Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Π ε ρ ι ο δ ι κ ή Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή Έ κδ ο σ η σ ε Λ ο γ ι σ τ ι κ ά & Φ ο ρ ο τ ε χ ν ι κ ά θ έ μ α τ α
•

Α ρ ι θ μ ό ς

Φ ύ λ λ ο υ

1 3 1

• 8

Ο κ τ ω β ρ ί ο υ

2 0 1 1

Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82 53 445 Fax: 210 82 53 446 e-mail: pofee@otenet.gr web site: www.pofee.gr

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

.:: επιγραμματικά::.
- ΠΟΛ.1199/21.9.2011
Τροποποίηση

της

υπ’

αριθμ.

ΠΟΛ.1072/8.4.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 577)
- Διευκρινίσεις επί του άρθρου 54 του
Ν. 3979/11
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Πρόγραμμα κατάρτισης για 5.500 απολυμένους
σε λιανικό εμπόριο, αυτοκίνητα και κατασκευές
Πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση
των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους λιανικού εμπορίου, εμπορίας διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών

- Ευνοϊκή ρύθμιση αναστέλλει τα μέτρα
αναγκαστικής είσπραξης του ΙΚΑ

(συμπεριλαμβανομένου του κλάδου αλουμινίου), ετοιμάζει το υπουργείο
Ανάπτυξης.

- ΠΟΛ.1206/29.9.2011
Παράταση χρόνου υποβολής συγκε-

Το υπουργείο καλεί φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου

ντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων

τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως κλαδι-

του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές

κούς φορείς, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές ορ-

του ημερολογιακού έτους 2010.

γανώσεις, που σκοπό με βάση το καταστατικό σύστασής τους, έχουν τον

- Ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια από τράπεζες και ΕΤΕΑΝ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

σχεδιασμό, την οργάνωση ή την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων και ανέργων καθώς και την δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των
προγραμμάτων με ίδια μέσα να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων)

- Αλαλούμ με τις αποδείξεις.
Τι αλλάζει, τι ισχύει τελικά

Όποιος συνάδελφος
έχει κάποια πρόταση
για την καλύτερη εικόνα
του Newsletter μπορεί
να επικοινωνήσει με τον
Κωνσταντινίδη
στο εξής email:
konidisk@otenet.gr
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προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτής της
κατηγορίας.
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 25.000.000 ευρώ, βάσει δημόσιας δαπάνης.
Πηγή: www.in.gr
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 ΠΟΛ.1204/28.9.2011 Παράταση της προθεσμίας για υποβολή
φορολογικών δηλώσεων με βάση
τις διατάξεις του άρθρου 18 του
ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α )
 Εγκύκλιος ΙΚΑ Ε41/379/29-092011
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4014/2011
(ΦΕΚ 209/τ.Α’/21-9-2011) που
αφορούν παράταση προθεσμιών
υποβολής δικαιολογητικών στις
αρμόδιες πολεοδομίες για τακτοποίηση αλλαγής χρήσης ημιυπαιθρίων κ.λ.π. χώρων με το Ν.
3843/2010.
 Εγκύκλιος 75/04-10-2011
Ασφ/κή κάλυψη μελών οικογένειας
Αρ.Πρωτ.135688/4-10-2011 Αναπροσαρμογή
εισοδηματικών
κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΕΚΑΣ) έτους 2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ειδικού καθεστώτος του Ι.Κ.Α.
Αρ.Πρωτ
5041941/2011
(05/10/2011) - Κοινοποίηση της
αρ.
ΔΕΦΚ5036589ΕΞ2011/3108-2011 ΑΥΟ και της αρ. ΔΕΦΚ5036604ΕΞ2011/31-08-2011
ΚΥΑ αναφορικά με τη φορολογική
μεταχείριση του φυσικού αερίου
των περιπτώσεων ιζ` και ιη` της
παραγράφου 1 του άρθρου 73
του ν.2960/2001
Απόφ.Υπ.Εργασίας 21395/2011
(06/10/2011) - Ημερομηνία υποβολής αίτησης αναγνώρισης
των χρόνων του αρ. 40 του Ν.
3996/2011, για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

ΠΟΛ.1199/21.9.2011
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011
Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 577)
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 577) αναριθμούμενη σε 4 αντικαθίσταται και προστίθενται στο άρθρο αυτό νέοι παράγραφοι 2 και 3
ως εξής:
«2. Οι ελεγκτές επεξεργάζονται δεδομένα από τα κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία και καταχωρούν τις διαπιστώσεις σε συνοπτικό σημείωμα με πρόταση για τις συνέπειες στο κύρος των
βιβλίων και τα συνολικά αποτελέσματα».
«3. Tο σημείωμα τίθεται υπόψη του προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας και του εποπτεύοντος Oικονομικού Eπιθεωρητή, οι οποίοι από κοινού και με τον προϊστάμενο του τμήματος
ελέγχου κρίνουν αν αρκούν οι ήδη διενεργηθείσες ελεγκτικές διασταυρώσεις και επαληθεύσεις ή αν επιβάλλεται περαιτέρω επέκταση του ελέγχου των κατασχεθέντων και νέα κρίση με
βάση τις συνολικές διαπιστώσεις ή η πλήρης επεξεργασία αυτών ή και η εξαίρεσή τους από
τη διαδικασία ελέγχου της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η κρίση των παραπάνω
οργάνων είναι επαρκώς αιτιολογημένη και διατυπώνεται σε σύντομη ενυπόγραφη πράξη επί
του συνοπτικού σημειώματος».
«4. Oι διαπιστώσεις του ελέγχου των κατασχεθέντων που διενεργείται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναγράφονται στο ειδικό σημείωμα ελέγχου που συντάσσεται για τη φορολογία εισοδήματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 και λαμβάνονται υπόψη μαζί με τα αποτελέσματα
των λοιπών ελεγκτικών επαληθεύσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 3, 4 και 5 καθώς και
όλα τα λοιπά υφιστάμενα στοιχεία, για τη συνολική κρίση επί του κύρους των βιβλίων και τον
προσδιορισμό των τελικών αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που από τα πιο πάνω αναφερόμενα όργανα κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης των κατασχεθέντων, τότε εξαιρούνται από
τη διαδικασία ελέγχου της παρούσας απόφασης και όλες οι ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία, εφαρμοζομένων ανάλογα όσων ορίζονται στις παραγράφους 2δ΄ και 3 του άρθρου
1».
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 A.Y.O. (ΦΕΚ Β΄ 577) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.)».
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 A.Y.O. (ΦΕΚ Β΄ 577) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για ελεγχθείσες με βάση την παρούσα απόφαση χρήσεις, καθώς και για υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της ίδιας απόφασης, οι οποίες ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 Α.Υ.Ο.Ο., για τις οποίες επέρχεται
επίλυση όλων ανεξαίρετα των φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον έλεγχο με τις
προαναφερόμενες αποφάσεις, επί των ποσών φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που
προκύπτουν ανά πράξη από την επίλυση των διαφορών, καταβάλλεται συγχρόνως με την
επίλυση ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις Δ.Ο.Υ. ημερών το προβλεπόμενο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 2523/1997 ανά πράξη
ποσό, ανατρεπόμενης της επιτευχθείσας επίλυσης της διαφοράς σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής. Τα υπόλοιπα ποσά, ανεξαρτήτως είδους φορολογίας, βεβαιώνονται και καταβάλλονται ανάλογα με το ύψος του συνολικού ποσού της βάσει συμβιβασμού για όλες τις
φορολογίες οφειλής για όλες τις χρήσεις για τις οποίες επήλθε επίλυση όλων των φορολογικών
διαφορών, ως εξής:
α) Σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες τις
φορολογίες είναι μέχρι και 25.000 ευρώ.β) Σε δεκαοκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες τις φορολογίες είναι πάνω από 25.000 ευρώ και μέχρι
50.000 ευρώ.
γ) Σε εικοσιτέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για
όλες τις φορολογίες είναι πάνω από 50.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ.
δ) Σε τριάντα (30) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες τις
φορολογίες είναι πάνω από 100.000 ευρώ και μέχρι 150.000 ευρώ.
ε) Σε τριάντα έξι (36) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική βάσει συμβιβασμού οφειλή για όλες
τις φορολογίες είναι πάνω από 150.000 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριακόσια (300)
ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση».
Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 577) ισχύουν ως
έχουν.
4. Το Ειδικό Σημείωμα δήλωσης των τιμολογίων ή εν γένει των φορολογικών στοιχείων της
παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν. 3888/2010 μπορεί να υποβληθεί έως την 30.11.2011.
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Διευκρινίσεις επί του άρθρου 54 του Ν. 3979/11
Σχετ: 1) Το υπ΄ αριθμ. 552/7-7-2011 έγγραφο
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου
2) Το υπ΄ αριθμ. 23894/11-7-2011 έγγραφο
του Δήμου Γρεβενών
3) Το υπ΄ αριθμ. 35541/8-7-2011 έγγραφο του
Δήμου Ιλίου
4) Το υπ΄ αριθμ. 7257/12-7-2011 έγγραφο του
Δήμου Ηρακλείου νομού Αττικής
5) Το υπ΄ αριθμ. 4995/8-7-2011 έγγραφο του
Δήμου Β. Κυνουρίας
6) Τα από 5-8-2011 και υπ΄ αριθμ. 6757/1-92011 έγγραφα του Δήμου Διστόμου- Αράχοβας-Αντίκυρας
7) Το υπ΄ αριθμ. 10820/26-7-2011 έγγραφο
του Δήμου Ζωγράφου
8) Το από 8-7-2011 έγγραφο του Δήμου `Αργους-Μυκηνών
9) Το υπ΄ αριθμ. 40241/11-7-2011 έγγραφο
του Δήμου Ξάνθης
10) Το υπ΄ αριθμ. 12121/22-7-2011 έγγραφο
του Δήμου Πετρούπολης
11) Τα υπ΄αριθμ. 37754/8-7-2011, 45029/3-82011 και 49689/29-8-2011 έγγραφα του Δήμου Καλαμάτας
12) Το υπ΄ αριθμ. 7222/2011/25-8-2011 έγγραφο του Δήμου Μυκόνου
13) Το υπ΄ αριθμ. 2/103770/5-8-2011 έγγραφο
του Δήμου Ρόδου
14) Το υπ΄ αριθμ. 19622/19-9-2011 έγγραφο
του Δήμου Σαρωνικού
1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011, μπορεί
να ρυθμιστούν οι πάσης φύσεως οφειλές προς
τους δήμους, εξαιρουμένων των προστίμων
αυθαίρετων κατασκευών. Ως εκ τούτου και
ενόψει της αρχής της στενής ερμηνείας των
εισαγουσών εξαιρετική (ευνοϊκή) μεταχείριση
φορολογικών διατάξεων, δεν υπάγονται στο
ρυθμιστικό πεδίο του νόμου οφειλές προς
νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των δήμων
(π.χ. δημοτικά λιμενικά ταμεία, ΔΕΥΑ κλπ). Δεν
εμπίπτουν, εξάλλου, στις σχετικές ρυθμίσεις,
τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για περιπτώσεις παράνομα εγκατεστημένων διαφημιστικών πλαισίων (δηλ. πλαισίων χωρίς την
απαιτούμενη, από τις διατάξεις του άρ. 5 του
Ν. 2946/01, άδεια από τον οικείο ΟΤΑ), καθώς
λογίζονται ως πρόστιμα επί αυθαίρετων κατασκευών.
2. Εφόσον προκύπτει εκ του νόμου υποχρέωση του οφειλέτη για την καταβολή τέλους ή
φόρου, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης
εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας,
(π.χ. τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων
ή ΤΑΠ), σε συγκεκριμένο χρόνο, ως χρόνος
γέννησης της οφειλής λογίζεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αυτής. Κατά τα
λοιπά, χρόνος γέννησης της οφειλής νοείται
η ημερομηνία του τίτλου, δυνάμει του οποίου
διενεργείται η βεβαίωση υπό ευρεία έννοια
(εγγραφή σε χρηματικό κατάλογο). Ως βεβαιωμένη οφειλή στο πλαίσιο του νόμου αυτού,
θεωρείται εκείνη που είναι ταμειακά βεβαιω-

μένη.
3. α) Η υπαγωγή στο άρθρο 54 του Ν.
3979/2011 οφειλών που ανάγονται στην περ.
α) της παρ. 1, περιλαμβάνει πάσης φύσεως
οφειλές, οι οποίες γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1-9-2009 μέχρι και 16-6-2011. Στην
περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η υπαγωγή στη
ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο έως την ημερομηνία
υποβολής της αίτησής του, το 30% της συνολικής (αρχικής) οφειλής, συμπεριλαμβανομένων
δηλαδή τυχόν προστίμων ή προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής.
β) Οφειλές γεννημένες ή βεβαιωμένες έως
τις 16-6-2011, μπορεί να ρυθμιστούν εφόσον
μέρος ή το σύνολό τους είχαν υπαχθεί στη
ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.
3801/2009 (εκ παραδρομής αναφέρεται στο
νόμο το άρθρο 66), υπό την προϋπόθεση ότι
έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο έως την
ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, το
30% της ρυθμισθείσας οφειλής.
γ) Οφειλές γεννημένες ή βεβαιωμένες έως τις
16-6-2011, μπορεί να ρυθμιστούν, εφόσον μέρος ή το σύνολό τους είχαν υπαχθεί έως την
ημερομηνία αυτή, σε καθεστώς τμηματικής
καταβολής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 170
του Ν. 3463/2006 (δηλ. στο καθεστώς των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 και 21 του
Ν. 2648/98 περί διευκόλυνσης πληρωμής με
τμηματική καταβολή του οφειλόμενου ποσού)
και εφόσον έως την υποβολή της αίτησης, έχει
καταβληθεί από τον υπόχρεο το 30% της διακανονισθείσας, κατά το νόμο 2648/1998,
οφειλής.
Διευκρινίζεται ότι εφόσον στο πλαίσιο των Ν.
3801/2009 και 2648/1998 ρυθμίστηκε μέρος
μόνο και όχι το σύνολο των οφειλών, είναι
δυνατή η υπαγωγή στις ως άνω περιπτώσεις
β) και γ) αντίστοιχα, του συνόλου των γεννημένων ή βεβαιωμένων έως τις 16-6-2011 οφειλών. Επισημαίνεται εξάλλου, ότι οφειλέτες που
δεν υπήχθησαν στο ρυθμιστικό πεδίο των Ν.
3801/2009 και 2648/1998 έως την ημερομηνία
δημοσίευσης του Ν. 3979/2011, μπορούν να
ρυθμίσουν μόνον όσες οφειλές τους γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μετά την 1η-9-2009.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρου 54 του Ν.
3979/2011, είναι η λήψη σχετικής απόφασης
από το οικείο συμβούλιο εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση
του νόμου. Στην απόφαση αυτή, το συμβούλιο μπορεί να ορίσει τον αριθμό των δόσεων,
ανάλογα με το ύψος του συνολικού ποσού των
οφειλών, με ανώτατο όμως αριθμό τις είκοσι,
καθώς και το ανώτερο ποσό οφειλής για το
οποίο ισχύει υποχρεωτικά η εφάπαξ καταβολή. Δεν προβλέπεται στο νόμο κατώτερο και
ανώτερο ύψος δόσης, αλλά το ύψος της εξαρτάται από το ρυθμιστέο ποσό σε συνάρτηση
με τον καθοριζόμενο αριθμό δόσεων. Για την
υπαγωγή στη ρύθμιση, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
5. Τα αυτοτελή πρόστιμα (π.χ. λόγω αυθαί-

ρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, του
οποίου η χρήση δεν έχει επιτραπεί) νοούνται
ως κύρια οφειλή, οι δε αναλογούσες σε αυτά
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, μειώνονται ανάλογα με τον τρόπο καταβολής
(εφάπαξ ή με δόσεις).
6. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας, προκειμένου
ο ενδιαφερόμενος να υπαχθεί στη ρύθμιση,
πρέπει προηγουμένως να παραιτηθεί της
προσφυγής του με έγγραφη δήλωση προς τη
γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο κατατέθηκε και να υποβάλει τη δήλωση αυτή στον
οικείο δήμο, μαζί με την αίτηση για ρύθμιση
των οφειλών του.
7. Η υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 54 του
Ν. 3979/2011 δεν συντελείται αυτοδικαίως,
αλλά απαιτείται αίτηση του οφειλέτη, η οποία
πρέπει να υποβληθεί μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου
και εντός τριών μηνών από την έκδοση αυτής. Η καθυστέρηση καταβολής δύο δόσεων
ή της τελευταίας δόσης, ή η μη καταβολή του
υπολοίπου 80% της ρυθμισθείσας οφειλής
εντός εξαμήνου (στην περίπτωση εφάπαξ
καταβολής), επιφέρει την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης. Έτσι, ο οφειλέτης
υποχρεούται στην καταβολή της αρχικώς διαμορφωθείσας οφειλής του, αφαιρουμένων
των ήδη καταβληθέντων.
8. Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθούν και ληξιπρόθεσμες οφειλές, για τις οποίες οι ασκηθείσες προσφυγές έχουν εξεταστεί από τις οικείες
επιτροπές επίλυσης φορολογικών διαφορών
και το σχετικό πρακτικό τους έχει εγκριθεί με
απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου
έως την αναφερόμενη, στην παράγραφο 3
του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011, προθεσμία
υποβολής της αίτησης εκ μέρους των ενδιαφερόμενων. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίζεται
η βεβαιωθείσα και καταστείσα ληξιπρόθεσμη,
μέχρι τις 16-6-2011 οφειλή.
9. Στην περίπτωση που ο δήμος έχει αποστείλει εντολή δέσμευσης χορήγησης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, αίρει την ως άνω εντολή, εφόσον ο
υπαγόμενος στη ρύθμιση έχει καταβάλλει το
50% της αρχικής οφειλής. Εάν μετά την άρση
της δέσμευσης ο υπόχρεος εκπέσει του ευεργετήματος της διευκόλυνσης, λόγω μη συμμόρφωσης στους όρους αυτής, ο δήμος υποχρεούται να προβεί στην εκ νέου δέσμευση
της χορήγησης προς αυτόν του αποδεικτικού
ενημερότητας, όταν η ληξιπρόθεσμη κύρια
οφειλή του υπερβαίνει το ποσό των 293,47€.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι όταν το σύνολο των
ληξιπρόθεσμων οφειλών ενδιαφερόμενου
έχει υπαχθεί στο καθεστώς ρύθμισης του νόμου 3979/2011, ή τελεί στο καθεστώς ρύθμισης προγενέστερου νόμου, για τη χορήγηση
δημοτικής ενημερότητας, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 285 του Ν. 3463/2006, δεν απαιτείται η πλήρωση της ως άνω προϋπόθεσης (καταβολή 50% της αρχικής οφειλής).
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Ευνοϊκή ρύθμιση αναστέλλει τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης του ΙΚΑ

Δ

ιευκρινίσεις για την ανα-

τηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του

- Για τους οφειλέτες που απασχολούν

στολή των μέτρων ανα-

Ιδρύματος μέχρι τις 31/10/2011.

προσωπικό κατά την ημερομηνία

γκαστικής είσπραξης και

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι

υποβολής της αίτησης προβλέπεται

την εισαγωγή σε καθεστώς προσω-

την 31/10/2011 θα παρέχεται έκ-

η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί

ρινού διακανονισμού παρέσχε με

πτωση 20% επί των πρόσθετων τε-

τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου

εγκύκλιό του το ΙΚΑ. Σύμφωνα με

λών της κεφαλαιοποιημένης οφει-

όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών

το Ίδρυμα, προβλέπεται η αναστο-

λής.

εισφορών του τελευταίου τριμήνου
του 2010, έναντι της κεφαλαιοποι-

λή έως την 31/12/2012 της λήψης
αναγκαστικών και λοιπών μέτρων

Η ρύθμιση αυτή προβλέπει:

θα μπορεί να είναι μικρότερο του

είσπραξης..

.

ημένης οφειλής. Το ποσό αυτό δεν

..για όσους εργοδότες είτε δεν

-Κεφαλαιοποίηση των καθυστε-

1,25% της κεφαλαιοποιημένης την

έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθ-

ρούμενων ασφαλιστικών εισφο-

31/12/2010 οφειλής, ούτε μεγαλύ-

μισης βάσει του Ν.3943/2011,

ρών χρονικών περιόδων μέχρι την

τερο του 40% του μέσου όρου των

31/12/2010.

μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών

είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος

του τελευταίου τριμήνου του 2010

συνέχισης αντίστοιχων προηγούμε-Ανελλιπή καταβολή των τρεχου-

και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να

σών ασφαλιστικών εισφορών από

είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν

Η αναστολή ισχύει εφόσον υπα-

1/1/2011 και εφεξής για τους οφει-

πενήντα ευρώ (150 ευρώ).

χθούν στον προσωρινό διακανονι-

λέτες που απασχολούν προσωπικό.

νων ρυθμίσεων.

σμό και υποβάλλουν τη σχετική αίΠηγή: www.in.gr

ΠΟΛ.1206/29.9.2011
Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων
του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του
ημερολογιακού έτους 2010.

Π

αρατείνουμε για όλους

θηκαν το ημερολογιακό έτος 2010,

τους υπόχρεους τις προ-

μέχρι

θεσμίες υποβολής των

Α.Φ.Μ..

18-10-2011,

άρθρου 20.

ανεξαρτήτως

συγκεντρωτικών καταστάσεων της

3. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για

2. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για

τις συναλλαγές που πραγματοποιή-

τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του
συνέχεια στη σελίδα 5
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Ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια από τράπεζες και ΕΤΕΑΝ
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Υ

πογράφτηκαν την Τρίτη

από 3,67% έως 4,53% (πλέον της

μος, Δράσεις Επιχειρηματικότητας

οι συμφωνίες χρηματοδό-

εισφοράς του Ν. 128/75), αναλό-

ΕΣΠΑ κοκ), είτε δεν έχουν ενταχθεί

τησης και συνεπένδυσης

γως της δράσης που θα ενταχθεί το

σε κανένα πρόγραμμα κρατικών

επενδυτικό σχέδιο.

ενισχύσεων.

τικότητας», με τέσσερις αναδόχους

Τα Ταμεία θα χρηματοδοτήσουν τις

Οι τράπεζες που επιλέχθηκαν και

τράπεζες, για τη χορήγηση επενδυ-

παρακάτω δράσεις:

έχουν ήδη υπογράψει την αντίστοι-

ίδιων κεφαλαίων, από κοινού με
κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρημα-

τικών δανείων με ευνοϊκούς όρους

χη Συμφωνία Χρηματοδότησης και

σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο

-«Γενική Επιχειρηματικότητα», προ-

Συνεπένδυσης θα δημιουργήσουν

πλαίσιο των πέντε δράσεων του Τα-

ϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, με

ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων

μείου.

ανάδοχο την Alpha Bank

προς επιχειρήσεις, μέσω των Ταμεί-

«Επιχειρηματικότητα Νέων», προϋ-

ων Δανειοδοτήσεων, με τα κεφά-

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο

πολογισμού 90 εκατ. ευρώ, με ανά-

λαια του Ταμείου Επιχειρηματικό-

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και

δοχο την Εθνική Τράπεζα της Ελλά-

τητας και τα προσφερόμενα προς

ναυτιλίας πρόκειται για την Εθνι-

δος

συνεπένδυση κεφάλαιά τους.

κή Τράπεζα, την Alpha Bank, την

-«Εξωστρέφεια», προϋπολογισμού

Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς

210 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την

Κάθε τράπεζα θα είναι αρμόδια

και με βάση τη συμφωνία δημιουρ-

Eurobank EFG

(σύμφωνα με τις εσωτερικές δια-

γούνται πέντε Ταμεία Δανειοδότη-

-«Θεματικός Τουρισμός, Αφαλά-

δικασίες λειτουργίας της) για την

σης δράσεων του Ταμείου Επιχειρη-

τωση, Διαχείριση Απορριμμάτων,

εξέταση των επενδυτικών σχεδίων

ματικότητας.

Πράσινες Υποδομές, Ανανεώσιμες

και την έγκριση των δανείων, το

Πηγές Ενέργειας», προϋπολογισμού

χειρισμό των πληρωμών, την πα-

Τα πέντε Ταμεία θα χορηγήσουν ευ-

150 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την

ρακολούθηση της υλοποίησης των

νοϊκά δάνεια συνολικού ύψους 900

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

επενδυτικών σχεδίων, μέσω δειγμα-

εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχει-

-«Καινοτόμα

Επιχειρηματικότητα,

τοληπτικών ελέγχων και την υποβο-

ρήσεις που θα ενταχθούν στις πέ-

Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα,

λή σχετικών εκθέσεων στο ΕΤΕΑΝ

ντε δράσεις που περιλαμβάνονται

Ποτά», προϋπολογισμού 150 εκατ.

για την πορεία των δράσεων.

στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας.

ευρώ, με ανάδοχο την Τράπεζα Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Επι-

Το επιτόκιο των δανείων, το οποίο

Πιθανοί δικαιούχοι των δανείων εί-

χειρηματικότητας συγχρηματοδο-

θα παραμένει σταθερό για όλη τη

ναι όλες οι πολύ μικρές, μικρές και

τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

διάρκεια του δανείου (μέχρι 10

μεσαίες επιχειρήσεις, είτε έχουν

και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό

έτη), είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις

ήδη ενταχθεί σε προγράμματα κρα-

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

παρούσες συνθήκες και έχει εύρος

τικών ενισχύσεων (Επενδυτικός Νό-

(ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Πηγή: www.in.gr
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Αλαλούμ με τις αποδείξεις.
Τι αλλάζει, τι ισχύει τελικά

Σ

τροφή 180 μοιρών στο θέμα
των αποδείξεων έκανε χθες
το υπουργείο Οικονομικών.
Μέσα σε λίγες ώρες και μετά τη θύελλα των αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις Ευάγ. Βενιζέλου
για αύξηση του ποσοστού του εισοδήματος που πρέπει να καλύπτει ο
φορολογούμενος με αποδείξεις και
μάλιστα αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2011, τα δεδομένα άλλαξαν πάλι αργά χθες το απόγευμα.
Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών διευκρίνιζαν ότι:
Δεν αλλάζει τελικά τίποτα στο μέτρο
των αποδείξεων για τα εισοδήματα
του 2011. Η ηγεσία του υπουργείου
Οικονομικών διαπίστωσε εκ των
υστέρων ότι ήταν αδύνατον να υποχρεώσει τους φορολογούμενους
να συγκεντρώσουν περισσότερες
αποδείξεις και μάλιστα σε διάστημα τριών μηνών πριν την λήξη του
2011 ενώ ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει η φοροκάρτα. Έτσι ξεκαθαρίζεται ότι οι φορολογούμενοι μέχρι
και Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν
συγκεντρώσει αποδείξεις που αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματος
τους με ανώτατο όριο τις 15.000
ευρώ. Όσοι δεν καταφέρουν να
μαζέψουν τις αποδείξεις που απαιτούνται θα πληρώσουν έξτρα φόρο
10% στη διαφορά που προκύπτει
μεταξύ των αποδείξεων που συγκεντρώθηκαν και των απαιτούμενων
αποδείξεων.
Το μειωμένο αφορολόγητο όριο

των 5.000 ευρώ και η νέα φορολογική κλίμακα θα ισχύσει για τα
εισοδήματα του 2011. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα
επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο
έως και 700 ευρώ στην περίπτωση
που δεν έχουν παιδιά ενώ για όσους
έχουν παιδιά οι φοροεπιβαρύνσεις
θα είναι μεγαλύτερες. Για τους φορολογούμενους με 2 παιδιά ο έξτρα
φόρος για τα εισοδήματα του 2011
φθάνει τα 840 ευρώ.
Διατηρούνται οι φοροαπαλλαγές
για τα εισοδήματα του 2011 και
προσαρμόζονται στο νέο αφορολόγητο όριο μόνο όσες συνδέονται
με αυτό. Δηλαδή μετά τη μείωση
του αφορολογήτου από τις 12.000
ευρώ που ίσχυε για τα εισοδήματα
του 2010 στις 5.000 ευρώ για τα φετινά εισοδήματα η ανώτατη έκπτωση φόρου για ενοίκια και δίδακτρα
μειώνεται από 240 ευρώ μόλις στα
100 ευρώ.
Εισοδήματα 2012
‘
Για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι φορολογούμενοι από την
1η Ιανουαρίου 2012 διατηρείται το
μέτρο των αποδείξεων χωρίς όμως
να αποκλείεται να αυξηθεί το ποσοστό επί του εισοδήματος που θα
πρέπει να καλύπτεται με αποδείξεις
για να «γλυτώνουν» οι φορολογούμενοι την επιβολή έξτρα φόρου
10%. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα φέρει αλλαγές και στις φοροαπαλλαγές με το τελευταίο σενάριο
να προβλέπει την πλήρη κατάργη-

σή τους για τα εισοδήματα άνω των
50.000 ή 60.000 ευρώ.
Παράλληλα για τα τα εισοδήματα
του 2012 που θα δηλωθούν στις
φορολογικές δηλώσεις του 2013
καθιερώνεται ηλεκτρονικό «πόθεν
έσχες» για όλους.
Δηλαδή οι φορολογούμενοι θα
δίνουν αναλυτική αναφορά στην
Εφορία για:
Κάθε ευρώ που έχουν ξοδέψει από
το διαθέσιμο εισόδημά τους και
έχουν πάρει απόδειξη. Με χθεσινή
του δήλωση ο υπουργός Οικονομικών Ευάγ. Βενιζέλος οι φορολογούμενοι δεν θα δηλώνουν μόνον τις κατηγορίες δαπανών που
λαμβάνονται τώρα υπ΄όψιν για τις
αποδείξεις, αλλά το σύνολο των
οικογενειακών δαπανών (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ενοίκιο,
δίδακτρα, κινητή τηλεφωνία, οικιακές υπηρεσίες, νομικές και ιατρικές
υπηρεσίες, ταξίδια κ.α)». Σύμφωνα
με πληροφορίες ένα μικρό ποσοστό
περίπου 10% του εισοδήματος θα
εξαιρεθεί από την συλλογή παραστατικών αφού για κάποιες δαπάνες δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν
αποδείξεις όπως για παράδειγμα τα
χρήματα που δίνουν οι παππούδες
στα εγγόνια τους για χαρτζιλίκι ή τα
Χριστούγεννα.
Τις αποταμιεύσεις σε καταθέσεις,
μετοχές, ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ..

Πηγή: Ημερησία

