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Όποιος συνάδελφος 
έχει κάποια πρόταση 

για την καλύτερη εικόνα 
του Newsletter μπορεί 

να επικοινωνήσει με τον 
Κωνσταντινίδη 
στο εξής email: 

konidisk@otenet.gr

συνέχεια στη σελίδα 2

«Κουρεμένες» έως και 50% θα είναι 
από την 1η Νοεμβρίου οι συντάξεις 
για περισσότερους από 500.000 συ-
νταξιούχους μετά την παρακράτηση 
των διπλών εισφορών, στις κύριες και 
στις επικουρικές, που επιβάλλονται για 
την κάλυψη ελλειμμάτων των Ταμείων 
και την εξοικονόμηση πάνω από 1 δισ. 
ευρώ από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό. 

Oι σωρευτικές μειώσεις -μαζί με τις 
ήδη παρακρατούμενες εισφορές τύ-
που ΛAΦKA- κυμαίνονται από 2,85% 
έως και 50%, ανάλογα με το ύψος της 
σύνταξης, την ηλικία του συνταξιούχου 
και το ταμείο από το οποίο συνταξιο-
δοτείται. Οι μόνοι που «διασώζονται» 
είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, ανεξαρ-
τήτως ηλικίας, με κύριες συντάξεις έως 
τα 1.000 ευρώ ή έως τα 1.200 ευρώ αν 
είναι ηλικίας πάνω από τα 55 καθώς και 
όσοι εισπράττουν επικουρικές συντά-
ξεις έως 150 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα 
(ETEAM). Αντιθέτως, βαριές είναι οι 
απώλειες για τους νέους σε ηλικία συ-
νταξιούχους κάτω των 55 ετών με υψη-
λές συντάξεις, καθώς οι συντάξεις τους 

μειώνονται από συνολικά 4 εισφορές (η 
μείωση φτάνει σχεδόν τα 1.000 ευρώ το 
μήνα). Το «κούρεμα», όπως προκύπτει 
από τα παραδείγματα, μειώνει κατά 
30% τις μέσες συντάξεις. 

Οι μειώσεις που «τρέχουν» από την 1η 
Νοεμβρίου 

Κύριες συντάξεις 
Μείωση 20% για το τμήμα πάνω από τα 
1.200 ευρώ και 40% για το τμήμα πάνω 
από τα 1.000 ευρώ για όσους είναι κάτω 
των 55 ετών. 

Επικουρικές συντάξεις 
Στο ETEAM μείωση 30% για το τμή-
μα της σύνταξης από τα 150 ευρώ και 
πάνω. Στα ταμεία του TAYTEKΩ - ΔEH, 
OTE, EΛTA, ETAT (στα ταμεία των τραπε-
ζο-υπαλλήλων που χορηγούν επικου-
ρική σε υποκατάσταση της κύριας, η 
παρακράτηση γίνεται στο 50% της σύ-
νταξης) και πρώην ETBA - 15% και στο 
Mετοχικό Tαμείο Πολιτικών Yπαλλήλων 
20% ανεξαρτήτως ποσού και επιπλέ-
ον 50% για τα ποσά των μερισμάτων 
πάνω από τα 500 ευρώ μετά την πρώ-

Οι μειώσεις στις συντάξεις από την 
1η Νοεμβρίου

- Περιουσία του Δημοσίου για 
να κλείσουν οι τρύπες από το 
κούρεμα

- Φόρος έως 35% για μυστικές 
καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβε-
τία

- ΠΟΛ 1221 : Κατάργηση της 
υποχρέωσης προσκόμισης της 
άδειας εγκατάστασης ή λει-
τουργίας κατά την υποβολή 
δήλωσης έναρξης ή μεταβολής 
εργασιών

- ΠΟΛ 1223 :  Οδηγίες για συγκε-
κριμένες περιπτώσεις για την ει-
δική εισφορά αλληλεγγύης στα 
φυσικά πρόσωπα, την έκτακτη 
εισφορά σε αντικειμενικές δα-
πάνες και το τέλος επιτηδεύμα-
τος.
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ΠΟΛ.1216/21.10.2011  Παράταση 
προθεσμίας υποβολής δικαιολο-
γητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. 
έτους 2010 στους αγρότες

ΠΟΛ.1211/10.10.2011  Καθορι-
σμός του τρόπου και της διαδι-
κασίας για: α) την είσπραξη του 
έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτρο-
δοτούμενων δομημένων επιφα-
νειών μέσω των λογαριασμών 
κατανάλωσης του ηλεκτρικού 
ρεύματος, β) τη βεβαίωση και εί-
σπραξη του τέλους κατά τις δια-
τάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από τον κύριο 
ή επικαρπωτή του ακινήτου σε πε-
ρίπτωση μη καταβολής του μέσω 
των λογαριασμών κατανάλωσης 
του ηλεκτρικού ρεύματος, γ) τη 
βεβαίωση και είσπραξη του τέ-
λους σε περίπτωση μη συνδρομής 
των προϋποθέσεων απαλλαγής 
και δ) την εφαρμογή των διατά-
ξεω! ν των παραγράφων 6, 7, του 
πρώτου εδαφίου της παραγρά-
φου 11 καθώς και των προϋποθέ-
σεων επιστροφής του ειδικού τέ-
λους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για 
το έτος 2011

 Αρ.Πρωτ.5043153/24-10-2011
Τιμές συναλλάγματος για τον κα-
θορισμό της δασμολογητέας και 
της φορολογητέας αξίας για την 
επιβολή του τέλους ταξινόμησης 
και του Φ.Π.Α. 

 Αρ.Πρωτ.5043093/21-10-2011
Φορολογική μεταχείριση από 
πλευράς ΦΠΑ των σκαφών που 
ελλιμενίζονται ή/και χρησιμοποι-
ούνται μόνιμα στην Ελλάδα.

Αρ.Πρωτ.5043141/24-10-2011
Κοινοποίηση της αρ. ΔΕΦΚ Α 
5042638 ΕΞ2011/13-10-2011 ΑΥΟ 
αναφορικά με την παραλαβή πε-
τρελαίου εσωτερικής καύσης από 
τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 
2, παρ. 4 κατ’ του άρθρου 101 παρ. 
1 του Ν.2238/1994.

Οι μειώσεις στις συντάξεις από την 
1η Νοεμβρίου

τη περικοπή. Ειδικά για τα επικουρικά 
η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι από 
την 1/1/2012 θα επανακαθοριστούν, με 
βάση τις οικονομικές δυνατότητες των 
επικουρικών ταμείων, τα ποσοστά ανα-
πλήρωσης έτσι ώστε καμιά επικουρική 
ελλειμματικού ταμείου να μην ξεπερνά 
το 20% του συντάξιμου μισθού (αντί 
του 45% - 65% σήμερα). Παράλληλα θα 
γίνουν πολλές συγχωνεύσεις Ταμείων. 

ΕΦΑΠΑΞ 
Μείωση 15% στο Tαμείο Πρόνοιας Δη-
μοσίων Yπαλλήλων για όσους εξήλθαν 
από την υπηρεσία το 2010 και 20% για 
όσους βγήκαν σε σύνταξη το 2011. 
Kατά 25% είναι η μείωση του εφάπαξ 
για υπαλλήλους της ΔEH που συνταξιο-
δοτήθηκαν το 2010 και 30% για όσους 
βγήκαν σε σύνταξη το 2011 και 30% 
στο Tαμείο Πρόνοιας των εργαζομέ-
νων στην Eμπορική Tράπεζα. Το 2012 
αναμένονται, ωστόσο, μειώσεις σε όλα 
τα Ταμεία με βάση αναλογιστικές μελέ-
τες που θα συνδέουν τις εισφορές με τα 
ποσά των εφάπαξ. 

Παραδείγματα 

Παράδειγμα 1 
Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.400 
ευρώ και επικουρική 150 ευρώ. Στην 
κύρια σύνταξη 1.400 ευρώ η μηνιαία ει-
σφορά επιβάλλεται από τα 1.200 ευρώ 
και πάνω, δηλ. στα 200 ευρώ και είναι 
40 ευρώ το μήνα (- 2,85%) αν ο συντα-
ξιούχος είναι άνω των 55 ετών. Aν εί-
ναι κάτω των 55 ετών η εισφορά είναι 
διπλάσια (40%) και επιβάλλεται από 
τα 1.000 ευρώ και πάνω, δηλ. στα 400 
ευρώ, φτάνοντας τα 160 ευρώ το μήνα 
(-11,43%). Για την επικουρική δεν έχει 
καμία απώλεια. 

Παράδειγμα 2 
Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 2.000 
ευρώ και επικουρική 700 ευρώ από το 
ΕΤΕΑΜ. H σύνταξη των 2.000 ευρώ για 
το συνταξιούχο ηλικίας άνω των 60 ετών 

ψαλιδίζεται με την εισφορά ΛAΦKA 7% 
(-140 ευρώ) και στη συνέχεια το υπό-
λοιπο ποσό (1.860 - 1.200 ευρώ, δηλ. τα 
660) με τη νέα εισφορά 20% (-132 ευρώ) 
μείωση συνολικά κατά 272 ευρώ φτά-
νοντας στα 1.728 ευρώ (- 13,6%). Aν, ο 
συνταξιούχος είναι ηλικίας κάτω των 60 
ετών αλλά πάνω από 55 ετών θα έχει δι-
πλή μείωση από την πρόσθετη εισφορά 
ΛAΦKA (στα 1.860 ευρώ, επιπλέον μεί-
ωση 6%) στα 1.748,40 ευρώ και με την 
επιβολή εισφοράς 20% στη διαφορά 
πάνω από τα 1200 ευρώ (548,40 ευρώ) 
χάνει άλλα 109,68 ευρώ, και πέφτει στα 
1.638,72 ευρώ (-18%). Aν είναι ηλικίας 
κάτω των 55 ετών επιβάλλεται η πρό-
σθετη εισφορά 40% επί της διαφοράς 
(1.748,40 ευρώ - 1.000 ευρώ) δηλ. επι-
πλέον μείωση 299,36 ευρώ και συνολι-
κά ? 550,96 ευρώ, πέφτοντας στα 1.449 
ευρώ (-27,60 %). Σε όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, η επικουρική σύνταξη 
των 700 ευρώ του ETEAM περιορίζεται 
στα 486 ευρώ (-30,5%) από τη διπλή 
επιβολή ΛAΦKA και την παρακράτηση 
επιπλέον 30% στο ποσό πάνω από τα 
150 ευρώ (700 Χ εισφορά ΛAΦKA 10% 
+ μείωση 30% επί των 480 ευρώ που 
απομένουν μετά την πρώτη παρακρά-
τηση). Δηλ. συνταξιούχος κάτω των 55 
ετών θα έχει συνολικό εισόδημα 1.935 
ευρώ, αντί των 2.700, μηνιαία απώλεια 
765 ευρώ ή σε ποσοστό 28,33%. 

Παράδειγμα 3 
Στο Δημόσιο, όπου δεν ισχύει το πλα-
φόν των 2.773,40 ευρώ για πολλές ειδι-
κές κατηγορίες συνταξιούχων, η μηναία 
απώλεια μπορεί να φτάσει και τα 1.742 
ευρώ το μήνα (-43,5%) σε σύνταξη 
4.000 ευρώ που εισπράττει συνταξιού-
χος κάτω των 55 ετών, χωρίς τη μείωση 
της επικουρικής. H νέα κύρια σύνταξη 
περιορίζεται στα 2.992 ευρώ (-1.008 
ευρώ ή -25,2%) αν είναι πάνω από 60 
ετών, στα 2.717 ευρώ αν είναι από 55 
- 60 ετών (-1.283 ευρώ ή σε ποσοστό -
32%) και στα 2.258 ευρώ (-1.742 ευρώ 
ή σε ποσοστό -43,5%) αν είναι κάτω 
των 55 ετών. 
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 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Α311107/21-10-
2011
Σχετικά με θέματα που έχουν ανα-
κύψει για την αναγνώριση στρατι-
ωτικής υπηρεσίας, βάσει των δια-
τάξεων του Ν.3863/2010

 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α Σ0036/24-10-
2011
Οδηγίες για την πληρωμή συντά-
ξεων μηνός Νοέμβριου 2011 των 
συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ 
και του συγχωνευθέντος ταμείου 
τ.ΤΑΠΙΛΤ

 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Α23595/24-10-
2011
Εφαρμογή του άρθρου 74 του 
Ν.3863/2010 όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 66 του 
Ν.3996/2011, άμεση υποβολή αι-
τήματος εντός 60 ημερών, βάσει 
της ΦΙ 1321/22575/1810/13-10-
2011 Υπουργικής Απόφασης από 
απολυθέντες ηλικίας 55 έως 64 
ετών, που δεν άσκησαν το δικαίω-
μα της αυτασφάλισης εντός διμή-
νου από την απόλυσή τους.

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Γ991174/21-10-
2011
Υποχρεωτική καταχώρηση του 
περιεχομένου των χειρόγραφων 
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώ-
σεων (Α.Π.Δ.) στο Ο.Π.Σ από τα 
Υποκ/τα και τα Παραρτήματα του 
Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: 

Γ99/1/179/24.10.2011  Παράτα-

ση προθεσμίας υποβολής Ανα-

λυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 

(Α.Π.Δ.) Γ΄ τριμήνου 2011 και 

μηνός Σεπτεμβρίου 2011, Εργο-

δοτών Κοινών Επιχειρήσεων και 

Οικοδομικοτεχνικών Έργων αντί-

στοιχα

Ασφαλιστικά ταμεία αλλά και ιδιώτες 
θα υποστούν «κούρεμα» 50% των 
ομολόγων που διαθέτουν.Κι αν για 

τα Ταμεία η κυβέρνηση προσανατολίζεται 
να τους μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία 
(κυρίως ακίνητα)...
ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες, για 
τους ιδιώτες τα πάντα είναι ακόμη ανοι-
χτά. Μάλιστα κινδυνεύουν με «κούρεμα» 
τα ομόλογα που έλαβαν οι απολυμένοι 
της Ολυμπιακής, αλλά και προμηθευτές 
των νοσοκομείων. 
Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βε-
νιζέλος ξεκαθάρισε πως «δεν θίγεται το 
ύψος των συντάξεων και η ασφαλής κα-
ταβολή τους» ενώ ο Φίλιππος Σαχινίδης 
παραδέχθηκε πως η απομείωση θα είναι 
και για τα ελληνικά ταμεία 50% για να μην 
υπάρξει διακριτή μεταχείριση σε σχέση με 
ασφαλιστικούς οργανισμούς άλλων χω-
ρών που διαθέτουν ελληνικά ομόλογα και 
θα συμμετάσχουν στη διαδικασία... 
Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών μιλώντας στο Mega άφησε 
ανοιχτό το ενδεχόμενο να «κουρευτούν» 
και ομόλογα που έχουν στα χέρια τους 
ιδιώτες. 
Πιο αναλυτικά, το σχέδιο της κυβέρνη-
σης για τα Ταμεία προβλέπει... μεταφορά 
περιουσίας του Δημοσίου, κάτι που δεν 
θα επηρεάσει το μέγεθος του δημόσιου 
χρέους. 
«Η κυβέρνηση εξετάζει τη δυνατότητα να 
δημιουργηθεί εταιρεία ειδικού σκοπού, 
με μετόχους τα ασφαλιστικά ταμεία, στην 
οποία να μεταφερθούν περιουσιακά στοι-
χεία του Δημοσίου, ώστε να αναπληρω-
θούν οποιεσδήποτε απώλειες. Επιπλέον, 
σε κάθε περίπτωση, η ονομαστική αξία 
των ομολόγων που θα έχουν τα ταμεία 
στα χαρτοφυλάκιά τους θα είναι μεγαλύ-
τερη της σημερινής εμπορικής αξίας των 
ομολόγων αυτών», δήλωσε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Βενιζέλος. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη 
φάση θα καλυφθούν με ρευστό οι άμε-
σες απώλειες που έχουν τα Ταμεία. Με τον 
τρόπο αυτόν θα αντιμετωπιστούν τυχόν 
προβλήματα ρευστότητας και οι ασφαλι-
στικοί φορείς θα καταβάλουν κανονικά τις 
συντάξεις. 
Εξάλλου, όπως επανέλαβε ο υπουργός 
Οικονομικών, η ετήσια επιχορήγηση που 
λαμβάνουν οι ασφαλιστικοί φορείς από 
τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται 
στο ήμισυ της συνολικής τους περιουσίας. 
Καταγραφή 

Το υπουργείο Εργασίας προχωρεί άμεσα 
στην καταγραφή όλων των ομολόγων, 
που έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος 
είναι να υπάρχει μία σαφής εικόνα για τις 
επιπτώσεις του «κουρέματος» ανά ασφα-
λιστικό φορέα, προκειμένου να αποφασι-
στεί και το ύψος της οικονομικής ενίσχυ-
σης. 
Συνολικά η αξία των ομολόγων που έχουν 
οι ασφαλιστικοί φορείς υπολογίζεται σε 
22 με 24 δισεκατομμύρια ευρώ, με αποτέ-
λεσμα μετά το «κούρεμα» να έχουν απώ-
λειες 11 έως 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Σημειώνεται πως οι τοποθετήσεις αυτές 
απέφεραν ετησίως στα Ταμεία αποδό-
σεις (τόκους) 800 εκατομμυρίων ευρώ και 
τώρα το ποσό θα πέσει στα 400 εκατομ-
μύρια. Την ίδια στιγμή 6,5 δισεκατομμύρια 
ευρώ αναμένεται να χάσουν την επόμενη 
χρονιά οι ασφαλιστικοί φορείς λόγω της 
οικονομικής κρίσης (καθώς μειώνονται τα 
έσοδα από εισφορές). 
Οσοι αποζημιώθηκαν υπό μορφή ομολό-
γων 
Θα χάσουν οι απολυμένοι της Ολυμπια-
κής 
Ετοιμοι να χάσουν μέρος της αξίας των 
ομολόγων που κατέχουν θα πρέπει να εί-
ναι και οι ιδιώτες ομολογιούχοι, σύμφωνα 
με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονο-
μικών. Ολα θα ξεκαθαρίσουν μέσα στις 
επόμενες εβδομάδες, καθώς από σήμερα 
ξεκινούν οι συζητήσεις για να διευκρινι-
στούν οι λεπτομέρειες του «κουρέματος». 
Πάντως ο υπουργός, στην ερώτηση αν θα 
χάσουν οι απολυμένοι της Ολυμπιακής 
που έχουν λάβει τις αποζημιώσεις τους 
υπό μορφή ομολόγων του ελληνικού Δη-
μοσίου, όχι απλώς άφησε άφησε ανοιχτό 
το ενδεχόμενο, αλλά επί της ουσίας το 
προανήγγειλε. «Είναι ανοιχτό το θέμα», 
είπε αρχικά και προσέθεσε: «βεβαίως και 
μπορεί να χάσουν». 
Τον κίνδυνο να «κουρευτούν» κατά 50% οι 
τίτλοι που έχουν στην κατοχή τους αντιμε-
τωπίζουν και προμηθευτές νοσοκομείων, 
τους οποίους το Δημόσιο, ελλείψει ρευ-
στού, εξόφλησε για παλιά χρέη με ομόλο-
γα. 
Επίσης ανάλογες απώλειες μπορεί να 
έχουν και όσοι τοποθέτησαν τα κεφάλαιά 
τους σε επενδύσεις που είναι επικεντρω-
μένες σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσί-
ου. Ο κ. Σαχινίδης, μάλιστα, σημείωσε πως 
δεν θα μπορούν να εξαιρεθούν οι ιδιώτες 
κάτοχοι ελληνικών ομολόγων, «αν αυτό 
συνιστά διάκριση». 

Περιουσία του Δημοσίου για να κλείσουν 
οι τρύπες από το κούρεμα
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Αντιμέτωποι με δύο επιλογές θα 
βρεθούν όσοι διατηρούν κατα-
θέσεις στις ελβετικές τράπεζες. 

Είτε να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους 
στις ελληνικές αρχές και να ελεγχθούν 
εξονυχιστικά είτε να πληρώσουν φόρο 
25% - 35% για το συνολικό ποσό των 
καταθέσεων εφόσον δεν έχουν φορο-
λογηθεί για τους τόκους που έχουν ει-
σπράξει και να διατηρήσουν την ανω-
νυμία τους. 

Η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ελβετί-
ας για τη φορολόγηση των «μυστικών» 
και αφορολόγητων καταθέσεων που 
έχουν οι Ελληνες σε ελβετικό έδαφος, 
εισέρχεται στην τελική ευθεία και το 
προσχέδιο αναμένεται να ανακοινωθεί 
μέχρι το τέλος του έτους. Η υπό κατάρ-
τιση συμφωνία θα βασίζεται στο πλαί-
σιο συμφωνιών που ήδη υπεγράφησαν 
μεταξύ Ελβετίας - Ηνωμένου Βασιλείου 
και Ελβετίας - Γερμανίας, λαμβανομέ-
νων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστι-
κών της ελληνικής φορολογικής νομο-
θεσίας. 

Φόροι 

«Η Ελλάδα θα εισπράξει σημαντικούς 
διαφεύγοντες φόρους πολλών ετών ή 
θα πληροφορηθεί στοιχεία που θα της 
επιτρέψουν να εντοπίσει κραυγαλέες 
περιπτώσεις φοροδιαφυγής», δηλώνει 
ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγ. Βε-
νιζέλος και προσθέτει ότι «η εξέλιξη 
αυτή με την Ελβετία, σε συνδυασμό με 
την άρση του τραπεζικού απορρήτου, 
που ισχύει πλέον στη χώρα μας, δια-
μορφώνει ένα πολύ πιο αποτελεσμα-
τικό ‘οπλοστάσιο’ για τη μάχη κατά της 
φοροδιαφυγής». 

Σύμφωνα με το πλαίσιο που συζητείται, 
όσοι διατηρούν καταθέσεις σε ελβετι-
κές τράπεζες θα έχουν δύο επιλογές: 

1. Να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους 
στις ελληνικές Αρχές. Όπως έλεγαν, 
χθες, στελέχη του υπουργείου Οικο-
νομικών, οι καταθέτες που θα το πρά-
ξουν θα ελεγχθούν από τις ελληνικές 
φορολογικές αρχές. Όσοι από αυτούς 

Φόρος έως 35% για μυστικές καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία

δεν θα μπορέσουν να δικαιολογήσουν 
την προέλευση των χρημάτων που 
τοποθέτησαν στις ελβετικές τράπεζες 
θα φορολογηθούν με βάση την κλίμα-
κα και με φόρο που μπορεί να φθάνει 
μέχρι και 45% ενώ σε ορισμένες περι-
πτώσεις που θα αποδειχθεί ότι οι κά-
τοχοι των καταθέσεων προέβησαν σε 
ενέργειες νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (δηλαδή 
σε ‘ξέπλυμα βρόμικου χρήματος’) τα 
ποσά θα κατασχεθούν και οι φορολο-
γούμενοι θα διωχθούν ποινικά. 

2. Να διατηρήσουν την ανωνυμία τους 
και να καταβάλουν ένα φόρο που θα 
επιβληθεί επί του συνόλου του κατα-
τεθειμένου (ή επενδεδυμένου) κεφα-
λαίου που θα αντιστοιχεί στο ύψος του 
φόρου που θα είχε καταβληθεί αν το 
ποσό της κατάθεσης είχε δηλωθεί ως 
εισόδημα στην ελληνική φορολογική 
αρχή. Στις συμφωνίες που έχει υπογρά-
ψει η Ελβετία με το Ηνωμένο Βασίλειο 
και τη Γερμανία, ο φόρος που επιβάλ-
λεται επί του συνόλου του κατατεθει-
μένου κεφαλαίου, υπολογίζεται βάσει 
ενός τύπου που λαμβάνει υπόψη την 
κίνηση του λογαριασμού για το χρονικό 
διάστημα των τελευταίων δέκα ετών, 
την κίνηση του λογαριασμού μετά την 
ανακοίνωση της συμφωνίας και άλλες 
παραμέτρους. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι ο φόρος που θα επιβληθεί στις 
«μυστικές» καταθέσεις των Ελλήνων θα 
κυμαίνεται μεταξύ 25% - 35%. Ο φόρος 
θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται από 
τις ελβετικές αρχές και θα αποδίδεται 
στο ελληνικό Δημόσιο. 

Η συμφωνία θα περιλαμβάνει και όρους 
για τις μελλοντικές καταθέσεις, καθώς 
και το πλαίσιο παροχής πληροφοριών 
και στοιχείων από τις ελβετικές αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρ-
χών, εφόσον τίθεται ζήτημα παράνο-
μων κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση, η 
διαδικασία αυτή δεν καλύπτει ποινικά 
αδικήματα και δεν αναιρεί συμφωνίες 
αποφυγής διπλής φορολογίας. 

Για την προώθηση της διμερούς συμ-
φωνίας για τη φορολόγηση των κατα-

θέσεων Ελλήνων φορολογουμένων στις 
ελβετικές τράπεζες, πραγματοποιήθη-
κε την περασμένη Πέμπτη, συνάντηση 
στη Βέρνη μεταξύ των αντιπροσωπιών 
της Ελλάδας και της Ελβετίας, με επικε-
φαλής τους γενικούς γραμματείς των 
υπουργείων Οικονομικών των δύο χω-
ρών, κ. Η. Πλασκοβίτη και M. Ambuhl. 

Προσύμφωνο 

Στις συνομιλίες συμφωνήθηκε ότι, σε 
πρώτη φάση, τα κύρια στοιχεία της 
συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της 
Ελβετίας, που σε σημαντικό βαθμό δι-
ευκρινίστηκαν στη συνάντηση της 27ης 
Οκτωβρίου, θα πάρουν τη μορφή προ-
συμφώνου (cornerstone agreement) 
που θα εγκριθεί από τις δύο πλευρές 
και θα δημοσιοποιηθεί έως το τέλος 
του έτους. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελβετικές 
τράπεζες έχουν έλθει σε επικοινωνία με 
Ελληνες μεγαλοκαταθέτες που τηρούν 
λογαριασμούς στα καταστήματά τους, 
καλώντας τους να υπαχθούν στη συμ-
φωνία με τη διαβεβαίωση ότι δεν θα 
δειχθεί το καθεστώς ανωνυμίας. 

Αγνωστα τα ποσά 

Το ύψος των συνολικών καταθέσεων 
Ελλήνων πολιτών -φυσικών και νομι-
κών προσώπων- που βρίσκονται στις 
ελβετικές τράπεζες, παραμένει άγνω-
στο με μεγάλο μέρος αυτών να χαρα-
κτηρίζεται ως «μαύρο χρήμα» καθώς 
προέρχεται από δραστηριότητες που 
προέρχονται από την παραοικονομία. 
Το χρηματομεσιτικό γραφείο Helvea 
έκανε το 2009 μία από τις σπάνιες με-
λέτες που υπάρχουν για τα κεφάλαια 
τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε ελβετι-
κούς λογαριασμούς. Σύμφωνα με αυτή 
τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων 
φορολογουμένων φθάνουν τα 24 δισ. 
ελβετικά φράγκα (19,7 δισ. ευρώ). Η 
κεντρική τράπεζα της Ελβετίας (BNS) 
τοποθετεί ακόμη χαμηλότερα τον πήχυ 
αφού τα υπολογίζει στα 4,1 δισ. φράγκα 
(3,37 δισ. ευρώ). 

Πηγή: www.imerisia.gr
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συνέχεια στη σελίδα 6

Με αφορμή τα ερωτήματα που 
έχουν τεθεί στην υπηρεσία 
μας, σας κοινοποιούμε οδηγί-

ες για συγκεκριμένα θέματα που έχουν 
τεθεί προς ορθή και ομοιόμορφη εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 3986/2011.

Α. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο 
29)

1. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πλη-
ρούνται για να απαλλαγεί ένας άνεργος 
από την καταβολή της ειδικής εισφο-
ράς, είναι οι εξής :

α) Να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο 
των μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ ή 
να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον 
εν λόγω οργανισμό και όχι από άλλα 
ταμεία (πχ. NAT). Σε καμία άλλη περί-
πτωση δεν έχει την απαλλαγή. Οι προ-
ϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν 
στο πρόσωπο του κατά την 31/08/2011, 
ημερομηνία έκδοσης των πρώτων εκ-
καθαριστικών σημειωμάτων, για να 
υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, κοινό 
για όλους τους φορολογούμενους. Ο 
φορολογούμενος δύναται να υποβάλ-

λει αίτηση στη Δ.Ο.Υ. για διαγραφή της 
εισφοράς που βεβαιώθηκε μετά την έκ-
δοση της απόφασης επιδότησης ανερ-
γίας από τον ΟΑΕΔ, εφόσον προκύπτει 
από αυτή ότι η επιδότηση του έχει αρχί-
σει τουλάχιστον από 31/08/2011. 

β) Να μην έχει κατά την χρήση 2011 
πραγματικά εισοδήματα άλλης πηγής, 
έστω και μικρού ποσού, γεγονός που το 
δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος 
και είναι δυνατόν να ελεγχθεί κατά την 
υποβολή της φορολογικής του δήλω-
σης οικονομικού έτους 2012.

Στην έννοια του πραγματικού εισοδή-
ματος δεν περιλαμβάνονται τεκμαρτά 
εισοδήματα. Για την εξαίρεση των ανέρ-
γων δεν εξετάζονται τα εισοδήματα της 
χρήσης 2010.

Επισημαίνεται ότι απαλλάσσεται μόνο 
η επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 
και όχι άλλες ειδικές επιδοτήσεις, ακό-
μη κι αν καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, 
ή από άλλα Ταμεία και Οργανισμούς.

2. Ειδικά ο φορολογούμενος που διέκο-

ψε την εργασία του για να εκπληρώσει 
την στρατιωτική του θητεία, εξαιρείται 
της εισφοράς αλληλεγγύης, καθ’ όσον 
εκπληρώνει την υποχρέωση του προς 
την πολιτεία, με την προϋπόθεση ότι 
κατά τον χρόνο της βεβαίωσης δεν έχει 
πραγματικά εισοδήματα.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρα-
πάνω νόμου, εξαιρούνται και δεν προ-
σμετρούνται στο συνολικό εισόδημα, 
τα εισοδήματα της περιπτ. θ’ της παρα-
γρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ. Δεν εξαι-
ρείται το εξωιδρυματικό επίδομα της 
περιπτ. ε’ της ίδιας παραγράφου.

Ειδικά για την εφαρμογή του άρθρου 
29 του ν.3986/2011, η εξαίρεση επε-
κτείνεται και στα πρόσωπα που παρου-
σιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες πο-
σοστού και ογδόντα τοις εκατό (80%), 
ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος. Για 
την απαλλαγή αυτή θα επακολουθήσει 
νομοθετική ρύθμιση.

Περαιτέρω, εξαιρούνται και τα εισοδή-
ματα της παραγράφου 1 του άρθρου 
14 και της περίπτωσης γ’ της παρ. 4 του 

ΠΟΛ 1223 :  Οδηγίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις για την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, την έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές 

δαπάνες και το τέλος επιτηδεύματος.

Με τις διατάξεις της παρ. 8α του 
άρθρου 4 του ν. 3325/2005 
(ΦΕΚ 68 Α’) οι Δ.Ο.Υ. χορηγούν 

βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτη-
δεύματος ως προς τη δραστηριότητα, 
στους φορείς των μονάδων οι οποίες 
διέπονται από τις διατάξεις του παρό-
ντος νόμου, με την προϋπόθεση ότι οι 
ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν άδεια 
εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρ-
θρου 40 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) 
« Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνι-
κών επαγγελματικών και μεταποιητι-
κών δραστηριοτήτων και επιχειρηματι-
κών πάρκων και άλλες διατάξεις », όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
παρ.5 του άρθρου 19 του ν.4013/2011 
(ΦΕΚ 204 Α’), καταργούνται οι ως άνω 
διατάξεις του ν.3325/2005.

Κατόπιν τούτου, για τη χορήγηση βε-
βαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργα-
σιών από τις Δ.Ο.Υ., σε βιομηχανικές 
- βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελ-
ματικά εργαστήρια, αποθήκες και μη-
χανολογικές εγκαταστάσεις, δεν απαι-
τείται πλέον η προσκόμιση της άδειας 
εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας.

Με την κατάργηση της υποχρέωσης 
προσκόμισης της παραπάνω άδειας, 
παύει πλέον να υφίσταται η εξαίρεση 

των εν λόγω εταιρειών από το πεδίο 
εφαρμογής της Κ.Υ.Α. K1-802/23.3.2011 
(ΦΕΚ 470 Β’) και κατ’ επέκταση, από 
τη σύσταση και την ολοκλήρωση της 
έναρξης εργασιών τους στις Υπηρε-
σίες Μίας Στάσης (σχετ. περ. 3 της 
ΠΟΛ.1081/8.4.2011).

Συνεπώς, με την κατάργηση της ως άνω 
διάταξης οι Υ.Μ.Σ. θα ολοκληρώνουν τη 
διαδικασία σύστασης και έναρξης εργα-
σιών και των προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και 
κεφαλαιουχικών ( Α.Ε., Ε.Π.Ε.) εταιρειών 
που δηλώνουν δραστηριότητα για την 
άσκηση της οποίας υπήρχε υποχρέωση 
προσκόμισης της σχετικής άδειας.

ΠΟΛ 1221 : Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή 
λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών
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άρθ. 45 του ΚΦΕ.

Η εισφορά επιβάλλεται με τον συντε-
λεστή που αντιστοιχεί στο ποσό που 
απομένει μετά από την αφαίρεση του 
παραπάνω εισοδήματος της περιπτ.θ’ 
που δεν προσμετράται.

4. Σχετικά με την σύγκριση των απο-
δοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργεί-
ου με τις πάσης φύσης αποδοχές και 
πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές των 
προσώπων της περίπτωσης ε’ της πα-
ραγρ. 3 του άρθρου 29, στα οποία επι-
βάλλεται ειδική εισφορά με συντελε-
στή πέντε τοις εκατό (5%), λαμβάνεται 
υπόψη ως μισθός Γενικού Γραμματέα 
Υπουργείου όπως αυτός ορίστηκε με 
το 2/35981/0022-28/5/2010 έγγραφο 
της Δ22- Δ/νσης Μισθολογίου, δηλα-
δή ποσό 5.856,08 ευρώ. Οι αποδοχές 
και αμοιβές των υπόχρεων της περί-
πτωσης αυτής, όπως των Βουλευτών, 
Υπουργών, Υφυπουργών, Δημάρχων, 
Περιφερειαρχών κ.λπ. είναι αυτές που 
προκύπτουν μετά τον συνυπολογισμό 
και των κωδικών 659 - 660 της φορολο-
γικής τους δήλωσης. 

5. Οι κωδικοί της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, 
του πίνακα 6, που λαμβάνονται υπόψη 
για τον προσδιορισμό του εισοδήματος 
επί του οποίου θα υπολογίζεται η ειδική 
εισφορά, είναι 659-660,661-662,431-
432,433-434,305-306.

Εκτός από τα ρητά κατονομαζόμε-
να ποσά του ν. 3986/2011 και της 
ΠΟΛ.1167/2.8.2011 Υπουργικής Από-
φασης, κανένα άλλο ποσό δεν εξαιρεί-
ται από την ειδική εισφορά, αφού αυτή 
επιβάλλεται σε όλα τα εισοδήματα, 
ακόμη και τα απαλλασσόμενα.

Επισημαίνεται ότι δεν εξαιρούνται ούτε 
τα εφάπαξ ποσά κοινωνικής ενίσχυσης 
που καταβλήθηκαν, ελεύθερα φόρου, 
από τον ΟΑΕΔ σε απολυόμενους της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας και άλλων 
Οργανισμών, διότι αυτά δεν αποτελούν 

ποσά αποζημιώσεων του άρθρου 14 
του ΚΦΕ.

Β. Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές 
δαπάνες (άρθρο 30)

1. Με το Δ12Α 1136024 ΕΞ2011-
27/9/2011 έγγραφο μας, έγινε δεκτό ότι 
για τα ΕΙΧ αυτοκίνητα που αγοράστη-
καν από τον ΟΔΔΥ, ως έτος πρώτης κυ-
κλοφορίας τους στην Ελλάδα θεωρείται 
αυτό που αναγράφεται στην άδεια κυ-
κλοφορίας που χορηγήθηκε μετά την 
μεταβίβασή τους από τον ΟΔΔΥ.

2. Περαιτέρω, στην περίπτωση εταιρι-
ών (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες, ΕΠΕ, Α.Ε.) 
όπου η αντικειμενική δαπάνη των ΕΙΧ 
που έχουν στην κυριότητα ή κατοχή 
τους επιμερίζεται μεταξύ των μελών 
τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε., 
όταν υπάρχει αυτοκίνητο ή αυτοκίνητα 
άνω των 1.929 κ.εκ. και με παλαιότητα 
κάτω των 10 ετών από το έτος πρώτης 
κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, η έκτα-
κτη εισφορά υπολογίζεται χωριστά για 
καθένα από αυτά τα αυτοκίνητα και 
στη συνέχεια επιμερίζεται μεταξύ των 
μελών ανάλογα με τα ποσοστά συμμε-
τοχής τους στην εταιρία όταν πρόκειται 
για Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες και ΕΠΕ και 
ισομερώς μεταξύ των διευθυνόντων 
και εντεταλμένων συμβούλων, διοικη-
τών και προέδρων όταν πρόκειται για 
Α.Ε.

Γ. Τέλος επιτηδεύματος (άρθρο 31)

1. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1167/2.8.2011 
Υπουργική Απόφαση, για το οικονομι-
κό έτος 2011, το τέλος επιτηδεύματος 
θα υπολογιστεί για τους επιτηδευματί-
ες φυσικά πρόσωπα με βάση τα δηλω-
θέντα εισοδήματα Δ’ και Ζ’ πηγής, κα-
θώς και για νομικά πρόσωπα, τα οποία 
έχουν υποβάλει δηλώσεις Φ.Ε. για ένα 
τουλάχιστον από τα τρία τελευταία οι-
κονομικά έτη, εφόσον πληρούν τις λοι-
πές απαιτούμενες προϋποθέσεις.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 31 του ν.3986/2011, εξαιρού-
νται μόνο οι περιπτώσεις ατομικών 
επιχειρήσεων (όχι η άσκηση ελευθέ-
ριου επαγγέλματος), εφόσον για τον 
επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη 
από το έτος συνταξιοδότησής του. Ως 
έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65° 
έτος της ηλικίας. Από την υπηρεσία μας 
διευκρινίστηκε, με το έγγραφο Δ12Α 
1137025 ΕΞ2011/30.09.2011 και σχετι-
κά με τον υπολογισμό της ηλικίας, να 
εξαιρούνται όσοι γεννήθηκαν πριν από 
την 1/1/49.

Επίσης, όσον αφορά την εξαίρεση των 
ελεύθερων επαγγελματιών και των ατο-
μικών εμπορικών επιχειρήσεων κατά τα 
πέντε πρώτα έτη από την πρώτη τους 
έναρξη, διευκρινίζεται ότι η πρώτη 
έναρξη πρέπει να είναι μετά την 1/1/06. 
Στις περιπτώσεις που ο επιτηδευματίας 
έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν 
κι άλλη έναρξη, δεν εξαιρείται, ακόμη 
κι αν τη συγκεκριμένη έναρξη την έχει 
διακόψει.

3. Τέλος, επισημαίνεται ότι στην πιο 
πάνω σχετική Υπουργική Απόφαση, 
έχει οριστεί ποιες περιοχές είναι του-
ριστικοί τόποι και πως εξευρίσκεται ο 
πραγματικός πληθυσμός.

Δ. Λοιπές οδηγίες

1. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρε-
ου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για 
την καταβολή του ποσού της εισφοράς, 
ανάλογα με το ποσοστό της κληρονο-
μικής τους μερίδας.

2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του Εκ-
καθαριστικού Σημειώματος Εισφορών 
και Τέλους Επιτηδεύματος ν.3986/2011, 
ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει 
κατά του σημειώματος αυτού, μόνο 
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοι-
κητικού Πρωτοδικείου, χωρίς όμως να 
αναστέλλεται η καταβολή του βεβαιω-
θέντος ποσού.
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