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Φορολογικά | Οικονομικά
Ειδικές ρυθμίσεις χρεών για μεγαλο - οφειλέτες
«Παράθυρο» για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
χρεών στους μεγαλοοφειλέτες (σε 48 δόσεις αντί των 36) και «δεύτερες» ευκαιρίες
(όταν για λόγους ανωτέρας βίας «χάνουν»
τη ρύθμιση) «ανοίγει» η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ενόψει της λήξης, στις 15 Οκτωβρίου, της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των οφειλετών και μπροστά στα μισοάδεια ταμεία
των ασφαλιστικών φορέων. Τις «έξτρα»
αυτές ειδικές ρυθμίσεις θα μπορεί να αποφασίζει ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε
και ενεργοποιείται άμεσα με απόφαση του
αναπληρωτή υπουργού Γ. Κουτρουμάνη.

ευνοϊκούς όρους, τις οφειλές τους:
- Οσοι χρωστούν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κύριες εισφορές, πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις
πάνω από 300.000 ευρώ.
- Για τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία όσοι έχουν
οφειλές και πρόστιμα πάνω από 80.000
ευρώ και
- Για τον ΟΓΑ όσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές πάνω από τις 200.000 ευρώ. Για χαμηλότερα ποσά οφειλών αρμόδιοι είναι οι
διευθυντές είσπραξης εσόδων των ταμείων
ενώ για όλες τις περιπτώσεις προβλέπεται
η πληρωμή κυμαινόμενου ανάλογα με το
ύψος της οφειλής παραβόλου (ύψους 20
ευρώ, για αυτοαπασχολούμενο στον ΟΓΑ
έως 400 ευρώ για οφειλή άνω των 300.000
ευρώ).

Απόφαση
Με βάση την απόφαση που ήδη εστάλη για
δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και σε εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού νόμου στην Επιτροπή θα συμμετέχουν
η γενική γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης Αθηνά Δρέττα, ο διοικητής του ΙΚΑ Πώς θα γίνονται οι ρυθμίσεις
- ΕΤΑΜ Ρ. Σπυρόπουλος, η προϊσταμένη της Ποιες δυνατότητες θα έχει η ειδική επιτροΓενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης πή
Α. Δεδούλη και από ένας εκπρόσωπος της
ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, τηςπ ¡ Γενικής
Συνομοσπονδίκατά παρέκκλιση των γενικών
™ ∆ π ∆ √ À ∆ √ º √ ƒ √ ∆ ∂ Ã ¡ π ∫ ø ¡ ™ À ªΗ
µ √Επιτροπή,
À§ø¡
ας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων διατάξεων:
Ελλάδος και της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ελληνικού Εμπορίου (ως εκπρόσωπος των 1. Θα μπορεί να ρυθμίζει τις οφειλές σε 48
εργοδοτών θα συμμετέχει, κάθε φορά, ανά- δόσεις (αντί των 36) χωρίς τις παρατάσεις
λογα με το είδος της επιχείρησης, ο εκπρό- που προβλέπονται για τους ασυνεπείς. Αν
σωπος της αντίστοιχης εργοδοτικής οργά- ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλλει μέχρι
νωσης). Στην ειδική Επιτροπή θα μπορούν και 4 συνεχόμενους μήνες, θα του δίδεται η
να καταφεύγουν για να ρυθμίζουν, με πιο ευκαιρία να συνεχίσει κανονικά την καταβο-
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ΠΟΛ. 1136/2010 (07/10/2010)
Κοινοποίηση
διατάξεων
Ν.3888/2010 α)ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών β)περί συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων και
γ)παράτασης του χρόνου παραγραφής των βεβαιωμένων χρεών.
Εγκύκλιος
ΙΚΑ
Σ659/2010
(05/10/2010) - Καταβολή του επιδόματος αδείας και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και
Πάσχα σε κληρονόμους.
Αρ.Πρωτ
1130277/2010
(05/10/2010) - Ρύθμιση άρθρου
14 Ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α΄).

Ειδικές ρυθμίσεις χρεών για μεγαλο - οφειλέτες
λή των δόσεων από τον επόμενο μήνα. Το
48μηνο θα παρατείνεται τόσους μήνες όσοι
είναι οι μήνες της μη καταβολής της δόσης
και έως 3 φορές εφόσον καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις για 8 συνεχόμενους μήνες
κάθε φορά. Ενώ θα επιτρέπεται μια εκπρόθεσμη δόση κάθε 8μηνο.
2. Μετά από αίτημα του οφειλέτη και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, εφόσον είναι
συνεπής στους όρους της ρύθμισης και δεν
οφείλει τρέχουσες εισφορές, θα μπορεί να
αποφασίζει αιτιολογημένα για τη χορήγηση
βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας
για οποιαδήποτε αιτία εκτιμώντας ελεύθερα το ύψος του παρακρατούμενου ποσού
(δηλ. κάτω του 2% που θα ισχύει γενικώς)
και
3. Θα μπορεί να επαναφέρει στη ρύθμιση
οφειλέτη που δεν τήρησε τους όρους «για

λόγους ανωτέρας βίας». Στοιχεία που θα
λαμβάνονται υπόψη για την κρίση της Επιτροπής «θα είναι το μέγεθος του κινδύνου
για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολουμένων και η συνέπεια
που έχει επιδείξει ο οφειλέτης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του μέχρι την υποβολή της αίτησης».
Χρωστούν 1 εκατ. ευρώ
Το 1 εκατ. πλησιάζουν τα (φυσικά και νομικά) πρόσωπα που χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία. Η ηγεσία του υπουργείου
ελπίζει να εισπράξει, παρά την οικονομική
κρίση που «υπονομεύει» τη ρύθμιση των
χρεών και «κρατά» χαμηλά την ανταπόκριση των οφειλετών, περί τα 4,5 δισ. ευρώ
(το 30% του συνολικού χρέους) τμηματικά
μέσα στην τριετία.

Πηγή: Ημερησία

ΠΟΛ. 1137/2010 (11/10/2010) Περιεχόμενο του Εκκαθαριστικού
Σημειώματος για την περαίωση
των ανέλεγκτων υποθέσεων που
υπάγονται στη ρύθμιση του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3888/2010, χρόνος, τρόπος και διαδικασία έκδοσης και τυχόν διόρθωσης αυτού,
καθώς και αποδοχής του από τον
επιτηδευματία.
Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 29/2010 (01/10/2010)
- Συλλογική σύμβαση εργασίας
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
όλης της χώρας για τα έτη 2010,
2011, 2012.
Εγκύκλιος
ΙΚΑ
Ε41281/2010
(11/10/2010) - Αναστολή δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ( Α.Π.Δ.) μέσω
διαδικτύου για οικοδομοτεχνικά
έργα που βρίσκονται στο Μητρώο
Εργοδοτών του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε κατάσταση « Υπό
Εκκαθάριση» ή «Εκκαθαρισμένα».

Ευέλικτη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα
χρέη προς το Δημόσιο
Με δέλεαρ τη διαγραφή έως και του 100%
των προσαυξήσεων και τις μέχρι και 45
μηνιαίες δόσεις το υπουργείο Οικονομικών καλεί 1.300.000 οφειλέτες του Δημοσίου να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους
τα χρέη τους προς το Δημόσιο, τα οποία
ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ. Όσοι δεν το
πράξουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις ακινήτων και τραπεζικών καταθέσεων. Οι οφειλέτες για να υπαχθούν
στη νέα ρύθμιση θα πρέπει έως τις 29
Οκτωβρίου 2010 να προσέλθουν στην
αρμόδια εφορία ή τελωνείο όπου είναι
βεβαιωμένα τα χρέη και να ζητήσουν την
ένταξή τους στη ρύθμιση.
Όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα
να εξοφλήσουν εφάπαξ το χρέος τους θα
απαλλαγούν 100% από τις προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και θα έχουν έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή
πρόσθετα τέλη που συμβεβαιώθηκαν με
την κύρια οφειλή από το έτος 2007 και
μετά σε ποσοστό από 10% ως 40%.
Οι υπόλοιποι μπορούν να εξοφλήσουν
έως και 45 δόσεις με διαγραφή από 50%
έως και το 95% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Πλειστηριασμοί

Στη ρύθμιση έχουν την ευκαιρία να υπαχθούν και να «γλιτώσουν» από το πλειστηριασμό τα ακίνητά τους οι 90 μεγαλο-οφειλέτες που χρωστούν στο Δημόσιο
35,9 εκατ. ευρώ και όπως αποκάλυψαν οι
διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας
Πληροφορικών Συστημάτων έχουν στην
κατοχή τους 917 ακίνητα. Η ρύθμιση είναι
ιδιαίτερα ευέλικτη, αφού όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών:
Δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες
που δεν θα μπορέσουν να υπαχθούν στη
ρύθμιση μέχρι τις 29 Οκτωβρίου λόγω έλλειψης ρευστότητας να ενταχθούν μεταγενέστερα. Απαραίτητη προϋπόθεση να
καταβάλουν μαζί με την πρώτη δόση και
όλες τις δόσεις της ρύθμισης της επιλογής
τους, των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία καταβολής, από 29.10.2010 μέχρι
και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στη ρύθμιση.
Οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους σε λίγες ή πολλές δόσεις, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητά τους. Ο οφειλέτης που αδυνατεί να
ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης του προγράμματος που επέλεξε μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε ρύθμι-
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Ευέλικτη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη
προς το Δημόσιο
ση με περισσότερες δόσεις, αλλά θα έχει
μικρότερη έκπτωση στις προσαυξήσεις.
Εάν ο οφειλέτης έχει ενταχθεί σε ρύθμιση
με πολλές μηνιαίες δόσεις και αποκτήσει
κατά τη διάρκειά της ταμειακή ευχέρεια
μπορεί με αίτησή του να ζητήσει την υπαγωγή του σε ρύθμιση με λιγότερες μηνιαίες δόσεις, οπότε θα «απολαύσει» μεγαλύτερη έκπτωση στις προσαυξήσεις.
Εάν επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του
υπολοίπου της οφειλής του τότε απαλλάσσεται κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που
αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων
δόσεων της ρύθμισης που τελικά διαμορφώνεται.
Ποσοστό
Για παράδειγμα, αν κάποιος οφειλέτης
έχει ρυθμίσει τις οφειλές του σε 45 μηνιαίες δόσεις (με απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά
ποσοστό 50%) και αποφασίσει την εξόφληση μέσα στην προθεσμία της 11ης
δόσης, τότε το ποσοστό απαλλαγής που
του παρέχεται επί των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής του υπολοίπου
χρέους (που εξοφλείται εφάπαξ) ανέρχεται σε ποσοστό 90% και όχι σε 50%. Ο
οφειλέτης που έχει ζητήσει την υπαγωγή
του σε ρύθμιση με δόσεις και καταβάλει
την πρώτη δόση αλλά μέσα στην προθεσμία της εφάπαξ εξόφλησης (29.10.2010)
καταβάλει και όλες τις υπόλοιπες δόσεις
δικαιούται απαλλαγής από προσαυξήσεις
κατά ποσοστό 100%. Εάν η οφειλή εξοφληθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από
την υποβολή της αίτησης (ημερομηνία αίτησης έως και 29.10.2010) δικαιούται και
έκπτωση των τυχόν πρόσθετων φόρων
και τελών 10% έως 40%.
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης απολέσει την παρούσα ρύθμιση δύναται να
υπαχθεί εκ νέου με την προϋπόθεση ότι
με την κατάθεση της νέας αίτησης για
επανένταξη καταβάλλει αναδρομικά τις
μηνιαίες δόσεις από την προθεσμία της
πρώτης δόσης (29.10.2010) μέχρι την
ημερομηνία της νέας αίτησης.
Διαδικασίες
Οι οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Η αίτηση υποβάλλεται έως και τις 29
Οκτωβρίου 2010 στη ΔΟΥ ή στο Τελωνείο
που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές. Παρέχεται τη δυνατότητα υποβολής αίτησης
και υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση
και μετά την ημερομηνία αυτή εφόσον ο
οφειλέτης καταβάλλει αθροιστικά όλες τις
μηνιαίες δόσεις από την προθεσμία λήξης
της πρώτης δόσης (29.10.2010) μέχρι την
ημερομηνία αίτησής του για υπαγωγή σ’
αυτήν. Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης καταβάλλεται η πρώτη δόση της
ρύθμισης, ή πραγματοποιείται η εφάπαξ
εξόφληση χωρίς να απαιτείται καταβολή
παραβόλου. Οι απαλλαγές της εφάπαξ
εξόφλησης από πρόσθετους φόρους και
πρόσθετα τέλη που χορηγούνται με την
εφάπαξ εξόφληση ισχύουν αν η εξόφληση διενεργηθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 29.10.2010.
Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι την
τελευταία εργάσιμη του Νοεμβρίου 2010.
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Η καθυστέρηση καταβολής
μιας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια
την επιβάρυνση της δόσης αυτής (κεφάλαιο πλέον προσαυξήσεων εκπρόθεσμης
καταβολής) κατά 5% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Για διάστημα δύο ετών (από
1.10.2010 έως και 30.9.2012) δεν επιτρέπεται η χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής για χρέη που βεβαιώθηκαν ταμειακά μέχρι 30.9.2010. Για χρέη
που βεβαιώνονται μετά τις 30.9.2010 οι
έφοροι δύνανται να χορηγούν διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής (ν. 2648/1998),
μόνο όμως για τα χρέη αυτά.
Xρέη που υπάγονται στη ρύθμιση
Oφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι
30.09.2010 και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.
Στη ρύθμιση, υπάγονται:
1. Yποχρεωτικά όσες οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, μέχρι τις 30.09.2010.
Eιδικά για τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στα Tελωνεία, αυτές αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων
επί τελωνειακών παραστατικών, οφειλές
για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή

πληρωμής (πίστωση) με τις διατάξεις του
τελωνειακού κώδικα και έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες, οφειλές που αφορούν
πρόστιμα, πολλαπλά τέλη και ποινές για
παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας,
και το 30% των οποίων είναι απαιτητό με
την κατάθεση προσφυγής κατά λογιστικής πράξης.
2. Oφειλές σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.
3. Tο εναπομένον ποσό οφειλών που
έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.
4. Oφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι
30.09.2010 και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.
5. Eφόσον ζητηθεί:
Oφειλές προσώπων που ευθύνονται μαζί
με τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή
τους, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευθύνη για το συνολικό ποσό βεβαίωσης
(συγκεκριμένης εγγραφής),
Oι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί
συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη, αλλά
επιμεριστικής ευθύνης καταβολής σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής
μερίδας.
Oι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε
από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά
για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του.
6. Oφειλές, που από ειδικό νόμο παρέχεται το δικαίωμα άλλης νομοθετικής ρύθμισης. Mπορεί να ζητηθεί από τον οφειλέτη η εξαίρεσή τους σε οποιοδήποτε
στάδιο αυτής. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζονται οι δόσεις της παρούσας
ρύθμισης.
Eξαιρούνται από την ρύθμιση πρόσωπα
που ευθύνονται μαζί με τον οφειλέτη για
την καταβολή μέρους οφειλής δεν δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό
της οφειλής.

Πηγή: Ημερησία
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Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα για επιδότηση
ασφαλιστικών εισφορών
Υπογράφεται εντός της εβδομάδας η Κοινή
Υπουργική Απόφαση για την έναρξη του
προγράμματος επιδότησης των μηνιαίων
εργοδοτικών εισφορών για 200.000 θέσεις
πλήρους απασχόλησης μέσω του ΟΑΕΔ με
στόχο τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000.
Το πρόγραμμα θα είναι υπό την εποπτεία
της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης Λούκας Κατσέλη και ο συνολικός προϋπολογισμός του αναμένεται να
αγγίξει το 1 δισ. ευρώ.
Oπως τονίζει στην EΞΠPEΣ ο διοικητής του
ΟΑΕΔ Ηλίας Κικίλιας, στόχος της κυβέρνησης είναι η ανάσχεση των απολύσεων και η
στήριξη της βιωσιμότητας κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Κικίλιας επισημαίνει ότι το πρόγραμμα
αυτό υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και οι επιχορηγήσεις, σύμφωνα με το
προσχέδιο, θα διατεθούν ως εξής:
i. για το 50% των επιχορηγούμενων θέσεων,
ήτοι 100.000, που θα καλυφθούν από τις
πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν
από 2-9 άτομα, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, το ποσό της δαπάνης ανέρχεται
στα 487.000.000 ευρώ,
ii. για το 30% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 60.000, θα καλυφθούν από τις
μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από
10-49 άτομα, κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, το ποσό της δαπάνης ανέρχεται
στα 293.000.000 ευρώ,
iii. για το 20% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 40.000, για την ανωτέρω κατηγορία, θα καλυφθούν από τις επιχειρήσεις που
απασχολούν από 50 άτομα και άνω, κατά
την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για ένταξη στο πρόγραμμα, το ποσό της δαπάνης ανέρχεται στα 212.000.000 ευρώ.
Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται
στους 18 μήνες, εκ των οποίων οι 12 αφορούν επιχορήγηση και οι υπόλοιποι 6 δέσμευση για να μη μειώσουν προσωπικό.
Επιχειρήσεις
α) Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά
τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση
προσωπικού.
Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης
και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων

εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί
σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από
μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή
διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε
άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.
β) Η επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα
για το 50% του προσωπικού που απασχολούσε κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησής του για συμμετοχή στο πρόγραμμα
και από ένα (1) μέχρι ογδόντα (80) άτομα
του προσωπικού της κατ’Α ανώτατο όριο,
με την προϋπόθεση να διατηρήσουν στην
επιχείρησή τους, ίσο τουλάχιστον αριθμό
μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον
αριθμό των επιχορηγουμένων καθ’Α όλη
τη διάρκεια του προγράμματος, ήτοι για
δεκαοκτώ (18) μήνες. Στην περίπτωση που
προκύπτει δεκαδικός αριθμός, η στρογγυλοποίηση θα ανάγεται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.
Ωφελούμενοι:
Ωφελούμενοι του προγράμματος, κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της
επιχείρησης, είναι εργαζόμενοι, με έμφαση
στις ειδικές ομάδες οι οποίες αναλύονται ως
εξής:
- εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω (οι
οποίοι έχουν συμπληρώσει το 49ο έτος της
ηλικίας τους, δηλαδή να διανύουν το 50ό
έτος) και
- εργαζόμενοι με αναπηρίες.
Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι πρέπει:
• να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και οι
οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις με καθεστώς πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου για χρονικό διάστημα
δεκαοκτώ (18) μηνών,
• να εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασής τους μέχρι τη λήξη του
προγράμματος.
Τα ωφελούμενα άτομα θα πρέπει να είναι
Eλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους - μέλους
της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα
μας, καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών που
έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης
στην Ελλάδα.
Πώς καθορίζεται το ποσό επιχορήγησης
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό
που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές
εισφορές, για όλους τους κλάδους κύριας

ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μικτή, ΒΑΕ και
Επαγγελματικός Κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις
μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, εκείνων που
το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλλα επικουρικά ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το
ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των αντίστοιχων μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών,
για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές των αντίστοιχων επικουρικών ταμείων, καθώς και των εργοδοτικών
εισφορών, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει
ή συνεισπράττει υπέρ φορέων και κλάδων
κοινωνικής ασφάλισης.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις εργοδοτικές εισφορές, των Δώρων Χριστουγέννων
και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για
τους μήνες που αυτά καταβάλλονται.
Το ποσό επιχορήγησης αποδίδεται μέσω
της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη, σε
ποσοστό: i. εκατό τοις εκατό (100%) για τα
άτομα με αναπηρία. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό του ανωτέρω ποσού
επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές
μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ, ii. εκατό τοις εκατό (100%) για
εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω. Ως
βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό του
ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες
αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους
των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ,
iii. εκατό τοις εκατό (100%) για τους κοινούς
εργαζόμενους. Ως βάση για τον ποσοστιαίο
υπολογισμό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν
μέχρι του ύψους των χιλίων τριακοσίων
(1.300) ευρώ.
Οι αξιώσεις των εργοδοτών για τα παραπάνω ποσά της επιχορήγησης που δεν
ικανοποιούνται μέσω του αλληλόχρεου θα
καταβάλλονται απευθείας στην επιχείρηση
(θεραπεία ενστάσεων κ.λπ.).
Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της επιχορήγησης υπόκειται στον περιορισμό που προβλέπεται στο άρθρο 2.3 της παρούσας.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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Κερδισμένοι και χαμένοι με το νέο φορολογικό σύστημα
Oι φόροι για τα εισοδήματα του 2010, θα
υπολογιστούν με τη νέα ενιαία φορολογική
κλίμακα που προβλέπει αφορολόγητο όριο
12.000 ευρώ για όλους, το οποίο κατοχυρώνεται με την προσκόμιση αποδείξεων και
συντελεστές φόρου που κυμαίνονται από
18% έως 45%.
Kερδισμένοι της νέας κλίμακας είναι οι φορολογούμενοι με εισοδήματα έως 39.000
ευρώ, ενώ περισσότεροι φόροι προκύπτουν για τους έχοντες εισοδήματα άνω
των 40.000 ευρώ.
Mε βάση την κλίμακα θα υπολογιστούν και
τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος
δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί τα οποία
φορολογούνταν αυτοτελώς με συντελεστές
από 5% έως 20%.
Oι φορολογικές επιβαρύνσεις από την
εφαρμογή της νέας κλίμακας αρχίζουν από
το όριο εισοδήματος των 40.000 ευρώ και
αυξάνονται κατακόρυφα για τους έχοντες
εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ, στα
οποία επιβάλλεται ανώτερος συντελεστής
45%.
Tο αφορολόγητο των 12.000 ευρώ αυξάνεται κατά 1.500 ευρώ αν ο φορολογούμενος
έχει ένα προστατευόμενο παιδί, κατά 3.000
ευρώ αν έχει δύο, κατά 11.500 αν έχει τρία
και κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν
του τρίτου. Oι βασικότερες αλλαγές που
επέρχονται στη φορολογία εισοδήματος
φυσικών προσώπων και αποτυπώνονται
στην εγκύκλιο εφαρμογής του νέου φορολογικού νόμου είναι οι εξής:
1. «Ψαλιδίζονται» οι εκπτώσεις δαπανών
που αφορούν στα ασφάλιστρα ζωής, τις
δωρεές στο Δημόσιο, τις δικηγορικές αμοιβές και τους τόκους στεγαστικών δανείων
που ελήφθησαν από την 1η Iανουαρίου
2009 και μετά. Kάθε μία από τις δαπάνες αυτές θα εκπίπτει πλέον σε ποσοστό 20% από
το φόρο.
2. Mείωση φόρου 10%, και μέχρι 6.000 ευρώ,
της δαπάνης που καταβάλλεται για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου, οι
οποίες θα προκύψουν μετά από ενεργειακή
επιθεώρηση (αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο κ.λπ.).
3. Kαταργούνται, αναδρομικά από την 11-2010, όλες οι διατάξεις που προβλέπουν
αυτοτελή φορολόγηση εισοδημάτων. Aποζημιώσεις, επιδόματα και αμοιβές που μέχρι το 2009 φορολογούνταν αυτοτελώς με
χαμηλούς συντελεστές φόρου από 5% έως
20% εντάσσονται πλέον στην ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με υψηλότερους συντελεστές, κλιμακούμενους από 18% έως 45%.
4. Kαταργούνται οι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος για τις ακόλουθες κα-

τηγορίες πολιτών:
- Aνέργους, με συνολικά ετήσια εισοδήματα
που ξεπερνούν τα 30.000 ευρώ.
- Bουλευτές και δικαστές.
- Eρασιτέχνες αθλητές.
- Δημοσίους υπαλλήλους αποσπασμένους
σε πολιτικά γραφεία.
- Mουσικούς.
- Διπλωματικούς υπαλλήλους.
5. Aπαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος
τα καθαρά κέρδη από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου
επαγγέλματος μέχρι του ποσού των 30.000
ευρώ, για όσους είναι κάτω των 35 ετών και
έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών
το 2010.
6. Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού του φόρου στις αποζημιώσεις απόλυσης που καταβάλλονται από 23-4-2010 και μετά. O φόρος υπολογίζεται με βάση την παρακάτω
κλίμακα:
- Για ποσό αποζημίωσης μέχρι 60.000 ευρώ:
συντελεστής φόρου 0%.
- Για το τμήμα της αποζημίωσης από τα
60.001 έως τα 100.000 ευρώ συντελεστής
φόρου 10%.
- Για το τμήμα της αποζημίωσης από τα
100.001 έως 150.000 ευρώ συντελεστής
φόρου 20%.
- Για το τμήμα της αποζημίωσης από τα
150.001 ευρώ και άνω συντελεστής φόρου
30%.
7. Mεταβάλλεται από την 1/1/2011 ο χρόνος απόκτησης και φορολογίας του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα. Ως
τέτοιος ορίζεται πλέον ο χρόνος κατά τον
οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον
ελεύθερο επαγγελματία και όχι ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής που ίσχυε.
8. Kαταργείται από την 1/1/2011 η παρακράτηση φόρου 20% στο ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα όταν η
συναλλαγή είναι μέχρι 300 ευρώ.
9. Yποχρεωτικώς ηλεκτρονικά η υποβολή
των οριστικών δηλώσεων για αμοιβές από
ελευθέρια επαγγέλματα και για εισόδημα
από εμπορικές επιχειρήσεις.
10. Kαταργείται η φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητα που αποκτούν τα
πρόσωπα στα οποία έχει μεταβιβαστεί με
οριστικό συμβόλαιο το ενοχικό δικαίωμα
ενάσκησης επικαρπίας.

11. Aπαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής φορολογικής δήλωσης τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εισόδημα μέχρι
6.000 ευρώ, το οποίο προκύπτει αποκλειστικά με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες
διαβίωσης.
12. Yποχρεωτική από το 2011 η υποβολή
των φορολογικών από όλα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και από κάθε
άλλο φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία,
του οποίου όμως η δήλωση υποβάλλεται
από λογιστή. H ηλεκτρονική υποβολή της
δήλωσης θα είναι προαιρετική για τους
υπόλοιπους φορολογούμενους.
13. Φόρος από 10% έως 90% επιβάλλεται
στα μπόνους των στελεχών τραπεζών αλλά
και στις παροχές οικονομικών κινήτρων πάσης φύσεως που καταβάλλονται από εργοδότες σε εργαζόμενους που ασκούν δικαίωμα συνταξιοδότησης.
14. H απαίτηση κατά του Δημοσίου επιστροφής καταβληθέντος φόρου παραγράφεται μετά τρία έτη από την ημερομηνία
υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης.
15. Παρέχεται η δυνατότητα στους συζύγους που βρίσκονται σε διάσταση ή διάζευξη να λαμβάνουν αντίγραφο της κοινής
δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους
και του εκκαθαριστικού σημειώματος που
προκύπτει από αυτή, τόσο του οικον. έτους
της υποβολής της αίτησης χορήγησής τους
όσο και των προηγούμενων ετών. Στην έννοια της κοινής δήλωσης περιλαμβάνονται
και όλα τα έντυπα και δικαιολογητικά που
συνυποβάλλονται με τη δήλωση, καθώς
και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο υπάρχει
στο φάκελο της κοινής δήλωσης. Eιδικά
επί συνιδιοκτησίας ακινήτου, χορηγούνται
από το φάκελο του συνιδιοκτήτη που το
εκμίσθωσε μονομερώς, αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου και λοιπά στοιχεία που
αφορούν το κοινό ακίνητο, στους λοιπούς
συνιδιοκτήτες, για διεκδίκηση των νόμιμων
δικαιωμάτων τους στο δικαστήριο και δήλωση των εισοδημάτων τους από το ακίνητο αυτό.
16. H οφειλή για φόρο, τέλη και εισφορές
που αναλογούν στα εισοδήματά των συζύγων, που υποχρεούνται στην υποβολή κοινής δήλωσης, βεβαιώνεται (από τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2011 και μετά)
στον κάθε σύζυγο χωριστά και η ευθύνη για
την καταβολή τους βαρύνει επίσης τον καθένα από αυτούς χωριστά.
Πηγή: Ημερησία
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Oι 5 παγίδες με τα τεκμήρια
Πονοκέφαλο σε εκατοντάδες χιλιάδες
φορολογουμένους προκαλούν ήδη
τα νέα τεκμήρια διαβίωσης με τις πέντε παγίδες που έχουν στήσει. Πολλοί
φορολογούμενοι που κατοικούν σε μισθωμένη κύρια κατοικία ή έχουν αποκτήσει πρώτη κατοικία με στεγαστικό
δάνειο ή έχουν κληρονομήσει ακίνητα
κινδυνεύουν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο από αυτόν που αναλογεί στα
πραγματικά τους εισοδήματα.
Με το νέο σύστημα το υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί να εντοπίσει
όσους τα τελευταία χρόνια φοροδιαφεύγουν συστηματικά και να εισπράξει 700 εκατ. ευρώ το 2011.
Ομως στη νέα διαδικασία κινδυνεύουν
να «εγκλωβιστούν»
1. Φορολογούμενοι, κυρίως ελεύθεροι
επαγγελματίες, που ενώ έχουν στην
κατοχή τους ακριβές και μεγάλες κατοικίες, πισίνα, πολυτελή αυτοκίνητα,
σκάφος αναψυχής, οικιακή βοηθό
και πληρώνουν δίδακτρα σε ιδιωτικά
σχολεία, δήλωναν μέχρι σήμερα στην
Εφορία προκλητικά χαμηλά εισοδήματα, ακόμη και στα όρια της φτώχειας.
Πολλοί από αυτούς θα υποχρεωθούν
το 2011 να εμφανίσουν στη φορολογική τους δήλωση υψηλότερα εισοδήματα. Διαφορετικά θα φορολογηθούν με
βάση τα τεκμήρια ή τις «αντικειμενικές
δαπάνες διαβίωσης». Ας πάρουμε το
παράδειγμα ενός γιατρού που δηλώνει ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ και
διαθέτει μονοκατοικία 200 τ.μ. στην
Κηφισιά, ένα εξοχικό 150 τ.μ., δύο αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού (2.500 και
3.000 κ.εκ.) και στέλνει τα παιδιά του
σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο πληρώνοντας 18.000 ευρώ τον χρόνο για δίδακτρα. Με βάση τα νέα τεκμήρια το
ελάχιστο ετήσιο εισόδημά του υπολογίζεται σε 66.356 ευρώ.
Με το νέο σύστημα θα υποχρεωθεί να
εμφανίσει εισόδημα αυξημένο κατά
33% και να πληρώσει περισσότερο
φόρο κατά 54% ή 6.342 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο
Οικονομικών προετοιμάζεται για την
εφαρμογή των νέων τεκμηρίων και
έχει ζητήσει ήδη από ιδιωτικά σχολεία
τις λίστες με τα ονόματα των μαθητών
που φοιτούν.

2. Φορολογούμενοι που έχουν αποκτήσει πρώτη κατοικία με στεγαστικό
δάνειο.
Θα πρέπει το εισόδημά τους να δικαιολογεί την ετήσια καταβολή των δόσεων αποπληρωμής. Σε περίπτωση που
τα εισοδήματα του φορολογουμένου
δεν καλύπτουν τις δαπάνες για την
απόκτηση πρώτης κατοικίας, τότε οι
δαπάνες αυτές θα λαμβάνονται υπόψη
για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός του.
Παράδειγμα ένας έγγαμος μισθωτός
με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ. Το
2005 έλαβε στεγαστικό δάνειο 150.000
ευρώ για την απόκτηση πρώτης κατοικίας εμβαδού 120 τ.μ. στο Χαλάνδρι.
Για την εξυπηρέτηση του δανείου ο
φορολογούμενος πληρώνει τον χρόνο
8.000 ευρώ. Επίσης ο φορολογούμενος
αυτός έχει στην κατοχή του ακόμη ένα
σπίτι (μονοκατοικία) 90 τ.μ. στο χωριό, ένα ΙΧ αυτοκίνητο 1.600 κ.εκ. και
μία βάρκα τριών μέτρων μηχανοκίνητη. Το συνολικό ποσό των τεκμηρίων
που τον βαρύνουν φθάνει στα 26.040
ευρώ και είναι υψηλότερο από το δηλούμενο εισόδημα. Αν δεν μπορέσει
να καλύψει τα τεκμήρια θα πληρώσει
επιπλέον φόρο 272,80 ευρώ.
3. Φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο όριο
των 12.000 ευρώ που έχουν αποκτήσει
από κληρονομιά ή γονική παροχή κατοικία και διαθέτουν παράλληλα ένα
αυτοκίνητο μεσαίου ή μεγάλου κυβισμού κινδυνεύουν να βρεθούν πάνω
από το αφορολόγητο όριο.
Για παράδειγμα ένας άγαμος με ετήσιο
εισόδημα 11.000 ευρώ έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του μονοκατοικία 120 τ.μ. στην οποία κατοικεί και έχει
στην κατοχή του ένα αυτοκίνητο 1.600
κ.εκ. Με το νέο σύστημα των τεκμηρίων το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα
για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο
ανέρχεται σε 12.480 ευρώ. Ανεβαίνει
δηλαδή πάνω από το αφορολόγητο
όριο και θα κληθεί να πληρώσει φόρο
αν δεν μπορέσει να καλύψει το τεκμήριο.
4. Γονείς που συντηρούν παιδιά τα
οποία είναι φαντάροι και διαθέτουν

αυτοκίνητο ή σπίτι στ’ όνομά τους.
Στην περίπτωση αυτή η διαφορά μεταξύ αντικειμενικής και πραγματικής
δαπάνης περιουσιακών στοιχείων
λαμβάνεται υπόψη και προστίθεται
στη συνολική αντικειμενική δαπάνη του γονέα. Ετσι για έναν φαντάρο
ο οποίος δεν μπορεί να καλύψει το
τεκμήριο 3.600 ευρώ για αυτοκίνητο
1.400 κ.εκ. που έχει στην κατοχή του,
η διαφορά θα επιβαρύνει τους γονείς
του και συγκεκριμένα εκείνον που έχει
το μεγαλύτερο εισόδημα.
5. Συνταξιούχοι με μικρές συντάξεις
και περιουσιακά στοιχεία, τα οποία
έχουν αποκτήσει κατά της διάρκεια
μιας ολόκληρης ζωής.
Για τους συνταξιούχους προβλέπεται
ότι όσοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος
της ηλικίας τους θα έχουν έκπτωση
30% στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
αν κάποιος συνταξιούχος με βάση τα
τεκμήρια έχει τεκμαρτά εισοδήματα
20.000 ευρώ, η Εφορία θα του ζητήσει να δικαιολογήσει τα 14.000 ευρώ,
αφού θα υπολογιστεί έκπτωση 30%
επί του ποσού των 20.000 ευρώ.
Αρα αν ο συγκεκριμένος συνταξιούχος λαμβάνει ετησίως σύνταξη 15.000
ευρώ, τότε με βάση το παραπάνω
παράδειγμα δεν θα επιβαρυνθεί. Σε
αντίθετη περίπτωση θα φορολογηθεί
με βάση τα τεκμήρια και θα κληθεί να
πληρώσει πρόσθετους φόρους.
Για τους φορολογουμένους με μεσαία
εισοδήματα και τυπικά περιουσιακά
στοιχεία (ένα διαμέρισμα και ένα αυτοκίνητο) τα τεκμήρια δεν φαίνεται
να συνιστούν ουσιαστικό πρόβλημα.
Βέβαια και όσοι πιαστούν στην τσιμπίδα των νέων τεκμηρίων έχουν το
δικαίωμα να καλύψουν τη διαφορά
επικαλούμενοι «αποταμιεύσεις» προηγούμενων ετών, δηλαδή ποσά από τα
εισοδήματα προηγούμενων ετών τα
οποία δεν δαπάνησαν ή από πώληση
περιουσιακών στοιχείων, υπεραξία μετοχών, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών.
ΠΗΓΗ: Έθνος

