Από Δευτέρα όλες οι συναλλαγές θα γίνονται με τη φοροκάρτα .... και όμως θα γίνει υποχρεωτική!
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Αρχίζει τη Δευτέρα από τις τράπεζες η διάθεση της φοροκάρτας. Οι φορολογούμενοι προαιρετικά μπορούν να την προμηθευτούν ώστε να καταγράφουν σ' αυτήν τις αποδείξεις από τις
αγορές τους.
Η χρήση της φοροκάρτας στοχεύει να απαλλάξει τους φορολογουμένους από τη συλλογή των αποδείξεων, αφού το ποσό αγορών που θα περιλαμβάνεται σε αυτήν θα λαμβάνεται υπόψη για το
«χτίσιμο» του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος.
Υπενθυμίζεται ότι για τα εφετινά εισοδήματα, που θα δηλωθούν του χρόνου στην εφορία, το αφορολόγητο όριο είναι 5.000 ευρώ και οι φορολογούμενοι για να ωφεληθούν από το σύνολο του
θα πρέπει να συλλέξουν αποδείξεις για το 25% του εισοδήματος τους και μέχρι 15.000 ευρώ.
Η φοροκάρτα θα έχει όψη πιστωτικής κάρτας, αλλά δεν θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία. Θα είναι λευκή και στην μπροστινή όψη της θα αναγράφονται «Κάρτα Αποδείξεων», το σλόγκαν
«δίνω την κάρτα, συλλέγω έξοδα» και ένας 10ψήφιος κωδικός. Στην

πίσω όψη θα υπάρχει μαγνητική ταινία, όπως στις πιστωτικές κάρτες.

Η κάρτα θα ενεργοποιείται είτε με SMS στον αριθμό 54053 της ΓΓΠΣ (ΑΦΜ, κενό και ο κωδικός) είτε μέσω Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://link.minfin.gr/karta και ο φορολογούμενος θα κάνει
αντιστοίχιση του ΑΦΜ του με τον 10ψήφιο κωδικό της κάρτας.
Έτσι, κανείς άλλος πλην της ΓΓΠΣ δεν θα γνωρίζει σε ποιον φορολογούμενο αντιστοιχεί η κάθε κάρτα. Ειδικό γραφείο που θα απαντά σε ερωτήµατα των καταναλωτών θα δηµιουργηθεί στο υπουργείο Οικονοµικών, στο
τηλέφωνο 211-0007111.
Σε κάθε συναλλαγή των καταναλωτών, είτε είναι με μετρητά είτε με πιστωτική κάρτα, οι καταστηματάρχες θα περνούν από τα μηχανήματα POS (Point of Sales, που χρησιμοποιούνται για τις πιστωτικές) τη φοροκάρτα, η οποία
θα καταγράφει τη συναλλαγή. Τα στοιχεία στη συνέχεια θα αποστέλλονται στη ΓΓΠΣ. Οι φορολογούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις προσωπικές τους μερίδες μέσω του Διαδικτύου.
Οι τράπεζες το µόνο που θα βλέπουν θα είναι ότι σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία ο χρήστης µε έναν αριθµό κάρτας αγόρασε ένα προϊόν από μια επιχείρηση.
Στο τέλος κάθε ηµέρας, η τράπεζα θα δίνει στη ΓΓΠΣ αναλυτική κατάσταση των συναλλαγών που έγιναν µε τις φοροκάρτες που εκδόθηκαν από το δίκτυό της. Η ΓΓΠΣ, µε τη σειρά της, θα περνά τα ποσά αυτά στον
«λογαριασµό αφορολογήτου» καθενός από τους κατόχους τους, ενώ παράλληλα θα µπορεί να έχει άµεση εικόνα για τον τζίρο των επιχειρήσεων και τον ΦΠΑ που οφείλουν.
Με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, ορίζονται 27 τραπεζικά ιδρύματα και δύο εταιρείες, στις οποίες θα μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για να πάρουν τη φοροκάρτα τους:
Εθνική, Eurobank, Alpha, Πειραιώς, Αγροτική, T-BANK, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Γενική, Marfin, Attica Bank, Emporiki, Millenium, Τράπεζα Κύπρου, Proton, Probank, FBB, Ελληνική Πανελλήνια, Αχαϊκή Συνεταιριστική
Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου, Παγκρήτια
Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Hellas Pay Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε και Ν. Πετρακόπουλος ΑΕΒΕ.

Απο http://www.dete.gr/news.php?article_id=59120
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Σχόλιο : Και για όποιον νομίζει οτι θα είναι προαιρετικά ,μιας και ζούμε σε μια φιλευθέρη και δημοκρατική χώρα(λέμε τώρα)....με την χαρά θα μείνει..μάλιστα θα έχουμε και Bonus αμα χρησιμοποιούμε την
φοροκάρτα!!!

Μόνο οι "ηλεκτρονικές αποδείξεις" θα μετρούν από την Πρωτοχρονιά

Του Σπύρου Δημητρέλη
Μόνο οι δαπάνες που θα καταγράφονται ηλεκτρονικά θα μετρούν για την οικοδόμηση του ποσού που απαιτείται από τους φορολογούμενους προκειμένου να γλιτώσουν από την καταβολή πρόσθετου φόρου εισοδήματος. Αυτό
προβλέπει το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αναβιώσει το κίνημα των αποδείξεων και να αυξήσει την απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από τους επαγγελματίες.

Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2012 και θα λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς τους φορολογούμενους
προκειμένου να χρησιμοποιούν χρεωστική, πιστωτική ή φορο-κάρτα κατά τις συναλλαγές τους.
Χθες ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε λόγο για «ηλεκτρονικές αποδείξεις» τις οποίες θα πρέπει οι φορολογούμενοι να συγκεντρώνουν ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους. Τι ακριβώς θα συμβαίνει;
Κάθε φορολογούμενους θα πρέπει να συγκεντρώνει αποδείξεις που θα έχουν καταγραφεί με ηλεκτρονικό τρόπο που η συνολική τους αξία θα είναι ευθέως ανάλογη του ύψους του εισοδήματος. Ο υπουργός Οικονομικών έφερε
χθες δυο παραδείγματα ανεβάζοντας το ύψος των απαιτούμενων αποδείξεων από το 25% του εισοδήματος που είναι σήμερα στο 50% έως και 60%. Χαρακτήρισε όμως αυτές τις αποδείξεις «ηλεκτρονικές». Τι σημαίνει αυτό;
Ότι θα μετρούν μόνο εφόσον πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής, όπως είναι η χρεωστική ή η πιστωτική κάρτα ή καταγράφονται ηλεκτρονικά μέσω της υπό έκδοση «φοροκάρτας». Τα ποσοστά αυτά
θεωρούνται εξαιρετικά υψηλά και ουσιαστικά λειτουργούν ως τιμωρία της αποταμίευσης ή αντίστροφα ως κίνητρα για κατανάλωση. Ωστόσο, όπως έχει αναφέρει το Capital.gr σε παλαιότερο δημοσίευμα, εξετάζεται

να

διπλασιάζεται η αναγνωριζόμενη από την εφορία αξία των αποδείξεων εφόσον χρησιμοποιείται για την πληρωμή τους ηλεκτρονικό μέσο
συναλλαγής.
Η συνολική αξία των αποδείξεων που συλλέγει με ηλεκτρονικό τρόπο κάθε φορολογούμενους θα καταγράφεται σε ειδική ηλεκτρονική μερίδα που θα δημιουργηθεί στο taxisnet προκειμένου να απαλλαγούν οι φορολογούμενοι
και από την υποχρέωση διακράτησης των χάρτινων αποδείξεων. Με την ηλεκτρονική καταγραφή των αποδείξεων επιτυγχάνεται όχι μόνο η αυτόματη καταγραφή των σχετικών δαπανών των φορολογούμενων αλλά και των
αντίστοιχων εσόδων των επιχειρήσεων (π.χ. καταστημάτων λιανικής πώλησης, εστιατορίων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ). Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η απόδοση του ΦΠΑ και θα καταπολεμηθεί η
φοροδιαφυγή.
spiros.dimitrelis@capital.gr

Πηγή:www.capital.gr
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