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- Δείτε όλους τους νόμους που
κωδικοποιούνται με το νέο
φορολογικό νομοσχέδιο

Αντισυνταγματική η τακτοποίηση αυθαιρέτων

- ΠΟΛ. 1094 Παράταση ισχύος
κωδικών πρόσβασης χρηστών
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
- Συντελεστής Φ.Π.Α στην πώληση περιοδικού.
- Συντελεστής Φ.Π.Α στην αγορά καυσόξυλων.
- Οδηγίες προς Γ.Ε.ΜΗ. για τις
αλλαγές του νόμου 4072/2012
ως προς τους λόγους λύσης
ομόρρυθμης εταιρίας και τις
αποχωρήσεις εταίρων

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

Η

Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σε διάσκεψη, κεκλεισμένων των θυρών, έκρινε σύμφωνα με πληροφορίες, αντισυνταγματική την τακτοποίηση των αυθαιρέτων νέας γενιάς με "πάγωμα" της κατεδάφισής τους για 30 χρόνια (αφού καταβληθεί το σχετικό
πρόστιμο), όπως επίσης έκρινε αντισυνταγματικό στο σύνολό του το νόμο
4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, τη δημιουργία του «Πράσινου Ταμείου», κ.λπ. Όπως τόνιζαν νομικοί
κύκλοι, η απόφαση αυτή του ΣτΕ δημιουργεί αδιέξοδο σε εκατοντάδες
χιλιάδες πολίτες που τακτοποίησαν τα αυθαίρετά τους, ενώ διαιωνίζει το
πρόβλημα των αυθαιρέτων, καθώς η Πολιτεία δεν εκφράζει τη βούληση να
συμμορφωθεί στις αποφάσεις του ΣτΕ. Επίσης, προκαλείται αναστάτωση
λόγω των χιλιάδων περιπτώσεων μεταβιβάσεως ακινήτων και συμβολαιογραφικών πράξεων που έγιναν την τελευταία διετία, ενώ την ίδια στιγμή
προκαλούνται τεράστια ερωτηματικά στους πολίτες οι οποίοι εντάχθηκαν
στις σχετικές ρυθμίσεις του νόμου καταβάλλοντας αξιόλογα χρηματικά
ποσά για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων τους.
Εξάλλου, γεννώνται ερωτηματικά για το εάν θα επιστραφούν τα ποσά που
έχουν καταβληθεί για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων ή θα βρεθεί άλλης
μορφής λύση. Μάλιστα, προσέθεταν οι ίδιοι κύκλοι ότι πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι έχουν καταβληθεί και αμοιβές σε μηχανικούς οι οποίοι επωμισθήκαν το μεγάλο βάρος διευθέτησης της νομιμοποίησης. Πάντως, σε κάθε
περίπτωση πρέπει να είναι άμεση η νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, προσέθεταν οι ίδιοι κύκλοι. Να σημειωθεί ότι και κατά
το πρόσφατο παρελθόν η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει
κρίνει αντισυνταγματική την παλαιότερη προσπάθεια (παλαιό νομοθετικό
πλαίσιο) νομιμοποίησης των αυθαιρέτων.
Πηγή: www.express.gr
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ΠΟΛ.1086/23.4.2013
Κοινοποίηση των διατάξεων της
παρ. 5 του πρώτου άρθρου της
από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις
θεμάτων εφαρμογής των νόμων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ
Α` 103) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012
(ΦΕΚ Α` 180), όπως ισχύει και της
ΚΥ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών 47497/18.12.2012
(ΦΕΚ Β`3389) και παροχή σχετικών οδηγιών

Δείτε όλους τους νόμους που κωδικοποιούνται με
το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Η

Επιστημονική Ομάδα της Epsilon Net προχώρησε στην άμεση κωδικοποίηση όλων των φορολογικών νόμων που τροποποιούνται με το φορολογικό νομοσχέδιο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013», που ψηφίστηκε το βράδυ της Κυριακής.
Δείτε μόνο στο e-forologia όλες τις αλλαγές που επέφερε ο νέος νόμος στο επάγγελμα Λογιστή – Φοροτεχνικού, στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στο νόμο
του Φ.Π.Α., κ.λπ..
Τα σχετικά κείμενα κωδικοποιήθηκαν πριν ακόμα ο νόμος λάβει αριθμό, έτσι ώστε
να μπορέσετε να μελετήσετε τις πολυάριθμες αλλαγές το συντομότερο δυνατό.
Νόμος 2515/1997 - Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις.

ΠΟΛ.1076/17.4.2013
Επανακαθορισμός του χρόνου
έναρξης ισχύος των διατάξεων της ΠΟΛ 1221/2012 (ΦΕΚ
3513Β΄/31.12.2012)

Π.Δ. 340/1998 – Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του.

• Αρ.Πρωτ.1060412/05-04-2013
Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών
(ΕΕΤΗΔΕ).

Νόμος 3842/2010 - Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

• Αρ.Πρωτ.Α23/596/3/24-04-2013
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992
ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, που
εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.
3029/2002 και του άρθρου 1 του
Ν.3655/2008. Συμπληρωματικές
οδηγίες - Διευκρινήσεις - Αλλαγή
ως προς την αρμοδιότητα.
• Εγκύκλιος ΟΑΕΕ22/24-04-2013
Ασφαλιστική αντιμετώπιση των
ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων με έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/7/2012-Απαλλαγή
από τα τέλη καθυστέρησης.

Νόμος 2238/1994 - Κύρωση του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος.
Νόμος 2859/2000 - Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Νόμος 4093/2012 - Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.
Νόμος 3943/2011 - Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
Νόμος 4111/2013 – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Εγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση
αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή
των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Νόμος 3919/2011 – Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.
Νόμος 3996/2011 - Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
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• Αρ.Πρωτ.Σ40/97/23-04-2013
Οι άνδρες ασφαλισμένοι του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν τις 10.000 ημέρες
ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του
N. 3996/2011, προκειμένου να λάβουν μόνο πλήρη σύνταξη και όχι
μειωμένη.
Αρ. πρωτ.: Δ6Δ 1047318 ΕΞ
15.3.2013
Περί του τρόπου προσκόμισης των
δικαιολογητικών που απαιτούνται
για την πληρωμή του στεγαστικού
επιδόματος φοιτητών

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1067791 ΕΞ
18.4.2013
Εκτύπωση τιμολογίων από εγκαταστάσεις τρίτων με χρήση
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που συνδέονται ON
LINE με το κεντρικό
Αριθ.
πρωτ.:
1168/50249/22.4.2013
Εφαρμογή του Νόμου 3919/2011
«Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση
και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ
Α΄32), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/2012
(ΦΕΚ Α΄14)

Εγκύκλιος
Ο.Α.Ε.Ε.
αρ.
20/22.4.2013
Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Οργανισμού κατά το
μέρος που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων
Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή
εμπορική δραστηριότητα

ΠΟΛ. 1094 Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης
χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ.07927/19.09.2012 (Φ.Ε.Κ.2574/Β΄/24.09.2012) απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α΄), με
τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις
κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε
εξαιρετικές περιπτώσεις.
3.Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, στα πλαίσια απλοποίησης
των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών,
στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ
66 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.
5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1916/9.12.2010),
περί εγγραφής νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net.
6. Την ΠΟΛ.1186/21.12.2010 διαταγή μας, περί προσκόμισης ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ., σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.
7. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1079/26.03.2012 (ΦΕΚ Β΄ 985/30.03.2012),
περί κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis
net.
8. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1228/27.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3573/31.12.12) «Παράταση
ισχύος των κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες».
9. Το γεγονός ότι, από το οικονομικό έτος 2013 καθίσταται υποχρεωτική
η υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με την χρήση
σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και υποδομών, από όλα τα υπόχρεα
φυσικά πρόσωπα.
10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε την ισχύ των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα και ήταν εγγεγραμμένοι
πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει την 30η Απριλίου 2013 μέχρι και την 30η Αυγούστου 2013.
Συνεπώς, οι υφιστάμενοι κωδικοί πρόσβασης των φυσικών προσώπων
χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, διατηρούνται σε
ισχύ και με αυτούς θα μπορούν να υποβάλλονται κάθε είδους δηλώσεις .
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Εγκύκλιος
Ο.Α.Ε.Ε.
αρ.
21/22.4.2013
Διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ

Συντελεστής Φ.Π.Α στην πώληση περιοδικού
ΣΧΕΤ: Το από 5.4.2013 έγγραφό σας.

Μ

ε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, το οποίο αποστείλατε στην

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 24/22.4.2013
Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), στις συναλλαγές τους
με τις δημόσιες υπηρεσίες
ΠΟΛ.1085/19.4.2013
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά
με την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 14 ν.4056/12.03.2012,
(ΦΕΚ 52Α`/2012), όπως ισχύουν,
περί αναστολής επιβληθέντων
προστίμων σε κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις
ΠΟΛ. 1095 Κοινοποίηση των
διατάξεων των παραγράφων
18, 21 και 45 του άρθρου 3 του
Ν.4110/2013.
ΠΟΛ.1091/29.4.2013
Κοινοποίηση της 525/2012 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με
την επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων και κυρώσεων, σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, που φέρονται
ότι εκδόθηκαν από εικονική επιχείρηση, τόσο σε βάρος του πραγματικού υποχρέου που υποκρύπτεται όσο και σε βάρος εκείνου
που εικονικά φέρεται ότι ασκεί την
επιχείρηση
ΠΟΛ.1092/29.4.2013
Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την δήλωση
απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του
άρθρου 25 του Ν.27/1975 (Φ.Ε.Κ.
Α΄77), συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 43 του
Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄18) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με
το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ.
Α΄81)

Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας γνωρίζετε ότι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία προβαίνει στην έκδοση

περιοδικού (με εικόνες, φωτογραφήσεις, μελέτες κ.λπ.) και ρωτάτε τον συντελεστή Φ.Π.Α. που υπάγεται η διάθεση αυτού.
Αναφορικά με το θέμα θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή 13%, τα αγαθά που αναφέρονται στο παράρτημα III του ίδιου ως άνω Κώδικα.
Επιπλέον με βάση τα αναφερόμενα στην περίπτωση 43 του κεφαλαίου Α
"ΑΓΑΘΑ" του εν λόγω παραρτήματος III αγαθά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι περιοδικές εκδόσεις της δασμολογικής κλάσης 4902, ο
συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50% και διαμορφώνεται δηλαδή
στο 6,5%.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την περίπτωση 13 στο κεφαλαίου Β "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"
του ίδιου ως άνω παραρτήματος, οι εργασίες (facon) που αφορούν στην
παραγωγή των αγαθών της δασμολογικής κλάσης 4902 (εφημερίδες, περιοδικές εκδόσεις) υπάγονται στον ίδιο συντελεστή που υπάγεται και το
παραχθέν αγαθό (περιοδικό).
Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι εφόσον το έντυπο που εκδίδει η
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία συνιστά περιοδικό που περιλαμβάνεται
στη δασμολογική κλάση 4902, ο συντελεστής Φ.Π.Α που θα επιβάλλεται
κατά τη διάθεσή του ανέρχεται στο 6,5%.
Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση αρμόδια για να αποφανθεί επί
της δασμολογικής κλάσης στην οποία υπάγεται το συγκεκριμένο αγαθό,
είναι η Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων, στην οποία μπορεί να υποβληθεί ερώτημα μέσω της 17ης Δασμολογικής Δ/νσης.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ
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• Αρ.Πρωτ.: Φ.80000/27780/1846 26/4/2013
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 74 του N. 4144/2013.
• Αρ.Πρωτ.: Φ10034/οικ.12728/329
- 24/4/2013
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 69 του N.4144/2013 (ΦΕΚ
88Α) σχετικά με τη συνταξιοδότηση των ανασφαλίστων υπερηλίκων, σε περίπτωση διάζευξης ή
αφάνειας.
• Αρ.Πρωτ.: Φ10057/οικ.11988/732
- 25/4/2013
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του
άρθ. 46 παρ.1 του Ν.4144/2013
(τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 33 του Ν. 4075/2012).
• Αρ.Πρωτ.Φ80000/οικ.12967/785
- 25/4/2013
Γνωστοποίηση διάταξης άρθρου
17 (Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής
Συμμόρφωσης) Ν. 4144/2013 και
υποβολή εισήγησης.

Συντελεστής Φ.Π.Α στην αγορά καυσόξυλων
ΣΧΕΤ.: Η από 26.2.2013 έγγραφό σας.

Μ

ε το παραπάνω σχετικό, ζητάτε να σας γνωρίσουμε το συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει για τις αγορές καυσόξυλων από την επιχείρηση ....................... Α.Ε.Β.Ε. (βιομηχανία παραγωγής ινοσανίδων,
MDF) που προμηθεύεται για περαιτέρω επεξεργασία.
Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) Κεφάλαιο Α΄, περιλαμβάνεται το σύνολο των αγαθών για τα οποία έχει εφαρμογή ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. (13%). Η ταξινόμηση των αγαθών σε κάθε μια
από τις 57 περιπτώσεις του εν λόγω Κεφαλαίου, γίνεται σύμφωνα με την
Δασμολογική τους Κλάση (Δ.Κ.). Ο μειωμένος συντελεστής έχει εφαρμογή
στο σύνολο των αγαθών της αναφερόμενης δασμολογικής κλάσης (Δ.Κ.),
εκτός εάν η ένδειξη Δ.Κ. συνοδεύεται και από την ένδειξη ΕΧ, οπότε ο μειωμένος συντελεστής έχει εφαρμογή μόνο στα αγαθά που σαφώς περιγράφονται στην συγκεκριμένη περίπτωση του Κεφαλαίου και όχι στο σύνολο
των αγαθών της Δ.Κ..
2. Στην περίπτωση 41 του εν λόγω Κεφαλαίου, περιλαμβάνονται (περιοριστικά), ορισμένα από τα αγαθά της Δ.Κ. ΕΧ 4401, και συγκεκριμένα τα:
«καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές», για τα οποία εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής.

• Αρ.Πρωτ.Φ10034/οικ.12579/328
- 26/4/2013
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 81 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ
88Α), σχετικά με την ασφάλιση εργατών γης για το έτος 2012.

3. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει
στις εν λόγω αγορές (κανονικός 23% ή μειωμένος 13%) εξαρτάται από την
μορφή των προμηθευόμενων καυσόξυλων, η οποία μόνο αν εντάσσεται
στις εναλλακτικές που περιγράφονται στην παρ.2 του παρόντος εγγράφου, επιτρέπει την εφαρμογή συντελεστή ΦΠΑ 13%.

•
Αρ.Πρωτ.Φ40021/
οικ.12957/543/25-04-2013
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 4144/2013.

4. Σημειώνεται τέλος, ότι η επίλυση θεμάτων δασμολογικής κατάταξης
αγαθών, ανήκει στην αρμοδιότητα της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών
Αμφισβητήσεων (ΑΕΤΑ), στην οποία μπορεί να υποβληθεί σχετικό ερώτημα, μέσω της 17ης Δ/νσης Δασμολογικής.

•
Αρ.Πρωτ.Φ40021/
οικ.12953/541/25-04-2013
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 4144/2013.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 166 • 2 Μαϊου 2013 • σελίδα 6 •

Φορολογικά | Οικονομικά
Οδηγίες προς Γ.Ε.ΜΗ. για τις αλλαγές του νόμου 4072/2012 ως προς τους λόγους
λύσης ομόρρυθμης εταιρίας και τις αποχωρήσεις εταίρων

Σ

ύμφωνα με την απόφαση Aρ. πρωτ.: 116/8.4.2013 το εποπτικό συμβούλιο ενημερώνει τις υπηρεσίες του ΓΕΜΗ για το
πως να αντιμετωπίζουν την καταγγελία ως Λόγο λύσης προσωπικών εταιρειών και τις «δηλώσεις εξόδου» ομορρύθμων
εταίρων από τις προσωπικές εταιρείες.

Αναλυτικά οι οδηγίες που δόθηκαν έχουν ως εξής
Το Εποπτικό Συμβούλιο διευκρινίζει τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το προϊσχύσαν δίκαιο η καταγγελία της προσωπικής εταιρίας από έναν εταίρο οδηγούσε στην άμεση λύση
της προσωπικής εταιρίας, ανεξαρτήτως εάν υπήρχε ή όχι σπουδαίος λόγος για την καταγγελία (αυτό είχε μόνο σημασία για
την ενδεχόμενη αποζημίωση των άλλων εταίρων για τη ζημία που υπέστησαν από τη λύση της εταιρίας).
2. Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4072/2012 τα της λύσης των προσωπικών εταιρειών και εξόδου εταίρου διέπονται από τις
διατάξεις των άρθρων 259 επ. του ανωτέρω νόμου. Ειδικότερα:
2.1. Δεν υπάρχει πλέον δικαίωμα του εταίρου για καταγγελία της εταιρικής σύμβασης με άμεση διαπλαστική ισχύ και ανεξαρτήτως της ύπαρξης σπουδαίου λόγου, εκτός αν ρητά προβλέπεται στο καταστατικό (σύμφωνα με την παρ 1, εδάφιο δεύτερο,
του άρθρου 259 του Ν 4072/2012).
2.2. Η εταιρία λύεται με δικαστική απόφαση. Ο εταίρος έχει το δικαίωμα με αίτησή του ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς
Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) να ζητήσει τη λύση της εταιρίας για σπουδαίο
λόγο. (βλ. άρθρο 259 παρ.1δ του Ν 4072/2012).
2.3. Μπορεί, επίσης, με αίτηση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου να ζητηθεί η με δικαστική απόφαση έξοδος εταίρου (κατά
το άρθρο 262) και ο αποκλεισμός εταίρου (κατά το άρθρο 263).
2.4.Ο ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταίρος μπορεί με δήλωσή του προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει
της εταιρίας οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως της διάρκειας αυτής.
3. Επομένως οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, πρέπει να αντιμετωπίζουν διακριτά και να ενεργούν κατά περίπτωση ως εξής:
3.1. Οι κοινοποιούμενες αιτήσεις, που υποβάλλονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο για τη λύση της εταιρίας (ή πιο σπάνια για
τον αποκλεισμό - έξοδο κάποιου εταίρου), θα καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ, και θα εκδίδεται (αναρτάται) περιληπτική
ανακοίνωση, πλην όμως, μέχρι την έκδοση απόφασης, δεν θα αλλάζει το status της εταιρίας, αφού η εταιρία με μόνη την
υποβολή της αίτησης και χωρίς την έκδοση της δικαστικής απόφασης δεν λύεται.
3.2. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται και αφορούν στην έξοδο εταίρου (άρθρο 262), στον αποκλεισμό εταίρου (άρθρο 263) ή στη λύση της εταιρείας (άρθρο 259), θα καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ και θα εκδίδεται (αναρτάται) περιληπτική ανακοίνωση και εφόσον αποφασίζεται η λύση της εταιρείας, τότε θα αλλάζει ανολογα το status της εταιρείας (π.χ. σε
λύση, κλπ). Εάν πρόκειται για δικαστική απόφαση εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου θα μεταβάλλεται ανάλογα και η εταιρική
σύνθεση και θα καταχωρίζεται η ημερομηνία της δικαστικής απόφασης εξόδου η αποκλεισμού στα στοιχεία του εταίρου.
3.3. Οι δηλώσεις εξόδου από την εταιρία που απευθύνουν οι αποχωρούντες εταίροι (συνήθως με εξώδικη δήλωση), προς
την εταιρία και τους υπόλοιπους εταίρους, θα καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ και θα εκδίδεται (αναρτάται) περιληπτική
ανακοίνωση, αλλά δεν θα αλλάζει το status της εταιρίας γιατί η εταιρία δεν λύεται. Ταυτόχρονα στα στοιχεία του εξερχομένου
εταίρου θα καταχωρείται, ως ημερομηνία εξόδου του (αποχώρησης), η ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και απόδοσης
ΚΑΚ της Δήλωσης Εξόδου.
Σημειώνεται ότι: Η αποχώρηση ενός εκ των εταίρων δεν επιφέρει τη λύση της εταιρίας, ακόμη και στην περίπτωση της διμελούς ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας (η εταιρία λύεται μόνο εφόσον, εντός 2 μηνών από της αποχωρήσεως του
εταίρου, δεν καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ τροποποίηση του καταστατικού για είσοδο νέου εταίρου).
Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί και δεν καταχωρισθεί τροποποίηση για είσοδο εταίρου, τότε οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, θα
αλλάζουν αυτεπάγγελτα το status της εταιρείας (π.χ. λύση).
Επισημαίνεται δε ότι: ο αποχωρών εταίρος εξακολουθεί να ευθύνεται για εταιρικές υποχρεώσεις που είχαν γεννηθεί μέχρι τη
δημοσίευση της αποχωρήσεώς του στο ΓΕΜΗ.

