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

.:: επιγραμματικά::.
- Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ
24.7.2014
Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του
ν.4172/2013)
- Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1108349 ΕΞ
24.7.2014
Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του
πραγματικού χρόνου διακοπής
- Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1109224 ΕΞ
24.7.2014
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών
ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα (Ν.
2238/1994)
- Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109180 ΕΞ
24.7.2014
Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε
είδους τεχνικών έργων
- Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1107404 ΕΞ
22.7.2014
Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε συμβολαιογραφικές πράξεις της παρ. 3 του
άρθρου 5 του Ν.4178/2013
- Αριθμ. 25210/1387/21.7.2014
Τροποποίηση της υπουργικής
απόφασης 2928/130/29−1−2014
(266Β’)

Αριθ. πρωτ.: Δ12Α 1107659 ΕΞ 21.6.2014
Απαλλαγή των δεξαμενών κολύμβησης που χρησιμοποιούνται στα
πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης

Μ

ε αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί από τις Δ.Ο.Υ., σας γνωρίζουμε ότι
η θέση της Υπηρεσίας μας σχετικά με το παραπάνω θέμα, ερμηνεύοντας
τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2238/1994 που ισχύουν για εισοδήματα που αποκτήθηκαν ως την 31/12/2013, είναι αυτή που ήδη έχει διατυπωθεί
με την ΠΟΛ.1073/1.3.2000 διαταγή, σύμφωνα με την οποία, αν η δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα) χρησιμοποιείται από τους ενοίκους επιπλωμένων δωματίων ή
ξενοδοχείων, από την εκμετάλλευση των οποίων η επιχείρηση αποκτά εισόδημα
από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορίας), το τεκμήριο χρήσης αυτής δεν βαρύνει τον επιχειρηματία.
Κατ' επέκταση στις πισίνες που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης, αφού
αυτός επιβάλλεται πάνω στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Συνεπώς στις
περιπτώσεις αυτές δεν πρέπει να συμπληρώνονται οι πισίνες στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1)
Εφαρμόζοντας την παράγραφο 8 της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών
ΠΟΛ.1245/13.11.2013 (ΦΕΚ 2876Β'/14.11.2013), στις περιπτώσεις διαπίστωσης
ελλιπών- λανθασμένων στοιχείων για την ορθή εκκαθάριση, οι υπόχρεοι φορολογούμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση-τροποποιητική δήλωση με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που διαθέτουν και η Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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Φορολογικά | Οικονομικά
Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014
Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από
αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29
παρ. 3 του ν.4172/2013)

Σ

χετικά με το ανωτέρω θέμα σας
γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.
4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄), ως κέρδος
από επιχειρηματική δραστηριότητα
θεωρείται το σύνολο των εσόδων από
επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την
αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.
2. Περαιτέρω, στο ίδιο άρθρο και νόμο,
όπως τροποποιήθηκε με την περ. α΄ της
παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4223/2013
(Φ.Ε.Κ. 287 Α΄), ορίζεται ότι ειδικά για
τον προσδιορισμό του εισοδήματος
από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα
έσοδα από την παραγωγή γεωργικών,
πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων. Σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 29 του ν.4172/2013, τα
κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή
δεκατρία τοις εκατό (13%).
3. Από το συνδυασμό των παραπάνω
διατάξεων προκύπτει ότι ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρμόζεται
επί των κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα
από τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς
ή χονδρικώς) πώλησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. Επομένως
τα έσοδα των παραγωγών γεωργικών,
πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται είτε
από την πώληση των προϊόντων που
παράγουν είτε από την εξαγωγή τους,
φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 13%. Ειδικότερα, οι ως άνω
παραγωγοί φορολογούνται με συντελεστή 13% μόνο στην περίπτωση
πώλησης (χονδρικώς ή λιανικώς) των

δικών τους προϊόντων, δηλαδή των
προϊόντων που έχουν παράγει οι ίδιοι
(και μόνο για αυτά) είτε από δικό τους
κατάστημα είτε σε λαϊκές αγορές. Επομένως, προϋπόθεση για την εφαρμογή
του συντελεστή 13% σύμφωνα με τα
ανωτέρω, είναι τα πωλούμενα προϊόντα να παράγονται αποκλειστικά από
τον πωλητή τους-παραγωγό και να
μην έχουν υποστεί μεταποίηση. Στην
έννοια της μεταποίησης δε συμπεριλαμβάνεται η απλή συσκευασία. Στην
περίπτωση που ο παραγωγός των παραπάνω προϊόντων πωλεί (λιανικώς
ή χονδρικώς), παράλληλα με τα δικά
του, και προϊόντα που έχει προμηθευτεί από άλλους παραγωγούς, τότε
θεωρείται ότι ασκείται παράλληλα επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα
και για τα έσοδα αυτά (δηλαδή για τα
έσοδα που προέρχονται από την πώληση προϊόντων τρίτων, και μόνο για
αυτά) εφαρμόζεται ο φορολογικός
συντελεστής της παρ. 1 του άρθρου
29 του ν.4172/2013 (26% ή 33%). Επίσης, ο φορολογικός συντελεστής 13%
δεν εφαρμόζεται για δραστηριότητες
εκμετάλλευσης του εξοπλισμού των
παραπάνω παραγωγών (π.χ. μίσθωση
αγροτικών μηχανημάτων κλπ) καθώς
η δραστηριότητα αυτή συνιστά παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και όχι
αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρομοίως, η αμοιβή που τυχόν
λαμβάνει παραγωγός των παραπάνω
προϊόντων για υπηρεσίες που παρέχει
ο ίδιος σε άλλους αγρότες δεν αποτελεί αγροτικό εισόδημα.
4. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο
προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος και του καθαρού κέρδους
από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα θα δοθούν με νεώτερη διαταγή.
Η Γεν. Γραμματέας
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1108349 ΕΞ
24.7.2014
Παράταση προθεσμίας για
την εκπρόθεσμη υποβολή
δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας,
πέραν του έτους, βάσει του
πραγματικού χρόνου διακοπής

Η

προθεσμία που είχε δοθεί
μέχρι 25/07/2014 με το
ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 19.6.2014
έγγραφό μας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής
εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την
26/09/2014.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για
τη διακοπή των εργασιών τους,
σύμφωνα με τις 1030160/650/
ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19.3.2001,
1 0 1 6 7 6 9 / 3 8 9 / Δ Μ /
ΠΟΛ.1028/21.2.2003
και
1053873/867/ΔΜ/
ΠΟΛ.1071/28.5.2009 εγκυκλίους,
να υποβάλλουν στον υπάλληλο
του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής
Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη
δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4),
μέχρι 26/09/2014.
Επιπλέον, για την ενημέρωση των
φορολογουμένων, η υπηρεσία
μας, έχει προβεί σε ενέργειες για
την ηλεκτρονική ανάρτηση σχετικού με το θέμα κειμένου στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
(www.gsis.gr).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΗ
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Φορολογικά | Οικονομικά
Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1109224 ΕΞ 24.7.2014
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών
που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα (Ν. 2238/1994)

Μ

ε αφορμή προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το
παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε
τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε
ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα,
συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή
που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος
ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη
αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.
2. Περαιτέρω με τη διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου
1 του άρθρου 45 ν. 2238/1994, όπως
προστέθηκε με την παράγραφο 2 του
άρθρου 1 του Ν. 4110/2013 και ισχύει
για εισοδήματα που αποκτώνται από
το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013),
ορίζεται ότι ως εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής
υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, τα οποία
λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και
(β) τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα,
τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες,
δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον
υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)
των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα
(1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 και 4 του
Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
ορίζεται ότι εκείνος που ενδιαφέρεται

να εγγραφεί ως ασκούμενος δικηγόρος
πρέπει, μέσα σε εύλογο χρόνο από τη
λήψη του πτυχίου του, να καταθέσει
αίτηση για την εγγραφή του ως ασκούμενος δικηγόρος στον Πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου, στην περιφέρεια
του οποίου επιθυμεί να ασκηθεί, συνυποβάλλοντας και βεβαίωση έναρξης
άσκησης από τον δικηγόρο στον οποίο
ασκείται. Η άσκηση αρχίζει με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο ειδικό
μητρώο ασκουμένων του Δικηγορικού
Συλλόγου του τόπου άσκησης. Η ιδιότητα του ασκουμένου διατηρείται για όσο
χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση
της άσκησης και την επιτυχή συμμετοχή του στις σχετικές δοκιμασίες και
μέχρι τον επακόλουθο διορισμό του ως
δικηγόρου. Επίσης με τις διατάξεις του
άρθρου 13 του ως άνω Κώδικα ορίζεται
ότι η άσκηση είναι 18μηνη και γίνεται
σε δικηγόρο με δικαίωμα παράστασης
στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο καθώς
και σε δικηγορικές εταιρείες, στις οποίες συμμετέχουν δικηγόροι με την προηγούμενη ικανότητα παράστασης ενώ
κατ’ εξαίρεση, σε Δικηγορικούς Συλλόγους που δεν εδρεύουν στην έδρα
Εφετείων, η άσκηση μπορεί να γίνει και
σε δικηγόρο με δικαίωμα παράστασης
στο Πρωτοδικείο, ο οποίος έχει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία. Επιπλέον,
η άσκηση μπορεί να γίνει και στην κεντρική υπηρεσία ή σε γραφείο νομικού
συμβούλου ή σε δικαστικό γραφείο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθώς επίσης και σε νομικές υπηρεσίες
των δημόσιων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων αρχών, στα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (ΝΠΠΔ) και Οργανισμών και γενικά σε νομικές υπηρεσίες των δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης,
άσκηση επιτρέπεται να γίνει, ολικά ή
μερικά, στις υπηρεσίες των Δικηγορικών Συλλόγων και στην ειδική νομική
υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η σχετική δε αμοιβή των ασκουμένων βαρύνει τους οικείους φορείς. Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι (6)
μηνών μπορεί να γίνει στη γραμματεία

πολιτικού και διοικητικού εφετείου ή
πρωτοδικείου ή της αντίστοιχης εισαγγελίας ή του ειρηνοδικείου της έδρας
του Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο
έχει εγγραφεί ο ασκούμενος, καθώς και
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον
Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή
στη γενική επιτροπεία της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε περίπτωση αδυναμίας του ενδιαφερομένου να
βρει θέση για την άσκησή του, μεριμνά
σχετικά ο Πρόεδρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τέλος, σύμφωνα
με τη διάταξη της παραγράφου 10 του
άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων, η
αμοιβή των ασκουμένων δικηγόρων
καθορίζεται με διάταξη τυπικού νόμου,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με τις
πιο πάνω διατάξεις του ίδιου άρθρου.
4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για
την απόκτηση της άδειας άσκησης της
δικηγορικής ιδιότητας είναι απαραίτητη εκ του νόμου η προηγούμενη πραγματοποίηση 18μηνης άσκησης σε ένα
από τα οριζόμενα στο νόμο πρόσωπα.
Οι ασκούμενοι δικηγόροι, καθ’ όλη τη
διάρκεια της άσκησης, την οποία πραγματοποιούν σε δικηγορικά γραφεία
ή σε άλλους δικηγόρους ή σε νομικά
τμήματα επιχειρήσεων ή σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων και
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
και δικαστηρίων όλων των βαθμίδων)
και γενικά σε νομικά τμήματα των δημοσίων υπηρεσιών, βρίσκονται υπό τον
έλεγχο των ανωτέρω, οι οποίοι ορίζουν
τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών τους. Επομένως,
οι παρεχόμενες από τους ασκούμενους
δικηγόρους υπηρεσίες προσιδιάζουν
με αυτές από εξαρτημένη εργασία. Περαιτέρω, οι ασκούμενοι δικηγόροι λαμβάνουν κατά το διάστημα της άσκησής
τους αμοιβή, η οποία τους χορηγείται
περιοδικά (συνήθως κάθε μήνα) για τις
υπηρεσίες που παρέχουν.
5. Ανάλογη εργασιακή σχέση και περιοδικότητα ως προς την καταβολή της
αμοιβής υφίσταται και στην περίπτωση

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Φορολογικά | Οικονομικά
Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1109224 ΕΞ 24.7.2014
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών
που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα (Ν. 2238/1994)
σπουδαστών, όπως είναι και οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., που πραγματοποιούν
πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα
είτε σε υπηρεσίες του Δημοσίου είτε σε
επιχειρήσεις και οι οποίοι τελούν επίσης υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο των
υπηρεσιών και των επιχειρήσεων όπου
απασχολούνται.
6. Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται δεκτό
ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν τόσο οι
ασκούμενοι δικηγόροι όσο και οι σπου-

δαστές, που πραγματοποιούν πρακτική
άσκηση, κατά το διάστημα της άσκησης, φορολογούνται με την κλίμακα
της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 9
του ν.2238/1994 για τη χρήση του 2013
(κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων).
Επομένως, τα πρόσωπα που εμπίπτουν
στις δύο αυτές κατηγορίες (ασκούμενοι
δικηγόροι και σπουδαστές) και έχουν
υποβάλει ηλεκτρονικά την αρχική φορολογική τους δήλωση για τη χρήση
2013 (οικονομικό έτος 2014) μπορούν

να υποβάλουν χειρόγραφα τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος
με αίτησή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
προκειμένου να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109180 ΕΞ 24.7.2014
Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής
κάθε είδους τεχνικών έργων

Σ

ε απάντηση του εγγράφου
σας σχετικά με το ανωτέρω
θέμα, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
1. Με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013
ορίζεται ότι, από την έναρξη ισχύος
του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν
οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ
Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και
όλων των κανονιστικών πράξεων
και εγκυκλίων, που έχουν εκδοθεί
κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. Επομένως η υποπ. β' της παρ. 1
του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 (....
Υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται
το Δημόσιο γενικά και κάθε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί εκκαθάριση ή καταβολή για τις περιπτώσεις αυτές. Αν για οποιοδήποτε
λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος,
τότε αυτός αποδίδεται με δήλωση
του δικαιούχου της αμοιβής κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 60) δεν
ισχύει για εισοδήματα εργοληπτών

κατασκευής κάθε είδους τεχνικών
έργων κλπ. που αποκτώνται από
1-1-2014 και μετά».
2. Επίσης διευκρινίζεται με το άρθρο
3 της ΠΟΛ.1027/20.1.2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε, όσοι παρακρατούν φόρο
με συντελεστή τρία (3) τοις εκατό,
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του
άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ
167 Α) υποχρεούνται να υποβάλουν
προσωρινή δήλωση το αργότερο
μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα
από την ημερομηνία καταβολής της
υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής η οποία περιλαμβάνει την
αξία του εκτελεσθέντος έργου, το
αντίτιμο ενοικίασης, σύντομη περιγραφή του εκτελεσθέντος έργου,
την αξία του εκτελεσθέντος έργου,
το αντίτιμο της ενοικίασης και το
φόρο που αναλογεί.

νάγεται ότι στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους
τεχνικών έργων και ενοικιαστών
δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών
ή λιμενικών προσόδων γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή
τρία τις εκατό (3%). Το Δημόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί εκκαθάριση ή
καταβολή της αξίας για τις πιο πάνω
περιπτώσεις υποχρεούται να παρακρατεί το φόρο.
4. Από την κείμενη νομοθεσία δεν
παρέχεται η δυνατότητα ο παρακρατούμενος φόρος να αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της
αμοιβής και επομένως η τροποποίηση της ΠΟΛ.1027/20.1.2014 δεν
είναι σύννομη.
Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Χ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

3. Σύμφωνα από τα ανωτέρω συσυνέχεια στην επομένη σελίδα
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Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1107404 ΕΞ 22.7.2014
Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε συμβολαιογραφικές πράξεις της παρ. 3 του άρθρου 5
του Ν.4178/2013

Σ

ε απάντηση επιστολής σας σχετικά με το θέμα, και στα πλαίσια
αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε ότι:
α) Με τις διατάξεις του ν.4223/2013
(ΦΕΚ 287 Α') θεσπίστηκε από 1.1.2014
ο Ενιαίος φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.φ.Ι.Α.). Με τις διατάξεις του νόμου
αυτού ορίζονται το πεδίο εφαρμογής
του φόρου επί των δικαιωμάτων σε
ακίνητα των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του, οι απαλλαγές και εκπτώσεις
επ' αυτού.
Ο ΕΝ.φ.Ι.Α. επιβάλλεται, μεταξύ των άλλων, στα εμπράγματα δικαιώματα της
πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και
της επιφάνειας επί των ακινήτων που
ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ή κάθε είδους νομικές οντότητες την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους.
Στο άρθρο 9 του ανωτέρω νόμου, με
το οποίο προστέθηκε άρθρο 54Α στο
ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), και ειδικότερα στην παράγραφο 1 του άρθρου
54Α του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι είναι
αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή
εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία
συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου
ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης
ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το
συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που
συντάσσει, πιστοποιητικό ΕΝ.φ.Ι.Α. για
το συγκεκριμένο ακίνητο με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει. Το αυτό ισχύει και για τη σύνταξη
κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου
πλειστηριασμού.
Στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου
ορίζεται ότι οι φύλακες μεταγραφών και
οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών
γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν
τη μεταγραφή ή την καταχώρηση στα

κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή
μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία
δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται
δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης
σε αυτό, αν δε μνημονεύεται και δεν
επισυνάπτεται πιστοποιητικό ΕΝ.φ.Ι.Α..
Το αυτό ισχύει και για τη μεταγραφή ή
καταχώρηση της κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού, καθώς και για τη μεταγραφή ή καταχώρηση της αποδοχής κληρονομιάς.
Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου,
πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή
της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον υπόχρεο σε ΕΝ.φ.Ι.Α., το
πιστοποιητικό των παραγράφων 1 και
3 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013.
β) Με την παρ.3 του άρθρου 5 του ν.
4178/2013 ορίζεται ότι συνιδιοκτήτες
τουλάχιστο κατά 65% του γηπέδου, επί
του οποίου έχουν ανεγερθεί αυτοτελή
οικοδομήματα, με την επιφύλαξη της
παρ. 1 του ιδίου άρθρου, δύνανται να
ζητήσουν με αγωγή τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών κατά την έννοια του
άρθρου 1 της παραγράφου 1 του ν.δ.
1024/1971 (Α' 232). Για αυτό το λόγο
καταθέτουν για τη σύνταξη σχετικής
πράξεως μεταξύ άλλων σχέδιο της συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών και
κανονισμού σχέσεως συνιδιοκτητών με
περιγραφή των ιδιοκτησιών που θα δημιουργηθούν και σχέδιο διανομής των
διηρημένων ιδιοκτησιών, στο οποίο θα
προβλέπεται η εις ένα έκαστον των συνιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων
και των υπολειπομένων, περιερχόμενη
διηρημένη ιδιοκτησία. Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του γηπέδου και
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του ν. 1562/1985 (Α' 150) και ειδικότερα
των άρθρων 4, 5 και 6 αυτού.

Με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1562/1985
ορίζεται ότι αντίγραφα όλων των εγγράφων και σχεδιαγραμμάτων που
έχουν κατατεθεί στο συμβολαιογράφο
προσκομίζονται από τους διαδίκους
στο δικαστήριο κατά τη συζήτηση. Αν
η αγωγή γίνει δεκτή, η δικαστική απόφαση καθορίζει, με βάση τα στοιχεία
της προδικασίας και τα αποδεικτικά
μέσα που προσάγουν οι διάδικοι κατά
τη συζήτηση, τις λεπτομέρειες της σύστασης των διηρημένων ιδιοκτησιών.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 6 του ιδίου
νόμου, η ισχύς της απόφασης αυτής
τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της
μεταβιβαστικής δήλωσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταβολής του
τιμήματος και μεταγραφής, που πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες
αφότου η δικαστική απόφαση έγινε
αμετάκλητη.
γ) Από τα προεκτεθέντα προκύπτει
πως, δεδομένου ότι ο συμβολαιογράφος κατά τη διαδικασία εφαρμογής
του άρθρου 5 του ν. 4178/2013 και
των άρθρων 4, 5 και 6 του ν.1562/1985,
υποχρεούται να συντάξει σχέδιο συμβολαιογραφικού εγγράφου, το σχέδιο
θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία
που απαιτούνται, δηλαδή θα πρέπει
να μνημονεύεται το πιστοποιητικό
ΕΝ.φ.Ι.Α., χωρίς βέβαια την αναγραφή
του συγκεκριμένου πιστοποιητικού και
την επισύναψη αυτού, ώστε, κατά τη
σύνταξη του οριστικού συμβολαίου να
συμπληρωθεί μόνο ο αριθμός αυτού
και να επισυναφθεί τούτο.
Βεβαίως, η προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.φ.Ι.Α. του άρθρου 54Α του
ν.4174/2013 (φΕΚ 170 Α') είναι απαραίτητη από το δικηγόρο στο δικαστήριο
κατά τη συζήτηση της αγωγής.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Η. Μενούνου
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Αριθμ. 25210/1387/21.7.2014
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2928/130/29−1−2014 (266Β')

Σ

την υπουργική απόφαση 2928/130/29.1.2014
«Επιμόρφωση εργοδοτών
και εργαζομένων για θέματα
άσκησης καθηκόντων τεχνικού
ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και
Γ΄ κατηγορίας − Προγράμματα
2014»:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου
1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Προκειμένου να επιτευχθεί
η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση
των μικρών επιχειρήσεων και
εργοδοτών στις θεσμικές προβλέψεις της νομοθεσίας για την
υγεία και ασφάλεια της εργασίας
στη χώρα μας και λαμβάνοντας
υπόψη το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα οι μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις, τίθεται ανώτατο όριο κόστους συμμετοχής
(ανά εκπαιδευόμενο) σε προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα
άσκησης καθηκόντων τεχνικού
ασφάλειας για το έτος 2014, το
ποσό των εκατόν τριάντα (130)
ευρώ για τα προγράμματα των
35 ωρών και εβδομήντα (70)
ευρώ για τα προγράμματα των
10 ωρών. Τα παραπάνω ποσά σε
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προσαυξάνονται με επιβαρύνσεις όπως δαπάνη χρήσης
αποστολής courier, χορήγηση
έντυπου υλικού, κ.λπ. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εί-

σπραξη προκαταβολής η οποία
θα υπερβαίνει το ποσό των 50
ευρώ για τα προγράμματα των
10 ωρών και το ποσό των 80
ευρώ για τα προγράμματα των
35 ωρών. Εισπραχθείσες προκαταβολές που δεν πληρούν τις
παραπάνω προϋποθέσεις επιστρέφονται εξ ολοκλήρου. Στην
περίπτωση που εκπαιδευόμενος
τριάντα ημερολογιακές ημέρες
(δεν συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος) πριν την έναρξη του προγράμματος αποφασίσει να μη
συμμετάσχει στο πρόγραμμα, η
προκαταβολή του επιστρέφεται
στο ακέραιο. Η συγκεκριμένη
δυνατότητα ισχύει για μία μόνο
φορά.»
2. Στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Επίσης, σε πιλοτική εφαρμογή επιτρέπεται η διεξαγωγή
ενός προγράμματος Β΄ κατηγορίας με τηλεεκπαίδευση από το
Επιμελητήριο Κυκλάδaων. Στην
προκειμένη περίπτωση τηλεεκπαίδευσης επιτρέπεται η διενέργεια του προγράμματος με
ταυτόχρονη
παρακολούθηση
εκπαιδευομένων που βρίσκονται σε τρεις το πολύ διαφορετικές αίθουσες (μία σε κάθε νησί)
και εφόσον ο συνολικός αριθμός
και στις τρεις αίθουσες δεν υπερβαίνει τους 25 εκπαιδευόμενους.

Και στην περίπτωση αυτή πρέπει
να εξασφαλίζεται η δυνατότητα
ουσιαστικής συμμετοχής των
εκπαιδευομένων σε όλες τις αίθουσες καθώς και ελέγχου −διαπίστωσης της φυσικής παρουσίας τους καθ’ όλη τη διάρκεια του
σεμιναρίου.»
3. Στο άρθρο 3 η περίπτωση (γ)
της παραγράφου (1) τροποποιείται ως εξής:
«γ. Τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου 2 και Επιπέδου 1 διενεργούν προγράμματα επιμόρφωσης μόνο στις ίδιες δομές για
τις οποίες είναι πιστοποιημένα.
Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις
σχετικής δυσκολίας πρόσβασης−μετακίνησης, επιτρέπεται
η εκτός δομών διεξαγωγή προγραμμάτων εφόσον αυτά διενεργούνται με την μέριμνα Συλλογικών φορέων επιχειρήσεων μέσω
των Κέντρων δια Βίου Μάθησης.
Για τα προγράμματα αυτά προηγείται κατά περίπτωση σχετική
έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης
Δ24 και ενημέρωση του ΣΥΑΕ.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

