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Διευκρινίσεις για τα πρόστιμα στην περίπτωση λήψης εικονικών φορολογικών
στοιχείων
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση
ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων παρέχει
με εγκύκλιό του ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης. Στην εγκύκλιο
σημειώνεται πως σύμφωνα με το Ν.4174/2013 όταν η εικονικότητα ανάγεται
αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, επιβάλλεται στο λήπτη του εικονικού στοιχείου
πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 25% της αξίας του στοιχείου.
Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έχει εξοφλήσει μέσω πιστωτικού
ιδρύματος ή αξιογράφων πλήρως την αξία του τιμολογίου και τον αναλογούντα φόρο
προστιθέμενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου και καταθέσει στη φορολογική διοίκηση
τα σχετικά παραστατικά με αναφορά στο εικονικό στοιχείο τεκμαίρεται ότι τελούσε σε
καλή πίστη και δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον λήπτη. Προϋπόθεση του τεκμηρίου της
«καλής πίστης» του λήπτη εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη στοιχείου,
αποτελεί η κατάθεση στη φορολογική αρχή των σχετικών με το εικονικό στοιχείο
παραστατικών που να αποδεικνύουν ότι η αξία του στοιχείου έχει εξοφληθεί μέσω
πιστωτικού ιδρύματος ή αξιογράφων.
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Αυστηρά τα πρόστιμα για τη μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
Εκπνέουν σήμερα οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή συγκεντρωτικών
καταστάσεων και ισοζυγίων για τους υπόχρεους που ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
τους λήγει σε 7,8 και 9. Για τους υπόχρεους που το ΑΦΜ λήγει σε 0 η προθεσμία
υποβολής εκπνέει στις 28 Νοεμβρίου.
Σημειώνεται πως οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet. Ήδη για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2,
3, 4, 5 και 6 και δεν υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις συγκεντρωτικές τους καταστάσεις έχει
δρομολογηθεί η διαδικασία υποβολής των σχετικών προστίμων.
Η μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ή υποβολή εκπρόθεσμα μετά το τέλος του
έτους της προθεσμίας υποβολής τιμωρείται με πρόστιμο που κυμαίνεται από 300 έως
900 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας, 600 ευρώ έως 1.800 ευρώ για όσους
τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας και με πρόστιμο 900 ευρώ έως 2.700 ευρώ για όσους
τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας.
Οκταπλασιάστηκαν µέσα σε µια πενταετία οι φόροι στην ακίνητη περιουσία
Στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι φόροι στην ακίνητη περιουσία έχουν υπερ - οκταπλασιαστεί
παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙ∆Α).
Μιλώντας σε εκδήλωση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Πάτρας ο πρόεδρος της ΠΟΜΙ∆Α
Στράτος Παραδιάς ανέφερε πως οι φόροι στην ακίνητη περιουσία από 526 εκατ. ευρώ το 2009
προβλέπεται να διαµορφωθούν εφέτος σε 2,78 δισ. ευρώ και θα αυξηθούν περαιτέρω το 2014,
σε επίπεδα πάνω από 3,9 δισ. ευρώ.
Ολοκληρώθηκε η πρώτη αποστολή εκκαθάρισης του Φόρου Πολυτελούς
Διαβίωσης
Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε την 1η αποστολή εκκαθάρισης του
Φόρου Πολυτελούς ∆ιαβίωσης και πλέον όσοι φορολογούµενοι εµπίπτουν στο φόρο µπορούν
να τυπώσουν το εκκαθαριστικό τους σηµείωµα από το δικτυακό τόπο www.gsis.gr από την
επιλογή «Υπηρεσίες προς Πολίτες - Φόρος Πολυτελείας».
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών κατά την πρόσφατη δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος, οι φορολογούµενοι είχαν τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων
των οχηµάτων που αναγράφονταν. Καθώς αυτό δεν θα είναι δυνατό στην δήλωση του
οικονοµικού έτους 2014, καλούνται οι φορολογούµενοι να προχωρήσουν άµεσα σε διορθώσεις
στο υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Η πρόταση του ΥΠΑΝ προς την τρόικα για τους πλειστηριασμούς
Νέα φόρμουλα στο θέμα των πλειστηριασμών θα παρουσιάσει στην τρόικα η ηγεσία του
υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος της Κυριακής, παραμένει
σε καθεστώς προστασίας η πρώτη κατοικία εφόσον η αντικειμενική της αξία ανέρχεται
έως 200.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για άγαμο ή οικογένεια με παιδιά.
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Προϋπόθεση, το ετήσιο εισόδημα του δανειολήπτη να μην υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ.
Επίσης, οι δανειολήπτες στεγαστικών που βρίσκονται στο κόκκινο, μπορούν να
«ξαναζωντανέψουν» το δάνειό τους με την καταβολή ελάχιστου ποσού και το δάνειο να
καταστεί και πάλι ενήμερο. Τέλος, καταργείται η διάταξη, σύμφωνα με την οποία για
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες έως 200.000 ευρώ δεν γίνεται πλειστηριασμός
ακινήτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΝ, σε αυτή την κατηγορία υπάγονται 14.000
δανειολήπτες και για αυτούς θα αρχίσουν οι πλειστηριασμοί μετά την 1η Ιανουαρίου
2014 -επί της ουσίας αξιολογείται ο δανειολήπτης με κριτήριο τη συνολική του
περιουσιακή κατάσταση.
O πρόεδρος του ΕΛΚ στην Αθήνα με μήνυμα στήριξης στην ελληνική προεδρία
Στην ελληνική πρωτεύουσα βρίσκεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
Ζοζέφ (ΕΛΚ) Ντολ εν όψει της ανάληψης της ευρωπαϊκής προεδρίας, ο οποίος τόνισε ότι
«η Ελλάδα, αν και αντιμέτωπη με μία άνευ προηγουμένου κρίση, ενεργεί με μεγάλη
ευθύνη». Ο Ντολ συναντάται σήμερα με τον πρωθυπουργό Αντ.Σαμαρά και τον
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ευ.Βενιζέλο, όπως και με πλήθος υπουργών.
Παράλληλα, εν όψει της ελληνικής προεδρίας αναμένεται την Τρίτη στην Αθήνα και ο
πρόεδρος της Ευρωβουλής Μάρτιν Σουλτς (Σοσιαλδημοκράτες). «Εκτιμώ πραγματικά τις
προσπάθειες και το θετικό όραμα του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Είμαι
πεπεισμένος ότι τόσο ο ίδιος, όσο και η κυβέρνησή του θα οδηγήσουν την ΕΕ με την ίδια
αποφασιστικότητα και θα προωθήσουν σημαντικά νομοθετικά ζητήματα της Ένωσης»
τόνισε ο κ. Ντολ. Αυτό, ανέφερε, «θα είναι επίσης ένα σημάδι ενδυνάμωσης της
αυτοπεποίθησης της χώρας, πρώτιστη προτεραιότητα είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι
πολίτες επιστρέφουν στις δουλειές τους, ότι η Ευρώπη παράγει σταθερή οικονομική
ανάπτυξη και ότι το ευρώ είναι ισχυρό».
“Κλιμακωτά” θα κλείσουν τα ανοικτά ζητήματα με την τρόικα
Το δημοσιονομικό κενό του 2014, η απελευθέρωση των πλειστηριασμών στην πρώτη
κατοικία, ο νέος φόρος ακινήτων, οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης του υπουργείου
Εργασίας και η αναδιάρθρωση των αμυντικών βιομηχανιών αποτελούν τα βασικά ζήτημα
της διαπραγμάτευσης μεταξύ κυβέρνησης και τρόικα τα οποία θα πρέπει να
διευθετηθούν προκειμένου να κλειδώσει η επιστροφή των κλιμακίων του ΔΝΤ, της ΕΕ και
της ΕΚΤ στην Αθήνα.
Η κυβέρνηση επιδιώκει να έλθει σε καταρχήν συμφωνία έως τις 2 Δεκεμβρίου με την
τρόικα για τα δημοσιονομικά ζητήματα του 2014 προκειμένου να αποσπάσει μια καλή
δήλωση από το Eurogroup της 9ης Δεκεμβρίου. Η τρόικα φέρεται να δέχεται πως το
δημοσιονομικό κενό του 2014 θα κινηθεί κοντά στα 1,5 δισ. ευρώ, ωστόσο δεν
αποδέχεται πως το σύνολο των νέων παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο
νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή θα μπορέσουν να
οδηγήσουν σε δημοσιονομική εξοικονόμηση 600 εκατ. ευρώ.
Συμβολικό χτίσιμο της εισόδου του Δρομοκαΐτειου
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Σε συμβολικό χτίσιμο της εισόδου του Δρομοκαΐτειου Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
προχώρησαν το πρωί εργαζόμενου του ιδρύματος, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το μέτρο
της διαθεσιμότητας. Αναφερόμενος στην κίνηση των εργαζομένων, ο υπουργός Υγείας,
Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε λόγο για γραφικότητες και σόου.
«Το εκλαμβάνω ως γραφικότητα, αν το εκλάβω ως παράνομη πράξη πρέπει να πράξω
διαφορετικά. Ο καθένας θέλει να κάνει το σόου του», τόνισε ο υπουργός μιλώντας στον
τηλεοπτικό σταθμό Mega. Aπαντώντας στις επικρίσεις των εργαζομένων, ο κ.
Γεωργιάδης δήλωσε ότι «η ιδέα πως οι συνδικαλιστές ενδιαφέρονται περισσότερο για
την κατάσταση των ασθενών είναι αστεία», προσθέτοντας ότι κατά κανόνα οι
συνδικαλιστές ξέρουν να προασπίζονται τα κλαδικά τους συμφέροντα.
IKA: «∆ώρο» 1 έτος ασφάλισης για τις µητέρες
Δώρο που υπερβαίνει το 1 έτος ασφάλισης για τη σύνταξη των γυναικών, είτε με ανήλικο,
είτε χωρίς ανήλικο τέκνο, κρύβουν τα ψιλά γράμματα των εγκύκλιων του ΙΚΑ. Σύμφωνα
με τον Ελεύθερο Τύπο, ειδικά για τις γυναίκες που έχουν και 3.600 ένσημα στα βαρέα, το
δώρο αυτό φτάνει μέχρι και τα 3 χρόνια ασφάλισης καθώς όσες έχουν 3.600 ένσημα
μέχρι το 2010, αλλά τους λείπουν τα άλλα 900 για να φτάσουν στις 4.500 ημέρες που
είναι η απαιτούμενη προϋπόθεση για να κατοχυρώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης,
μπορούν να εξαγοράζουν το χρόνο αυτό (μέχρι 900 ημέρες) αξιοποιώντας το χρόνο των
παιδιών, αλλά από το 2011.
Στην περίπτωση συνταξιοδότησης μητέρων υπάρχει μεν περιορισμός ως προς την
αναγνώριση του χρόνου παιδιών για σύνταξη με προϋποθέσεις του 2010, αλλά οι
ερμηνευτικές εγκύκλιοι του ΙΚΑ δίνουν την δυνατότητα να συνυπολογιστεί στις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους τυχόν χρόνος ασθένειας και ανεργίας όχι μόνο την
τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη, αλλά ακόμη και μια
10ετία πιο πίσω από την ημερομηνία ενηλικίωσης του παιδιού τους.
Για τις 12 Δεκεμβρίου διακόπηκε η δίκη Μαντέλη
Διεκόπη για τις 12 Δεκεμβρίου η προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα δίκη του Τάσου
Μαντέλη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων κατόπιν αιτήματος των συνηγόρων του.
Ο πρώην υπουργός Μεταφορών κάθεται στο εδώλιο για χρηματικό ποσό που φέρεται να
έλαβε από τη Siemens. Στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε ότι το ποσό
των 450 χιλιάδων γερμανικών μάρκων που φέρεται να έλαβε από τα λεγόμενα «μαύρα
ταμεία» της Siemens ήταν προεκλογική χορηγία και όχι μίζα για την υπογραφή της
σύμβασης 8002 για την ψηφιοποίηση του ΟΤΕ το 1997.
Kατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση είναι ο επιχειρηματίας Γιώργος Τσουγκράνης, η
εφοριακή υπάλληλος Αντωνία Μάρκου, το πρώην στέλεχος της ελληνικής Siemens Ηλίας
Γεωργίου και ο συνεργάτης του Αριστείδης Μαντάς.
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Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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