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Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

- Ανοίγει το Ε9 για διορθώσεις
- Αύξηση του ακατάσχετου στα 1.500
ευρώ
Σ.ΕΠ.Ε.
αριθ.
πρωτ.:
1482/23.12.2013
Εντολή Ειδικού Γραμματέα για την
άμεση διενέργεια στοχευμένων
ελέγχων κατ’ εφαρμογή της Υπ. Απόφασης 27397/122/19.8.2013 σχετικά
με την καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας
- Κλειστές Οι ΔΟΥ την Πέμπτη
2/1/2014 και την Παρασκευή
3/1/2014
- Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Β 1194481 ΕΞ
17.12.2013
Ορισμός Δ.Ο.Υ για συμμετοχή στο
δοκιμαστικό μεταβατικό στάδιο πλήρους εφαρμογής της διαδικασίας
κοινοποίησης κατασχετηρίων με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ 1257/4−12−2013
(ΦΕΚ 3099 Β΄)
- Ανεξαρτήτως ποσού η υποβολή
των μηναίων συγκεντρωτικών καταστάσεων
Αριθμ.
Φ
80000/οικ.
36192/2283/19.12.2013
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης βάσει των περ. ζ΄ και θ΄ της παρ.
14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012,
όπως ισχύει
- Εφορία: Όλα τα εμβάσματα εξωτερικού άνω των 50.000, που μπαίνουν
στο στόχαστρο
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Ανοίγει το Ε9 για διορθώσεις

Τ

ο σύστημα TAXISnet θα ανοίξει και πάλι για την υποβολή
τροποποιητικών δηλώσεων
Ε9, ενόψει του ενιαίου φόρου ακινήτων που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι το 2014.
Όπως δήλωσε ο γ.γ. Δημοσίων Εσό-

δων, Χάρης Θεοχάρης, σε συνέντευξή του στο Βήμα FM, θα ξεκινήσει η
υποβολή δηλώσεων, ώστε όποιος
έχει κάποιες μεταβολές, ιδιαίτερα
με τα αγροτεμάχια που είναι καινούργιο στοιχείο και θα αρχίσει να
φορολογείται με τη νέα χρονιά, να
διορθώσει τα στοιχεία.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι
που έχουν χρέη προς το δημόσιο,
θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν ατύπως στην εφορία το ποσό
που μπορούν να πληρώνουν (χωρίς
ένταξη σε ρύθμιση) και δεν θα κινδυνεύουν με κατασχέσεις, αρκεί να
είναι συνεπείς σε αυτό.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Αύξηση του ακατάσχετου στα 1.500 ευρώ

Σ

ύσκεψη υπό την προεδρία
του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, είχε σήμερα
23/12/2013, στο Μέγαρο Μαξίμου,
το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε η
επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου για τα εμβάσματα της τριετίας
2009-2011, καθώς και των διαφό-

ρων λιστών που έχουν περιέλθει
στις ελεγκτικές αρχές της χώρας
βάσει της διεθνούς συνεργασίας.
Επίσης, συζητήθηκαν θέματα προετοιμασίας ενόψει έλευσης της τρόικας.
Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκαν,
ακόμη, τα εξής:
• Η αύξηση του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων από το όριο

των 1.000 ευρώ στα 1.500 ευρώ,
ενώ η προστασία των μισθοδοτικών
λογαριασμών από την κατάσχεση
θα διευρυνθεί χρονικά από το ένα
24ωρο στη μία εβδομάδα.
• Με νομοθετική ρύθμιση που θα
καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα γίνονται πλέον κατασχέσεις για οφειλές έως 500 ευρώ.
Πηγή: http://taxheaven.gr

Σ.ΕΠ.Ε. αριθ. πρωτ.: 1482/23.12.2013
Εντολή Ειδικού Γραμματέα για την άμεση διενέργεια στοχευμένων
ελέγχων κατ’ εφαρμογή της Υπ. Απόφασης 27397/122/19.8.2013
σχετικά με την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

Σ

την
Αθήνα
σήμερα,
20/12/2013
ΕΝΤΕΛΛΕΤΑΙ
με την παρούσα όπως οι
Ειδικοί Επιθεωρητές, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές και οι Τεχνικοί
– Υγειονομικοί Επιθεωρητές του
Σ.ΕΠ.Ε. προβούν στην άμεση εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης
27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ Β2062)
για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας με διενέργεια στοχευμένων ελέγχων κατά δέσμια
αρμοδιότητα, σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στις κάτωθι

περιοχές:
Αράχοβα-Παρνασσός, Άγιος Αθανάσιος (Καϊμακτσαλάν), Φαλακρό
Δράμας, Λαϊλιάς Σερρών, Καστοριά, Βασιλίτσα Γρεβενών, Πισοδέρι
Φλώρινας, Σέλι, Τρία Πέντε Πηγάδια
Ημαθίας, Καρπενήσι - Βελούχι, Λίμνη Πλαστήρα, Βυτίνα, Δημητσάνα, Λαγκάδια, Μαίναλο, Στεμνίτσα,
Καλάβρυτα, Ζήρεια, Τρίκαλα Κορινθίας, Φαινεός, Μονεμβασιά, Ναύπακτος, Γαλαξίδι, Ελάτη Τρικάλων,
Περτούλι, Καλαμπάκα, Ελατοχώρι
Πιερίας, Έδεσσα, Ζαγοροχώρια,
Ιωάννινα, Μέτσοβο, Λεπτοκαρυά,

Λιτόχωρο, Παραλία Κατερίνης, Μακρυνίτσα, Πορταριά, Τσαγκαράδα,
Χάνια Πηλίου.
Είναι προφανές ότι ο κατάλογος δεν
είναι εξαντλητικός και σε κάθε περίπτωση, θα συνεχιστούν κανονικά οι
προγραμματισμένοι έλεγχοι και στα
μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, κλπ.
Με την παρούσα καλείστε άμεσα
να συγκροτήσετε μικτά κλιμάκια
Κοινωνικών και Τεχνικών – Υγειονομικών Επιθεωρητών καθώς και το
πρόγραμμα ελέγχων.
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Κλειστές Οι ΔΟΥ την Πέμπτη 2/1/2014 και την
Παρασκευή 3/1/2014
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 02/01/2014
και την Παρασκευή 03/01/2014 οι
Δ.Ο.Υ. και οι υπόλοιπες υπηρεσίες
της φορολογικής διοίκησης δεν θα
πραγματοποιήσουν συναλλαγές με

το κοινό.
Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών παρατείνονται
σύμφωνα με την ΠΟΛ 1101/2002.

ου θα λειτουργούν κανονικά ως τις
19/01/2014. Από τις 20/01/2014 θα
πάψουν να υφίστανται και θα λειτουργεί πλέον η Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.

Επίσης, οι Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ Ηρακλεί-

Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Β 1194481 ΕΞ 17.12.2013
Ορισμός Δ.Ο.Υ για συμμετοχή στο δοκιμαστικό μεταβατικό στάδιο πλήρους
εφαρμογής της διαδικασίας κοινοποίησης κατασχετηρίων με ηλεκτρονικά
μέσα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ 1257/4−12−2013 (ΦΕΚ 3099 Β΄)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 66 του
ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163 Α/12.7.2013)
με το οποίο προστέθηκε άρθρο 30Β
στο ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί της
κοινοποίησης κατασχετηρίων για
την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και της δήλωσης αυτών
με ηλεκτρονικά μέσα.
2. τις διατάξεις των άρθρων 30Α

έως 34 και της παραγράφου 3 του
άρθρου 84 του ΚΕΔΕ.
3. τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
ΠΟΛ.1257/4.12.2013 (ΦΕΚ 3099 Β΄).
4. το γεγονός ότι από τις διατξεις
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Για τη συμμετοχή στο δοκιμαστικό
μεταβατικό στάδιο πλήρους εφαρμογής της διαδικασίας κοινοποίη-

σης κατασχετηρίων με ηλεκτρονικά
μέσα, που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου
9 της Απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών ΠΟΛ.1257/4.12.2013
(ΦΕΚ 3099 Β΄) ορίζονται οι Δ.Ο.Υ.
Φ.Α.Ε. Πειραιά, Α΄ Αθηνών, Ηλιούπολης και Κηφισιάς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ανεξαρτήτως ποσού η υποβολή των μηναίων
συγκεντρωτικών καταστάσεων

Ο

ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, επιβεβαίωσε
ότι η μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις θα ξεκινήσουν να
υποβάλλονται κανονικά από τον Ια-

νουάριο 2014, ωστόσο ξεκαθάρισε
ότι θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος
προσαρμογής.
Απαντώντας στο εάν οι μηνιαίες

συγκεντρωτικές θα αφορούν μόνο
τιμολόγια άνω των 300 ευρώ, ο κ.
Θεοχάρης αποσαφήνισε πως η υποβολή τους θα γίνεται «ανεξαρτήτως
ποσού».
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Αριθμ. Φ 80000/οικ. 36192/2283/19.12.2013
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης βάσει των περ. ζ΄ και θ΄ της
παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει
Άρθρο 1
Δικαιούχοι υπαγωγής
1. Δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 14
του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012,
όπως ισχύει, έχουν οι ασφαλισμένοι της περ. α΄ της παραγράφου
αυτής, εφόσον συμμετέχουν από
14−11−2013 και εφεξής σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, που
προβλέπουν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής συνέχισης
της ασφάλισης.
2. Δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παρ. 14
του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012,
όπως ισχύει, έχουν οι ασφαλισμένοι της περ. α΄ της παραγράφου
αυτής, εφόσον: i) έχουν ενταχθεί
σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου πριν την 14.11.2013 ή ii) έχουν
υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση
υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις
της προαιρετικής ασφάλισης, εφόσον καταβάλλουν οι ίδιοι μέχρι και
την 31.1.2014 εφάπαξ το σύνολο
των υπολειπόμενων εισφορών που
αναλογούν στην προαιρετική τους
ασφάλιση.
Άρθρο 2
Καταβολή εισφορών προαιρετικής
συνέχισης της ασφάλισης
1. α) Οι ασφαλισμένοι της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26
του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην
προαιρετική ασφάλιση βάσει των
διατάξεων της περίπτωσης αυτής
στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας, επικουρι-

κής, πρόνοιας και ασθένειας).
β) O εργοδότης εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή
από την τελευταία ημέρα εργασίας
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, υποβάλλει
αναλυτική συγκεντρωτική κατάσταση των εργαζομένων που επιθυμούν να υπαχθούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους
στα αρμόδια όργανα των οικείων
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, η
οποία εμπεριέχει κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ,
ημερομηνία πρώτης ασφάλισης,
χρόνο ασφάλισης σε όλους τους
ασφαλιστικούς φορείς, χρόνο από
αναγνώριση, εκτιμώμενο κόστος
ανά ασφαλισμένο, ανά φορέα κοινωνικής ασφάλισης και συνολικά,
τακτικές αποδοχές του τελευταίου
μήνα πριν από τη διακοπή της απασχόλησης, ημερομηνία έναρξης και
λήξης της προαιρετικής ασφάλισης
γ) O αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας εκδίδει άμεσα ατομικές αποφάσεις υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και
το εκτιμώμενο κόστος, όπως αυτό
προκύπτει από την ανωτέρω αναλυτική συγκεντρωτική κατάσταση,
τις οποίες κοινοποιεί και στην έδρα
του εργοδότη.
δ) Ο εργοδότης καταβάλλει στον
αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης το συνολικό ποσό των αναλογουσών εισφορών που προκύπτει
με βάση το εκτιμώμενο κόστος,

όπως αυτό υπολογίζεται με βάση
την ανωτέρω αναλυτική συγκεντρωτική κατάσταση, εντός δύο
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της.
ε) Μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και των
αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ
βοηθήματος των ανωτέρω προσώπων, οι οποίες κοινοποιούνται και
στην έδρα του εργοδότη, προσδιορίζεται το πραγματικό κόστος της
προαιρετικής ασφάλισης για κάθε
ασφαλισμένο και γίνεται η εκκαθάριση (τυχόν διαφορές καταβληθέντος ποσού για την προαιρετική
συνέχιση της ασφάλισης και του
πραγματικού κόστους αυτής) στο
τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.
Εάν προκύπτει διαφορά σε βάρος
του εργοδότη αυτή καταβάλλεται
εντός 2 μηνών και σε περίπτωση
καθυστέρησης καταβολής αυτής
επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα
από την ισχύουσα νομοθεσία πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, αναζητούνται δε κατά
τα ισχύοντα από τους αρμόδιους
ασφαλιστικούς φορείς. Σε άλλη
περίπτωση η τυχόν διαφορά συμψηφίζεται με εισφορές που οφείλει
ο εργοδότης για την ασφάλιση του
προσωπικού του.
2. Α) Οι ασφαλισμένοι της περ. θ΄
της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.
4075/2012, όπως ισχύει, που έχουν
ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελούσιας
εξόδου μέχρι 14−11−2013 υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
βάσει των διατάξεων της περίπτωσης αυτής στους αρμόδιους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης.
συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Αριθμ. Φ 80000/οικ. 36192/2283/19.12.2013
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης βάσει των περ. ζ΄ και θ΄ της
παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει
O κάθε αρμόδιος ασφαλιστικός
φορέας εκδίδει άμεσα ατομική
απόφαση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στην
οποία προσδιορίζεται το εκτιμώμενο κόστος, που προκύπτει από
τον υπολογισμό των εισφορών που
αναλογούν στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στην προαιρετική
ασφάλιση που απαιτείται για τη θεμελίωση είτε συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε χορήγησης εφάπαξ
παροχής.
Ο ασφαλισμένος καταβάλλει εφάπαξ μέχρι και την 31.1.2014 το ανωτέρω συνολικό ποσό που αναλογεί
στην προαιρετική ασφάλισή του.
Μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και των αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος των ανωτέρω προσώπων,
προσδιορίζεται το πραγματικό κόστος της προαιρετικής ασφάλισης
για κάθε ασφαλισμένο και γίνεται
η εκκαθάριση (τυχόν διαφορές καταβληθέντος ποσού για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και
του πραγματικού κόστους αυτής).
Β) Οι ασφαλισμένοι της περ. θ΄
της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.
4075/2012, όπως ισχύει, που έχουν
υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση
υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
βάσει των διατάξεων της παρ. 14
του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012,
αιτούνται την εφάπαξ καταβολή του
ποσού των εισφορών που αναλογεί στο συνολικό χρόνο υπαγωγής
τους στην προαιρετική συνέχιση

της ασφάλισης μέχρι την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
O κάθε αρμόδιος ασφαλιστικός
φορέας εκδίδει άμεσα ατομική
απόφαση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στην
οποία προσδιορίζεται το εκτιμώμενο κόστος, που προκύπτει από
τον υπολογισμό των εισφορών που
αναλογούν στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στην προαιρετική
ασφάλιση που απαιτείται για τη θεμελίωση είτε συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε χορήγησης εφάπαξ
παροχής.
Ο ασφαλισμένος καταβάλλει εφάπαξ μέχρι και την 31.1.2014 το ανωτέρω συνολικό ποσό που αναλογεί
στην προαιρετική ασφάλισή του.
Μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και των αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος
των ανωτέρω προσώπων, προσδιορίζεται το πραγματικό κόστος της
προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο και
γίνεται η εκκαθάριση (τυχόν διαφορές καταβληθέντος ποσού για την
προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και του πραγματικού κόστους
αυτής).
Άρθρο 3
Δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος
1. Το δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος των ασφαλισμένων της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 14
του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012,
όπως ισχύει, κρίνεται σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

που ισχύουν κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης υπαγωγής
στην προαιρετική συνέχιση της
ασφάλισης και εφόσον η πλήρης
καταβολή των εισφορών της προαιρετικής ασφάλισης γίνει εφάπαξ
εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής στους αρμόδιους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης της
αναλυτικής συγκεντρωτικής κατάστασης του άρθρου 2 παρ. 1 της
παρούσας απόφασης.
2. Το δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος των ασφαλισμένων της περίπτωσης θ΄ της παρ. 14
του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012,όπως ισχύει, κρίνεται σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
που ισχύουν κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης υπαγωγής
τους στην προαιρετική συνέχιση
της ασφάλισης και εφόσον μέχρι
και την 31.1.2014 καταβάλλουν οι
ίδιοι εφάπαξ το σύνολο των υπολειπόμενων εισφορών που αναλογούν
στην προαιρετική συνέχιση της
ασφάλισης.
Άρθρο 4
Χρόνος άσκησης συνταξιοδοτικού
δικαιώματος
Το δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ
βοηθήματος δύναται να ασκηθεί
μετά την παρέλευση του χρονικού
διαστήματος που αντιστοιχεί στην
προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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Εφορία: Όλα τα εμβάσματα εξωτερικού άνω των 50.000,
που μπαίνουν στο στόχαστρο

Μ

εγαλύτερο δίχτυ απλώ-

κεφάλαια, τα οποία υπερέβαιναν

φορολογούμενου παρακολουθείται

νει η Γενική Γραμματεία

αθροιστικά τα 100.000 ευρώ ανά

και αξιολογείται με βάση κριτήρια

Δημοσίων Εσόδων του

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ωστό-

και τη χρήση μεθόδων ανάλυσης

υπουργείου Οικονομικών για να

σο, από ειδικούς ελέγχους ανάλυ-

(risk analysis), που αποτυπώνουν

πιάσει φορολογούμενους πολίτες

σης κινδύνου και διασταυρώσεις ει-

υψηλές

που την περίοδο 2009-2011 έβγα-

σοδημάτων, προέκυψε πως το όριο

φορολογικών παραβάσεων. Έτσι,

λαν χρήματα στο εξωτερικό, τα

αυτό πρέπει να μειωθεί.

οι φορολογούμενοι βαθμολογού-

οποία - σύμφωνα με τις νέες μεθό-

πιθανότητες

διάπραξης

νται με ένα σύστημα μορίων (point

δους ανάλυσης κινδύνου, που χρη-

Η επέκταση των ελέγχων και σε φο-

system) και, όποιοι συγκεντρώνουν

σιμοποιούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες

ρολογουμένους με χρηματικά εμ-

τα περισσότερα μόρια, εντάσσονται

- δε δικαιολογούνται από τα εισο-

βάσματα στο εξωτερικό μικρότερα

σε λίστες επιλεχθέντων για έλεγχο.

δήματα τους.

των 100.000 και από 50.000 ευρώ,
προέκυψε καθώς στις δειγματολη-

Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμέ-

Για το θέμα ο Γενικός Γραμματέας

πτικές έρευνες, που διενήργησαν

νων Μεγάλου Πλούτου, αφού εντο-

Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχά-

οι ελεγκτικές υπηρεσίες με τα νέα

πίζει τις ύποπτες υποθέσεις, εκδίδει

ρης, βρίσκεται σε συνεννόηση τόσο

ειδικά φίλτρα ανάλυσης κίνδυνου,

φύλλα ελέγχου. Στις περιπτώσεις,

με τον υπουργό Οικονομικών, Γιάν-

εντόπισαν περιπτώσεις εκτεταμέ-

που βεβαιώνεται η φοροδιαφυγή,

νη Στουρνάρα, όσο και απευθείας

νης φοροδιαφυγής και τη διάπραξη

οι ελεγκτές συντάσσουν πράξεις

με το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο

φορολογικών αδικημάτων.

προσδιορισμού του φόρου, αλλά

θέλει οι σχετικές λίστες να τύχουν
άμεσης αξιοποίησης.

και των προστίμων και προσαυξήΥπενθυμίζεται ότι, από τις διασταυ-

σεων, ενώ επιλαμβάνονται και της

ρώσεις στοιχείων είχε προκύψει

διαδικασίας επίλυσης των σχετικών

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Ελέγχου

πως εμβάσματα άνω των 100.000

φορολογικών διαφορών με τη σύ-

Φορολογουμένων Μεγάλου Πλού-

ευρώ είχαν μεταφέρει στο εξωτερι-

νταξη και αποστολή στις αρμόδιες

του (ΚΕΦΟΜΕΠ) της Γενικής Γραμ-

κό 54.000 φορολογούμενοι. Για τους

Εφορίες των οικείων χρηματικών

ματείας Δημοσίων Εσόδων εξετάζει

24.000 είχαν προκύψει ενδείξεις φο-

καταλόγων.

την παρούσα περίοδο υποθέσεις

ροδιαφυγής. Ήδη, οι 10.300 φορο-

φορολογουμένων, που κατά τα έτη

λογούμενοι από αυτούς βρίσκονται

Τονίζεται πως το Κέντρο Ελέγχου

2009, 2010 και 2011 έστειλαν στο

στο μικροσκόπιο των φορολογικών

Φορολογουμένων Μεγάλου Πλού-

εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα

Αρχών, προκειμένου να ελεγχθούν

του θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει

άνω των 50.000 ευρώ.

κατά προτεραιότητα με το νέο σύ-

συνολικά 910 ελέγχους μέχρι το

στημα έμμεσων τεχνικών ελέγχου

τέλος του 2013 και θα πρέπει να ει-

(με βάση τις δαπάνες τους).

σπράξει το 65% όλων των βεβαιω-

Μέχρι σήμερα, οι φορολογικές
Αρχές ήλεγχαν περιπτώσεις φορο-

μένων φόρων και προστίμων.

λογουμένων, που την επίμαχη πε-

Πρέπει να σημειωθεί πως, πλέον,

ρίοδο διακίνησαν στο εξωτερικό

η φορολογική συμπεριφορά κάθε
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