Ενηµέρωση για θέµατα που µας αφορούν σχετικά µε τις δηλώσεις Φ.Ε. Ο.Ε.2013, σύµφωνα
µε τα όσα συζητήθηκαν στην συνάντηση του Προέδρου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κ. Αβραάµ Πανίδη
και του Γεν. Γραµµατέα Εσόδων κ. Χ.Θεοχάρη στις 22-5-2013
1.- Φορολογικές δηλώσεις θα υποβάλλουν ΟΛΟΙ όσοι άνω των 18 ετών ακόµη και δεν
έχουν εισόδηµα εφόσον δεν είναι προστατευόµενα µέλη
2.- Νέες προθεσµίες δηλώσεων Φ.Π.
Παρασκευή 24-5-2013 ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστηµα του TAXIS για υποβολή δηλώσεων
φυσικών προσώπων . Οι προθεσµίες θα είναι σταδιακά (ανά 10 ή 15 ηµέρες) πιθανότατα
µέχρι 31/8/13) . Παράταση θα ανακοινωθεί 30/6 για να υπάρχει οµαλή ροή των δηλώσεων.
3.- ∆ηλώσεις ΑΕ και ΕΠΕ
Αρχές της άλλης εβδοµάδας 27/5 ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστηµα του TAXIS για υποβολή
δηλώσεων Φ 10 ( ΑΕ και ΕΠΕ)
4.- Το υπουργείο οικονοµικών προσανατολίζεται να δώσει παράταση για την υποβολή
όλων των δηλώσεων νοµικών προσώπων ( ΑΕ, ΕΠΕ , ΟΕ, Ε.Ε Κοινοπραξίες, ΝΠΙ∆, ΝΠ∆∆(
Όλες οι εταιρίες. έως την 15 Ιουνίου )
5.- Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων (ήδη κυκλοφόρησαν οι ΠΟΛ.1111,1112/22-5-13
Για τις αναγκαίες εκτιµήσεις έχει συµπεριληφθεί – µετά από αίτηµά µας – η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ στις
επιχειρήσεις και τα Φ.Π. να χρησιµοποιούν και Λογιστή-Φοροτεχνικό. Το αν κάποιος θέλει
να αναλάβει αυτή την πρόσθετη εργασία – εφόσον επιτύχει πρόσθετη αµοιβή - και ευθύνη
είναι δική του επιλογή, όµως είναι αναγκαίο να παλεύουµε για να µην χάνουµε αντικείµενο
εργασιών σαν Κλάδος. Όχι για τα πάντα Ορκωτοί και ∆ικηγόροι.
∆εν υπάρχει εφαρµογή για ληξιπρόθεσµα αυτήν την στιγµή
Η εφαρµογή των εγκυκλίων για ρύθµιση οφειλών θα είναι σταδιακή και προβλέπεται η
σταδιακή της υλοποίηση ως εξής:
- από 15/6 µόνον για εφ’ άπαξ εξοφλήσεις
- από 20/6 εξοφλήσεις µε δόσεις
- από 1/7 οι πάγιες ρυθµίσεις από τις ∆.Ο.Υ. µε 12- 24 δόσεις (ΠΟΛ.1112/13)
- από 18/7 για την ειδική ρύθµιση πολλών (ΠΟΛ.1111/13) µέσω Internet
- από 25/7 για τις πάγιες ρυθµίσεις (ΠΟΛ.1112/13) µέσω Internet (πιθανόν τέλος 7ου)
Οι δηλώσεις – αιτήσεις για τις ρυθµίσεις υποβάλλονται χειρόγραφα ενώ θα βγει Υ.Α. για την
ηλεκτρονική υποβολή
6.- Φορολογητέα έσοδα από τόκους τραπεζικών καταθέσεων.
Το Υπουργείο θα κάνει επιστολή στις Τράπεζες για να δίνουν βεβαιώσεις στους πολίτες
Θα δηλώνει τους τόκους οποίος τους εισπράττει-διαχειρίζεται και όχι σε όλα τα ονόµατα.
Σήµερα (23/5) ακούσθηκε ότι δεν θα δηλωθούν τόκοι κάτω των 250 € (λόγω υπερβολικής
γραφειοκρατίας)
7.- Συγκεντρωτικές Τιµολογίων
Πιθανότατα τον Σεπτέµβριο
8.- Έντυπο Ε9 οπωσδήποτε µε τις δηλώσεις και θα υποβληθεί αργότερα µαζί µε την δήλωση.
Σύνδεση πίνακα 1 µε πίνακα 2 του Ε9 για να γίνουν τροποποιήσεις όπου χρειάζεται και ειδικά
στα αγροτεµάχια.
Θα ανοίξει περίπου σε τρεις εβδοµάδες
9.- Ενδοοµιλικές συναλλαγές - Φάκελος τεκµηρίωσης
Θα υπάρξει αλλαγή νόµου και διευκρινήσεις πιθανόν να µην χρειάζεται σε ελληνικές
επιχειρήσεις φάκελος τεκµηρίωσης. - Θα εκδοθεί εγκύκλιος
10.- Ε7 τίποτε νεώτερο. Άγνωστο πότε θα

11.- Βεβαιώσεις συντάξεων ΙΚΑ.
Θα τις παίρνει ο ασφαλισµένος – δηλαδή εµείς - από το σύστηµα ή από τα ΚΕΠ. Βάλτε το
στο κόστος-αµοιβή.
12.- ΦΑΠ Εταιριών : Μόνο χειρόγραφα στην ∆ΟΥ δεν υπάρχει εφαρµογή.
13.- Για το θέµα των επιστροφών ΦΠΑ ενηµερωθήκαµε ότι δεν έχει δροµολογηθεί λύση
πέραν της εγκυκλίου που εκδόθηκε.
14.- ∆ικαιολόγηση σαν δαπάνη των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών.
Έχει ήδη υπογραφεί από τον κ. Χ. Θεοχάρη νέα διευκρινιστική εγκύκλιο για να ισχύει και για
τις προσωπικές εταιρίες και έχει σταλεί για υπογραφή και στον κ. Μαυραγάνη. Τα έξοδα να
καταχωρούνται σε µια από τις τυχόν πολλές συµµετοχές.
Για το ∆.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Νικόλαος Γ. Πατέλης

