θα οικοδομούν σταδιακά την φορολογική συνείδηση όλων των πολιτών : ελεγχομένων, ελεγκτών και νομοθετούντων.
Σε ότι αφορά τις ανέλεγκτες χρήσεις, το σύστημα
της αυτόματης διαδικασίας ελέγχου που προτείνεται από το Υπουργείο (περαίωση) θα πρέπει,
για να γίνει τουλάχιστον ανεκτό, να έχει τέσσερα
βασικά χαρακτηριστικά :
1. Να είναι ΑΠΟΛΥΤΑ Προαιρετικό. Να αποτελεί
δηλ. ένα δεύτερο Πυλώνα διαδικασίας ελέγχου,
εκτός της συνήθους, υπάρχουσας διαδικασίας
του δειγματοληπτικού τακτικού ελέγχου.
2. Να λαμβάνει υπ΄ όψιν την παρούσα εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία για τις
επιχειρήσεις. Θα υπάρξουν επιχειρήσεις που
θα προκρίνουν την διαδικασία της αυτόματης
περαίωσης, αλλά δεν θα μπορέσουν τελικά και
να την επιλέξουν, λόγω αδυναμίας πληρωμής
υψηλών εισφορών.
Οι Συντελεστές δηλ. που καθορίζουν τις χρηματικές καταβολές, αλλά και οι δόσεις αποπληρωμής που κατ΄ αρχάς προτείνονται από το Υπουργείο Οικονομικών, πρέπει να αναθεωρηθούν.
3. Να μην εμπλακούν στην έκτακτη αυτή διαδικασία περαίωσης και οι Μικρές επιχειρήσεις που
έχουν επιλέξει τα τελευταία χρόνια την μόνιμη
διαδικασία της αυτοπεραίωσης.
Σε αντίθετη περίπτωση η αξιοπιστία της όλης
διαδικασίας θα τρωθεί και θα αποτρέψει καθοριστικά την επιλογή της προτεινόμενης περαίωσης.
4. Να ληφθεί υπ΄ όψιν ότι σε πολλές κατηγορίες
επιχειρήσεων (καπνικά, βενζινάδικα, περίπτερα), το ύψος του τζίρου διαμορφώνεται κύρια
από τους επιβαλλόμενους φόρους (μεγάλοι φόροι, πολύ μικρά κέρδη). Στις περιπτώσεις αυτές
πρέπει να υπάρξει ειδική κατηγοριοποίηση των
συντελεστών που προσδιορίζουν την χρηματική καταβολή.
Ειδικές επιμέρους παρατηρήσεις
1. Όσο αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες συμμορφώθηκαν ήδη με τον νόμο περί αυτοπεραίωσης, πρέπει στην παρούσα ρύθμιση να ορισθεί
ρητά ότι “όσοι έχουν υπαχθεί στην αυτοπεραίωση θεωρούνται περαιωμένοι”. Μπορούν να εξαιρεθούν, πάντα προαιρετικά, τυχόν λανθασμένες
αυτοπεραιώσεις με αίτηση της επιχείρησης.
2. Πρέπει να καταργηθεί στο παρόν σχέδιο από
τις εξαιρούμενες υποθέσεις η περίπτωση θ) του
σχεδίου, όπου οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία με βάση τα στοιχεία
του περιουσιολογίου έτους 2008 υπάγονται σε
Φορολόγηση Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
(ΦΜΑΠ). Μπορεί κάλλιστα να περαιώσουν τα
έτη και να παραμείνει ανοικτό μόνο το θέμα της
Ακίνητης περιουσίας με κατάλληλη ρύθμιση.
3. Στη ρύθμιση πρέπει να υπαχθούν και υποθέσεις στις οποίες οι υπόχρεοι δεν είχαν μέχρι
31.10.2010 υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος, με την παροχή δυνατότητας υποβολής
εκπρόθεσμης δήλωσης μέσα σε συγκεκριμένη

προθεσμία.
4. Οι επιχειρήσεις, για λόγους που καθορίζονται
από τις οικονομικές τους δυνατότητες, να μπορούν να επιλέξουν τον αριθμό των ανέλεγκτων
χρήσεων. Να μην είναι υποχρεωμένες για να
υπαχθούν στην διαδικασία να περαιώσουν όλες
τις ανέλεγκτες χρήσεις τους.
5. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα του συμψηφισμού ποσών περαίωσης με ποσά απαιτήσεων
από το Δημόσιο.
6. Η ζημία του τελευταίου περαιωμένου έτους
θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να μεταφέρεται
στην επόμενη χρονιά.
7. Για τις ρυθμιζόμενες, σύμφωνα με την προτεινόμενη διαδικασία περαίωσης υποθέσεις,
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής
τυχόν πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. που αφορά
τα ρυθμιζόμενα έτη και μεταφοράς του τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του τελευταίου ρυθμιζόμενου έτους για συμψηφισμό, στο επόμενο έτος.
8. Το ποσοστό με το οποίο πρέπει να πολλαπλασιάζονται τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα να
μειωθεί από 2% σε 1%.
Ανάλογη μείωση πρέπει να γίνει και στις ειδικές
κατηγορίες :
α) με συντελεστή : τρία τοις χιλίοις (3‰)
Κ.Α. 4214: έμπορος(πρατήριο) Βενζίνης και πετρελαίου
Κ.Α. 5402: πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας.
Κ.Α. 5402: έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας χονδρικώς, και να συμπεριληφθούν και τα
περίπτερα.
β) με συντελεστή : έξι τοις χιλίοις (6‰)
Κ.Α. 4235: έμπορος πετρελαίου θέρμανσης διανομή κατ΄ οίκον.
9. Στην περίπτωση ύπαρξης παραβάσεων τα
ποσοστά των περιπτώσεων α, β, γ του σχεδίου της ρύθμισης να μειωθούν σε 10%, 20% και
30%.
10. Τα ελάχιστα ποσά ανά κατηγορία Βιβλίων
πρέπει να μειωθούν κατά το ήμισυ.
11. Η προκαταβολή της ρύθμισης από 25%
πρέπει να μειωθεί σε 10%. Η δε ημερομηνία
12/11/2010 δεν είναι ρεαλιστική για την αποστολή των σημειωμάτων. Πρέπει να μεταφερθεί
τουλάχιστον στις 15-12-2010. Ανάλογες προβλέψεις πρέπει να γίνουν και στην κατεύθυνση της
επιμήκυνσης των μηνιαίων δόσεων που αφορούν στην καταβολή των οφειλών.
12. Στις παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που επαυξάνουν
τον φόρο περιλαμβάνεται και η μη επίδειξη των
θεωρημένων Βιβλίων στον Τακτικό ή Προληπτικό Έλεγχο. Θεωρούμε ότι είναι μη ουσιώδης
παράβαση για να επισύρει επαύξηση φόρου.
Πρέπει επίσης να ορισθεί κάποιο όριο για τις παραβάσεις του ΚΒΣ.
13. Στη διαδικασία της περαίωσης δεν πρέπει να
ενταχθούν επιχειρήσεις που εξέδωσαν πλαστά
τιμολόγια.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ν.ΣΚΟΡΙΝΗΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
(Α.Φ.Μ.), ΕΝΑΡΞΗΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ.)
Για την απόδοση Α.Φ.Μ. τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν το έντυπο «Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» Μ1, επιδεικνύοντας την ταυτότητά
τους ή σε περίπτωση αλλοδαπών το διαβατήριο. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. απόδοσης Α.Φ.Μ.
για τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες
είναι η Δ.Ο.Υ. της κατοικίας τους.

στοιχα.

β) ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το έντυπο
«Δήλωση Διακοπής Εργασιών» Μ4, εντός
30 ημερών από τη δημοσίευση της λύσης
τους.

Φυσικά Πρόσωπα
Τα Φυσικά Πρόσωπα υποβάλλουν στη
Δ.Ο.Υ. έδρας της επιχείρησής τους πριν
από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια άσκησης της
δραστηριότητάς τους το έντυπο «Δήλωση
Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού
Προσώπου» Μ2.
Νομικά Πρόσωπα
Τα Νομικά Πρόσωπα υποβάλλουν στη
Δ.Ο.Υ. έδρας τους εντός 30 ημερών από τη
δημοσίευση της σύστασης τους το έντυπο
«Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών
Μη Φυσικού Προσώπου» Μ3
Με τα έντυπα Μ2 (Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου) και
Μ3 (Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου) υποχρεωτικά
συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κ.λ.π.
• Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από
Ασφαλιστικό Φορέα
• Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του
διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων
από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις
• Καταστατικό σύστασης (προκειμένου για
νομικά πρόσωπα)
γ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που
δηλώνονται με την έναρξη εργασιών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. εντός
30 ημερών από την πραγματοποίηση της
μεταβολής, τα έντυπα «Δήλωση Έναρξης/
Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου»
Μ2 και «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου» Μ3 αντί-

δ) ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Τα Φυσικά Πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 10 ημερών από την οριστική παύση των εργασιών
τους, το έντυπο «Δήλωση Διακοπής Εργασιών» Μ4.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το θέμα που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
Α) ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
1. -Τελευταία, καταργήθηκαν τα τέλη χαρτοσήμου για τις παρακάτω περιπτώσεις:
- Για τις αποδοχές από μίσθωση εργασίας
και από σύμβαση έργου που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης.
Για τις συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές.
- Για τις αποζημιώσεις από εργατικό ατύχημα ή απόλυση.
- Για τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή.
- Για τη βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης
έναρξης εργασιών ή μεταβολής εργασιών.
- Για τις αποζημιώσεις και τους τόκους επ’
αυτών που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και για τα ασφάλιστρα των κλάδων ζωής και ζημιών.
- Για τα δάνεια και τους τόκους που απορρέουν από αυτά, που χορηγεί ο ΟΕΚ στους
δικαιούχους του και τα δάνεια και τους τόκους αυτών που χορηγεί το Τ.Π. & Δ.
- Για τα κέρδη των επιχειρήσεων που η διαχειριστική περίοδος αρχίζει από 1-1-2005
Επίσης έχει καταργηθεί το μεγαλύτερο μέρος των παγίων τελών χαρτοσήμου, καθώς
και η αξία των υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.
1599/1986, τα έντυπα των οποίων διατίθενται από τις δημόσιες αρχές στους ενδιαφερόμενους δωρεάν, για θέματα αρμοδιότη-

τάς τους.
Άλλα τέλη χαρτοσήμου που δεν εμπίπτουν
στις ανωτέρω περιπτώσεις (όπως τα τέλη
χαρτοσήμου των ενοικίων ακινήτων, με
εξαίρεση τα ενοίκια των κατοικιών, των δανείων μεταξύ ιδιωτών ή εμπόρων ή διαφόρων άλλων συμβάσεων) δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να επιβάλλονται.
Για το έτος 2007 και μόνο για τα ενοίκια
κατοικιών, το τέλος χαρτοσήμου μειώθηκε
από το 3,6% στο 1,8% (με τον ΟΓΑ) και από
1/1/2008 αυτό καταργήθηκε.
Για την επαγγελματική στέγη και γενικά για
τις λοιπές περιπτώσεις μισθώσεων, το χαρτόσημο συν ΟΓΑ παραμένει 3,6%.
2.-Για τη χαρτοσήμανση εγγράφων και γενικότερα των συμβάσεων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις κατά
τόπους Δ.Ο.Υ.
Β) ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
1. Υπολογισμός
- Τα τέλη κυκλοφορίας είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος,
ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας του οχήματος εντός του έτους.
- Το ύψος διαμορφώνεται ανάλογα με την
κατηγορία και το μέγεθος του οχήματος
(κυβικά εκατοστά, μικτό βάρος, θέσεις, κατά
περίπτωση). Τα τέλη καταβάλλονται με την
προμήθεια του ειδικού σήματος.
- Η προμήθεια του ειδικού σήματος τελών
κυκλοφορίας θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον πραγματοποιηθεί από 1ης Νοεμβρίου
μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου
έτους.
2.- Ακινησία
Για να γίνει ακινησία του αυτοκινήτου ή της
μοτοσικλέτας από φορολογικής πλευράς,
προκειμένου να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, πρέπει να γίνει στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος, κατάθεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, πριν την έναρξη του
έτους και το όχημα να παραμείνει σε ακινησία, σε ιδιωτικό κλειστό χώρο, για ολόκληρο το έτος.
Προϋπόθεση για την άρση της ακινησίας
είναι η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας
του έτους, κατά το οποίο γίνεται η άρση.
3.- Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2103642570 και 210-3644781
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ,
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ – ΔΩΡΕΩΝ
- ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Κάθε κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή υπόκειται σε φόρο. Υπόχρεος σε φόρο
είναι ο κληρονόμος, ο δωρεοδόχος ή το τέκνο αντίστοιχα.
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή
δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών
ή γονικών παροχών μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αρμόδια Δ.Ο.Υ.
για τις κληρονομιές είναι η Δ.Ο.Υ. του τόπου
κατοικίας του κληρονομουμένου και για τις
δωρεές και γονικές παροχές του τόπου κατοικίας του δωρητή ή γονέα.

από αγρότες και άλλες περιπτώσεις μεταβίβασης χορηγείται απαλλαγή από το φόρο
υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου με αντάλλαγμα ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος
σε αυτό, επιβάλλεται φόρος και υπόχρεος
για την καταβολή του είναι ο αγοραστής.

Από το έτος 2010 επιβάλλεται φόρος στην
ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Από 23.4.2010 καταργήθηκαν ο φόρος
αυτομάτου υπερτιμήματος και το τέλος
συναλλαγής ακινήτων και πλέον όλες οι
μεταβιβάσεις ακινήτων με αντάλλαγμα που
καταρτίζονται από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά υπάγονται στο φόρο μεταβίβασης ακινήτων.
Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης υποβάλλονται πριν από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ.
Για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, την
αγορά γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων

Για πληροφορίες σχετικά με τις απαλλαγές
καθώς και για οποιοδήποτε ερώτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει χωρικά το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή
σε εκείνη στην οποία υποβάλλει δήλωση
φορολογίας εισοδήματος ο αγοραστής,
εφόσον είναι δυσχερής η μετάβασή του στη
Δ.Ο.Υ. του ακινήτου.
Γ. ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.)

Για τα φυσικά πρόσωπα η δήλωση φόρου
ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) δημιουργείται
από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα
με όσα αναγράφονται στις δηλώσεις Ε9 του
φορολογουμένου. Ο προσδιορισμός του
φόρου γίνεται με κλιμακωτούς συντελεστές που κυμαίνονται από 0,1% έως 1,0%,
ενώ για τα έτη 2010, 2011 και 2012 φορολογητέα αξία περιουσίας μεγαλύτερη των
5.000.000,00 € φορολογείται με συντελεστή
2%. Φορολογητέα αξίας περιουσίας μέχρι
400.000 € ανά ιδιοκτήτη δεν φορολογείται.
Ποσό φόρου μέχρι είκοσι επτά ευρώ δεν
καταβάλλεται.

Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων επιβάλλεται φόρος με συντελεστές 1‰, 3‰ και
6‰ αναλόγως της κατηγορίας του νομικού
προσώπου και της χρήσης του ακινήτου. Η
αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τα
έτη 2010 έως 2012, φορολογείται με συντελεστή 0,33‰. Ο φόρος που αναλογεί στη
συνολική αξία των κτισμάτων δεν μπορεί
να είναι μικρότερος από ένα (1) ευρώ το
τετραγωνικό μέτρο με εξαίρεση τα γεωργικά, κτηνοτροφικά, ημιτελή κτίσματα και
τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Πληροφορίες
παρέχονται από τη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου.
Δ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Από το έτος 2010 τα νομικά πρόσωπα και οι
νομικές οντότητες που έχουν εμπράγματα
δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή
επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην
Ελλάδα καταβάλλουν ετήσιο ειδικό φόρο
15% επί της αξίας αυτών, εφόσον δεν εμπίπτουν στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Τα
νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες
που υπάγονται στον ειδικό φόρο επί των
ακινήτων εφόσον μεταβιβάσουν τα ακίνητά
τους σε φυσικά πρόσωπα μέχρι 23-11-2010
απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας,
τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων και από
το ήμισυ του φόρου δωρεάς ή μεταβίβασης. Πληροφορίες σχετικά με τις απαλλαγές
παρέχονται από τη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)
Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση. Μεταβολές στον τρόπο υποβολής των καταστάσεων πελατών – προμηθευτών.
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ.1114/18.8.2005
(ΦΕΚ
1191/
Β’/26.8.2005) oι υπόχρεοι σε υποβολή των
καταστάσεων της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992
(Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2005 και εφεξής,
υποχρεούνται να υποβάλλουν τις αρχικές
εμπρόθεσμες καταστάσεις αποκλειστικά και
μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr,

ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του
Κ.Β.Σ. που τηρούν και ανεξάρτητα από τον
τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή
χειρόγραφα).
Οι καταστάσεις μπορούν να υποβάλλονται
και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενες σ’ αυτά
σε χειρόγραφη – έντυπη ή ηλεκτρομαγνητική μορφή. Στην περίπτωση της χειρόγραφης – έντυπης μορφής, ο συνολικός αριθμός εγγραφών (πελατών και προμηθευτών)
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) καταχωρήσεις. Ο ανωτέρω περιορισμός των
εγγραφών δεν αφορά τις καταστάσεις που
υποβάλλονται προσκομιζόμενες σε ηλεκτρομαγνητική μορφή στα ως άνω ΚΕΠ.
2. Ο εκμεταλλευτής αποθηκευτικού χώρου
που τηρεί πρόσθετο βιβλίο αποθήκευσης,

οι κλινικές ή τα θεραπευτήρια που τηρούν
πρόσθετο βιβλίο μεριδολογίου γιατρών
καθώς και οι εκμεταλλευτές τουριστικών
λεωφορείων, υποβάλλουν τριπλότυπες καταστάσεις αλφαβητικά των επιτηδευματιών
αποθετών ή των γιατρών ή των αντισυμβαλλομένων επιτηδευματιών κατά περίπτωση, με βάση τα δεδομένα των βιβλίων
αυτών ή των δελτίων κίνησης.
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται στη
Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή όταν τα βιβλία αυτά
τηρούνται χειρόγραφα ή σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα όταν τηρούνται μηχανογραφικά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2103610065 και 2103627090.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
α) Υποβολή περιοδικών δηλώσεων
Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά, για κάθε φορολογική περίοδο
ανεξάρτητα αν το αποτέλεσμα αυτής είναι
χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό.
β) Χρόνος υποβολής περιοδικών δηλώσεων
Οι περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται ως
εξής:
α) Υποκείμενοι που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ κάθε μήνα και μέχρι την 26η
ημέρα του επόμενου μήνα υποχρεωτικά
και προαιρετικά οι υποκείμενοι που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ μέσω
του ειδικού δικτύου TAXISnet, εφόσον είναι
αρχικές, χρεωστικές και εμπρόθεσμες. Ειδικά για πιστωτικές ή μηδενικές δηλώσεις η
προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι και την
τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που
ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.
β) Υποκείμενοι που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κάθε τρίμηνο και μέχρι:
• την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον είναι εργάσιμη και ο

ΑΦΜ τους λήγει στα ψηφία 1-2,
• τις επόμενες τέσσερις εργάσιμες ημέρες,
εφόσον ο ΑΦΜ τους λήγει αντίστοιχα στα
ψηφία 3-4 (1η εργάσιμη μετά την 20η), 56 (2η εργάσιμη), 7-8 (3η εργάσιμη), 9-0 (4η
εργάσιμη).
γ) Υποβολή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων
Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Οι εμπρόθεσμοι αρχικοί Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων
Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και Παρεχομένων Υπηρεσιών υποβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet,
έως την 26η του επόμενου μήνα, από τη
λήξη του ημερολογιακού μήνα, μέσα στον
οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές.
Οι εκπρόθεσμοι ή διορθωτικοί Πίνακες υποβάλλονται ΜΟΝΟ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
δ) Τόπος παροχής υπηρεσιών
Από 1.1.2010, οι υπηρεσίες που παρέχονται
σε λήπτες υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εντός ή εκτός Κοινότητας,
φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης
του λήπτη με υποχρέωση εγγραφής στο

μητρώο VIES και υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την παροχή υπηρεσιών
στους εντός Κοινότητας λήπτες.
ε) Κατάργηση απαλλαγών ΦΠΑ
Από 1.7.2010 υπάγονται σε ΦΠΑ οι υπηρεσίες που παρέχονται από δικηγόρους,
συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές, καλλιτέχνες,
συγγραφείς και ερμηνευτές έργων τέχνης
καθώς και οι υπηρεσίες των ιδιωτικών κλινικών.
στ) Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες
Για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από 1.1.2009, οι αγρότες δικαιούνται επιστροφής Φ.Π.Α. με την εφαρμογή
κατ’ αποκοπή συντελεστή 11%.
Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από
1ης Μαρτίου μέχρι 31 Ιουλίου, εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά από υπουργικές
αποφάσεις.
ζ) Υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. των εκμεταλλευτών TAXI.
Από 1.7.2010 οι εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων.

Δαπάνες ξενοδοχείων και έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα
Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 31 του
ΚΦΕ, για να αναγνωρισθούν οι εκπτώσεις
των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα
πρέπει να έχουν αναγραφεί στα βιβλία. Με
τις διατάξεις τηςπαρ. 2 του άρθρου 18 του
ΚΒΣ, κάθε εγγραφή στα βιβλία που αφορά
συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου,
πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ ή σε
δημόσια έγγραφα ή πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
α) Αεροπορικά εισιτήρια
Όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ
1096/2008, το αεροπορικό εισιτήριο αποτελεί το νόμιμο φορολογικό στοιχείο για την
εμφάνιση και απόδειξη των συναλλαγών
και πρέπει να εκδίδεται και να παραδίδεται
ή να αποστέλλεται αντίτυπο στον πελάτη
σε κάθε περίπτωση, ο οποίος άλλωστε έχει
υποχρέωση να το ζητά και να το λαμβάνει,
ανεξάρτητα της ιδιότητάς του (ιδιώτης ή
επιτηδευματίας).
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι εξακολουθούν
να ισχύουν οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.
1133390/1104/ΠΟΛ. 1102/0015/16.3.1993,
περί της έκδοσης ειδικών στοιχείων κατά
την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων από
τους πράκτορες, τα τουριστικά και τα ταξιδιωτικά γραφεία και τις αεροπορικές επιχειρήσεις, όπως είναι η απόδειξη πώλησης
εισιτηρίου, η οποία θεωρείται ως νόμιμο

δικαιολογητικό εγγραφής της δαπάνης στα
βιβλία του υπόχρεου.
Εναλλακτικά και λαμβανομένων υπόψη:
αα) του νέου τρόπου έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων που εφαρμόζεται από 1
Ιουνίου 2008 σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της ΙΑΤΑ,
ββ) του γεγονότος ότι οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν το Διεθνές Σύστημα
Κρατήσεων υπό την εποπτεία και τους κανόνες της ΙΑΤΑ, καθώς και το ότι τα αεροπορικά εισιτήρια εκδίδονται αθεώρητα με βάση
τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ., για
την διευκόλυνση των νέων μορφών συναλλαγών καθώς και των υπόχρεων και όσον
αφορά ειδικότερα την έκδοση σε φυσική
μορφή (εκτύπωση σε χαρτί) του εισιτηρίου
και την παράδοσή του στον πελάτη,
γίνεται δεκτό στις περιπτώσεις συναλλαγών
με πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία), το αντίτυπο του αεροπορικού εισιτηρίου που προορίζεται για τον πελάτη να μην εκτυπώνεται
και να μην παραδίδεται σ’ αυτόν (εφόσον
δεν ζητηθεί από αυτόν), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα
εκδίδεται Α.Π.Ε (Απόδειξη Πώλησης Εισιτηρίων) θεωρημένη ή με σήμανση (ακόμη και
στις περιπτώσεις που το αεροπορικό εισιτήριο πωλείται στην ονομαστική του αξία)
η οποία θα παραδίδεται ή θα αποστέλλεται στον πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία)

εμπρόθεσμα, για τις ανάγκες εκπλήρωσης
των φορολογικών ή των ενοχικών ενδεχομένως υποχρεώσεών του και θα αποτελεί
το δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που υποχρεούνται να τηρούν οι επιτηδευματίες.
Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που το
εισιτήριο ζητηθεί από τον πελάτη θα πρέπει
να εκδίδεται και να παραδίδεται σ’ αυτόν (το
αργότερο κατά την ημέρα της αναχώρησής
του στο σημείο ελέγχου των εισιτηρίων του
αεροδρομίου μαζί με την κάρτα επιβίβασης) ή τέλος να αποστέλλεται σ΄ αυτόν κατά
τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 5.
β) Διαμονή σε ξενοδοχεία
Για τη διαμονή σε ξενοδοχείο, δικαιολογητικό έκπτωσης της δαπάνης, αποτελεί η
απόδειξη παροχής υπηρεσιών που εκδίδει
το ξενοδοχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΚΒΣ. Το αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης της πιστωτικής κάρτας από την
οποία φαίνεται η καταβολή του ποσού, δεν
αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό έκπτωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, ούτε
μπορεί να θεωρηθεί ως πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, καθώς για αυτού του είδους
τις πράξεις προβλέπεται η έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών από το ξενοδοχείο.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

