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.:: επιγραμματικά::.
- ΠΟΛ.1185/30.7.2014
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014
Αθήνα 30 Ιουλίου 2014
- ΠΟΛ.1192/12.8.2014
Aναστολή της προθεσμίας για την
άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής
ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής
Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς και για την
έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου»
- ΠΟΛ.1191/12.8.2014
Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ’ εφαρμογή του
μηχανισμού αυτόματης επιστροφής
(claw back) και του κλιμακούμενου
ποσοστού επί των οφειλών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις
του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.
- ΠΟΛ.1186/31.7.2014
Κοινοποίηση
διατάξεων
του
άρθρου 52 του ν. 4276/2014
ΠΟΛ.1186/31.7.2014
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου
52 του ν. 4276/2014
- Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 52/6.8.2014
Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος σχετικά
με το ωράριο υποδοχής κοινού και
την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΠΟΛ.1187/31.7.2014
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότησης
της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με άρση
κατασχέσεων που έχει επιβάλει το Δημόσιο σε βάρος
οφειλετών υπό ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 46 ή 46α
ν. 1892/1990

Σ

ας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότηση της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., η οποία εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος της Υπηρεσίας
μας (και παραπομπής αυτού στην Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. μετά από έκδοση
γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.) και έγινε δεκτή στις 18/7/2014 από τη
Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στην οποία έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα δυνάμει της υπ' αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφασης του
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 130 Β'), όπως ισχύει.
Με την υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότησή της, η Α' Τακτική Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ.
γνωμοδότησε ομόφωνα ότι: 1) το Δημόσιο οφείλει να προβεί σε άρση των κατασχέσεων που επέβαλε εις χείρας τραπεζικής εταιρείας, ως τρίτης, εις βάρος των
αναφερομένων στη γνωμοδότηση οφειλετριών εταιρειών, οι οποίες έχουν τεθεί
σε ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 46 ή 46α του ν. 1892/1990, για τις οποίες (κατασχέσεις) υπεβλήθησαν από την τράπεζα θετικές δηλώσεις εντός της νόμιμης
προθεσμίας του άρθρου 32 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 2) το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση
κατά την οποία η κατασχεθείσα χρηματική απαίτηση αποτελεί προϊόν ρευστοποίησης του ενεργητικού της επιχειρήσεως στα πλαίσια της ειδικής εκκαθάρισης και
ο σχετικός πίνακας κατάταξης δανειστών έχει καταστεί τελεσίδικος.
Η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Σ.Κ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται
να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την ανάρτηση της ως άνω υπ' αριθ. 185/2014
γνωμοδότησης της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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ΠΟΛ.1185/30.7.2014
Τύπος και περιεχόμενο της
δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014
Αθήνα 30 Ιουλίου 2014

Ο

τύπος και το περιεχόμενο
της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.−
πράξης
διοικητικού
προσδιορισμού φόρου έχει ως το
συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
2. Στις περιπτώσεις, στις οποίες η
μηχανογραφική εκκαθάριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1184/30.7.2014
απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Δημοσίων Εσόδων, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. − πράξης διοικητικού
προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο τρόπος υπολογισμού
του φόρου έχει πραγματοποιηθεί
σύμφωνα τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης.
3. Στις περιπτώσεις, στις οποίες
υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα
περιγραφικά στοιχεία ακινήτων,
με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
και να θεωρούνται μη δηλωθέντα,
επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. − πράξης διοικητικού προσδιορισμού
φόρου υπάρχει ειδική επισήμανση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΠΟΛ.1192/12.8.2014
Aναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής
Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών
προσφυγών, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31
Αυγούστου»

Σ

ας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1β΄ του άρθρου
232 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄/8-8-14) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», αναφορικά με την αναστολή της
προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 63 του ν.
4174/2013 ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής
Επανεξέτασης (ήδη μετονομασθείσας σε Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
δυνάμει της υπ’ αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ΦΕΚ
Β΄3367/31.12.2013), καθώς και της προθεσμίας για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών από την ως άνω Υπηρεσία, κατά το
χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, οι οποίες τέθηκαν με σκοπό
την εναρμόνιση με τις ισχύουσες στις φορολογικές διαφορές διατάξεις
περί αναστολής των προθεσμιών για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή
μέσων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων.
Ειδικότερα, με την περίπτωση Α΄ της ως άνω υποπαραγράφου, προβλέπεται ότι η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης
(Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών), όπως ορίζεται στη διάταξη της παρ. 1,
εδάφιο γ΄ του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, αναστέλλεται για το χρονικό
διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου. Επίσης, με την περίπτωση
Β΄ της ως άνω υποπαραγράφου προβλέπεται ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (1-31 Αυγούστου) αναστέλλεται και η προθεσμία των εξήντα (60)
ημερών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών από την
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών), η
οποία προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 5, εδάφιο α΄ του άρθρου 63 του
ν. 4174/2013. Με την περίπτωση Γ΄ της ως άνω υποπαραγράφου προβλέπεται ότι οι ως άνω διατάξεις τίθενται σε ισχύ από τις 31/7/2014.
Επομένως, από 1/8/2014 και εφεξής το χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου δεν προσμετράται κατά τον υπολογισμό των προθεσμιών που ορίζονται στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις.
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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ΠΟΛ.1191/12.8.2014
Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

Μ

ε αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το
πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακό-

λουθα:
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 όπως αυτές ίσχυαν πριν
από την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 και
εφαρμοζόνταν για φορολογικά έτη που άρχισαν
πριν την 1.01.2014, ως ακαθάριστο εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των
ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, ορίζεται ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου
επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο
παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο
επαγγελματία. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διαρκείας, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό
κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος
αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Κατ'
εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που
αποκτούν εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο
Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), χρόνος κτήσης του εισοδήματός τους
θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του.
3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1
του άρθρου 105 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι ως
ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
λαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων
από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.
4. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. α' του άρθρου
102 του ν. 2238/1994, ορίζεται ότι ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο συνολικό καθαρό
εισόδημα από κάθε πηγή, που αποκτάται κατά
τη διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει μέσα στο
διάστημα από 1η Αυγούστου του προηγούμενου
ημερολογιακού έτους μέχρι τις 31 Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους.
Οι πιο πάνω διατάξεις καθιερώνουν την αρχή της
αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με την αρχή
αυτή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο
συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα
αποτελέσματα των προηγούμενων ή επόμενων
χρήσεων.
Κατά συνέπεια, τα ακαθάριστα έσοδα και κέρδη
κατατάσσονται και φορολογούνται στη χρήση
κατά την οποία προέκυψαν και αποκτήθηκαν ανεξάρτητα του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκαν, και οι δαπάνες κατατάσσονται στη χρήση την
οποία βαρύνουν και οι οποίες συμβάλλουν στην
απόκτηση εισοδήματος (π.21503/139/1958 εγκύκλιος του ν.δ. 3843/1958).
5. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι η έκπτωση
που χορηγεί διαγνωστικό κέντρο στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
εντός της διαχειριστικής περιόδου 2013 με την
έκδοση σχετικού πιστωτικού τιμολογίου εντός αυτής, για υπηρεσίες υγείας που είχαν παρασχεθεί σε
ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011, μειώνει τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας χορηγείται
η εν λόγω έκπτωση με την έκδοση του σχετικού πι-

στωτικού τιμολογίου, ήτοι της χρήσης 2013 (σχετ.
τα αριθ. Δ12Β 1090116 ΕΞ 2013/3.6.2013 και Δ12Β
1138837 ΕΞ 2013/11.9.2013 έγγραφά μας).
6. Με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.4172/2013
ορίζεται ότι η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για
διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από συμβεβλημένους
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που
εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς Αριθμούς
Εξόδων (Κ.Α.Ε.). Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται
εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών
υγείας. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στη βάση της διαφοράς ανάμεσα στην
προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη,
μετά την αφαίρεση τυχόν επιστροφών (rebates),
εκπτώσεων, και μη αποδεκτών δαπανών και καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός
από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σε περίπτωση
απράκτου παρελεύσεως της στο προηγούμενο
εδάφιο προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακόπτει τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του οφειλόμενου από
αυτόν (πάροχο) ποσού ή την είσπραξή του κατά τις
διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (παρ.1).
Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των
οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για νοσηλεία, διαγνωστικές
εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων
του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας,
υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή (rebate) για
κάθε μήνα.
Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος
υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών και
συμψηφίζεται με το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο, εντός του ίδιου
ή και του προηγούμενου έτους. Οι διατάξεις του
παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παροχών υπηρεσιών υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
ορίζονται και μπορούν να αναπροσαρμόζονται
και εξειδικεύονται τα ποσοστά της επιστροφής, η
προοδευτική διαβάθμιση, κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως, καθώς
και περαιτέρω αναγκαία μέτρα και μηχανισμοί για
την πιστή εκτέλεση και τήρηση του εγκεκριμένου
ανά έτος, προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (παρ.5).
7. Ενόψει των ανωτέρω, όταν τα παραπάνω ποσά
επιστροφής κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1
και 5 του άρθρου 100 του ν.4172/2013 μπορούν
να προβλεφθούν στη χρήση που αφορούν, βαρύνουν τη χρήση αυτή, διαφορετικά θα μειώσουν τα
ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας
εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία.
B. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 5, περ. α', του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), στη φορολογητέα αξία

δεν περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή το λήπτη εκπτώσεις, εφόσον αποδεικνύονται από στοιχεία, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν.
2. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες
του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, που παρέχουν
οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες πάροχοι
υγείας, υπάγονται σε ΦΠΑ, το υπερβάλλον ποσό
που αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους
συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών
υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 100
του ν. 4172/2013 καθώς και το ποσό επιστροφής
(rebate) που οφείλουν στον ΕΟΠΥΥ οι συμβεβλημένοι με αυτόν ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ιδίου
ως άνω νόμου, συνιστά έκπτωση η οποία μειώνει
τη φορολογητέα αξία, σύμφωνα με το άρθρο 19,
παράγραφος 5, περίπτωση α' του Κώδικα ΦΠΑ. Η
έκπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται με την
έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.
3. Το ποσό της παραπάνω έκπτωσης συμπεριλαμβάνει και τον αναλογούντα ΦΠΑ, κατά συνέπεια,
για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου, ο ΦΠΑ
υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση, χρησιμοποιώντας το συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει κατά το
χρόνο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/3.1.2011.
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., ορίζεται μεταξύ άλλων ότι,
πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται από τον εκδότη του
τιμολογίου για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή
άλλες διαφορές εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές.
Για τις περιπτώσεις αυτές, δεν ορίζεται ρητά χρόνος έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, ωστόσο
από τη δικαστηριακή νομολογία (ΣτΕ 1470/1989),
καθώς και από τη διοικητική πρακτική, ο χρόνος
αυτός θεωρείται ότι συμπίπτει με το χρόνο που
γεννάται η υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης
και καθίστανται βέβαια και εκκαθαρισμένα τα σχετικά ποσά.
2. Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και των όσων αναφέρονται στο κεφάλαιο Α' της παρούσας, για τα
ποσά των εκπτώσεων που χορηγούνται από τους
παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια τη χρήση εντός
της οποίας εκκαθαρίζονται και χορηγούνται οι εν
λόγω εκπτώσεις (π.χ. 2014), ανεξάρτητα εάν αφορούν συναλλαγές προηγούμενης διαχειριστικής
περιόδου (π.χ. 2013) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.
Σημειώνεται ότι, τα ως άνω πιστωτικά τιμολόγια
θα περιληφθούν στις καταστάσεις φορολογικών
στοιχείων πελατών - προμηθευτών που θα υποβληθούν εντός του έτους έκδοσης των πιστωτικών αυτών τιμολογίων, ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσής τους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
αφορούν έκπτωση για συναλλαγές προηγούμενης
διαχειριστικής περιόδου. Τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια καταχωρούνται στα βιβλία της χρήσης εντός
της οποίας εκδίδονται και ειδικότερα στο μήνα
που εξεδόθησαν.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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ΠΟΛ.1186/31.7.2014
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014

Σ

ας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις διατάξεις του
άρθρου 52 του ν. 4276/2014
(ΦΕΚ 155 Α΄) και σας παρέχουμε
οδηγίες για ορθή και ομοιόμορφη
εφαρμογή τους:
Α. Μη επιβολή προστίμων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ετών 2011, 2012 και 2013
Σε όσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υπεβλήθησαν από την 1η
Ιανουαρίου 2014 ή υποβάλλονται
μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014,
για τη διόρθωση της περιουσιακής
κατάστασης των ετών 2011, 2012
και 2013, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του
ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), εφόσον
προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης
περιουσίας για καταβολή ή το ποσό
του φόρου είναι μηδενικό.
Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, το ποσό αυτό συμψηφίζεται
με το πρόστιμο και τυχόν διαφορά
μέχρι του ποσού των εκατό (100)
ευρώ δεν αναζητείται από τη Φορολογική Διοίκηση.
Παραδείγματα:
1) Φορολογούμενος υπέβαλε δήλωση στοιχείων ακινήτων το Μάρτιο του 2014 για να τροποποιήσει
τη δήλωση του Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας έτους 2013.
Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης

είναι πιστωτικό και το ποσό προς
επιστροφή είναι δεκαπέντε (15)
ευρώ. Λόγω του εκπροθέσμου της
υποβολής της δήλωσης ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ επιβάλλει αυτοτελές πρόστιμο ύψους 120 ευρώ, το
οποίο συμβιβάζει στο 1/3 δηλαδή
40 ευρώ. Με το πρόστιμο αυτό συμψηφίζεται το ποσό των 15 ευρώ επιστροφής, αλλά το υπόλοιπο ποσό
των 35 ευρώ δεν αναζητείται από
το φορολογούμενο.

γραφικά από τη Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων. Για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ έτους 2014
λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις
των στοιχείων ακινήτων των φορολογουμένων ετών 2005 έως και
2014. Ο φορολογούμενος λαμβάνει
γνώση της τελικής διαμόρφωσης
του περιεχομένου της δήλωσης και
των βεβαιωθέντων ποσών ΕΝΦΙΑ
με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

2) Φορολογούμενος αποκτά για
πρώτη φορά περιουσιακά στοιχεία
εντός του έτους 2012. Δεν υποβάλλει όμως δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως όφειλε, εντός του έτους
2013, αλλά υποβάλλει τη δήλωση
αυτή τον Αύγουστο του 2014. Το
αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της
δήλωσης αυτής είναι μηδενικό.
Στην περίπτωση αυτή δεν θα επιβληθεί το αυτοτελές πρόστιμο.

Για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ
κάθε επόμενου του 2014 έτους,
λαμβάνεται η δήλωση ΕΝΦΙΑ με τα
στοιχεία των ακινήτων του προηγούμενου έτους με τις τυχόν μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση.

Τα αυτοτελή πρόστιμα δεν επιβάλλονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, ανεξάρτητα από το χρόνο
υποβολής της εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης
μέσα στο χρονικό διάστημα από
την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την
30ή Νοεμβρίου 2014.
Β. Διορθώσεις των δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ)
Η δήλωση ΕΝΦΙΑ φυσικών και νομικών προσώπων συντίθεται μηχανο-

Ειδικά για το έτος 2014, λόγω πρώτης εφαρμογής του ΕΝΦΙΑ, ορίστηκε ότι μέχρι την 30η Νοεμβρίου
2014, ο φορολογούμενος μπορεί
να διορθώσει τα στοιχεία των ακινήτων του μετά την έκδοση της δήλωσης/πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ χωρίς την επιβολή
προστίμων και τόκων. Δηλαδή ο
φορολογούμενος μπορεί, με δήλωση στοιχείων ακινήτων, να εισάγει ή
να διαγράψει ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου του καθώς
και να μεταβάλει στοιχεία ακινήτων
ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί
αυτών, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στη δήλωση ΕΝΦΙΑ - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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ΠΟΛ.1186/31.7.2014
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014
Εφόσον από την εκκαθάριση της
δήλωσης προκύπτει μείωση φόρου
μεγαλύτερη των τριακοσίων (300)
ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝΦΙΑ και η εκκαθάριση αυτής
πραγματοποιείται μετά από έλεγχο
των παραστατικών που δικαιολογούν τη μείωση από τη Φορολογική
Διοίκηση.
Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ο
φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία (τροποποιητικές) δηλώσεις στοιχείων
ακινήτων για διόρθωση του ΕΝΦΙΑ.
Στην περίπτωση όμως που, μετά
την πρώτη εκκαθάριση που πραγματοποιείται για διόρθωση της δήλωσης ΕΝΦΙΑ, υποβληθεί εκ νέου
τροποποιητική δήλωση, από την
οποία προκύπτει μείωση φόρου, η
εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν τη μείωση
από τη Φορολογική Διοίκηση.
Γ. Διαρκής ενημέρωση της δήλωσης
στοιχείων ακινήτων
Από την 1η Ιανουαρίου 2014, όσοι
έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους υποχρεούνται να τις
δηλώνουν ηλεκτρονικά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, εντός 30
ημερών, από την ημερομηνία που
πραγματοποιήθηκε η μεταβολή.
Ειδικά το έτος πρώτης εφαρμογής
2014, η δήλωση για κάθε σύσταση,
απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή,
για την οποία υπάρχει υποχρέωση
υποβολής δήλωσης στοιχείων ακι-

νήτων από την 1η Ιανουαρίου 2014
μέχρι και την 31η Αυγούστου 2014,
υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.
Σε περίπτωση αποβιώσαντα, δεν
απαιτείται δήλωση στοιχείων ακινήτων για να δηλωθεί ο θάνατος, ο
οποίος (θάνατος) δηλώνεται μόνο
στο μητρώο κατά την ισχύουσα
διαδικασία. Αν όμως ο αποβιώσας
είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, η δήλωση
αυτή υποβάλλεται χειρόγραφα από
τους κληρονόμους, για λογαριασμό
του.
Κατ’ εξαίρεση υποβάλλονται χειρόγραφα και οι δηλώσεις στοιχείων
ακινήτων από τρίτο, πλην του υπόχρεου, πρόσωπο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τούτο, με
την προσκόμιση του πληρεξουσίου
εγγράφου.
Δ. Δήλωση στοιχείων ακινήτων σε
περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής.
Από το έτος 2014, στις περιπτώσεις
κληρονομικής διαδοχής η δήλωση
στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
υποβάλλεται εντός τριάντα (30)
ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης
της κληρονομιάς. Συγκεκριμένα ο
κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί
την κληρονομιά εντός προθεσμίας
τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία που πληροφορήθηκε την
επαγωγή και το λόγο της, δηλαδή –
κατά κανόνα - από την ημερομηνία

θανάτου, προκειμένου για τους εξ
αδιαθέτου κληρονόμους, και από
την ημερομηνία δημοσίευσης της
διαθήκης, προκειμένου για τους εκ
διαθήκης κληρονόμους. Αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία
κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο
κληρονόμος έμαθε την επαγωγή
όταν διέμενε στο εξωτερικό, η προθεσμία αποποίησης της κληρονομίας ορίζεται αντίστοιχα σε ένα (1)
έτος. Σε περίπτωση αποποίησης της
κληρονομιάς, ο συνεπεία αυτής καθιστάμενος κληρονόμος, έχει ανάλογη προθεσμία για αποποίηση.
Ο φορολογούμενος υποχρεούται να
αναγράψει στη δήλωση στοιχείων
ακινήτων, την οποία θα υποβάλει
προς τούτο, την ημερομηνία θανάτου του κληρονομουμένου και, στις
περιπτώσεις που πρόκειται για εκ
διαθήκης κληρονόμο, την ημερομηνία δημοσίευσης της διαθήκης.
Μετά την παρέλευση των ημερομηνιών αυτών, η δήλωση στοιχείων
ακινήτων υποβάλλεται εκπρόθεσμα.
Η ανωτέρω ρύθμιση, αφορά φορολογικές υποχρεώσεις από την 1η
Ιανουαρίου 2014 και δεν αναιρεί τη
φορολογική υποχρέωση που έχει ο
κληρονόμος (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης) για τον ΕΝΦΙΑ.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαΐδου

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 195 • 27 Αυγούστου 2014 • σελίδα 6 •

Φορολογικά | Οικονομικά
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 52/6.8.2014
Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος σχετικά με το ωράριο υποδοχής κοινού και την
εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σ

ε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και έχοντας
ως στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:
1) Ώρες Εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων –Ενιαίου Ταμείου
Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.
10/20089/12-12-11 απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ
3036/τ.Β΄/30.12.11) «Καθορισμός ωρών
εισόδου του κοινού στις Διοικητικές
Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)» όπως
τροποποιήθηκε από την υπ’αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/25836/31.12.13 απόφαση
(ΦΕΚ165/τ.Β΄/ 30.01.2014), το ωράριο
συναλλαγής με το κοινό διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
1.Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης: Από 7:30 έως 15:00
2. Λοιπές Υπηρεσίες της Διοίκησης: Από
12:00 έως 15:00
3. Κεντρικό Ταμείο: Από 8:00 έως 13:30
Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών:
Από 10:00 έως 14:00
Για την Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο.
ισχύει το ωράριο των Υπηρεσιών της
Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Β΄. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

2. Λοιπές Διοικητικές Υπηρεσίες:
Από 8:00 έως 14:00
3. Ταμεία: Από 8:00 έως 13:30
4. Γραφεία Πρωτοκόλλου Υπηρεσιών
Συντάξεων:
Από 7:30 έως 14:00
5. Οι Υπηρεσίες Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων (όλων των Υποκαταστημάτων) καθώς και οι Υπηρεσίες
Ανακεφαλαίωσης Συντάξεων που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα που
απονέμουν συντάξεις και στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Αθηνών:
Καθημερινά 11.00 έως 14.00, εκτός Τετάρτης.
Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης:
Από 7:30 έως 15:00
Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών:
Καθημερινά 08.00 έως 14.00.
2) Εξυπηρέτηση συναλλασσομένων
βάσει συστήματος προτεραιότητας
Στις περιπτώσεις όπου η εξυπηρέτηση
των συναλλασσομένων γίνεται βάσει
συστήματος προτεραιότητας (μηχάνημα απονομής αριθμού προτεραιότητας) πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες
διατάξεις σχετικά με το ωράριο συναλλαγής. Με την έννοια αυτή:
α) Η απονομή αριθμών προτεραιότητας ξεκινά με την έναρξη του ωραρίου
συναλλαγής με το κοινό και συνεχίζεται
καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού.

Περιφερειακά Υποκαταστήματα, Τοπικά Υποκαταστήματα, Παραρτήματα και
Α΄ και Β΄ Περιφερειακά Κ.Ε.Α.Ο Αθήνας,
Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά και Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης:

β) Κάθε συναλλασσόμενος ο οποίος
έχει λάβει αριθμό προτεραιότητας
(έχει, δηλαδή, προσέλθει στην υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός του ωραρίου
συναλλαγής) πρέπει να εξυπηρετηθεί,
ακόμα και μετά το πέρας του ωραρίου
συναλλαγής με το κοινό.

1. Γραφεία Γενικού Πρωτοκόλλου:
Από 7:30 έως 15:00

3) Είσοδος Δικηγόρων στις δημόσιες

υπηρεσίες
Στην παρ.2 του άρθρου 34 του ν.
4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ
208/τ.Α΄/27-9-13) προβλέπεται ότι: «Η
είσοδος στα Υπουργεία και τα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της
επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε
εργάσιμη ημέρα και ώρα, χωρίς κανένα
χρονικό ή άλλο περιορισμό».
Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω
διάταξη είναι αυτονόητο ότι όλες οι
Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλουν να
εξυπηρετούν τους δικηγόρους κάθε
εργάσιμη ημέρα και ώρα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης οδηγίας που αφορά
το ωράριο συναλλαγής με το κοινό.
4) Εξυπηρέτηση των ΑμεΑ κατά προτεραιότητα
Όπως σας έχει ήδη επισημανθεί με τα
ως άνω (γ) και (ε) σχετικά έγγραφα και
όπως αναφέρεται ρητά στον οδηγό
«Δικαιώματα Πολιτών και Επιχειρήσεων στις Συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες»1, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας εξυπηρετούν κατά
προτεραιότητα τα Άτομα με Αναπηρία
(ΑμεΑ) και έχουν την υποχρέωση ανάρτησης σχετικής ενημερωτικής πινακίδας.
Συνεπώς όλες οι υπηρεσίες του ΙΚΑΕΤΑΜ οφείλουν να εξυπηρετούν κατά
προτεραιότητα τα ΑμεΑ καθώς και να
αναρτήσουν ειδική πινακίδα σε εμφανές σημείο, όπου θα αναγράφεται ευανάγνωστα η φράση: «Τα ΑμεΑ εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα».
Οι ανωτέρω οδηγίες πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διεύθυνσης όλων των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητική
Μέριμνας
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

