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- Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Γ99/106/7.7.2011
Σχετικά με την απογραφή – τη διόρθωση - την
επικαιροποίηση και την επιβεβαίωση των στοιχείων των μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό
Δημόσιο

Ανακοίνωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την
παράταση των δηλώσεων

- Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.: Π51/32/885/22.7.2011
Ρύθμιση εκκρεμοτήτων, περιπτώσεων πιστοποίησης αναπηρίας, π.χ.( αίτημα σύνταξης
αναπηρίας, παραπληγίας,
απολύτου αναπηρίας, Α.με.Α.) για την ομαλή μετάβαση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
ΚΕ.Π.Α.

Μετά από πιέσεις του Προεδρείου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. λάβαμε την προφορική διαβεβαίωση υπηρεσιακών παραγόντων του Υπ.Οικ. ότι το TAXIS θα συνεχίσει να
είναι ανοικτό όσο ο αριθμός υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο ανά ημέρα.

- Αρ. πρωτ.: Δ16Α 1103778 ΕΞ 20.7.2011
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών
Σχετ. η εγκύκλιός μας ΠΟΛ.1136/7.10.2010

Ως εκ τούτου δεν γνωρίζουμε καταληκτική ημερομηνία και κάθε ημέρα πρέπει να θεωρείται ως καταληκτική.
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

- ΠΟΛ.1152/14.7.2011
Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και των δημοτικών
κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται
- συγχωνεύονται με τις
διατάξεις του ν. 3852/2010
- ΠΟΛ.1154/19.7.2011
Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά
την υποβολή των δηλώσεων έναρξης/μεταβολής εργασιών
- Πόσο αυξάνονται οι εισφορές
- Νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς το Δημόσιο

Πανίδης Αβραάμ

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1104867 ΕΞ 22.7.2011
Υποβολή Ειδικών Σημειωμάτων Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. (Παράταση)
Λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζονται πρακτικά προβλήματα στην έγκαιρη
υποβολή των «Ειδικών Σημειωμάτων Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» καθώς και του γεγονότος ότι οι φορολογούμενοι έχουν ήδη επιλέξει τον αυτοέλεγχο με τις δηλώσεις φοπ¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

ρολογίας εισοδήματος για τη χρήση 2010, και δεδομένου ότι με τις διατάξεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 79 του ν.3842/2010 δεν προβλέπεται η εκπρόθεσμη

Όποιος συνάδελφος
έχει κάποια πρόταση
για την καλύτερη εικόνα
του Newsletter μπορεί
να επικοινωνήσει με τον
Κωνσταντινίδη
στο εξής email:
konidisk@otenet.gr
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

υποβολή των εν λόγω σημειωμάτων, οι Δ.Ο.Υ. μπορούν να παραλαμβάνουν τα εν
λόγω σημειώματα, μέχρι τις 29.7.2011, ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ των υποκειμένων στο φόρο.
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 Αρ.Πρωτ. 12457/30-06-2011
Καθορισμός ανωτάτων ορίων
υπερωριακής απασχόλησης, των
εργαζομένων σε Βιομηχανικές,
Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β’ ημερολογιακό εξάμηνο 2011.
 Αρ.Πρωτ. 16331/14-07-2011
Γνωστοποίηση δημοσίευσης του
Ν.3986/11 και παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή του.
Εγκύκλιος ΙΚΑ Γ991108/15-072011
Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων
των οφειλετών.
 Αρ.Πρωτ.Α411/25-07-2011
Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/7/2011 έως
31/7/2012.
 Αρ.Πρωτ.Γ99/1/116/22-07-2011
Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας
χρήσης του εντύπου «Βεβαίωση
Εργοδότη», ως αποδεικτικού απασχόλησης - ασφάλισης».
Αρ.Πρωτ.Γ99/1/117/22-07-2011
Κατάργηση της διαδικασίας επανέκδοσης Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης σε
περίπτωση απώλειας, περιόδων
2002-2009.
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 48/22.7.2011
Αύξηση εισφοράς υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ
Εγκύκλιος
ΙΚΑ
50/2011
(26/07/2011) - Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού.

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Γ99/106/7.7.2011
Σχετικά με την απογραφή – τη διόρθωση - την επικαιροποίηση
και την επιβεβαίωση των στοιχείων των μισθοδοτούμενων από
το Ελληνικό Δημόσιο
Θέτουμε υπόψη σας τον Οδηγό Εφαρμογής Απογραφής Έκδοση 2.2. Ιουλίου 2011
της Ομάδας Διαχείρισης Έργου Απογραφής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα
http://apografi.gov.gr/manuals και αφορά τις απαιτούμενες άμεσες ενέργειες του
προσωπικού που είχε απογραφεί κατά την Α’ Φάση της Απογραφής του προσωπικού
στα πλαίσια της σύστασης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής σύμφωνα με τα Γ30/296/216-2010 και Γ30/316/24-6-2010 γενικά έγγραφά μας.
Σημειώνουμε ότι ο κάθε εργαζόμενος έχει ατομική υποχρέωση για την απογραφή,
μπορεί δε να υποβοηθηθεί είτε από την Ομάδα Υποστήριξης απογραφής του προσωπικού που είχε συσταθεί κατά την Α’ Φάση είτε από τους Διαχειριστές των στοιχείων
απογραφής των υπαλλήλων που ορίστηκαν κατά τη Β’ Φάση. Μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας, τα στοιχεία θα επιβεβαιωθούν από τον πιστοποιημένο Προϊστάμενο
Διεύθυνσης ή τους Διαχειριστές των στοιχείων της απογραφής της Μονάδας όπου
υπηρετεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον Οδηγό Εφαρμογών Διαχείρισης Προσωπικού Έκδοση 3.1. Ιουνίου 2011 που είναι επίσης διαθέσιμος στην
ιστοσελίδα http://apografi.gov.gr/manuals

Ι.Κ.Α. Αριθ. πρωτ.: Π51/32/885/22.7.2011
Ρύθμιση εκκρεμοτήτων, περιπτώσεων πιστοποίησης
αναπηρίας, π.χ.( αίτημα σύνταξης αναπηρίας, παραπληγίας,
απολύτου αναπηρίας, Α.με.Α.) για την ομαλή μετάβαση στο
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 άρθρο 6 παράγραφος 1 δημιουργείται
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) υπαγόμενο στη Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς
και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων από 01-09-2011 καταργούνται όλες οι άλλες
Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού
(Α.Σ.Υ.Ε.),Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τις τριμελής εξ ιατρών επιτροπές Απαλλαγών ο οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες τους.
Με στόχους την επιτυχή και ομαλή μετάβαση στη νέα διαδικασία και την αποφυγή
ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων και των υπηρεσιών παρακαλούμε όπως, μέχρι 318-2011 προβείτε στην εκκαθάριση όλων των περιπτώσεων πιστοποίησης αναπηρίας π.χ. αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας, παραπληγίας, απολύτου αναπηρίας, Α.με.Α.)
όσον αφορά την Υγειονομική κρίση.
Οδηγίες για την διαδικασία που θα εφαρμόζεται από 1-9-2011 και μετά θα λάβετε με
νεότερο έγγραφό μας.
Παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα για εφαρμογή του ανωτέρω και να μας αποστείλετε υπογεγραμμένο το αποδεικτικό παραλαβής με τηλεομοιότυπο στο τηλέφωνο
2105248.079, το αργότερο μέχρι 28-07-2011.
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Αρ. πρωτ.: Δ16Α 1103778 ΕΞ 20.7.2011
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών
Σχετ. η εγκύκλιός μας ΠΟΛ.1136/7.10.2010

Σας γνωστοποιούμε τις αλλαγές που
επήλθαν με την Α.Υ.Ο Δ16Α 1093861 ΕΞ
4.7.2011, ΦΕΚ 1593, τ.Β’/05.07.2011 για
την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου
14 ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175, τ. Α’/2010) των
βεβαιωμένων, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου
2010, οφειλών (ληξιπρόθεσμων ή μη)
προς το Δημόσιο.
Η τροποποίηση της ρύθμισης αυτής κρίθηκε απαραίτητη, λόγω της οικονομικής
κρίσης και της αδυναμίας πολλών επιχειρήσεων να υπαχθούν με τους όρους της
αρχικής ρύθμισης και αφορά στα εξής:
- παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής σε
αυτή με την καταβολή μίας μόνο δόσης,
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στα προγράμματα δόσεων των
περιπτώσεων β’ - στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 της ρύθμισης του ν.3888/2010,
λαμβανομένων υπόψη και των ελαχίστων ποσών μηνιαίων δόσεων (π.χ. τον
Ιούλιο δυνατότητα υπαγωγής σε πρό-

γραμμα από 1 μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις,
τον Αύγουστο δυνατότητα υπαγωγής σε
πρόγραμμα από 1 μέχρι 35 μηνιαίες δόσεις κ.ο.κ.).
- Θα εξακολουθήσει να παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη, ο οποίος για
οποιοδήποτε λόγο απωλέσει τη ρύθμιση, να επανενταχθεί για το εναπομείναν
ποσό στα προγράμματα αυτής, κατά τα
ανωτέρω οριζόμενα.
- Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη
ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό
ενημερότητας των οφειλών του προς
το Δημόσιο, εφόσον συντρέχουν και οι
λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 ν.
1882/1990, όπως ισχύει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. 1109793/613411/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999
(ΦΕΚ
2134, τ.Β’), όπως ισχύει.
Παρακαλείσθε όπως προβείτε σε άμεση
επικοινωνία, τηλεφωνικά ή με κάθε άλλο

πρόσφορο τρόπο, με τους οφειλέτες
του Δημοσίου αρμοδιότητάς σας (κατά
προτίμηση η προσωπική σας τηλεφωνική επικοινωνία κρίνεται πιο αποτελεσματική ή εναλλακτικά μέσω ειδικού
συνεργείου που θα συστήσετε), τους
οποίους πρέπει να ενημερώσετε για τις
δυνατότητες που τους παρέχει η εν λόγω
τροποποιηθείσα ρύθμιση, με σκοπό τη
μεγιστοποίηση της ανταπόκρισής τους,
στοχεύοντας στην αύξηση των εσόδων
του Κράτους.
Θα ακολουθήσει άμεσα και η αποστολή
οδηγιών από τη Δ-30 σχετικά με τις προσαρμογές των υποσυστημάτων Δικαστικού και Εσόδων του πληροφοριακού
συστήματος TAXIS.
Τέλος, για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας δυνατοτήτων
της τροποποιημένης ρύθμισης ανά μήνα
υποβολής αίτησης, για τον οποίο θα ζητάτε τυχόν διευκρινίσεις από την αρμόδια Υπηρεσία του TAXIS..

ΠΟΛ.1152/14.7.2011
Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και των
δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται - συγχωνεύονται με τις
διατάξεις του ν. 3852/2010
Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που
τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά
με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε
υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2
της 1027411/842/ΔΜ/26.02.1998 (193/
Β) ΑΥΟ, όπως ισχύουν σήμερα, ορίζουν,
μεταξύ άλλων, ότι χορηγείται υποχρεωτικά ενιαίος και μοναδικός ΑΦΜ στα
ημεδαπά νομικά πρόσωπα, που είναι
υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά, ανεξάρτητα
του αριθμού των εγκαταστάσεων που
διαθέτουν εντός και εκτός της Ελληνικής

Επικράτειας.
2) Οι διατάξεις της παρ. 9 του ιδίου ως
άνω άρθρου και Απόφασης, ορίζουν μεταξύ άλλων, ότι χορηγείται υποχρεωτικά
ενιαίος και μοναδικός ΑΦΜ στα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στους δήμους και στις κοινότητες, ανεξάρτητα
του αριθμού των οργανικών μονάδων
ή γραφείων που διαθέτουν, πέραν της
έδρας τους.
3) Οι διατάξεις της 1070576/2627/ΔΜ/
ΠΟΛ.1102/14.7.2005 ΑΥΟΟ, όπως ισχύουν σήμερα, ορίζουν τη διαδικασία και
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.

4) Με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» παρέχεται η δυνατότητα
στους δήμους και στις κοινότητες να συστήνουν δημοτικά ή κοινοτικά Ν.Π.Δ.Δ.
καθώς και επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. Τα αναφερόμενα πρόσωπα καταργούνται με
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5) Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις κοινωφελείς
επιχειρήσεις, που περιέρχονται σε κάθε

συνέχεια στη σελίδα 4
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ΠΟΛ.1152/14.7.2011
Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και των
δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται - συγχωνεύονται με τις
διατάξεις του ν. 3852/2010
δήμο. Για κάθε περίπτωση συγχώνευσης
Ν.Π.Δ.Δ. ή κοινωφελών επιχειρήσεων το
δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει τη σχετική απόφαση η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη
δημοσίευση της ανωτέρω Απόφασης,
το νέο Ν.Π.Δ.Δ. που δημιουργείται υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Αντίστοιχα η επιχείρηση που προκύπτει

υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων.
Ύστερα από τα παραπάνω, στην περίπτωση που προσκομίζεται στην υπηρεσία σας, δημοσιευμένη απόφαση
δημοτικού συμβουλίου η οποία αφορά συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ./ κοινωφελών
δημοτικών επιχειρήσεων και σύσταση
νέου Ν.Π.Δ.Δ./κοινωφελούς δημοτικής

επιχείρησης, θα προβαίνετε α) στην
έναρξη εργασιών του νέου προσώπου
με προέλευση έναρξης «συγχώνευση»
και β) στη διακοπή εργασιών των συγχωνευόμενων προσώπων με αιτία διακοπής «συγχώνευση», συσχετίζοντας
παράλληλα (με την αντίστοιχη σχέση
από τον σχετικό πίνακα τιμών) τον ΑΦΜ
του προσώπου που προκύπτει από τη
συγχώνευση, με τους ΑΦΜ των προσώπων που διακόπτονται.

ΠΟΛ.1154/19.7.2011
Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την υποβολή
των δηλώσεων έναρξης/μεταβολής εργασιών
Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α) και της Κ.Υ.Α. με
αριθ. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β’), με
τις οποίες η σύσταση προσωπικών και
κεφαλαιουχικών εταιρειών καθώς και η
διαδικασία έναρξης αυτών ολοκληρώνεται, από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης
(Υ.Μ.Σ.) χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αυτοψία στην έδρα τους και με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων στην Υπηρεσία μας, γραπτών και προφορικών
τόσο για τη διενέργεια αυτοψίας κατά
την υποβολή δηλώσεων έναρξης και μεταβολής εργασιών όσο και για τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας και των
λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης,
σας διευκρινίζουμε τα εξής:
1. Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της 1070576/2627/
ΔΜ ΠΟΛ.1102/14.7.2005 Α.Υ.Ο.Ο., κατά
την υποβολή των δηλώσεων έναρξης
ή μεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής
εγκατάστασης, ο προϊστάμενος της
Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να εκδίδει εντολή
ελέγχου για τη διαπίστωση της ύπαρξης

ή μη της δηλούμενης από την επιχείρηση επαγγελματικής εγκατάστασης.
Η βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών δύναται να χορηγείται, κατ’ εξαίρεση, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με
αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..
2. Στο άρθρο 3 της ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο.,
ορίζεται ότι με τις ανωτέρω δηλώσεις συνυποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των
λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης,
που μπορεί να είναι τίτλος ιδιοκτησίας
ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπομίσθωσης νομίμως θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.
ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης
χώρου.
3. Από το συνδυασμό των διατάξεων της
οδηγίας 2006/112/ΕΚ για το Φ.Π.Α. (άρθρα 213,214,360,361) και του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 904/2010 (άρθρα 17,19,22,23),
προκύπτει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν
ώστε, τα δεδομένα καταχώρησης στην

ηλεκτρονική βάση του VIES, σχετικά με
την ταυτότητα, τη δραστηριότητα, τη
νομική μορφή, τη διεύθυνση, την ημερομηνία χορήγησης Α.Φ.Μ κ.λ.ττ., να είναι
πλήρη, ενημερωμένα και ακριβή, εφαρμόζοντας διαδικασίες εξακρίβωσης των
δεδομένων αυτών.
4. Η υποχρέωση διαπίστωσης της ύπαρξης ή μη της δηλούμενης από την επιχείρηση επαγγελματικής εγκατάστασης,
στόχο έχει κατά κύριο λόγο την αποφυγή δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων.
Για λόγους διευκόλυνσης της υπηρεσίας
αλλά και ομοιόμορφης αντιμετώπισης
των επιχειρήσεων, είτε αυτές υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών στις
Δ.Ο.Υ. είτε στις Υ.Μ.Σ., ο προϊστάμενος
της Δ.Ο.Υ. ο οποίος έχει την ευθύνη της
συνολικής εύρυθμης λειτουργίας της,
θα κρίνει κατά περίπτωση, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να πραγματοποιείται
αυτοψία.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι με
την ΠΟΛ.1173/25.11.2010 παρέχεται

συνέχεια στη σελίδα 5
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ΠΟΛ.1154/19.7.2011
Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την υποβολή
των δηλώσεων έναρξης/μεταβολής εργασιών
η δυνατότητα στον Προϊστάμενο της
Δ.Ο.Υ. να εκδίδει εντολή ελέγχου σε περιπτώσεις όπως π.χ. τα επαγγέλματα στα
οποία έχει σημειωθεί κατά το παρελθόν
η δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων,
έναρξη σε υπερήλικες, σε μονοπρόσωπες ΕΠΕ κ.λ.π., λαμβάνοντας υπόψη και
την ενδεχόμενη αντικειμενική αδυναμία
της υπηρεσίας για την πραγματοποίησή
της.
Ειδικότερα, στις επιχειρήσεις που η διαδικασία έναρξης εργασιών τους έχει
ολοκληρωθεί από τις Υ.Μ.Σ., θα πραγματοποιείται αυτοψία, στις περιπτώσεις
που κρίνεται απαραίτητο, πριν τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ.
της επιχείρησης.
5. Εξαιρετικά θα πραγματοποιείται αυτοψία στην έδρα της επιχείρησης πριν τη
χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, στις
περιπτώσεις που υποβάλλεται στις Δ.Ο Υ.
δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών
και δηλώνεται η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καθώς και στις
περιπτώσεις που η διαδικασία έναρξης
εργασιών έχει ολοκληρωθεί σε μία από
τις Υ.Μ.Σ. και έχει δηλωθεί η διενέργεια
ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
6. Έχει διαπιστωθεί ότι, σε αρκετές Δ.Ο.Υ.
διενεργείται έλεγχος αυτοψίας σε κατηγορίες επιτηδευματιών, όπως είναι π.χ.
η κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματιών του άρθρου 48 του ν. 2238/1994
(δικηγόροι, γιατροί κ.λ.π) ή στους πράκτορες λαχείων και ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ., στις
οποίες εξ αντικειμένου δεν έχει σημειωθεί φαινόμενο εικονικής έναρξης αφού
εκλείπουν παντελώς οι λόγοι.
Επισημαίνουμε ότι, δεν είναι απαραίτητος ο έλεγχος αυτοψίας κατά την έναρξη
των εν λόγω επαγγελμάτων, καθώς και ο

έλεγχος στις περιπτώσεις που ιδρύονται
από τις επιχειρήσεις εγκαταστάσεις εκτός
της έδρας τους, όπως υποκαταστήματα,
αποθήκες κ.λ.π., δεδομένου ότι, για τη
διαπίστωση ύπαρξης της επιχείρησης
ουσιαστικός είναι ο έλεγχος της έδρας
της.
Ειδικά στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη η κατοικία
του φορολογούμενου (όπως επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών, διενέργεια
εμπορίου μέσω διαδικτύου κ.λ.π.), η
Δ.Ο.Υ. δε θα επεκτείνεται σε περαιτέρω
έλεγχο ύπαρξης ή μη άλλων προϋποθέσεων, οι οποίες τυχόν προβλέπονται από
άλλες διατάξεις που δεν άπτονται των
αρμοδιοτήτων της.
7. Όσον αφορά τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας, δηλαδή τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο ή υπεύθυνη δήλωση
περί δωρεάν παραχώρησης χώρου, τονίζουμε ότι αυτά, λογίζονται ως κατ’ αρχήν
αποδεικτικά στοιχεία, που πιστοποιούν
τη σύνδεση του χώρου με το συγκεκριμένο επιτηδευματία.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, (όπως π.χ.
μεταβίβαση επιχείρησης ή κληρονομική
διαδοχή επιχείρησης) που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση μισθωτηρίου, μπορεί να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
από τον φορολογούμενο, στην οποία
αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση της
επαγγελματικής στέγης, καθώς και οι λόγοι αδυναμίας προσκόμισής του ή άλλου
αποδεικτικού στοιχείου.
Ειδικά στις περιπτώσεις που ως λόγος
μη προσκόμισης του μισθωτηρίου, αναφέρεται το γεγονός ότι, η μίσθωση έχει
γίνει στο όνομα προηγούμενου νομικού
προσώπου, στο οποίο συμμετείχε ο ενδιαφερόμενος, που πρόκειται να ασκήσει

ατομικά επιχείρηση στη συγκεκριμένη
διεύθυνση ή το αντίθετο, δηλαδή έναρξη εταιρείας με μισθωτήριο στο όνομα
φυσικού προσώπου που συμμετέχει σ’
αυτή, ζητείται φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού αυτού, γιατί εκείνο που ενδιαφέρει, είναι η εξακρίβωση της ύπαρξης της συγκεκριμένης επαγγελματικής
στέγης, όπου θα ασκηθεί πραγματικά η
δραστηριότητα.
Εξ άλλου σε αρκετές περιπτώσεις η ύπαρξη και η προσκόμιση μισθωτηρίου δεν
αποκλείει περίπτωση καταστρατήγησης
των φορολογικών διατάξεων. Σε καμία
όμως περίπτωση η ελεγκτική εξουσία
του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. δε μπορεί
να θεωρηθεί ως θεματοφύλακας των
μισθωτικών συμφερόντων του ιδιοκτήτη, άλλωστε, ούτε και δικαιοδοσία έχει
να υπεισέρχεται σε θέματα εφαρμογής
των διατάξεων σχετικά με τις εμπορικές
μισθώσεις ή σε θέματα που αφορούν τις
ενοχικές σχέσεις των συμβαλλομένων.
Το ίδιο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ως έδρα η κατοικία του φορολογούμενου και από το
προσκομιζόμενο μισθωτήριο δεν παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του μισθίου
ως επαγγελματικού χώρου.
8. Αυτονόητο είναι, ότι παραμένει η διακριτική ευχέρεια στον προϊστάμενο της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εφόσον συντρέχουν λόγοι, να διενεργεί αυτοψία και στις ανωτέρω περιπτώσεις καθώς και σε μεταγενέστερο της έναρξης χρόνο, προκειμένου
να διαπιστώσει την ύπαρξη της επιχείρησης στη συγκεκριμένη έδρα, καθώς και
αν έχουν επέλθει αλλαγές στα δεδομένα
της επιχείρησης που δεν είναι δηλωμένα
στο υποσύστημα Μητρώου του TAXIS.
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Πόσο αυξάνονται οι εισφορές
Εγκύκλιο με οδηγίες για τις αυξημένες
παρακρατήσεις από 1/8/2011, οι οποίες
οδηγούν σε νέα μείωση τα εισοδήματα
των συνταξιούχων, απέστειλε το ΙΚΑ.
Πρόκειται για εφαρμογή διατάξεων του
εφαρμοστικού νόμου του Μεσοπρόθεσμου. Ετσι:
n Σε ό,τι αφορά την παρακράτηση της
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων,
εκτός από τους συγκεκριμένους συντελεστές, στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι
από την υιοθέτηση των νέων μέτρων
δεν θίγονται συνταξιούχοι οι οποίοι
λαμβάνουν από το σύνολο των Ταμείων
σύνταξη κάτω των 1.700 ευρώ τον μήνα.
Για συνταξιούχο (π.χ. ενός Ταμείου ΔΕΚΟ
ή του Δημοσίου ή του ΙΚΑ) που λαμβάνει σύνταξη 2.500 ευρώ τον μήνα, μέχρι
σήμερα η εισφορά ήταν 6%, δηλαδή 150
ευρώ τον μήνα. Με την αναπροσαρμογή
του συντελεστή, η κράτηση θα αυξηθεί
στα 225 ευρώ.
n Η επιπλέον μηνιαία εισφορά στους συ-

νταξιούχους του ΙΚΑ που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους
και λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη
των 1.700 ευρώ υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την παρακράτηση της
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(και καταλήγει να είναι μεγαλύτερο των
1.700 ευρώ).
Η ανωτέρω παρακράτηση διακόπτεται
τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση
του 60ού έτους. Αυτή η παρακράτηση
δεν θίγει:
1. Τους συνταξιούχους που προέρχονται
από υποχρεωτική ή αυτοδίκαιη απόλυση
(π.χ. συνταξιούχοι Σωμάτων Ασφαλείας
και Ενόπλων Δυνάμεων).
2. Τις μητέρες με ανήλικα τέκνα οι οποίες
έλαβαν σύνταξη βάσει ειδικών ασφαλιστικών διατάξεων πριν από το 60ό έτος.
Η ειδική εισφορά αφορά κατά κύριο
λόγο κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως:
n Συνταξιούχους των ΔΕΚΟ με χρήση ει-

δικών διατάξεων συνταξιοδότησης πριν
από το 60ό έτος, καθώς και των ευνοϊκών
διατάξεων της εθελουσίας εξόδου.
n Συνταξιούχους του δημόσιου τομέα με
ηλικία συνταξιοδότησης μικρότερη του
60ού.
Ένα παράδειγμα. Συνταξιούχος 57 ετών
ο οποίος βγήκε στη σύνταξη κάνοντας
χρήση ειδικών διατάξεων και λαμβάνει
σύνταξη 2.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί:
α) Από την αύξηση της εισφοράς υπέρ
του του Λογαριασμού Αλληλεγγύης (από
τον συντελεστή 5% στο 7%) με 40 ευρώ.
β) Από τη θέσπιση ειδικής εισφοράς 6%
για συντάξεις 1.700-2.300 ευρώ τον μήνα
(μετά την παρακράτηση της εισφοράς)
με 112 ευρώ τον μήνα. Ετσι, συνολικά η
μείωση της σύνταξής του θα φτάσει τα
152 ευρώ τον μήνα.
Από 1/9/2011 καθιερώνεται έκτακτη εισφορά και στις επικουρικές συντάξεις
άνω των 300 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα

Νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς το Δημόσιο
Οι οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν
στη ρύθμιση του Οκτωβρίου του
2010, χωρίς να χρειαστεί να καταβάλουν αναδρομικά όλες τις δόσεις
από τις 29 Oκτωβρίου 2010 που έληξε κανονικά η προθεσμία υπαγωγής
στη ρύθμιση.
Θα καταβάλουν μια μόνο δόση κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το υπόλοιπο ποσό της οφειλής μπορούν να το εξοφλήσουν μέχρι και 36 μηνιαίες δόσεις.
Ο γενικός γραμματέας Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων Γ. Καπελέρης με εγκύκλιο ζητάει από τις
εφορίες να επικοινωνήσουν άμεσα
τηλεφωνικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, με τους οφειλέτες του Δη-

μοσίου και να τους ενημερώσουν για
τις δυνατότητες που τους παρέχει η
βελτιωμένη ρύθμιση.
Με τις αλλαγές που επήλθαν στην
ρύθμιση:
1. Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής
σε αυτή με την καταβολή μίας μόνο
δόσης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στα προγράμματα
δόσεων των περιπτώσεων β’ - στ’ της
παρ. 1 του άρθρου 14 της ρύθμισης
του ν.3888/2010, λαμβανομένων
υπόψη και των ελαχίστων ποσών
μηνιαίων δόσεων (π.χ. τον Ιούλιο δυνατότητα υπαγωγής σε πρόγραμμα
από 1 μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, τον
Αύγουστο δυνατότητα υπαγωγής σε
πρόγραμμα από 1 μέχρι 35 μηνιαίες

δόσεις κ.ο.κ.).
2. Θα εξακολουθήσει να παρέχεται η
δυνατότητα στον οφειλέτη, ο οποίος
για οποιοδήποτε λόγο απωλέσει τη
ρύθμιση, να επανενταχθεί για το εναπομείναν ποσό στα προγράμματα
αυτής, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
3. Στον οφειλέτη που είναι συνεπής
στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών
του προς το Δημόσιο, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις
του άρθρου 26 ν. 1882/1990, όπως
ισχύει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στην Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/
ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134,
τ.Β?), όπως ισχύει.
Πηγή: www.imerisia.gr

