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- Αριθμ. ΠΟΛ. 1011
Τροποποίηση των διατάξεων της
ΠΟΛ.1159/22.7.2011
απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ
Β΄1657) περί καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου
5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ( N .2238/1994)
αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους
Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο
του N .3693/2008 (Φ.Ε.Κ Α΄ 174).
-Παροχή υπηρεσιών από συνεργείο
αυτοκινήτων σε φορτηγά της Γερμανίας
- Φορολόγηση απόδοσης εισφορών
από εκκαθάριση εταιρείας
- Εξόφληση μισθοδοσίας μέσω τραπέζης
- Έκδοση στοιχείου και συντελεστής
ΦΠΑ για υπηρεσίες ζωγράφου
- «Γιαλαντζί» λογιστές εντόπισε το
Οικονομικό Επιμελητήριο
- Καταργείται ο φόρος πολυτελείας
για τα επιβατικά ΙΧ.

Αναγραφή λανθασμένου συντελεστή
ΦΠΑ σε ΤΠΥ
Το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται στις εξής περιπτώσεις:
α) Για την παροχή έκπτωσης, όταν δεν αναγράφεται αυτή στο αρχικό τιμολόγιο
β) Για τις επιστροφές πωληθέντων αγαθών
γ) Για διαφορές που επηρεάζουν την αξία ή το περιεχόμενο του αρχικού
τιμολογίου. Για παράδειγμα, διαπίστωση ελλείμματος κατά την παράδοση
των αγαθών, καταστροφή τμήματος μεταφερόμενων αγαθών, λανθασμένη αναγραφή της τιμής μονάδος, λανθασμένος υπολογισμός αξία αγαθών
λόγω αριθμητικού λάθους κ.λπ.
Σημειώνεται ότι ρητά απαγορεύεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για
διαφορές Φ.Π.Α., εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από τον Ν.
1642/1986 και τις σχετικές μ' αυτόν αποφάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές δεν
συμπεριλαμβάνεται η λανθασμένη χρέωση συντελεστή Φ.Π.Α.. Δηλαδή
δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο όταν διαπιστωθεί εκ των

Οποίος συνάδελφος έχει

υστέρων ότι λανθασμένα χρεώθηκε μεγαλύτερος συντελεστής Φ.Π.Α. ή

κάποια πρόταση για την

μεγαλύτερο ποσό Φ.Π.Α.. Στην περίπτωση αυτή θα αποδίδεται από τον εκ-

καλύτερη εικόνα του

δότη και θα εκπίπτεται από το λήπτη του στοιχείου το λανθασμένο ποσό,

Newsletter μπορεί να
επικοινωνήσει με τον κ.
Κωνσταντινίδη στο εξής
email: konidisk@otenet.gr

αφού απαγορεύεται να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο μόνο με Φ.Π.Α..
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ΠΟΛ.1012/9.1.2012
Συμπλήρωση της αριθ. 1093729/703/
Τ.&Ε.Φ./24−10−2006 (ΠΟΛ. 1125)
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και υποβολή
της Δήλωσης Απόδοσης Φόρου
Ασφαλίστρων και στη συνέχεια
απόδοση του φόρου αυτού, κατά
περίπτωση, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις χρήσεις 2010, 2011 και εφεξής
ΠΟΛ. 1028/2012 Διευκρινίσεις
επί θεμάτων ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) νομικών προσώπων
έτους 2011.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1011
Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1159/22.7.2011
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄1657)
περί καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος ( N .2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές
ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N .3693/2008 (Φ.Ε.Κ Α΄ 174).
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από τους Νόμιμους Ελεγκτές και συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ), έως την 10η ημέρα του έβδομου μήνα από τη λήξη της

ΠΟΛ. 1022/2012 Συμψηφισμός
χρεών με απαιτήσεις κατά του
Δημοσίου.
Κοινοποίηση
διατάξεων του άρθρου 11 του
N.3943/31.03.2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) και
παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για τις εταιρείες που έκλεισαν ισολογισμό την
30.6.2011 η προθεσμία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη
βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ παρατείνεται έως την 30.03.2012».
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 της ΠΟΛ. 1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται να διατηρούν τον
αναλυτικό φάκελο τεκμηρίωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών

ΠΟΛ.
1011/2012
Τροποποίηση των διατάξεων της
ΠΟΛ.1159/22.7.2011
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
(Φ.Ε.Κ Β΄1657) περί καθορισμού
της διαδικασίας εφαρμογής της
παραγράφου 5 του άρθρου 82
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (N.2238/1994) αναφορικά
με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που
εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές
ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του
N.3693/2008 (Φ.Ε.Κ Α΄ 174).

από την ημερομηνία που υποβάλλεται η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης στο
Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ και
υποχρεούνται να παρέχουν το σχετικό φάκελο τεκμηρίωσης οποτεδήποτε αυτό
ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών».
3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 8 της ΠΟΛ. 1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Η διαδικασία ενημέρωσης της εφαρμογής για έναν τυπικό φορολογικό έλεγχο,
σε ότι αφορά την επικοινωνία με το Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο έχει
ως εξής:
Ο Νόμιμος Ελεγκτής και το Ελεγκτικό Γραφείο, εντός δέκα (10) ημερών από την
ανάληψη του διαχειριστικού ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει και τη χορήγηση
του «ετήσιου πιστοποιητικού», υποχρεούται να ενημερώσει ηλεκτρονικά την
εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ για το γεγονός και για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα
ολοκλήρωσης του ελέγχου. Ειδικά για τις εταιρείες που κλείνουν ισολογισμό μέχρι

ΠΟΛ. 1019/2012 Εμπρόθεσμη
προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας και θέση των
οχημάτων σε ακινησία.

31.12.2011 η ανωτέρω ενημέρωση θα γίνει μέχρι την 30.03.2012».
Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ Β΄1657) ισχύουν
ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 140 • 6 Φεβρουαρίου 2012 • σελίδα 3 •

Φορολογικά | Οικονομικά

Παροχή υπηρεσιών από συνεργείο αυτοκινήτων
σε φορτηγά της Γερμανίας
1. Τόπος φορολογίας στην παράδοση αγαθών
Για την παράδοση των αγαθών,
τόπος φορολόγησης είναι ο τόπος
που παραδίδονται τα αγαθά. Εφόσον η επισκευή ή συντήρηση των
φορτηγών γίνεται στο εσωτερικό
της χώρας, τόπος φορολόγησης
της παράδοσης των αγαθών είναι
η Ελλάδα. Η τιμολόγηση γίνεται με
Ελληνικό ΦΠΑ και ο λήπτης των

στε δεν εμπίπτει στις παρεκκλίσεις
αυτές.

αγαθών, μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του ΦΠΑ σύμφωνα με την
ΠΟΛ. 1003/2010.

2 του άρθρου 14 του ΦΠΑ στον
τόπο εγκατάστασης του λήπτη των
υπηρεσιών (άλλο Κράτος – Μέλος).
Συνεπώς, το φορολογικό στοιχείο
εκδίδεται χωρίς την αναγραφή ελληνικού ΦΠΑ και υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας παροχής
ενδοκοινοτικών υπηρεσιών.

2. Τόπος φορολογίας της παροχής
υπηρεσιών γενικά
Με τις διατάξεις του Ν. 3763/2009,
από 1/1/2010 επήλθαν αλλαγές στο
άρθρο 14 σχετικά με τον τόπο φορολογίας των πράξεων που αποτελούν παροχή υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα για
τις πράξεις που ενεργούνται μεταξύ
υποκειμένων στο φόρο, τόπος φορολογίας είναι ο τόπος εγκατάστασης του λήπτη των υπηρεσιών. Ενώ
για πράξεις που παρέχονται σε μη
υποκείμενο στο φόρο, τόπος φορολογίας είναι ο τόπος εγκατάστασης του παρέχοντος την υπηρεσία.
Επισημαίνεται ότι από τις σχετικές
διατάξεις, για ορισμένες πράξεις
προβλέπονται παρεκκλίσεις και
ρυθμίζουν διαφορετικά τον τόπο
φορολόγησης των πράξεων. Η περίπτωση υπηρεσιών που αναφέρε-

3. Παροχή υπηρεσιών επισκευής
μεταφορικών μέσων εγκαταστημένων σε άλλο Κράτος Μέλος
Η παροχή υπηρεσιών επισκευής
σε υποκείμενο πρόσωπο, εγκαταστημένο σε άλλο Κράτος – Μέλος,
φορολογείται σύμφωνα με τον γενικό κανόνα της περ. α΄ της παρ.

4. Χαρακτηρισμός πράξης παροχής
υπηρεσιών επισκευής
Για τον χαρακτήρα της πράξης ως
παροχής υπηρεσιών ή παράδοσης
αγαθών, ώστε να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις περί το τόπου
φορολογίας της πράξης καθώς και
διακεκριμένα οι δηλωτικές υποχρεώσεις, προέχει ο προσδιορισμός της
αξίας των ανταλλακτικών σε σχέση
με τη συνολική αμοιβή.
Συγκεκριμένα:
αα) αν η αξία των ανταλλακτικών
δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής
αμοιβής, τότε το προέχον στοιχείο
είναι η παροχή υπηρεσίας (επισκευής) και οι δυο πράξεις (επισκευή
και παράδοση υλικών) αποτελούν

συνολικά μια ενιαία πράξη και δεν
απαιτείται ιδιαίτερη αναφορά των
ανταλλακτικών επί του Τιμολογίου
Παροχής Υπηρεσιών.
ββ) Αν η αξία των υλικών υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής,
θεωρείται ότι λαμβάνουν χώρα δυο
πράξεις, μια παροχής υπηρεσιών
και μια πώλησης ειδών (ανταλλακτικών), οι οποίες τιμολογούνται
χωριστά. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται ΤΔΑ για την αξία των υλικών
και Τ.Π.Υ για την υπηρεσία. Μπορεί
όμως να εκδοθεί μόνο Τ.Π.Υ στο
οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά
τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, η
αξία τους, καθώς και η αμοιβή για
την προσφερόμενη υπηρεσία.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι,
στην περίπτωση που τα υλικά που
χρησιμοποιούνται κατά την επισκευή, δεν υπερβαίνουν το 1/3 της
συνολικής αντιπαροχής, η πράξη
συνιστά παροχή υπηρεσίας επισκευής αγαθών και φορολογείται
στον τόπο του λήπτη. Αντίθετα,
στην περίπτωση που τα υλικά που
χρησιμοποιούνται υπερβαίνουν το
1/3 της συνολικής αντιπαροχής, η
επισκευή του αγαθού φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του
λήπτη, ενώ η παράδοση αγαθών
φορολογείται στην Ελλάδα (ΠΟΛ.
1111/2010). Ο φόρος επιστρέφεται
με τη διαδικασία της ΠΟΛ. 1003/151-2010.

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 140 • 6 Φεβρουαρίου 2012 • σελίδα 4 •

Φορολογικά | Οικονομικά

Φορολόγηση απόδοσης εισφορών από
εκκαθάριση εταιρείας

Σ

ύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 106
του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι σε
περίπτωση διάλυσης ημεδαπής
ανώνυμης εταιρείας θεωρείται
ως κέρδος, φορολογούμενο στο
όνομα του νομικού προσώπου,
το ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι πέραν του πράγματι κατα-

βληθέντος και μη επιστραφέντος
σε αυτούς μετοχικού κεφαλαίου
και των κερδών που έχουν υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις
διατάξεις του νόμου αυτού.
Οι διατάξεις αυτές έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε περίπτωση
διάλυσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις
προκύπτει ότι τα ποσά που λαμβάνουν κατά τη λύση της εταιρείας οι εταίροι και τα οποία
αποτελούν επιστροφή του καταβληθέντος από αυτούς εταιρικού
κεφαλαίου, δεν υπόκεινται σε
φορολογία κατά το χρόνο λύση
της εταιρείας.

Εξόφληση μισθοδοσίας μέσω τραπέζης

Μ

ε το Ν.3842/2010 είχε

μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα

της εν λόγω διάταξης απαιτείται

τεθεί στην παρ. 1α του

και μεταφέρονται και αποδίδονται

η έκδοση κοινής Υπ. Απόφασης

άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.

από αυτή στους λογαριασμούς των

των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας

εδάφιο ότι «οι δαπάνες μισθοδοσίας

δικαιούχων μισθωτών, στους Φο-

και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την

δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση

ρείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το

οποία θα καθοριστεί η όλη διαδι-

αν δεν έχουν εξοφληθεί µέσω επαγ-

Δημόσιο, αντίστοιχα. Για το σκοπό

κασία, τα χρονικά πλαίσια καθώς

γελματικών τραπεζικών λογαρια-

αυτόν κάθε υπόχρεη επιχείρηση

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ-

σμών ή επιταγών που εξοφλούνται

υπογράφει σχετική σύμβαση με

ρεια. Κατόπιν τούτου, και μετά την

µέσω των ίδιων λογαριασμών».

τράπεζα που επιλέγει. Οι συμβαλ-

έκδοση της προβλεπόμενης Κ.Υ.Α.

Με τις ίδιες διατάξεις έχει οριστεί ότι

λόμενες τράπεζες δεν θεωρούνται

θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος

για την διαδικασία της εξόφλησης

δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται

μας για παροχή των απαραίτητων

των δαπανών μισθοδοσίας μέσω

μόνο για τυχόν λάθη από δική τους

διευκρινίσεων και οδηγιών για την

τράπεζας θα εκδοθεί Υπ. Απόφαση.

υπαιτιότητα. Η όλη διαδικασία, τα

εφαρμογή της εν λόγω διάταξης»

Έως σήμερα όμως δεν έχει κοινο-

χρονικά πλαίσια, καθώς και κάθε

(Α20/251/83/21-7-2011)

ποιηθεί σχετικά.

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθο-

2. Με την παρ. 2 του άρθρου 40

ρίζονται με κοινή απόφαση των

σημ.: για την υποχρεωτική καταβολή

του Ν.3863/2010 θεσπίσθηκε ότι

Υπουργών Οικονομικών και Εργα-

των ασφαλιστικών εισφορών μέσω

«Από 1/7/2011 οι αποδοχές των

σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

τραπεζών ή ΕΛ.ΤΑ. σχετικά έχουν

εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Για τα ανωτέρω έχει διευκρινιστεί

κοινοποιηθεί η εγκ. Ι.Κ.Α. 45/11-7-

κατατίθενται από τους εργοδότες

από το Ι.Κ.Α. ότι «όπως ρητά αναφέ-

2011 και το εγγρ. Γ99/1/140/19-8-

ταυτόχρονα και συνολικά με τις

ρεται στο νόμο, για την εφαρμογή

2011

ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο
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Έκδοση στοιχείου και συντελεστής ΦΠΑ για υπηρεσίες ζωγράφου

Σ

το βιβλίο του κύριου Σταματόπουλου «Ανάλυση και Ερμηνεία
Κ.Β.Σ.» αναφέρει ότι:
«Πώληση πνευματικών αγαθών από
καλλιτέχνες. Ζωγράφοι, Γλύπτες, Αναπαραγωγή αντιτύπων.
Κατά την επιστήμη και την κοινή αντίληψη καλλιτέχνης ζωγράφος ή γλύπτης είναι αυτός που εκφράζεται εικαστικά, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να
απεικονίζει μορφές και διακοσμητικές
παραστάσεις επάνω σε διάφορες μορφές ύλης, με ειδικές κατά περίπτωση
τεχνικές και μέσα και τα παραγόμενα
από αυτόν είδη (έργα τέχνης π.χ. ζωγραφικοί πίνακες, αγάλματα κ.λπ.) είναι
προϊόντα ιδιαζόντως, ελεύθερης και
ανιδιοτελούς προσωπικής πνευματικής εργασίας, ενέχουν τα στοιχεία της
πρωτοτυπίας μοναδικότητας, σπανιότητας και σε κάθε περίπτωση η δημιουργία τους δεν αποσκοπεί στο να
καλύψει κάποια ανάγκη με την έννοια
της ωφελιμότητας ή χρησιμότητας (π.χ.
στέγης, ένδυσης κ.λπ.) αλλά στο να
προκαλέσει ψυχική και πνευματική ικανοποίηση ή ακόμη και προβληματισμό.
Εγγ.1007026/48/16-2-1996.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκδίδουν
Α.Π.Υ. σε κάθε περίπτωση, είτε προσφέρουν υπηρεσίες σε ιδιώτες, είτε σε
επιτηδευματίες (άρθρο 13 παρ. 2). Κατά
συνέπεια οι ζωγράφοι και οι γλύπτες
όταν παραδίδουν τα έργα της πνευματικής τους δημιουργίας, είτε λιανικά, είτε
χονδρικά, πρέπει να εκδίδουν απόδειξη
παροχής υπηρεσιών. Ειδικά για τις περιπτώσεις συναλλαγών με επιτηδευματίες σκόπιμο είναι για την αποφυγή αμφισβητήσεων στις εκδιδόμενες Α.Π.Υ. να
αναγράφεται πέραν των άλλων το είδος
και η ποσότητα των έργων. Διευκρινίζεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν
έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Τ.Μ. (Σχετ.
Εγγ.1007026/48/16-2-96).
Σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες το πνευματικό αγαθό αναπαράγεται σε αντίτυπα, τότε πιστεύουμε
ότι το εισόδημα θεωρείται προερχόμενο από «εμπορικές Επιχειρήσεις Δ΄
πηγής» και όχι από ελευθέρια επαγγέλματα και θεωρούμε πως δεν είναι ορθό
να υποστηρίζονται αντίθετες απόψεις.
Στην περίπτωση αυτή δεν παραδίδεται

πλέον το μοναδικό πνευματικό αγαθό,
αλλά αγαθό μαζικής – τεχνικής παραγωγής, το οποίο μπορεί να μην έχει
χάσει τίποτα από τη χρησιμότητά του
(π.χ. Συγγραφέας και Βιβλίο), αλλά είναι
προϊόν βιομηχανοποιημένης παραγωγής.» (Ανάλυση και Ερμηνεία Κ.Β.Σ., εκδ.
2008, Σταματόπουλος, άρθρο 13, θέμα
98).
Β. Οι υπηρεσίες του ζωγράφου εντάσσονταν στις διατάξεις της περίπτωσης
ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ΦΠΑ,
όπως αυτή ίσχυε πριν την κατάργησή
της με το Ν. 3842/2010.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
62 του Ν. 3842/2010, καταργήθηκε η
περίπτωση ια΄ της παρ. 1 του άρθρου
22 του ΦΠΑ και από 1/7/2010 όλες οι
υπηρεσίες που παρέχονται από τους
καλλιτέχνες, συγγραφείς και ερμηνευτές έργων τέχνης, μεταξύ αυτών και οι
ζωγράφοι, στα πλαίσια της άσκησης
του ελευθέριου επαγγέλματός τους,
προς άλλους υποκείμενους στο φόρο
υπάγονται στο φόρο, ανεξάρτητα αν οι
υπηρεσίες παρέχονται απ΄ ευθείας στο
κοινό (τελικούς καταναλωτές) ή όχι.
Συμπληρωματικά, σε ερμηνεία της
σχετικής διάταξης του Ν. 3842/2010
έχει εκδοθεί η ΠΟΛ 1100/2010 από την
οποία παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα:
«Με τις διατάξεις της παραγράφου 4
του άρθρου 62 καταργείται η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
22 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000),
ήτοι η απαλλαγή από το ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης
προς άλλους υποκείμενους στο φόρο.
Η εν λόγω διάταξη ισχύει από 1.7.2010,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
92, παράγραφος 1, περίπτωση ιστ΄
του ιδίου νόμου. Έτσι, από 1ης Ιουλίου
2010, όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους καλλιτέχνες, συγγραφείς
και ερμηνευτές έργων τέχνης, στα πλαίσια της άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματός τους, υπάγονται στο φόρο.
Η έννοια του όρου «καλλιτέχνης» αναφέρεται στο πρόσωπο το οποίο καλλιεργεί ή ασκεί κάποια από τις καλές
τέχνες, τούτων θεωρουμένων ως του

ειδικού κύκλου καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δημιουργίας που παραδοσιακά περιλαμβάνουν τη μουσική, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη χαρακτική, το
χορό, το θέατρο, τον κινηματογράφο
κ.λπ.. Ως «ερμηνευτής έργων τέχνης»
χαρακτηρίζεται το πρόσωπο εκείνο
που με διάφορους εκφραστικούς τρόπους που χρησιμοποιεί ερμηνεύει ένα
έργο τέχνης, όπως για παράδειγμα ο
τραγουδιστής, ο κιθαριστής, ο πιανίστας, οι μονωδοί και χορωδοί του λυρικού θεάτρου, οι χορευτές. Ως καλλιτέχνες χαρακτηρίζονται και εκείνοι από
τους διακοσμητές, που είναι γραμμένοι
ως μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών
Τεχνών Ελλάδος ή διαθέτουν τα προσόντα να εγγραφούν, ήτοι αυτοί που
είναι εικαστικοί (ζωγράφοι, γλύπτες,
χαράκτες), όχι όμως οι απλοί διακοσμητές βιτρινών ή εσωτερικών χώρων.
Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες που
παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες,
καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης, καθώς και τα δικαιώματα αυτών,
υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή
ΦΠΑ (13%), σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Β.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, του Παραρτήματος ΙΙΙ, του
Κώδικα ΦΠΑ.
Περαιτέρω, με το έγγραφο 1037715/814/
Α0012/1-6-2007 διευκρινίσθηκε ότι
όταν το ελευθέριο επάγγελμα του καλλιτέχνη οργανώνεται επιχειρηματικά με
διάθεση κεφαλαίου προσωπικού κ.λπ.,
το εισόδημα που αποκτάται αποτελεί
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
και φορολογείται το καθαρό ποσό του
μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών από αυτό είτε με την κλίμακα
φορολογίας εισοδήματος, αν πρόκειται
για ατομική επιχείρηση, είτε με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή φορολογίας εισοδήματος αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.).
Τέλος, η παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παρ. 1, 2 και 3 του
κεφ. Α΄ του Παραρτήματος V του Ν.
2859/2000, εφόσον πραγματοποιείται
από τον ίδιο τον δημιουργό τους ή τους
διαδόχους του, υπάγεται στο χαμηλό
συντελεστή φόρου 13%.
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"Γιαλαντζί" λογιστές εντόπισε το Οικονομικό Επιμελητήριο

Φ

οροτεχνικούς και λογιστές με
πλαστά πτυχία οικονομικών
επιστημών έχει εντοπίσει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
Από τις διασταυρώσεις που έχει πραγματοποιήσει σε συνεργασία με τις
γραμματείες των τμημάτων οικονομικής επιστήμης των ελληνικών πανεπιστημίων έχει ήδη εντοπίσει τουλάχιστον 40 φοροτεχνικούς που πήραν τη
σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος
υποβάλλοντας πλαστό τίτλο οικονομικών σπουδών. Οι έρευνες του επιμελητηρίου συνεχίζονται καθώς υπάρχουν
ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη «φάμπρικας» παραγωγής πλαστών πτυχίων
οικονομικής επιστήμης που αγοράστηκαν από όσους είχαν στόχο την άσκηση
του επαγγέλματος του φοροτεχνικού
και λογιστή χωρίς να έχουν τα σχετικά
ακαδημαϊκά προσόντα.
Πριν από περίπου δυο χρόνια η κεντρική διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου ξεκίνησε στο πλαίσιο της πιστοποίησης των φοροτεχνικών λογιστών
τη διαδικασία επαλήθευσης των τίτλων
σπουδών σε συνεργασία με τις γραμματείες των οικονομικών σχολών των
ελληνικών πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα, άρχισε να στέλνει στις σχολές τα
στοιχεία των πτυχίων που είχαν υποβάλει στο επιμελητήριο οι οικονομολόγοι
προκειμένου να πιστοποιηθούν και να

λάβουν άδεια φοροτέχνη λογιστή. Από
τις πρώτες απαντήσεις που άρχισαν να
καταφθάνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες
του επιμελητηρίου έγινε κατανοητό ότι
το ελληνικό «δαιμόνιο» δεν είχε αφήσει
ούτε αυτόν τον κλάδο ανέγγιχτο. Στις
απαντητικές επιστολές των πανεπιστημίων σημειωνόταν ότι συγκεκριμένα
ονόματα δεν βρίσκονται στη λίστα των
πτυχιούχων των σχολών. Επίσης εντοπίσθηκαν περιπτώσεις πτυχίων που είχαν υποβληθεί στο επιμελητήριο και τα
οποία έφεραν έγκυρο αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά στη συγκεκριμένη εγγραφή του μητρώου πτυχιούχων της σχολής εμφανιζόταν άλλο όνομα, συνήθως
κάποιου αλλοδαπού πτυχιούχου.
«Η προσπάθεια προκειμένου να αποκαλυφθούν όλοι όσοι παρανόμησαν
και απέσπασαν άδειες άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος χωρίς να τις
δικαιούνται θα συνεχιστούν έως ότου
διασταυρωθούν όλα τα πτυχία που
μας έχουν υποβληθεί», τονίζει ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδας κος Πελοπίδας Καλλίρης.
«Οσοι έχουν παρανομήσει, εκτός από
την αυτονόητη αφαίρεση της άδειας
άσκησης επαγγέλματος που τους έχει
χορηγηθεί παραπέμπονται από το επιμελητήριο και στον εισαγγελέα».

Στελέχη του επιμελητηρίου σημειώνουν ότι υπάρχουν γραμματείες οικονομικών σχολών οι οποίες κωλυσιεργούν
στη διασταύρωση των πτυχίων παρά
τα συνεχή αιτήματα από τις υπηρεσίες
του. Η στάση αυτή προκαλεί εύλογες
υπόνοιες για την ύπαρξη κυκλωμάτων
εντός των πανεπιστημίων που πλούτιζαν από την πώληση πλαστών πτυχίων
σε «ενδιαφερόμενους» που επιθυμούσαν να ασκήσουν το λογιστικό επάγγελμα.
Όσοι εντοπίζονται να έχουν καταθέσει
πλαστά πτυχία χάνουν, μετά από έγγραφο που αποστέλλει το Οικονομικό Επιμελητήριο προς τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων, και την
πιστοποίηση και πρόσβασή τους στο
taxisnet. Έτσι αδυνατούν ουσιαστικά
να εργαστούν αφού δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν φορολογικές
δηλώσεις για τους πελάτες τους.
Να σημειωθεί, ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο είναι το πρώτο που προχωρά σε ταυτοποίηση των πτυχίων των
μελών του. Μάλιστα, τα τελευταία δυο
χρόνια ο έλεγχος της γνησιότητας των
πτυχίων που υποβάλλονται από τους
ενδιαφερόμενους γίνεται άμεσα κατά
τη διαδικασία της πιστοποίησής τους
με ηλεκτρονικό τρόπο.
Πηγή:www.capital.gr

Καταργείται ο φόρος πολυτελείας για τα επιβατικά ΙΧ.
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Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών,
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