Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Π ε ρ ι ο δ ι κ ή Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή Έ κδ ο σ η σ ε Λ ο γ ι σ τ ι κ ά & Φ ο ρ ο τ ε χ ν ι κ ά θ έ μ α τ α
•

Α ρ ι θ μ ό ς

Φ ύ λ λ ο υ

2 0 7

•

5

Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ

2 0 1 4

Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82 53 445 Fax: 210 82 53 446 e-mail: pofee@otenet.gr web site: www.pofee.gr

Φορολογικά | Οικονομικά

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

.:: επιγραμματικά::.
- Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1072378 ΕΞ
2014/9.5.2014
Τρόπος απεικόνισης αμοιβής
που εισπράττεται σε είδος επί
των τιμολογίων που εκδίδουν οι
εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων
- Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
για ρύθμιση οφειλών
- Αρ. πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1158078
ΕΞ 2014/28.11.2014
Φορολογική
μεταχείριση
των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι
-Αριθ.2/85252/0026/ 31.10.14
Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή ειδικής επιδότησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
καταναλωτών μέσω των
προμηθευτών
ηλεκτρικής
ενέργειας
(άρθρο 1 της αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/
Φ29/οικ.238/3.1.2014
κ.υ.α.
(Β΄ 5)

ΠΟΛ.1239/14.11.2014

Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΠΟΛ.1047/2014
Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
«Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για
την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ)
φυσικών προσώπων, και ορισμός διαδικασίας»

Η

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1047/12.2.2014 (ΦΕΚ 368 Β΄) «Καθορισμός οργάνου της
Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας
(ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, και ορισμός διαδικασίας.» τροποποιείται
και συμπληρώνεται ως ακολούθως:
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 διαγράφεται η φράση «καθώς
και σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής
δήλωσης ΦΑΠ έτους 2010».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 διαγράφεται
η φράση «, με την οποία κοινοποιείται ταυτόχρονα και η οικεία έκθεση
ελέγχου».
3. Στο άρθρο 6, μετά τις λέξεις «ελέγχου» προστίθεται η φράση «,
όπου απαιτείται,».
4. Μετά το άρθρο 7 προστίθεται άρθρο 8 ως εξής και το άρθρο 8 αναριθμείται σε άρθρο 9:
«Άρθρο 8
Τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα και στις
εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας
(ΦΑΠ) φυσικών προσώπων έτους 2010.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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Αριθμ. 2/85252/0026/31.10.2014
Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή ειδικής επιδότησης
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών μέσω των
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας
(άρθρο 1 της αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238/3.1.2014 κ.υ.α. (Β΄ 5)

Άρθρο 1
Δικαιούχοι επιδότησης
Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης είναι οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, νομικά πρόσωπα,
τα οποία έχουν αποκτήσει άδεια
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.) και είναι εγγεγραμμένα στο
Μητρώο Προμηθευτών Ηλεκτρικής
Ενέργειας του Λειτουργού Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.)
(άρθρο 2 του ν. 4001/2011, Α΄
179).
Άρθρο 2
Καταβολή επιδότησης
1.α. Οι δαπάνες για την πληρωμή της επιδότησης του άρθρου
1 της αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.
238/3.1.2014 κ.υ.α. (Β΄ 5), ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, με χρηματικά εντάλματα.
β. Οι ανωτέρω δαπάνες αναλαμβάνονται κατά τη διαδικασία της παρ.
2, του άρθρου 9, του π.δ. 113/2010
(Α΄ 194 και 209).
2. Οι δαπάνες για την καταβολή της
ανωτέρω επιδότησης βαρύνουν
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (Ε.Φ.:31−120
και Κ.Α.Ε.: 2135).
Άρθρο 3
Υπολογισμός ύψους επιδότησης − Αποζημίωση προμηθευτών
1. Οι Π.Η.Ε. δικαιούνται επιδότησης σε βάρος του Κρατικού Προ-

ϋπολογισμού (αριθ. Δ5/ΗΛ/οικ.
5475/26.3.2014 εγκύκλιος, ΑΔΑ:
ΒΙΞΡΟ−ΞΙ3) για τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος − πελάτες τους που δεν είναι ενταγμένοι
στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
(Κ.Ο.Τ.) προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.
238/3.1.2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 5). Τα καταβαλλόμενα
ποσά αφορούν τόσο στο ανταγωνιστικό όσο και στο ρυθμιζόμενο
σκέλος του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος των υπόψη καταναλωτών.
2. Ο υπολογισμός του ύψους της
δικαιούμενης επιδότησης διενεργείται μηνιαίως απολογιστικά από
τη Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής
του ΥΠΕΚΑ μετά από αίτηση του
οικείου προμηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας που υποβάλλεται στη Διεύθυνση αυτή στην αρχή κάθε ημερολογιακού μήνα t, συνοδευόμενη
από τα προβλεπόμενα αναλυτικά
στοιχεία και τις απαραίτητες πληροφορίες κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας για χρονικό διάστημα
έως και την τελευταία ημέρα του
ημερολογιακού μήνα t−5 και σχετικού κόστους.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την εφαρμογή της παρ.2 είναι η
έγκαιρη υποβολή των στοιχείων
από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), καθώς και η
τιμολόγηση της δικαιούμενης επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειες και
η παροχή των εκπτώσεων στους
καταναλωτές.
4. α. Σε περίπτωση αχρεώστητης
καταβολής της επιδότησης (λανθασμένες μετρήσεις ή/και χρεώσεις),
που διαπιστώνεται κατόπιν ελέγ-

χου από την Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής του ΥΠΕΚΑ, το ποσό
της εισπραχθείσας επιδότησης
καταλογίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις μαζί με το νόμιμο τραπεζικό
τόκο που υπολογίζεται επ' αυτής
από την ημερομηνία είσπραξης
της, βάσει του επιτοκίου της Ε.Κ.Τ.
για τις πλέον πρόσφατες βασικές
πράξεις αναχρηματοδότησης της,
προσαυξημένο κατά οκτώ (8) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες.
β. Τυχόν καταλογιζόμενα κατά τα
ανωτέρω ποσά εισπράττονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.
356/1974 (Α΄ 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.) και
αποδίδονται ως έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό (Κ.Α.Ε.: 3249).
Άρθρο 4
Διαδικασία και δικαιολογητικά
Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για
την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και την καταβολή
της ανωτέρω επιδότησης, ως ακολούθως:
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1.α. Οι αιτήσεις των δικαιούχων,
στις οποίες αναφέρονται όλα τα
στοιχεία της περ. (iii), της παρ. 3α
της ενότητας (Β΄) του παρόντος
άρθρου, μαζί με τα δικαιολογητικά
των παρ. 5 − 8 της ενότητας αυτής,
υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
β. Προκειμένου να εκδοθεί η, κατά
την ενότητα (Β) παρ.4, του παρόντος άρθρου Βεβαίωση πιστοποίησης της Διεύθυνσης Ηλεκτροπαραγωγής του ΥΠΕΚΑ, ο Προμηθευτής
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Αριθμ. 2/85252/0026/31.10.2014
Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή ειδικής επιδότησης
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών μέσω των
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας
(άρθρο 1 της αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238/3.1.2014 κ.υ.α. (Β΄ 5)

υποβάλλει στη Διεύθυνση αυτή τα
στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/
οικ. 5475/26.3.2014 Εγκύκλιο). Η
Βεβαίωση εκδίδεται σύμφωνα με
τις παρ.2 και 3 του άρθρου 3 της
παρούσας απόφασης.
γ. Η ανωτέρω Υπηρεσία, μετά την
πιστοποίηση και βεβαίωση της
ακρίβειας των υποβαλλόμενων
στοιχείων, διαβιβάζει πλήρη φάκελο, καθώς και όλα τα απαιτούμενα
στοιχεία για την σύνταξη της κατάστασης πληρωμής, στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΚΑ,
η οποία μεριμνά για την έκδοση
απόφασης ανάληψης της σχετικής
υποχρέωσης, συντάσσει την κατάσταση πληρωμής (ενότητα Β, παρ.
3α), ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην
αρμόδια Υ.Δ.Ε. για την έκδοση του
σχετικού χρηματικού εντάλματος
στο όνομα κάθε δικαιούχου.
δ. Η αποζημίωση καταβάλλεται με
χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία
Δημοσιονομικού Ελέγχου, μετά την
υποβολή των αναφερομένων στην
ενότητα (Β΄) δικαιολογητικών.

ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου
[επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση/
έδρα εταιρείας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ κ.λπ.],
iv) την αιτιολογία πληρωμής της
δαπάνης,
ν) το ποσό της δικαιούμενης επιδότησης,

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986, όπως ισχύει, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχο εταιρείας από
την οποία προκύπτει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία (πίνακες 2 και
3 του παραρτήματος της αριθ. Δ5/
ΗΛ/οικ. 5475/26.3.2014 εγκυκλίου) είναι ακριβή και αληθή, καθώς
και ότι η αιτούμενη επιδότηση έχει
ήδη χορηγηθεί στους καταναλωτές
έχουν ενημερωθεί για τη χορήγηση
της επιδότησης, με ειδική αναγραφή στους λογαριασμούς.

1. Αίτηση του δικαιούχου για την
καταβολή της επιδότησης.
2. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανάληψη της σχετικής
υποχρέωσης, οργάνου.
3.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης [ως συνημμένο υπόδειγμα
του παραρτήματος της παρούσας],
σε δύο (2) αντίτυπα, που περιλαμβάνει:
i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
του ΥΠΕΚΑ.
4. Βεβαίωση πιστοποίησης της
Διεύθυνσης Ηλεκτροπαραγωγής
του ΥΠΕΚΑ περί της ακρίβειας των
υποβαλλόμενων στοιχείων, καθώς
και αναλυτική κατάσταση επιδοτήσεων ανά περιφέρεια για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα
5. Πρωτότυπο τιμολόγιο (άρθρο 6,
Κ.Φ.Α.Σ.) ισόποσο της δικαιούμενης επιδότησης.

7. Ανακοίνωση κήρυξης εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων
μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) από
εστίες καύσης και συγκεκριμένα
έκδοσης σύστασης για διακοπή της
χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών
βιομάζας, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το χωρικό πεδίο
της Περιφέρειας Αττικής ή τον αρμόδιο Περιφερειάρχη για το χωρικό
πεδίο των λοιπών Περιφερειών της
Χώρας, σύμφωνα με την κ.υ.α.οικ.
70601/23.12.2013 (Β΄ 3272).
8. Βεβαιώσεις: α) της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) περί του
ότι ο δικαιούχος − Π.Η.Ε. έχει αποκτήσει άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και β) του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ότι αυτός είναι εγγεγραμμένος στο
Μητρώο Προμηθευτών Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την καταβολή επιδοτήσεων που χορηγούνται μετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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Αρ. πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1158078 ΕΞ 2014/28.11.2014
Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν
οι συμβολαιογράφοι

Σ

ε απάντηση γραπτών και
προφορικών ερωτημάτων
που έχουν υποβληθεί στην
υπηρεσίας μας 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.
2. Σύμφωνα με την περ. δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 62 σε συνδυασμό με την περ. δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 64, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014,
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% οι αμοιβές για τεχνικά
έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές
για συμβουλευτικές ή παρόμοιες
υπηρεσίες.
3. Περαιτέρω, με την ερμηνευτική
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1120/25.4.2014 ο συντελεστής παρακράτησης φόρου
για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές
για συμβουλευτικές υπηρεσίες
και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες ανέρχεται σε 20%,
ο οποίος επιβάλλεται στο ποσό
που απομένει μετά την αφαίρεση
του ΦΠΑ.
4. Για τους συμβολαιογράφους
ακαθάριστα έσοδα, αποτελούν τα
συνολικά συμβολαιογραφικά έσο-

δα (δικαιώματα), που εισπράττουν, συμπεριλαμβανομένων και
των δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου
Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων
(Τ.Α.Σ.), για τα οποία εκδίδουν
είτε τιμολόγια είτε αποδείξεις
λιανικών συναλλαγών (παροχής
υπηρεσιών) με βάση τις διατάξεις
των άρθρων 6 και 7
του Κ.Φ.Α.Σ., εφόσον τα ως άνω
αναφερόμενα δικαιώματα δεν
αναγράφονται στα συμβόλαια
που συντάσσουν, ενώ τα εν λόγω
δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ. αποτελούν
και έξοδα για τους συμβολαιογράφους.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν αναλόγως και για τις αμοιβές,
που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι από τη σύνταξη και των
λοιπών αναλογικών ή παγίων
συμβολαιογραφικών πράξεων.
5. Από τα ανωτέρω συνάγεται
ότι, η παρακράτηση φόρου στην
περίπτωση των συμβολαιογράφων, από 1-1-2014, θα γίνεται
στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής τους, μετά την αφαίρεση του
ΦΠΑ, σύμφωνα με την περ. δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν.
4172/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014.
6. Για τα τέλη και δικαιώματα υπέρ
του Δημοσίου ή Τρίτων (τέλη χαρτοσήμου, μεγαρόσημο) τα οποία
βάσει νόμου επιβαρύνουν τους
συμβαλλόμενους δεν διενεργείται
παρακράτηση φόρου.

Επίσης και στα αναλογικά δικαιώματα του συμβολαιογράφου
των άρθρων 115, 117, και 118
του ν. 2830/2000 τα οποία προέρχονται από τη σύνταξη τραπεζικών, κρατικών συμβολαίων και
συμβολαίων αυτοκινήτων δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.
7. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η
παρακράτηση φόρου στις παραπάνω αμοιβές των συμβολαιογράφων διενεργείται στο ποσό
της αναλογικής αμοιβής τους
μετά την αφαίρεση απ’ αυτό του
ποσού που αποδίδεται στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο ή στον
εντεταλμένο
Συμβολαιογράφο
προς διανομή βάσει του άρθρου
120 του ν. 2830/2000.
Ενδεικτικά αναφέρεται το παρακάτω παράδειγμα:
Συμβολαιογράφος
εισπράττει
αναλογική αμοιβή 1000.00€ επιπλέον ΦΠΑ 230.00€. Για την
αμοιβή αυτή καταθέτει 510.00€
στο συμβολαιογραφικό σύλλογο, 90.00€ στο Ταμείο Νομικών
(Τ.Ν.) και 272.00€ στο Ταμείο
Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων
(ΤΑΣ).
Επομένως η παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) θα
διενεργηθεί επί του ποσού των
490.00€ (ήτοι 1000.00€ αμοιβή
συμβολαιογράφου – 510.00€ κατάθεση στο συμβολαιογραφικό
σύλλογο).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
για ρύθμιση οφειλών
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ρ1 : Αίτηση ρύθμισης με απαλλαγή προσαυξήσεων και
Η αίτηση ρύθμισης με απαλλαγή
προσαυξήσεων του Ν.4152/2013
(Ρ1) έχει απενεργοποιηθεί ως
και την 31/3/2015 σύμφωνα με
το Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 A).
Οι οφειλέτες που δεν εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου
51 του ν. 4305/2014 θα πρέπει
να απευθύνονται στην αρμόδια
υπηρεσία.(ΠΟΛ.1236/7.11.2014
ΦΕΚ 3033 Β’).
Ρ2 : Αίτηση Πάγιας ρύθμισης
Ρ3 : Αίτηση ρύθμισης οφειλών
με απαλλαγή προσαυξήσεων
2014
Ρ4 : Αίτηση για διατήρηση ρύθμισης με απαλλαγή προσαυξήσεων του Ν.4152/2013
1. Με ποια σειρά να κάνω τις
αιτήσεις ρύθμισης διαφορετικού τύπου;
Πρώτα επιλέγετε τη ρύθμιση
Ρ3(στη ρύθμιση Ρ3 εμφανίζονται
μόνο οι οφειλές βεβαιωμένες και
ληξιπρόθεσμες έως 01/10/2014).
Υποβάλλετε την αίτηση στο
TaxisNet και πληρώνετε την πρώτη δόση με την ΤΡΟ στην τράπεζα. Όταν η κατάσταση της ρύθμισης Ρ3 γίνει «Επικυρωμένη» και
εφόσον υπάρχουν κι άλλες οφειλές επιλέγετε τη ρύθμιση Ρ2.
Στη Ρ2 υπάρχει η λίστα «Επιλογή Ρύθμισης» α) Έως 24 δόσεις
και β) Έως 12 δόσεις. Επιλέγο-

ντας πρόγραμμα ρύθμισης Έως
24 δόσεις μπορείτε να ρυθμίσετε
οφειλές που προέρχονται μόνο
από έκτακτη αιτία. Υποβάλλετε την αίτηση στο TaxisNet και
πληρώνετε την πρώτη δόση με
την ΤΡΟ στην τράπεζα. Όταν η
κατάσταση της «Ρ2 – 24 δόσεις»
γίνει «Επικυρωμένη» και εφόσον
υπάρχουν κι άλλες οφειλές που
δεν εντάσσονται στην παραπάνω
περίπτωση, επιλέγετε τη ρύθμιση
«Ρ2 – 12 δόσεις» και υποβάλλετε την αίτηση για αυτές. (στη
ρύθμιση «Ρ2 – 12 δόσεις» εμφανίζονται όλες οι οφειλές που δεν
έχουν ρυθμιστεί με τις προηγούμενες ρυθμίσεις).
Σε περίπτωση που έχετε υπαχθεί και τηρείτε τη ρύθμιση με
απαλλαγή προσαυξήσεων τύπου Ρ1 (Άρθρ. 1 Παρ. Α1 του
Ν.4152/2013) έχετε τις εξής εναλλακτικές δυνατότητες έως και την
31/03/2015:
α) επιλέγοντας τύπο ρύθμισης
Ρ3, να διακόψετε τη υπάρχουσα
ρύθμισή σας και να υπαχθείτε στη
ρύθμιση με απαλλαγή προσαυξήσεων 2014 του Ν.4305/2014 ή
β) επιλέγοντας τύπο ρύθμισης
P4, να συνεχίσετε τη ρύθμισή
σας με μειωμένα ποσά για τις
υπόλοιπες ανεξόφλητες δόσεις
συμπληρώνοντας την «Αίτησης για διατήρηση ρύθμισης με
απαλλαγή προσαυξήσεων του
Ν.4152/2013».
2. Πού πληρώνω τη δόση της

ρύθμισής μου;
Η πρώτη δόση πληρώνεται στην
Τράπεζα, εντός 3 εργάσιμων ημερών, με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ). Οι επόμενες
δόσεις πληρώνονται με τον ίδιο
τρόπο ή δίνοντας πάγια εντολή
στην Τράπεζα. Η πάγια εντολή δε
δίνεται αυτόματα με την υποβολή
της αίτησής σας.
3. Πού μπορώ να βρω την ΤΡΟ
(Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής);
Από το μενού: Ρυθμίσεις -> 2.
Προβολή Αίτησης επιλέγουμε
«Προβολή Αίτησης». Στα «στοιχεία ρύθμισης» εμφανίζεται η
ΤΡΟ.
4. Έχω οφειλές σε περισσότερες από μία ΔΟΥ. Πώς θα ρυθμίσω τα χρέη μου;
Για κάθε Δ.Ο.Υ. πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση επιλέγοντας τη Δ.Ο.Υ. από τη λίστα
«Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής». Σε
περίπτωση
συγχωνευμένων
Δ.Ο.Υ., η Δ.Ο.Υ. οφειλής μπορεί να διαφέρει από εκείνη στην
οποία απευθύνεται η Υπεύθυνη
Δήλωση.
Στη ρύθμιση Ρ1 και στη ρύθμιση «Ρ2-24 δόσεις» εμφανίζονται
μόνο οι Δ.Ο.Υ. που υπάρχουν
οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν σε 48 ή σε 24 δόσεις αντίστοιχα.
συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
για ρύθμιση οφειλών
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Στη ρύθμιση «Ρ2-12 δόσεις»
ανοίγοντας τη λίστα «Επιλογή
Δ.Ο.Υ. οφειλής» εμφανίζει όλες
τις Δ.Ο.Υ. με τις αντίστοιχες οφειλές.
5. Υπέβαλα την αίτηση και δεν
πλήρωσα εντός 3 εργάσιμων
ημερών. Τι να κάνω;
Αν δεν γίνει η πληρωμή εντός 3
εργάσιμων ημερών τότε υποβάλλετε νέα αίτηση και πληρώνετε με
τη νέα ΤΡΟ εντός 3 εργάσιμων
ημερών στην τράπεζα.
6. Ενώ έχω υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδή-

ματος (Ε1) των τελευταίων 5
ετών και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ των τελευταίων 5
ετών καθώς και τις περιοδικές
του τρέχοντος έτους μου εμφανίζει σχετικό μήνυμα και δεν
μπορώ να προχωρήσω στη
ρύθμιση.
Σε αυτήν την περίπτωση εκτυπώστε το μήνυμα του TaxisNet και
απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ.
7. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει
στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να
κάνω;
Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης

μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή:
Ο
λογαριασμός
μου/My
TAXISnet.
Αν δεν είστε εγγεγραμμένος
χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της
φόρμας υποβολής αιτήματος
https://www1.gsis.gr/inquiry/
newInquiry.htm
Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου
TAXISnet
παρακαλούμε
να
απευθύνεστε αποκλειστικά και
μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο
15515 (με αστική χρέωση).

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1072378 ΕΞ 2014/9.5.2014
Τρόπος απεικόνισης αμοιβής που εισπράττεται σε είδος επί των
τιμολογίων που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων

Α

στην

από

Για την περίπτωση που οι αντι-

Τέλος, στην περίπτωση που οι

αίτησή

σας,

συμβαλλόμενοι,

παραγωγοί

παραγωγοί ελαιοκάρπου έχουν

ελαιοκάρπου, είναι αγρότες του

ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς

απεικόνισης των αμοιβών που

ειδικού

Φ.Π.Α.,

Φ.Π.Α., για την ποσότητα του

αφορούν εκθλιπτικά δικαιώματα

σας

συνημμέ-

ελαιολάδου και του ελαιοπυρήνα

και εισπράττονται σε είδος (ποσο-

να, αντίγραφο του αρ. πρωτ.

που πωλούν πρέπει αυτοί να εκ-

στό επί του παραχθέντος ελαιολά-

1018623/128/0015/02.05.2007

δίδουν τιμολόγιο. Αντίστοιχα, οι

δου) επί των τιμολογίων παροχής

σχετικού εγγράφου μας, για ενημέ-

εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων, πρέ-

υπηρεσιών που εκδίδουν οι εκ-

ρωση σας και ανάλογη εφαρμογή

πει να εκδίδουν τιμολόγιο, για το

μεταλλευτές ελαιοτριβείων στους

των διαλαμβανομένων σε αυτό

δικαίωμα επί της ποσότητας του

παραγωγούς ελαιοκάρπου, σας

ως προς τον τρόπο έκδοσης των

ελαιοκάρπου και του ελαιοπυρή-

γνωρίζουμε τα εξής:

στοιχείων και με τις διατάξεις του

να που εισπράττουν (άρθρο 6 του

Κ.Φ.Α.Σ.(ν.4093/2012).

Κ.Φ.Α.Σ.- ν.4093/2012).

παντώντας
1/4/2014

αναφορικά με τον τρόπο

καθεστώτος
αποστέλλουμε

