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.:: επιγραμματικά::.
- Επιδοτήσεις - Ε.Σ.Π.Α.
- Έτοιμο το νέο πρόγραμμα
επιδότησης όλων των κλάδων
με έως 60% Στις 14/1 η επίσημη παρουσίαση

Φορολογικά | Οικονομικά
Ανακοίνωση του ΟΕΕ σχετικά με την υπέυθυνη
δήλωση που πρέπει να υποβάλουν οι λογιστές.

Σ

ύμφωνα με τις διατάξεις της Η5.παραγράφου του Ν 4093/2012
οι λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΟΕΕ με την οποία θα δηλώνουν ότι ασκούν

- ΙΚΑ - Χορήγηση προσυνταξι-

το επάγγελμα του λογιστή -φοροτεχνικού, ότι δεν έχουν καταδικασθεί

οδοτικών Βεβαιώσεων χρόνου

αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του

ασφάλισης

π.δ. 340/1998, ότι δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών, ότι έχουν παρακολου-

- Τι θα γίνει με το εφάπαξ σε

θήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της

22 Ταμεία

επαγγελματικής τους κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.

- «Φραγή» στις επιστροφές

Λόγω της μη ολοκλήρωσης των νέων διαδικασιών της διασύνδεσης

αλλά και απαλλαγές από ΦΠΑ

του μητρώου των λογιστών φοροτεχνικών με τα αρχεία των λογιστών
που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα

Οποίος συνάδελφος έχει
κάποια πρόταση για την
καλύτερη εικόνα του
Newsletter μπορεί να
επικοινωνήσει με τον κ.
Κωνσταντινίδη στο εξής
email: konidisk@otenet.gr

του Υπουργείου Οικονομικών, σας γνωρίζουμε ότι οι επαγγελματικές
ταυτότητες που έχουν ανανεωθεί μέχρι 31/3/2013 ισχύουν κανονικά
και σχετικά με τον χρόνο έναρξης της υποβολής της ΥΔ θα ενημερωθείτε με ανακοίνωσή μας.
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ΠΟΛ.1219/18.12.2012
Τροποποιήσεις
των
ΠΟΛ
1195/2012 και ΠΟΛ 1077/2012
αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής στοιχείων στη
Γ.Γ.Π.Σ.
Αριθμ.
πρωτ.:
οικ.
14880/933/18.12.2012
Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ
32/Α/02.03.2011) για την Διάθεση
- Πώληση - Διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων
ΣτΕ 2437/2012
Επιστροφή ΦΠΑ. Προσφυγή κατά
της απόρριψης αιτήματος επιστροφής. Αν εκείνος σε βάρος
του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη
διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι
άγνωστης διαμονής και δεν έχει
ορίσει αντίκλητο στην Ελλάδα, η
προθεσμία της προσφυγής είναι
σαράντα ημέρες και αρχίζει από
την επομένη της επίδοσης της
πράξης» (βλ. και παρ. 14 της Π
4472/3230/1987 απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών, Β’ 430). Ο
νομοθέτης, ρυθμίζοντας τα της δικαστικής προστασίας του διοικουμένου, προϋποθέτει εύλογα για
την άσκηση προσφυγής την πλήρη εκ μέρους του γνώση της πράξης που τον θίγει. Και ναι μεν στην
παραπάνω διάταξη προσδιορίζει
την επίδοση της πράξης ως χρόνο
έναρξης της σχετικής προθεσμίας,
αυτό, όμως, μόνον γιατί πρόκειται
για το συνήθως συμβαίνον και όχι
προκειμένου να αποκλείσει την
πλήρη γνώση ως αφετηρία της
εν λόγω προθεσμίας, κάτι που θα
αποτελούσε άκρα τυπολατρία.
Συνεπώς, κατά την έννοια της ως
άνω διάταξης, όταν ο διοικούμενος έλαβε πλήρη γνώση της πράξης, εκκινεί η προθεσμία για την
άσκηση προσφυγής κατ’ αυτής,
έστω και αν δεν είχε λάβει χώρα
επίδοση αυτής, είτε αν η επίδοση
αυτή δεν υπήρξε νόμιμη.

Επιδοτήσεις - Ε.Σ.Π.Α. - Έτοιμο το νέο πρόγραμμα
επιδότησης όλων των κλάδων με έως 60%
Στις 14/1 η επίσημη παρουσίαση

Σ

τις 14 Ιανουαρίου θα παρουσιαστεί η νέα δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, μέσω της οποίας θα επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια σε ποσοστό έως και 60%.

Οι βασικοί όροι του προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια της εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξης τύπου που παραχώρησε, ο
υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζιδάκης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η σχετική
προκήρυξη το σύστημα υλοποίησης της νέας δράσης έχει οριστικοποιηθεί.
Το 70% – 85 % των κονδυλίων θα δοθεί σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15% –
30% σε νέες. Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40%
και 60%, όπως φαίνεται και στους πίνακες που ακολουθούν.
Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, μετά την προκήρυξη θα δοθεί προθεσμία δύο μηνών (ως τα μέσα Μαρτίου) για την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων από τους επενδυτές, ενώ δύο μήνες θα διαρκέσει και η αξιολόγησή τους.
Εκτιμάται ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν
από τα μέσα του 2013.
Οι δικαιούχοι και οι δαπάνες
Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και υπό
σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου – Υπηρεσιών.
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις
κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων- συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες
προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες
λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.
Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα)
που θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από τις ίδιες τις Περιφέρειες σε
τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας.
Το ύψος του προϋπολογισμού
Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
(δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:
- από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού
- από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο.
Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών.
Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό
επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
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Aρ. πρωτ: 29436/1143/28.12.2012
Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας
ΑΠ 375/2012
Από τις διατάξεις των άρθρων
688-690 ΑΚ, προκύπτει ότι σε περίπτωση ελαττωμάτων και ελλείψεων του έργου, ο εργοδότης δικαιούται, πλην άλλων, να ζητήσει
ανάλογη μείωση της αμοιβής.
Αριθ. Οικ.14465/2545/12.12.2012
Παράταση Χρόνου Υλοποίησης
Εντεταγμένων Έργων στα Προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007-2013
Ι.Κ.Α.
αριθ.
πρωτ.:
Τ01/526/3.1.2013
Τροποποίηση στη διαδικασία που
ακολουθείται: Α. για τη χορήγηση
βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης σε
ασφαλισμένους και υποψήφιους
συνταξιούχους που προέρχονται
από τα συγχωνευθέντα στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. Ταμεία και Β. για τη αναζήτηση ΠΑΗΕ
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 84/24.12.2012
Εξαίρεση από την ασφάλιση του
Ε.Τ.Ε.Α. από 1-1-2013 των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του τ.Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο.
Αρ. πρωτ.: 242/44/4.1.2013
Εγκύκλιος εφαρμογής υπουργικής απόφασης 29331/1135/2012
(Β' 3445) "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα
άσκησης καθηκόντων τεχνικού
ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ
κατηγορίας - Προγράμματα 2013"

ΙΚΑ - Χορήγηση προσυνταξιοδοτικών
Βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης

Η

Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι από 9/1/2013 επεκτείνεται η αρμοδιότητα χορήγησης προσυνταξιοδοτικών Βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης, που μέχρι σήμερα την είχε μόνο το
Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Απονομής Συντάξεων (ΚΑΝ),
σε 48 Υποκαταστήματα.
Οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να προσδιοριστεί ο χρόνος ασφάλισής τους μπορούν, 2 έτη πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους
για συνταξιοδότηση, να απευθύνονται για χορήγηση σχετικής Βεβαίωσης στις παρακάτω υπηρεσίες:
στα (38)Υποκαταστήματα Απονομής Συντάξεων

στην Υποδιεύθυνση Ανακεφαλαίωσης του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Απονομής Συντάξεων (ΚΑΝ) καθώς και

στα Τοπικά Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Αιγάλεω, Κορίνθου, Σερρών,
Κορωπίου, Σπάρτης, Κατερίνης, Λαυρίου, Βέροιας και Νάουσας.

Η επέκταση της αρμοδιότητας στοχεύει στην ταχύτερη έκδοση των
συνταξιοδοτικών αποφάσεων και υπαγορεύεται από την ανάγκη εξασφάλισης στους πολίτες της γνώσης του χρόνου ασφάλισής τους, για
την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους ιδίως μετά τις πρόσφατες μεταβολές της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.
Οι υπηρεσίες ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης θα επεκτείνονται
σταδιακά σε περισσότερες Μονάδες, παράλληλα με το σχέδιο οργανωτικής αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του ΙΚΑ, που υλοποιείται με
τη συνένωση των Μονάδων και επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Εγκύκλιο 1/2013 της Διεύθυνσης Παροχών, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, καθώς και στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
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Aριθ.
2.34745/
οικ.3.2350/19.12.2012
Τροποποίηση
της
αριθ.
6252/246/31.3.2010 (ΦΕΚ 364/Β΄)
απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων
Επαγγελματιών − Γυναικών, ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64”».

ΠΟΛ.1002/31.12.2012
Ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων
ακινήτων
ΠΟΛ.1003/2.1.2013
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (58 Α')
ως προς τα φυσικά πρόσωπα

ΠΟΛ.1216/17.12.2012
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών τα οποία
υποχρεούνται να υποβάλλουν τα
φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για
τα εισοδήματα τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, όπως ορίζεται
ΠΟΛ.1161/31.5.2012 Α.Υ.Ο., για το
Οικονομικό έτος 2012

ΠΟΛ.1225/24.12.2012
Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων - δηλώσεων Φόρου
Ακίνητης Περιουσίας φυσικών
προσώπων.

ΠΟΛ.1227/27.12.2012
Παράταση προθεσμίας καταβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010.

Τι θα γίνει με το εφάπαξ σε 22 Ταμεία

Δ

ιαδοχικές περικοπές στα εφάπαξ που καταβάλλουν τόσο το Δημόσιο όσο και
τα ταμεία του ιδιωτικού τομέα φέρνει το 2013, παρά τις έως τώρα περικοπές έως και 83%. Όσοι συνταξιοδοτούνται από την 1/1/2014 θα εισπράττουν
ακόμη μικρότερα εφάπαξ, καθώς εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να
εκδοθεί η υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει «νέα τεχνική βάση με την οποία
θα υπολογίζεται το εφάπαξ βοήθημα από 1/1/2014 σε όλα τα ταμεία πρόνοιας».
Όπως προαναγγέλλει η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, «η θέσπιση νέου τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ σε όλους τους φορείς-τομείς
πρόνοιας ήταν επιβεβλημένη μετά τη ρητή μνημονιακή δέσμευση του ν. 4046/2012
για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε να εξαλειφθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα στους φορείς πρόνοιας».
Το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων έχει ήδη ξεκινήσει την καταβολή του
εφάπαξ σε 1.100 δικαιούχους και εντός του 2013 θα έχουν εξοφληθεί 31.400 συνταξιούχοι, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ταμείου Νίκο Καλάκο. Η έκδοση
του εφάπαξ θα γίνεται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας και τα πρώτα εντάλματα
πληρωμής θα αφορούν όσους υπέβαλαν αίτηση τον Οκτώβριο του 2010. Πάντως,
το εφάπαξ που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι θα είναι μειωμένο έως και κατά
38,13%.
Το ποσό της περικοπής συναρτάται άμεσα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ οι απώλειες ανέρχονται έως και τις 23.000 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα:
• Πέρυσι το βοήθημα μειώθηκε κατά 20% για όσους κατέθεσαν τα χαρτιά τους από
1ης Ιανουαρίου 2011 και μετά και κατά 15% για τις αιτήσεις του 2010.
• Φέτος υπήρξε νέα περικοπή 22,67% για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τον
Αύγουστο του 2010 και μετά.
Οι μειώσεις
Σημαντικές θα είναι οι μειώσεις στα εφάπαξ που χορηγούν συνολικά 22 τομείς ή
ταμεία. Αναλυτικά, για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 που αποχώρησαν ή
θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1-8-2010 και μετά και για τους οποίους δεν
έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του
εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία ως εξής:
- Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ κατά 2,21%.
- Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ κατά 17,35%.
- Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ κατά 18,38%.
- Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ κατά 26,77%.
- Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ κατά 63,91%.
- Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ κατά 41,52%.
- Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 22,67%.
- Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ κατά 42,29%.
- Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος του ΤΠΔΥ κατά 36,94%.
- Προσωπικού Ταμείου Νομικών του ΤΠΔΥ κατά 52,21%.
- Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 6,19%.
- Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά
8,21%.
- Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
κατά 28,41%.
- Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 3,84%.
- Προσωπικού Ιονικής - Λαϊκής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ κατά 41,17%.
- Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του ΕΤΑΑ κατά 17,42%.
- Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ κατά 32,80%.
- Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του ΕΤΑΑ κατά 83%.
- Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 1,94%.
- Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του ΤΕΑΠΑΣΑ κατά 45,49%.
- Λογαριασμός Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 35,11%.

Πηγή: ethnos.gr
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Παράταση ισχύος κωδικών
πρόσβασης χρηστών στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Με απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, παρατείνεται η ισχύς των
κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι
πριν την έναρξη λειτουργίας του
νέου TaxisNet, που λήγει την 31η
Δεκεμβρίου 2012, μέχρι και την
30η Απριλίου 2013.
Συνεπώς, οι υφιστάμενοι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
του TaxisNet, διατηρούνται σε
ισχύ και με αυτούς θα μπορούν
να υποβάλλονται κάθε είδους
δηλώσεις.
ΠΟΛ.1217/17.12.2012
Τροποποίηση
της
ΠΟΛ.1145/31.5.2012
(ΦΕΚ
Β'1839/11.06.2012) σχετικά με τον
καθορισμό των δικαιολογητικών,
τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα
οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους
προκύπτουν στην Ελλάδα.
ΠΟΛ.1224/21.12.2012
Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα
εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά
με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων
όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος,
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
υπουργείου οικονομικών και λοιπές διατάξεις» που ψηφίσθηκε επί
της αρχής στη Βουλή

«Φραγή» στις επιστροφές αλλά και
απαλλαγές από ΦΠΑ

Μ

ε οδηγό τις συστάσεις της τρόικας, η κυβέρνηση προχωρά σε
ανατροπές στο καθεστώς ΦΠΑ με
«μπλόκο» ή και ακύρωση των επιστροφών,
απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων και επιτηδευματιών με χαμηλό τζίρο, συνυπευθυνότητα στην καταβολή του οφειλόμενου
φόρου και των πελατών σε περιπτώσεις
φοροδιαφυγής, αυστηρότερες ποινικές
διώξεις σε εκδότες και λήπτες πλαστών
παραστατικών και αυτόματες διαγραφές
από το μητρώο ΦΠΑ.
Στρατηγικός στόχος να μπει «φραγή» στις
παράνομες και μικρές επιστροφές ΦΠΑ
και στα κυκλώματα απάτης και κλοπής του
φόρου που υπολογίζεται ότι κοστίζουν
στο Δημόσιο 5 δισ. ευρώ τον χρόνο. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το 42% των φορολογούμενων στο σύστημα ΦΠΑ εισπράττουν
επιστροφές φόρου με αρνητικό αντίκτυπο
στα κρατικά ταμεία.
Με το νέο καθεστώς θεσπίζονται «κριτήρια κινδύνου» τα οποία επικεντρώνονται
στο πρόσωπο που απαιτεί την επιστροφή
και όχι στην απαίτηση της επιστροφής από
τους φορολογούμενους με βάση τις διαθέσιμες υπηρεσιακές πληροφορίες ή πληροφορίες από τρίτα πρόσωπα.

Περιοδίκες δηλώσεις
Δεν υποβάλλει ένας στους 5
Χιλιάδες επιτηδευματίες «ξεχνούν» τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και δεν αποδίδουν
τον φόρο. Από την αρχή του 2012 και μέχρι τον Νοέμβριο θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί 5.209.981 δηλώσεις. Υποβλήθηκαν
4.057.013, ενώ 1.135.662 επαγγελματίες
αμέλησαν τις υποχρεώσεις τους.

Ξαναγράφουν τον ΦΠΑ για
5 δισ. € έξτρα έσοδα τον χρόνο
Ο κορμός των νέων διατάξεων για τον ΦΠΑ
που θα περιλαμβάνονται στο υπό επεξεργασία φορολογικό νομοσχέδιο για την
πάταξη της φοροδιαφυγής και την ανασυγκρότηση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού συνίσταται στα εξής:
Ακύρωση των επιστροφών ΦΠΑ για ποσά
μέχρι ένα ορισμένο ύψος.
Εξονυχιστικό έλεγχο στην εγγραφή στο
μητρώο ΦΠΑ και στις πιστωτικές δηλώσεις
με κριτήρια επικινδυνότητας που έχουν

να κάνουν με τη δραστηριότητα και την
ταυτότητα του φορολογούμενου. Το νέο
σύστημα ελέγχου για τις επιστροφές ΦΠΑ
θα στηρίζεται σε πλέγμα κριτηρίων και
τεκμηρίων και εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων.
Απαλλαγή από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΠΑ από επιχειρήσεις και επιτηδευματίες των οποίων ο
ετήσιος τζίρος δεν ξεπερνά ένα ορισμένο
ποσό που τοποθετείται στις 20.000-25.000
ευρώ.
Υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου
ΦΠΑ για περιπτώσεις απάτης με εταιρείες
«μαϊμού», εκδότες πλαστών και εικονικών
φορολογικών στοιχείων από τον προμηθευτή που συμμετείχε στη συναλλαγή.
Αυτόματη διαγραφή από το μητρώο του
αριθμού ΦΠΑ και του ΑΦΜ επιχειρήσεων
και επιτηδευματιών που βρίσκονται σε
«αδράνεια» για μεγάλο χρονικό διάστημα
ή που είναι «αφανείς» ή «φαντάσματα».
Δημιουργία ενιαίου μηχανισμού ελέγχου
ΦΠΑ με νέο και εξειδικευμένο προσωπικό
και συντονισμό σε κεντρικό επίπεδο των
προληπτικών και κατασταλτικών ενεργειών και μέτρων για την αποφυγή κρουσμάτων ψευδών δηλώσεων και απάτης με
πλασματικές επιστροφές.
Ενίσχυση και αυστηροποίηση του νομικού
οπλοστασίου για τις κυρώσεις και ποινικές διώξεις σε περίπτωση κλοπής ή μη
απόδοσης του ΦΠΑ. Υπολογίζεται ότι εάν
μπλοκαριστούν οι παράνομες και μικρές
επιστροφές ΦΠΑ και μπει φρένο στα κυκλώματα απάτης και κλοπής του φόρου το
όφελος για το Δημόσιο μπορεί να φτάσει
τα 5 δισ. τον χρόνο. Πυξίδα Σύμφωνα με
παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών,
πυξίδα για τις ανατροπές στο καθεστώς
παρακράτησης και απόδοσης του ΦΠΑ
αποτελεί το πόρισμα της ομάδας εργασίας
από εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ και της ΕΕ
που παραδόθηκε πρόσφατα στην κυβέρνηση.
Ειδικότερα, οι βασικές διαπιστώσεις και
προτάσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ είναι οι
ακόλουθες:
- Δεν υπάρχει κατώτατο όριο εγγραφής στο
σύστημα ΦΠΑ σε αντίθεση με ό,τι ισχύσει
στην Ευρωζώνη, ενώ είναι περιορισμένες
οι εξουσίες αυτεπάγγελτης διαγραφής, με
αποτέλεσμα περίπου 200.000 εγγεγραμμένα στο μητρώο πρόσωπα να είναι ανενερ-
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«Φραγή» στις επιστροφές αλλά και απαλλαγές από ΦΠΑ
γά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 60% των
φορολογούμενων ΦΠΑ εμφανίζουν τζίρο
κάτω από 25.000 ευρώ και συνεισφέρουν
μόλις το 0,1% των καθαρών δηλωμένων
υποχρεώσεων ΦΠΑ. Μέσα στην κλίμακα
αυτή 415.306 επιχειρήσεις που δηλώνουν
μηδενικό τζίρο ή τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ
υποβάλλουν πιστωτικές δηλώσεις. Το ένα
τρίτο των απαιτήσεων για επιστροφές ΦΠΑ
δημιουργείται από φορολογούμενους με
τζίρο κάτω των 10.000 ευρώ, γεγονός που
δημιουργεί σημαντικό διοικητικό βάρος
στη φορολογική διοίκηση.
- Οι έλεγχοι στο στάδιο της εγγραφής είναι
ελλιπείς έως ανύπαρκτοι για την πρόληψη
φαινομένων απάτης ΦΠΑ, καθώς δεν συγκεντρώνονται όπως θα έπρεπε πληροφορίες για τη δραστηριότητα και το πρόσωπο
του υπόχρεου, έτσι ώστε να αξιολογούνται
οι κίνδυνοι φοροδιαφυγής.
- Για τους μικρούς φορολογουμένους να
υπάρχει δυνατότητα επιλογής εγγραφής ή
μη στο σύστημα ΦΠΑ, ενώ σε περίπτωση
υπαγωγής πρέπει να τεθεί ένα ελάχιστο
ποσό πιστωτικού ΦΠΑ πριν να απαιτηθεί
μια επιστροφή.
- Οι διαδικασίες διαγραφής είναι πολύ αργές για να σταματήσουν απάτες ΦΠΑ στα
πρώιμα στάδια και δεν είναι αποτελεσματικές για τη γρήγορη διαγραφή εικονικών
επιχειρήσεων από το σύστημα ΦΠΑ, με
αποτέλεσμα τη βιομηχανία πλαστών και
εικονικών φορολογικών παραστατικών.
- Καταγράφεται σημαντική αύξηση του
ποσοστού καταβολής επιστροφών μέχρι
και 24% στο διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου
2012 με μεγάλες καθυστερήσεις στην
επικύρωση για την καταβολή των ποσών,
καθώς οι εφορίες δεν διαθέτουν επαρκές
προσωπικό για ελέγχους και οι μηνιαίες
πιστώσεις δεν επαρκούν για την καταβολή
των επιστροφών. Η επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση παραμέτρων κινδύνου.

Τα κόλπα για... οικειοποίηση του φόρου
Οι συνηθέστερες μέθοδοι που ακολουθούν οι επιτήδειοι προκειμένου να μην
αποδώσουν ΦΠΑ είναι:
Δημιουργία ομάδας επιχειρήσεων οι οποίες ανταλλάσσουν μεταξύ τους φορολογικά
στοιχεία που αφορούν εικονικές ως προς
το περιεχόμενο συναλλαγές.
- Ηθελημένα λανθασμένη καταχώριση στα
λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων.
- Διακίνηση εμπορευμάτων από χώρες της

Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) με πλαστά παραστατικά ή εμφάνιση των συναλλαγών από
τρίτες χώρες ως ενδοκοινοτικές.
- Αναγραφή ΦΠΑ σε τιμολόγια αγοράς αγαθών τα οποία απαλλάσσονται του φόρου.
- Μετά την ελεύθερη από διατυπώσεις μετακίνηση των πολιτών της Ε.Ε. πολλά αγαθά μικρού όγκου και μεγάλης αξίας μεταφέρονται μέσα σε προσωπικές αποσκευές
και με αυτό τον τρόπο διατίθενται στην
αγορά χωρίς καμία επιβάρυνση.
- Έκπτωση του ΦΠΑ δαπανών παρότι δεν
τη δικαιούνται
- Εμφάνιση παραστατικών που έχουν εκδοθεί από ανύπαρκτες εταιρείες χωρών
μελών της Ε.Ε. με σκοπό να καλυφθεί φοροδιαφυγή στην εσωτερική αγορά.
- Συμψηφισμός του ΦΠΑ πράξεων παρότι
δεν υπόκεινται σε αυτόν.
- Εκδοση παραστατικών με χαμηλότερο
ποσό από το εισπραττόμενο.
- Σε περίπτωση όπου οι πελάτες των επιχειρήσεων έχουν καταστήματα σε νησιά
όπου ισχύει μειωμένος συντελεστής εμφανίζονται ότι οι πωλήσεις έχουν γίνει προς
τα νησιά, ενώ στην πραγματικότητα έχουν
πραγματοποιηθεί αλλού.
- Συμψηφισμός ΦΠΑ για τον οποίο έχει ζητηθεί η επιστροφή του.
- Καταχώριση στα βιβλία των επιχειρήσεων
πλαστών ή εικονικών τιμολογίων προμηθευτών.
- Πραγματοποίηση αγορών και πωλήσεων
χωρίς την έκδοση των απαραίτητων από
τον νόμο παραστατικών.
- Αλλοίωση των αριθμητικών δεδομένων
των δελτίων αποστολής.
- Εγγραφές στα βιβλία των επιχειρήσεων
χωρίς την ύπαρξη παραστατικών.
- Εμφάνιση παραστατικών με εκδότες
άτομα τα οποία έχουν αποβιώσει ή από
επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε αδράνεια
ή έχουν προβεί σε παύση του επιτηδεύματός τους.
60% εμφανίζουν τζίρο κάτω από 25.000

4 στους 10 επιτηδευματίες έχουν
επιστροφή φόρου
Αφετηρία των αλλαγών είναι το γεγονός
ότι το 42% των φορολογούμενων στο σύστημα ΦΠΑ (δηλαδή περίπου 4 στους 10)
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες
εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο και έτσι
εισπράττουν επιστροφές φόρου με αρνητικό αντίκτυπο στα κρατικά ταμεία, ενώ

ταυτόχρονα καταγράφεται μεγάλο διοικητικό κόστος στη διαχείριση αυτών των μικροεπιχειρήσεων. Για την τρόικα το πρώτο
βήμα για την απλοποίηση του συστήματος
είναι η καθιέρωση ενός κατώτατου ορίου
για την εγγραφή στον ΦΠΑ, το οποίο στη
ζώνη του ευρώ είναι σήμερα κάτω από τα
25.000 ευρώ ετήσιο τζίρο.
Το δεύτερο σημαντικό βήμα έχει να κάνει
με ανάθεση σε συγκεκριμένη μονάδα της
δημόσιας διοίκησης της αρμοδιότητας
για την παρακολούθηση των συνολικών
επιδόσεων του ΦΠΑ, για την ανάλυση τάσεων και δυνητικών κινδύνων των εσόδων
και για ενέργειες βελτίωσης στις επιδόσεις
ΦΠΑ. Επίσης καθοριστικής σημασίας είναι
η εφαρμογή ταχείας διαδικασίας για τη
διαγραφή αγνοούμενων εμπόρων από το
σύστημα ΦΠΑ και αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την επικύρωση της επιστροφής με βάση παραμέτρους κινδύνου.
Ιδιαίτερη αναφορά στο πόρισμα γίνεται
στις απάτες ΦΠΑ και τις μεθόδους πρόληψης και καταπολέμησης με την επισήμανση ότι υπάρχει ευρέως διαδεδομένη φοροδιαφυγή και απάτη ΦΠΑ σε όλους τους
επιχειρηματικούς τομείς που εκτιμάται στο
30%. Οι κυριότερες μέθοδοι είναι η χρήση
πλαστών τιμολογίων από επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο σύστημα ΦΠΑ, η έκδοση
παραστατικών από «αφανείς εμπόρους»
και οι εικονικές εισαγωγές.

Παρακολούθηση

Ως ανάχωμα σε τέτοιου είδους φαινόμενα
προτείνεται η δημιουργία εξειδικευμένου
προσωπικού και μονάδας ανάλυσης και
παρακολούθησης των κρουσμάτων φοροδιαφυγής, η λήψη προληπτικών μέτρων
για τον εντοπισμό τους, η κατηγοριοποίηση με δείκτη επικινδυνότητας των εγγραφών εμπόρων στο μητρώο και η δημιουργία πλατφόρμας δεδομένων για τον ΦΠΑ.
Για σποραδικές ή και ανύπαρκτες ποινικές
διώξεις για αδικήματα ΦΠΑ κάνει λόγο
η τρόικα, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται
αλλαγή πλεύσης. «Περισσότερες ποινικές
διώξεις θα δείξουν στους φορολογούμενους ότι η κυβέρνηση παίρνει στα σοβαρά
τις απάτες ΦΠΑ και θα επιβάλει φορολογική συμμόρφωση. Για την αντιμετώπιση
αυτού του θέματος η φορολογική διοίκηση πρέπει να διαπραγματευθεί με τον γενικό εισαγγελέα μια διευθέτηση στην οποία
θα δίνεται μεγαλύτερη προτεραιότητα σε
σοβαρές υποθέσεις απάτης.
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