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Φορολογικά | Οικονομικά
Ενεργοποιείται η «Υπηρεσία Μιας Στάσης»
για την ίδρυση επιχειρήσεων
Εξέπνευσε στις 31 Μαρτίου 2011 το «τε- και απλούστευσης των εμπορικών δραλεσίγραφο» που είχε απευθύνει η τρόικα στηριοτήτων, το οποίο καλύπτει οποιασστη κυβέρνηση για την ενεργοποίηση δήποτε μορφής εμπορική δραστηριότου ηλεκτρονικού Γενικού Εμπορικού τητα, για ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά
Μητρώου (ΓΕΜΗ) των επιχειρήσεων. Ο ή νομικά πρόσωπα μέσα από μια βάση
υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης ηλεκτρονικών δεδομένων.
Μιχ. Χρυσοχοϊδης αναμένεται εντός της Υπογραμμίζεται πως το Γενικό Εμποριεπόμενης εβδομάδας να παρουσιάσει το κό Μητρώο θεσπίσθηκε το 2005 με τον
ΓΕΜΗ, το οποίο σχεδιάστηκε για να λει- νόμο 3419/2005 που προέβλεπε η δυτουργήσει ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» νατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης των
στη διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων. επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων στο
Μάλιστα, στη σχετική εκδήλωση αναμέ- ΓΕΜΗ. Ο παραπάνω νόμος τροποποιήθηνεται να παρευρεθεί και ο πρωθυπουρ- κε από την κυρία Λούκα Κατσέλη με τον
γός Γιώργος Παπανδρέου.
Ν. 3853/2010, ο οποίος προέβλεπε ότι το
Η λειτουργία του ΓΕΜΗ θεωρείται απα- ΓΕΜΗ θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί
ραίτητη προϋπόθεση για την απλοποίη- ήδη από τις 17 Σεπτεμβρίου. Κεντρικός
ση της διαδικασίας σύστασης εταιρειών, στόχος, οι διαδικασίες σύστασης εμποριαποτελεί υποχρέωση που έχει αναλάβει κών εταιρειών να μειωθούν σε ένα βήμα
η κυβέρνηση έναντι της τρόικας, κατα- -αντί των 15- και ο απαιτούμενος χρόνος
γράφεται ρητά στο Μνημόνιο και συν- ίδρυσης να περιορισθεί σε μία ημέρα
δέεται ευθέως με την ενίσχυση της αντα- αντί των 38 ημερών.
γωνιστικότητας αφού υπολογίζεται ότι Μία από τις πρωτοβουλίες του Μιχ. Χρυθα συμβάλει στην μείωση του κόστους σοχοϊδη για την επίλυση των σχετικών
σύστασης των εταιρειών κατά 70%.
προβλημάτων ήταν η πρόσφατη μεταπ¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
Η 31η Μαρτίου ήταν
η τρίτη διορία καθώς φορά της ευθύνης για την οργάνωση
η αρχική ημερομηνία για την ενεργοποί- και εποπτεία της βάσης ή των βάσεων
ησή του ΓΕΜΗ ήταν η 17η Σεπτεμβρίου δεδομένων που συναπαρτίζουν το ΓΕΜΗ
2010 και η δεύτερη η 31η Δεκεμβρίου στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
2010.
Ελλάδας. Προς τον σκοπό αυτό έχει ήδη
εγκατασταθεί και το Εποπτικό Συμβούλιο
Το ΓΕΜΗ είναι ένα σύστημα ενοποίησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

www.in.gr
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Ανάρτηση για διαβούλευση σχεδίου Σύμβασης Παροχής ανεξάρτητων Λογιστικών – Φοροτεχνικών
Υπηρεσιών.
Ο τρόπος φορολόγησης των
ομορρύθμων,
ετερορρύθμων
κ.λπ. εταιρειών του άρθρου 10
του ν. 2238/1994, μετά τις αλλαγές που καθιερώθηκαν με τον ν.
3842/2010. Αναλυτικά παραδείγματα με επεξηγηματικά σχόλια.
ΠΟΛ. 1053/2011 (24/03/2011) - Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2011: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ.
(Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3).

ΠΟΛ. 1057/2011 (24/03/2011) - Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς
Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων.

Απόφ. 802/2011 (24/03/2011) - Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων,
τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών
θεμάτων σχετικά με την λειτουργία
των υπηρεσιών μιας στάσης για τη
σύσταση Εταιρειών.

Κοινοποίηση οδηγιών για την
σωστή συμπλήρωση της
εκκαθαριστικής δήλωσης
έτους 2010.
Με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1026/2010 ορίστηκαν ο τύπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος
και ο τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. Οι
οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση
της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.,
κοινοποιούνται με την παρούσα και
θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Οικονομικών, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.minfin.
gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr.

ΠΟΛ.1051: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του
ειδικού καθεστώτος
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
ΑΥΟ Π. 953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988
(ΦΕΚ 107 Β΄/25.2.88), για την επιστροφή
ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
(ν. 2859/2000), προκειμένου για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν
κατά το έτος 2011, ακολουθούνται οι κατωτέρω διαδικασίες:
1. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις επιστροφής υποβάλλονται μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων, υποβάλλονται
συγχρόνως και τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..
2. Ως νόμιμα φορολογικά στοιχεία γίνονται δεκτά και τα τιμολόγια αγοράς, στην
περίπτωση που, από 1.6.2010, λόγω μη
έγκαιρης προσαρμογής στο νέο τρόπο
τιμολόγησης, οι αγοραστές αγροτικών
προϊόντων δεν έχουν εκδώσει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ΚΒΣ
(Π.Δ. 186/1992) συνενωμένο στοιχείο
«Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο».
3. Πριν τη διενέργεια της επιστροφής
πραγματοποιείται σύντομος προληπτικός έλεγχος των καταχωρηθέντων στην
αίτηση επιστροφής φορολογικών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες που διαθέτουν οι Δ.Ο.Υ. περί εκδοτών
- ληπτών εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων. Στην περίπτωση που από
τον έλεγχο αυτό διαπιστωθεί ότι στην
αίτηση επιστροφής περιλαμβάνονται
εικονικά ή πλαστά φορολογικά στοιχεία
ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες, με βάση
και τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην περίπτωση που η
αίτηση επιστροφής υποβάλλεται στην
αρμόδια για τη φορολογία του αγρότη
Δ.Ο.Υ., ότι τα αιτούμενα προς επιστροφή
ποσά δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές συναλλαγές, εκδίδεται άμεσα εντολή
για διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Η
επιστροφή ενεργείται άμεσα εντός μηνός για τα φορολογικά στοιχεία που δεν
κρίνονται εικονικά ή πλαστά.
4. Ο φορολογικός έλεγχος, κατόπιν έκδοσης σχετικής εντολής, αφορά τη συνολική αίτηση επιστροφής, λαμβάνει υπόψη
κάθε στοιχείο που διαθέτει η αρμόδια
Δ.Ο.Υ., μεταξύ των οποίων η δήλωση
φορολογίας εισοδήματος, η δήλωση
Καλλιέργειας/Εκτροφής που υποβάλλε-

ται σύμφωνα με το ν. 3877/2010 και ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών από
την υποβολή της αίτησης επιστροφής.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμο
ζητείται η συνδρομή της αρμόδιας για τη
φορολογία του εισοδήματος του αγρότη
Δ.Ο.Υ. Η απόφαση για την επιστροφή εκδίδεται εντός μηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου.
5. Αιτήσεις επιστροφής δεν γίνονται δεκτές εάν το αιτούμενο προς επιστροφή
ποσό είναι μικρότερο των 20 ευρώ.
6. Για τη συμπλήρωση των αιτήσεων
επιστροφής ΦΠΑ (έντυπο 010Α-ΦΠΑ,
έκδοση 2007, Φ6 TAXIS) ισχύουν οι
οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο
ΠΟΛ.1045/22.4.2010.
7. Οι αγρότες υποχρεούνται να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. που έχουν υποβάλει την
αίτηση επιστροφής, είτε απευθείας, είτε
μέσω των συνεταιριστικών οργανώσεων
στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω αυτών, αντίγραφο της
δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που
έχει υποβληθεί για το έτος 2011, σύμφωνα με το ν. 3877/2010, μέχρι 30.6.2011.
Στην περίπτωση που μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν έχει υποβληθεί η εν
λόγω δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ή
στην περίπτωση υποβολής συμπληρωματικής/τροποποιητικής δήλωσης, το
αντίγραφο των δηλώσεων αυτών προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 15
ημερών από την υποβολή τους.
8. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. διενεργούν φορολογικό έλεγχο, κατά προτεραιότητα για τις αιτήσεις
με υψηλά ποσά επιστροφής και ανώτερα
των 10.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη,
μεταξύ άλλων και τις δηλώσεις Καλλιέργειας/Εκτροφής. Μετά την ολοκλήρωση
του ελέγχου αυτού, και για μικρότερα
ποσά έλεγχος θα διενεργείται, εφόσον
υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις για μη νόμιμη επιστροφή ΦΠΑ.
9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
της ΑΥΟ Π. 953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988
(ΦΕΚ 107/Β/25.2.88).
10. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Π.Δ. 20/2011 (23/03/2011) - Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν.
2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/49/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου
2009, για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ ΕΟΚ
και 83/349/ΕΟΚ, όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τις
μεσαίου μεγέθους εταιρείες και την
υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων
λογαριασμών (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L
164/42/26.6.2009).
Εγκύκλιος
ΙΚΑ
Ε40184/2011
(24/03/2011) - Διευκρινίσεις για την
τροποποίηση του προγράμματος επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους
απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας.
Αρ.Πρωτ Γ99149/2011 (24/03/2011)
- Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2011
σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
Εγκύκλιος ΙΚΑ 24/2011 (29/03/2011)
- Κοινοποίηση του άρθ. 19 του Ν.
2972/2001, σχετικά με την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να
γνωστοποιούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα στοιχεία των συνδικαιούχων σε λογαριασμό αποβιώσαντος συνταξιούχου.
Αρ.Πρωτ Ε40203/2011 (30/03/2011)
- Παράταση προθεσμίας υποβολής
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
(Α.Π.Δ.) Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2010 και Α΄
τριμήνου 2011 εργοδοτών Ν.Π.Δ.Δ.
που ασφάλιζαν προσωπικό στο τέως
Τ.Ε.Α.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
Αρ.Πρωτ Γ99153/2011 (30/03/2011)
- Διόρθωση λαθών ΑΠΔ μέσω διαδικτύου περιόδων απασχόλησης
1/2002-12/2010 - Επανυποβολές
Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων της ίδιας
περιόδου απασχόλησης που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου.

ΠΟΛ.1039/25.2.2011 : Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου
Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2011
1. Για το έτος 2011 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας νομικών προσώπων έχει ως
το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
2. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, με τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δασικής έκτασης απαιτείται είτε η
προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. είτε η
σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή.
β) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής, με τον όρο της αμοιβαιότητας, ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών που
χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση
των πρεσβειών και προξενείων αυτών,
απαιτείται βεβαίωση του Υπουργείου
Εξωτερικών.
γ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων, τα οποία έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού,
λόγω αρχαιολογικής έρευνας, απαιτείται
βεβαίωση της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων ότι τα ακίνητα είναι δεσμευμένα.
Μετά την πάροδο τριών ετών από την
έκδοσή της, απαιτείται επί πλέον βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ότι δεν έχει
αρθεί η δέσμευση.
δ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής κτισμάτων για τα οποία έχει εκδοθεί
άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης, απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας ή του
πρωτοκόλλου κατεδάφισης, το οποίο να
είναι σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011.
ε) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων τα οποία είναι επιταγμένα
από το Στρατό, απαιτείται η Διυπουργική
απόφαση Επίταξης, Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης.
στ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται
από μουσείο, απαιτείται η προσκόμιση
του οικείου Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύεται η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού για την ίδρυση και
λειτουργία του.
ζ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής
ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από
Ξένη Αρχαιολογική Σχολή, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

η) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ιδιωτικού ναού γνωστής θρησκείας
ή δόγματος, απαιτείται βεβαίωση του
ιερέα στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται, ότι ο ναός λειτουργεί τουλάχιστον
μία φορά το χρόνο.
θ) Για την υπαγωγή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στις διατάξεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν.
3842/2010, απαιτείται η προσκόμιση
επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας
λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
ι) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής
ανεγειρόμενου κτίσματος, αντίγραφο
της αρχικής οικοδομικής άδειας.
ια) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής διατηρητέου κτίσματος κατά το
χρόνο που διαρκεί η ανακατασκευή του
ή η επισκευή τμημάτων του ή η επισκευή
καταστραφέντων αρχιτεκτονικών μελών
του, η οικεία άδεια, για την οποία δεν
πρέπει να έχει παρέλθει πενταετία από
την έκδοσή της την 1η Ιανουαρίου του
2011.
ια) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δικαιώματος υψούν οικοπέδου επί
του οποίου υπάρχουν κτίσματα κατοικιών ή επαγγελματικών στεγών, επειδή
βρίσκονται σε πυκνοδομημένες περιοχές, τον τίτλο του ακινήτου (συμβόλαια
συστάσεις, άδειες οικοδομής κ.λπ.), καθώς και το φύλλο υπολογισμού αξίας
οικοπέδου.
3. Η δήλωση της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής είναι δυνατόν να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό
μηχανογραφικό χαρτί, ιδίων διαστάσεων
και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση της παραγράφου 1.
4. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011 δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της
αξίας ακινήτων (έντυπα 1 − 5, Κ1 − Κ9 και
Α.Α. ΓΗΣ), εκτός της περίπτωσης ια) της
παραγράφου 2 της παρούσας. Το νομικό
πρόσωπο υποχρεούται στη συμπλήρωση των οικείων φύλλων υπολογισμού
αξίας ακινήτων, τα οποία φυλάσσονται
στην έδρα του και είναι στη διάθεση της
υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν.
5. Κατά την παραλαβή και τον έλεγχο της
δήλωσης ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., μπορεί
να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου,
όταν το κρίνει απαραίτητο.
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Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού
σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών.
Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα,
σας γνωρίζουμε τα εξής:
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Με τις διατάξεις των δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), όπως τέθηκαν και ισχύουν από 1 Ιουνίου 2010, με τις
διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου
19 του Ν. 3842/2010, ορίζεται ότι, ειδικά για
την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη
φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά
αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω
τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση
εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία
των εκχωρούμενων επιταγών. Κατ΄ εξαίρεση
των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων
ανταπαιτήσεων μεταξύ μητρικής εταιρείας
και θυγατρικών εταιρειών.
Σχετικά με την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών και σε συνέχεια των εγκυκλίων μας
ΠΟΛ. 1155/11.11.2010 (τρόπος εξόφλησης
συναλλαγών μεταξύ πρακτόρων και αεροπορικών εταιριών) και ΠΟΛ. 1038/22.2.2011
(συμψηφισμός ανταπαιτήσεων για συναλλαγές μεταξύ αγροτικών συνεταιρισμών και
παραγωγών - μελών τους), παρέχουμε τις
ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις.
Α. Τρόπος εξόφλησης εκκαθαρίσεων των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων προς τους
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (μεσίτες
ασφαλειών, ασφαλιστικούς πράκτορες,
ασφαλιστικούς σύμβουλους, συντονιστές
ασφαλιστικών συμβούλων)
Με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 6
της Α. 9934/197/ΠΟΛ. 176/23.6.1977 εγκυκλίου διαταγής έχει γίνει δεκτό ότι, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν,
το αργότερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου,
θεωρημένες τριπλοτύπες εκκαθαρίσεις για
τις προμήθειες και λοιπά δικαιώματα που
παρασχέθηκαν απ΄ αυτές κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στους πράκτορες,
παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλειομεσίτες στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία
του δικαιούχου και το ποσόν της προμήθειας.
Δηλαδή, με την προαναφερόμενη θέση της
Διοίκησης αντί της έκδοσης τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς
διαμεσολαβητές προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις εκδίδονται εκκαθαρίσεις μία φορά
το χρόνο από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις
προς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές,
κατ΄ εφαρμογή δε των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. πρέπει οι
υπόψη εκκαθαρίσεις, εφόσον υπερβαίνουν

σε αξία τα 3.000 €, να εξοφλούνται, από τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μέσω τραπεζικού
λογαριασμού ή με επιταγή.
Στα πλαίσια της συναλλακτικής δραστηριότητας και πρακτικής, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μπορούν να αναθέτουν στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και την είσπραξη
των οφειλόμενων ασφαλίστρων από τους
ασφαλισμένους. Στις περιπτώσεις αυτές οι
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αφού παρακρατήσουν τα ποσά που αντιστοιχούν στις
οφειλόμενες σε αυτούς προμήθειες από τα
εισπραχθέντα ασφάλιστρα, αποδίδουν στην
ασφαλιστική επιχείρηση το υπολειπόμενο
ποσό ασφαλίστρων.Ενόψει των ανωτέρω,
εφόσον οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές
αποδίδουν μέσω τραπεζικών λογαριασμών
ή με επιταγές το ποσό που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ εισπραχθέντων για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων προμηθειών τους,
ουσιαστικά καλύπτονται οι απορρέουσες
από την παράγραφο 2 του άρθρου 18 υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
εφόσον οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν τα απαιτούμενα τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα από τα οποία προκύπτουν
οι ανωτέρω διενεργηθείσες τραπεζικές συναλλαγές, τα οποία και διαφυλάσσονται στο
χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ..
Β. Τρόπος εξόφλησης τιμολογίων ναυτικών
πρακτόρων από τους εκμεταλλευτές επιβατηγών πλοίων
Με
την
παράγραφο
13.2.4
της
1118148/936/0015/Εγκ. 3/24.11.1992 εγκυκλίου μας έχει διευκρινιστεί ότι, τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων (αεροπορικά,
ακτοπλοϊκά, σιδηροδρομικά) μπορεί να
διατίθενται από τρίτους (πράκτορες, αντιπροσώπους κ.λπ.) ενώ για την εφαρμογή
της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.
πρέπει τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών
που εκδίδουν οι ναυτικοί πράκτορες προς
τους εκμεταλλευτές επιβατηγών πλοίων, για
τις δικαιούμενες προμήθειες λόγω της διαμεσολάβησής τους στην έκδοση εισιτηρίων
και εφόσον υπερβαίνουν σε αξία τα 3.000 €
να εξοφλούνται από τους εκμεταλλευτές επιβατηγών πλοίων, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή.
Όμως, είναι κοινή πρακτική στις υπόψη συναλλαγές, οι ναυτικοί πράκτορες αφού παρακρατήσουν τα ποσά που αντιστοιχούν στις
οφειλόμενες σε αυτούς προμήθειες λόγω
της διάθεσης εισιτηρίων για λογαριασμό
των εκμεταλλευτών επιβατηγών πλοίων, να
αποδίδουν στους υπόψη εκμεταλλευτές το
υπολειπόμενο ποσό. Ακόμη, οι εκμεταλλευτές πλοίων, που υπάγονται στις διατάξεις του
Π.Δ. 120/1997 (ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης εισιτηρίων), στους οποίους χορηγείται
βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Πληρο-

φορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση
και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος
Κράτησης Θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων
επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς, απαλλάσσονται από τη θεώρηση για τα εισιτήρια
μεταφοράς προσώπων και τις αποδείξεις μεταφοράς (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2.6.2003).
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι τα
εκδιδόμενα εισιτήρια παρακολουθούνται
ηλεκτρονικά κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στις διατάξεις του Π.Δ. 120/1997 και εφόσον
οι ναυτικοί πράκτορες αποδίδουν, το υπολειπόμενο ποσό που προκύπτει από τη διάθεση
εισιτηρίων για λογαριασμό εκμεταλλευτών
πλοίων, που υπάγονται στις διατάξεις του
Π.Δ. 120/1997 (ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης εισιτηρίων), μετά την παρακράτηση
της αναλογούσας προμήθειάς τους, μέσω
τραπεζικών λογαριασμών ή με επιταγές,
δεδομένου ότι, με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, καλύπτεται η υποχρέωση
της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ,
παρέλκει η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τους εκμεταλλευτές επιβατηγών πλοίων προς τους
ναυτικούς πράκτορες με επιταγή ή μέσω
τραπεζικού λογαριασμού, με την προϋπόθεση ότι, οι υπόψη εκμεταλλευτές διαθέτουν
τα απαιτούμενα τραπεζικά παραστατικά ή
έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι ανωτέρω διενεργηθείσες τραπεζικές συναλλαγές, τα οποία και διαφυλάσσονται στο χρόνο
που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου
21 Κ.Β.Σ..
Γ. Συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων
μεταξύ επιτηδευματιών εκ των οποίων ο
ένας εκ των αντισυμβαλλομένων έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
Έχει παρατηρηθεί στην πράξη ότι, ενώ έχουν
εκδοθεί τιμολόγια μεταξύ επιτηδευματιών,
αξίας εκάστου άνω των 3.000 €, τα οποία
κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. πρέπει να
εξοφληθούν μέσω τραπεζικού λογαριασμού
ή με επιταγή, στη συνέχεια, ο ένας εκ των
αντισυμβαλλομένων και μετά την έκδοση
των τιμολογίων, κηρύσσεται σε κατάσταση
πτώχευσης. Έτσι, ενώ ο ένας επιτηδευματίας
εξοφλεί τα ληφθέντα τιμολόγια μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή ο άλλος,
μετά την κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης, αδυνατεί να εξοφλήσει τα ληφθέντα
τιμολόγια μέσω τραπεζικού λογαριασμού
ή με επιταγή.Στις περιπτώσεις αυτές, λόγω
των ιδιαιτεροτήτων των ανωτέρω συναλλαγών, μπορεί να συμψηφίζονται αμοιβαίες
ανταπαιτήσεις μεταξύ επιτηδευματιών των
οποίων ο ένας εκ των αντισυμβαλλομένων
έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, για
τιμολόγια όμως που εκδόθηκαν πριν από την
υπαγωγή του στην κατάσταση αυτή (πτώχευση).
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Οι νέες προθεσμίες δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος , Ε7, και
λοιπών καταστάσεων
Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011:
To Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες
θα προσφερθούν οι ηλεκτρονικές της
υπηρεσίες για το 2011 καθώς και τις
αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής.
1. Καθιερωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1,
Ε2, Ε3). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για επιτηδευματίες και όσους υποβάλουν μέσω λογιστών. Η υπηρεσία θα
ενεργοποιηθεί την 1/4/2011, με ταυτόχρονη μετάθεση των προθεσμιών που
ισχύουν σήμερα, οι οποίες θα αρχίσουν
να λήγουν από τις 18/4/2011. Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν
όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, χωρίς πρόσθετη
διαδικασία πιστοποίησης.
Για το οικονομικό έτος 2011 προβλέπονται οι ακόλουθες καινοτομίες για
την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής
δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων:
- Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα
στοιχεία οχημάτων που ήδη υπάρχουν
στην Κεντρική Βάση Οχημάτων της
Γ.Γ.Π.Σ. μαζί με την αντίστοιχη ετήσια
αντικειμενική δαπάνη.
- Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα
στοιχεία ακινήτων για την κύρια και
τις δευτερεύουσες κατοικίες κατόπιν
επιλογής του φορολογούμενου από το
σύνολο των ακινήτων του, βάσει των
δηλώσεων Ε9.
- Εκτύπωση των ειδοποιήσεων για την
πληρωμή ή επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των συμβεβλημένων τραπεζών.
- Δυνατότητα εκτύπωσης κενών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 καθώς και των οδηγιών για την συμπλήρωση της Δήλωσης
Φ.Π. Οικονομικού Έτους 2011, προκειμένου να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική
υποβολή.
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοι-

χείων Ακινήτων (Ε9). Η υποβολή των
σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου
είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα και υποχρεωτική για τα νομικά
πρόσωπα. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 και η προθεσμία
υποβολής μέσω διαδικτύου λήγει στις
30/6/2011. Εφόσον δεν επιλεγεί η ηλεκτρονική υποβολή τότε η δήλωση Ε9
υποβάλλεται στις ίδιες ημερομηνίες με
το έντυπο Ε1.
Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών
Υπολοίπων. Η υποβολή των σχετικών
δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα
ενεργοποιηθούν την 1/6/2011 με ημερομηνία λήξης τις 30/6/2011.
Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ. H υποβολή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ ξεκίνησε στις 21/2/2011 και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 390.000
δηλώσεις. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 12/4/2011 για τους υπόχρεους
που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας και τις
23/5/2011 για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. Η υποβολή
των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική.
2. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων TAXISnet αναβαθμίζονται σημαντικά οι ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ υλοποιούνται και πολλές νέες.
Βασικές καινοτομίες του νέου περιβάλλοντος που θα είναι διαθέσιμες με την
ολοκλήρωση της μετάβασης είναι οι
ακόλουθες:
- Ενιαίο περιβάλλον σύνδεσης χρηστών
και λειτουργίας των εφαρμογών. Πλέον
με τη σύνδεση ο χρήστης έχει στη διάθεσή του όλες τις εφαρμογές που έχει
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει.
- Περιβάλλον εξουσιοδότησης λογιστών για διεκπεραίωση υποθέσεων.
- Νέες δυνατότητες υποβολής δηλώσεων.
- Υποστήριξη υποβολής εκπρόθεσμων
και τροποποιητικών δηλώσεων για την

πλειοψηφία των δηλώσεων.
- Εξατομικευμένο φορολογικό ημερολόγιο.
- Ηλεκτρονικές πληρωμές.
- Μεταβολή στοιχείων μητρώου
- Πρόσβαση του χρήστη σε φορολογικά στοιχεία και δηλώσεις που τηρούνται για αυτόν είτε υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά είτε στη Δ.Ο.Υ.
Στα πλαίσια της λειτουργίας του νέου
συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής
δηλώσεων TAXISNet ξεκινούν σταδιακά τη λειτουργία τους οι παρακάτω
νέες υπηρεσίες.
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών κ.λπ.
(Ε5) Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική
και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις
18/4/2011 με καταληκτική ημερομηνία ανεξαρτήτως ΑΦΜ τις 28/4/2011. Η
υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα
είναι διαθέσιμη από 4/4/2011.
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Φ01012).
Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων
μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική
και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις
4/4/2011 με καταληκτικές ημερομηνίες
τις 12/4/2011 για τα νομικά πρόσωπα
που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας και
τις 15/4/2011 για όσα τηρούν βιβλία Γ
κατηγορίας. Αν και η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ έχει ξεκινήσει από
1/3/2011 και έχει ήδη παραληφθεί ο
μεγαλύτερος όγκος, η υπηρεσία θα
ανοίξει για λόγους πιλοτικής λειτουργίας ενόψει της υποχρεωτικής υποβολής
του 2012.
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ( Α.Ε.
, ΕΠΕ, κ.λπ. -- Φ01010, Φ01011, Φ01013,
Φ01014). Η υποβολή των σχετικών
δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι
προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 2/5/2011, ενώ οι καταληκτικές ημερομηνίες ξεκινάνε από τις
10/5/2011 για τις ημεδαπές Α.Ε. και τα
Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (συμβατικών χωρών).
Συνέχεια στη σελίδα 5
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Φορολογικά | Οικονομικά
Οι νέες προθεσμίες δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος , Ε7, και
λοιπών καταστάσεων
Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα (Ε.Π.Ε.,
Συνεταιρισμοί κ.λ.π) καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 10 Μαΐου 2011,
ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο
του Α.Φ.Μ. Η υποβολή των δηλώσεων
στις ΔΟΥ θα είναι επίσης διαθέσιμη
από 2/5/2011.
Καταστάσεις από λογιστές - φοροτεχνικούς.( Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης,
Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων.) Η υποβολή των σχετικών
δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 ενώ η προθεσμία
υποβολής ορίζεται για τις 30/6/2011.
Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
(Ε7). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική
και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί στις
14/4/2011, ενώ η προθεσμία υποβολής
ορίζεται για τις 16/5/2011.
Ηλεκτρονική υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων
Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα
ενεργοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του
2011 και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/9/2011.
Ηλεκτρονική Υποβολή Προσωρινής
Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων
πλην Μισθωτών Υπηρεσιών. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω
διαδικτύου είναι υποχρεωτική από
1/7/2011. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011.
Για το 2011, πρώτη χρονιά λειτουργίας
των νέων υπηρεσιών, η χρήση πολλών
από αυτές είναι προαιρετική και έχει ως
στόχο την εξοικείωση των χρηστών και
την απομόνωση και επίλυση των όποιων μικρών προβλημάτων εντοπιστούν
από τη χρήση τους στην πράξη. Στόχος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι το 2012 να προσφέρονται για καθολική χρήση όλες οι
παραπάνω υπηρεσίες, για τη βελτίωση
της εξυπηρέτησης των πολιτών και την

αποτελεσματικότερη λειτουργία των
φορολογικών υπηρεσιών.
Στην συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικούς πίνακες καταληκτικών ημερομηνιών και υποδείγματα καταστάσεων
που υποχρεούνται να συμπληρώσουν
οι λογιστές-φοροτεχνικοί:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τελ. αριθμός Α.Φ.Μ. Ημ/νία υποβολής
Σε 1			
18/04/2011
Σε 2			
19/04/2011
Σε 3			
20/04/2011
Σε 4			
21/04/2011
Σε 5			
27/04/2011
Σε 6			
28/04/2011
Σε 7			
29/04/2011
Σε 8			
02/05/2011
Σε 9			
03/05/2011
Σε 10,20, 30,40,50
04/05/2011
Σε 60,70, 80,90,00
05/05/2011
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΗΛΩΣΕΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τελ. αριθμός Α.Φ.Μ. Ημ/νία υποβολής
Σε 1			
11/04/2011
Σε 2			
12/04/2011
Σε 3			
13/04/2011
Σε 4			
14/04/2011
Σε 5			
15/04/2011
Σε 6			
18/04/2011
Σε 7			
19/04/2011
Σε 8			
20/04/2011
Σε 9			
21/04/2011
Σε 10,20, 30,40,50
27/04/2011
Σε 60,70, 80,90,00
28/04/2011
Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική
ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά
πρόσωπα είναι η 28η Απριλίου 2011,
ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο
του Α.Φ.Μ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΗΛΩΣΕΩΝΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ
(ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)

Τελ. αριθμός Α.Φ.Μ. Ημ/νία υποβολής
Σε 1			
10/05/2011
Σε 2			
11/05/2011
Σε 3			
12/05/2011
Σε 4			
13/05/2011
Σε 5			
16/05/2011
Σε 6			
17/05/2011
Σε 7			
18/05/2011
Σε 8			
19/05/2011
Σε 9			
20/05/2011
Σε 10,20, 30,40,50
23/05/2011
Σε 60,70, 80,90,00
24/05/2011
Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική
ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά
πρόσωπα είναι η 24η Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του
Α.Φ.Μ.
ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΡΘΡΟΥ
101 ΚΦΕ
1. Τα μη κερδοσκοπικά χαρακτήρα
ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα
κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν
βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας
του Κ.Β.Σ., μέχρι 12 Απριλίου 2011.
2. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ
κατηγορίας του Κ.ΒΣ, ή δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν
παραχώρηση γεωργικής γης ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων
βιβλίων, μέχρι 15 Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του
Α.Φ.Μ.
3. Οι ημεδαπές Ε.Π.Ε, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με
οποιονδήποτε τύπο εταιρείας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν
στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα
τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα
αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό
θα υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μέχρι 10 Μαΐου 2011,
ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο
του Α.Φ.Μ.

