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- 13 συμβουλές για τα λάθη της
περαίωσης
-10.000 κουπόνια εργασίας
-Ανατροπή σε ωράρια εργασίας
και μισθούς
- Εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχειακών μονάδων
από την υποχρέωση ασφάλισης
στον ΟΑΕΕ
- Οδηγίες και διευκρινίσεις για
την περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών
- Σύνταξη με 5.500 ένσημα για
μητέρες ανηλίκων

Εκλογική Διακήρυξη
και Προγραμματικές
Θέσεις Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.
Εκλογικά Τμήματα
Ο.Ε.Ε σε όλη την
Ελλάδα πού θα ψηφίσετε
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Ερωτήσεις- Απαντήσεις σε φορολογικά Θέματα-15/11/2010
Εγκύκλιος
ΙΚΑ
77/2010
(05/11/2010) - Συνταξιοδότηση
μητέρων ανηλίκων τέκνων κατ΄
εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 10 παρ. 17 περ. β του Ν.
3863/2010.

ΠΟΛ. 1152/2010 (04/11/2010) Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Τ.Υ.Δ.Ε.

ΠΟΛ. 1153/2010 (05/11/2010) Προσκόμιση αχρησιμοποίητων,
θεωρημένων φορολογικών στοιχείων για ακύρωση, κατά τη διακοπή εργασιών των επιτηδευματιών.

ΠΟΛ. 1151/2010 (03/11/2010)
- Έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων
μηχανογραφικά με τη χρήση
φορολογικών μηχανισμών του
ν.1809/1988 ευρισκομένων σε χώρους τρίτων.

Εγκύκλιος
ΙΚΑ
75/2010
(01/11/2010) - Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)

Εγκύκλιος
ΙΚΑ
74/2010
(01/11/2010) - Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών – υπεύθυνος εργοδότης.

Αρ.Πρωτ
1140348/2010
(25/10/2010) - Άμεση εφαρμογή
της ΠΟΛ. 1140/15.10.10 Α.Υ.Ο.

13 συμβουλές για τα λάθη της περαίωσης
Συμβουλές και διευκρινίσεις για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της τελευταίας δεκαετίας έδωσε χθες το
υπουργείο Οικονομικών, μετά το αλαλούμ
που προκάλεσαν τα λανθασμένα εκκαθαριστικά σημειώματα.
Το υπουργείο αναγνωρίζει ότι υπάρχει πιθανότητα σφαλμάτων στα εκκαθαριστικά
και μεταθέτει την ευθύνη για τον εντοπισμό
τους στους ίδιους τους φορολογούμενους.
Με χθεσινή του ανακοίνωση καλεί τους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες
να ελέγξουν προσεκτικά το περιεχόμενο
των σημειωμάτων της περαίωσης και στην
περίπτωση που δεν συμφωνούν να προσέλθουν στην εφορία τους για διορθώσεις.
Με την πληρωμή της προκαταβολής ο φορολογούμενος αποδέχεται ως σωστό το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού και τότε δεν
υπάρχει δρόμος επιστροφής.
Το υπουργείο «απολογούμενο» για τα σημειώματα που εστάλησαν σε συνταξιούχους
που έχουν κλείσει την επιχείρησή τους εδώ
και πολλά χρόνια καθώς και σε πεθαμένους,
αναφέρει ότι τα λάθη οφείλονται:
Στον μεγάλο όγκο φορολογικών δεδομένων που είχε να επεξεργαστεί η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων,
αφού η ρύθμιση αφορά περισσότερες από
4 εκατομμύρια ανέλεγκτες χρήσεις.
Σε στοιχεία-πληροφορίες που λείπουν από
το μηχανογραφικό σύστημα. Για παράδειγμα, εάν δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος συγγενούς, το μηχανογραφικό σύστημα δεν τον
εξαιρεί και θα εκδοθεί εκκαθαριστικό στο
όνομα του θανόντος. Αν έχει γίνει δήλωση
του θανάτου, αλλά δεν έχει γίνει αποποίηση, το μηχανογραφικό σύστημα δεν εξαιρεί
και θα εκδοθεί εκκαθαριστικό, το οποίο
αποστέλλεται στους κληρονόμους.
Εάν δεν έχει γίνει διακοπή εργασιών και
κλείσιμο βιβλίων στη Δ.Ο.Υ., το μηχανογραφικό σύστημα θα εκδώσει εκκαθαριστικό
σημείωμα εφόσον η επιχείρηση θεωρείται
ότι εξακολουθεί να είναι φορολογικά ενεργή.
Εάν έχει γίνει διακοπή εργασιών αλλά οι
χρήσεις δεν έχουν ελεγχθεί από την Εφορία,
το μηχανογραφικό σύστημα θα εκδώσει εκκαθαριστικό σημείωμα για τις μεσολαβούσες χρήσεις μέχρι το έτος της διακοπής. Σε
κάθε περίπτωση η υπαγωγή στη ρύθμιση
αφορά στις ανέλεγκτες χρήσεις για τις οποίες θεωρείται φορολογικά ανενεργή μια επιχείρηση.
Διευκρινίσεις
Ειδικότερα το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τις εξής διευκρινίσεις:
Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι προαιρετική.

Εκκαθαριστικά για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα λάβουν όλοι οι επιτηδευματίες και οι
επιχειρήσεις.
Τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν από τη
Γ.Γ.Π.Σ και θα αφορούν όλες τις ανέλεγκτες
χρήσεις από το 2000 έως και το 2009, εξαιρουμένων όσων έχουν προβεί σε αυτοπεραίωση και δεν έχουν ενταχθεί στο δείγμα
ελέγχου.
Για κάθε χρήση, ανεξαρτήτως ακαθάριστων
εσόδων υπάρχει ελάχιστο ποσό καταβολής
προκειμένου ο φορολογούμενος να υπαχθεί στη ρύθμιση εάν επιθυμεί και να γίνει
κατάργηση της φορολογικής εκκρεμότητας
για τις χρήσεις που θα επιλέξει να υπαχθεί.
Κάθε φορολογούμενος-αποδέκτης εκκαθαριστικού θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά
την ορθότητα των στοιχείων του εκκαθαριστικού του, μόλις το παραλάβει.
Εφόσον συμφωνεί, μπορεί να περαιώσει
επιλεκτικά όσες χρήσεις αποφασίσει, με την
προϋπόθεση ότι θα είναι συνεχόμενες από
την παλαιότερη μέχρι την πιo πρόσφατη.
Με την καταβολή ποσοστού 20% από το
συνολικό ποσό που αφορά στις χρήσεις
που επιλέγει να ρυθμίσει ως προκαταβολή,
τεκμαίρεται η από μέρους του ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή των στοιχείων
του εκκαθαριστικού σημειώματος.
Η αποδοχή των όρων της ρύθμισης δια της
καταβολής, σύμφωνα με το μηχανογραφικό
δελτίο, της πρώτης δόσης ή του συνολικού
ποσού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι
τις 18 Νοεμβρίου 2010 και γίνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα.
Εφόσον το ποσό που απομένει μετά την
προκαταβολή εξοφληθεί μέσα στον χρόνο
καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται
έκπτωση 10% επ’ αυτού.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2010, δηλαδή τελευταία ημέρα
του επόμενου μήνα από την αποδοχή της
ρύθμισης που περιλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό.
Εάν ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με
τα ποσά του εκκαθαριστικού, απευθύνεται
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε καταβολή.
Εφόσον επέλθουν μεταβολές στο εκκαθαριστικό από τη Δ.Ο.Υ. και ο φορολογούμενος
συμφωνήσει με τις μεταβολές, η πληρωμή
της προκαταβολής πρέπει να γίνει μέχρι τις
29 Νοεμβρίου 2010 και γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Εφόσον από την επανεξέταση του εκκαθαριστικού στη Δ.Ο.Υ. δεν προκύψουν τροποποιήσεις, η πληρωμή της προκαταβολής
γίνεται μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2010 σε
τράπεζα.
ΠΗΓΗ: Εθνος
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10.000 κουπόνια εργασίας
∆ύο προγράµµατα ρίχνει ο ΟΑΕ∆ στη µάχη
κατά της ανεργίας, η οποία προσλαµβάνει
εκρηκτικές διαστάσεις: το κουπόνι εργασίας,
το οποίο θα αφορά 10.000 επιδοτούµενους
ανέργους, αλλά και το κουπόνι των 1.000
ευρώ για τη δωρεάν κατάρτιση και πρακτική
άσκηση των νέων (έως 24ετών) ανέργων.
Το πρόγραµµα µετατροπής του επιδόµατος
ανεργίας σε επιταγή επανένταξης θα
αφορά 10.000 ανέργους. Ηδη το σχετικό
πρόγραµµα δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Oι επιχειρήσεις, για να
ενταχθούν στο πρόγραµµα, δεν θα πρέπει να έχουν µειώσει το προσωπικό τους
ούτε και να το µειώσουν στη διάρκεια του
προγράµµατος (τουλάχιστον για 24 µήνες).
Θα καταβάλουν ως µισθό τη διαφορά
µεταξύ του ποσού του επιδόµατος ανεργίας (το οποίο θα είναι προσαυξηµένο κατά
14 ευρώ ηµερησίως για κάθε µακροχρόνια
άνεργο) και, αν αποφασίσουν να τους καταρτίσουν, θα δικαιούνται επιχορήγηση
2.000 ευρώ ανά άτοµο (σε αυτή την περίπτωση θα δεσµεύονται να διατηρήσουν το
σύνολο του προσωπικού για 42 µήνες).
Το κουπόνι επανένταξης στην αγορά εργασίας θα έχει πολλαπλές χρήσεις. ∆ηλαδή, ο
άνεργος θα µπορεί να το εξαργυρώνει είτε
για την κατάρτισή του – µε προϋπόθεση ο
φορέας που θα αναλάβει το έργο, να του
παρέχει και δυνατότητα επανένταξης στην
αγορά εργασίας – είτε για την πρόσληψή
του σε επιχειρήσεις.
Η «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» θα χορηγείται στον επιδοτούµενο λόγω
τακτικής ή µακροχρόνιας ανεργίας ταυτόχρονα µε την ένταξή του στους καταλόγους
εγγεγραµµένων ανέργων του ΟΑΕ∆. Εκτός
από τη λύση της κατάρτισης, σε ιδιωτικό
ΚΕΚ ή άλλο φορέα, ο άνεργος θα µπορεί να
εξαργυρώνει την επιταγή του και σε επιχειρήσεις, οι οποίες θα προσλαµβάνουν τους
δικαιούχους της επιταγής προκειµένου να

επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά δύο φάσεις. Η Α’ φάση θα διαρκεί από
την πρόσληψη του ανέργου στην επιχείρηση µέχρι τη λήξη της διάρκειας επιδότησης.
Η Β’ φάση θα αφορά το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα µέχρι τη συµπλήρωση των
24 µηνών για αµιγή απασχόληση ή των 30
µηνών όταν έχει υλοποιηθεί κατάρτιση.
Οι προϋποθέσεις
∆ικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. Για
να υπαχθούν στο πρόγραµµα, δεν θα πρέπει να έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του
τριµήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής
στο πρόγραµµα, σε µείωση προσωπικού
λόγω καταγγελίας σύµβασης εργασίας. Σε
περίπτωση απόλυσης, θα πρέπει να έχουν
προβεί σε αντικατάσταση του µισθωτού έως
την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων. Η
προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που
δηµιουργήθηκαν έπειτα από µεταβίβαση ή
αλλαγή νοµικής µορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε
το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας.
Το κουπόνι των 1.000 ευρώ
Επίσης κoυπόνι αξίας τουλάχιστον 1.000
ευρώ που θα έχει ως αντίκρυσµα τη δωρεάν
κατάρτιση και πρακτική άσκηση των νέων
σε ηλικία (έως 24 ετών) ανέργων, αλλά και
των εργαζοµένων οι οποίοι απασχολούνται
σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, θα µοιράσει
ο ΟΑΕ∆ περί τα τέλη του 2010. Ο άνεργος ή
ο νέος εργαζόµενος θα µπορεί να εξαργυρώσει το κουπόνι - επιταγή, παρακολουθώντας εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία
θα προβλέπουν και την πρακτική άσκηση
σε επιχειρήσεις.
Νέα προγράµµατα
Παράλληλα σχεδιάζεται να ανακοινωθούν
και τα παρακάτω νέα προγράµµατα από
τον ΟΑΕ∆:

Ολοκληρωµένο
πρόγραµµα
συµβουλευτικής, κατάρτισης και ένταξης
στην αγορά εργασίας στις 13 νέες περιφέρειες της χώρας µε βάση τις τοπικές ανάγκες και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα κάθε
περιοχής. Πρόγραµµα για τη δωρεάν υποστήριξη – µε ειδικούς συµβούλους – της
προσαρµογής των επιχειρήσεων στα νέα
δεδοµένα και για την αποτροπή οµαδικών
απολύσεων.
Πρόγραµµα υποβοήθησης νέων πτυχιούχων επιστηµόνων για να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας και να αυτοαπασχοληθούν στο αντικείµενο των σπουδών τους
δηµιουργώντας, µε επιχορήγηση, ακόµη
και εταιρείες.
Συν 236.900 άνεργοι µέσα σε δύο χρόνια
Έκρηξη της ανεργίας (β’ τρίµηνο 2010) καταγράφει σε έρευνά του το ΙΝΕ - ΓΣΕΕ. Ετσι,
κατά τα δύο τελευταία χρόνια, σε σχέση δηλαδή µε το 2008 η απασχόληση στη χώρα
µειώθηκε συνολικά κατά 155.135 πρόσωπα
(ποσοστό 3,4%), σε αντίθεση µε τους ανέργους οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 236.900
(ποσοστό 66,3%)! Σύµφωνα µε την έρευνα:
Κύριο χαρακτηριστικό στη µεταβολή των
ανέργων είναι ο διπλασιασµός του αριθµού
των ανέργων που έχουν εργαστεί στο παρελθόν κατά 225.755, µε αποτέλεσµα να
ανέρχονται πλέον σε 452.600,
δηλαδή σε µέγεθος µεγαλύτερο από τον
συνολικό αριθµό των ανέργων του αντίστοιχου περσινού τριµήνου (442.560 το
2009).
Τα 2/3 της µεταβολής των ανέργων αντιστοιχεί στην αύξηση των ανέργων ηλικίας
άνω των 30 ετών, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά
173.240 (ποσοστό 86,2%). Η πλήρης απασχόληση την εν λόγω διετία µειώθηκε κατά
187.200 απασχολούµενους.
Το κύριο βάρος της κρίσης υφίστανται οι
νέοι µέχρι 29 ετών, των οποίων η απασχόληση µειώθηκε κατά 108.440 πρόσωπα (ποσοστό 12,7%).
ΠΗΓΗ: Τα Νέα

Ανατροπή σε ωράρια εργασίας και μισθούς
Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα εργασιακά προωθεί η κυβέρνηση στο οποίο
προβλέπεται: Μεγαλύτερη ευελιξία στη
διαχείριση των ωρών εργασίας, με τη
χρήση «ευέλικτων» ωραρίων για την
κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων χωρίς πρόσθετη αμοιβή για τον
εργαζόμενο καθώς και στους μισθούς,

με καταβολή χαμηλότερων μισθών με
επιχειρησιακές συμβάσεις. Επιπλέον, η
κυβέρνηση αφήνει ανοικτό παράθυρο
για μείωση εισφορών.
Λ. Κατσέλη
Η υπουργός Εργασίας Λ. Κατσέλη μιλώντας σε συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

δήλωσε ότι στις επόμενες εβδομάδες
(και πάντως μετά την καθοριστική συνάντηση που θα έχει την ερχόμενη Δευτέρα με την τρόικα) θα προωθήσει στη
Βουλή ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που
θα αφορά:
1 Τις συλλογικές συμβάσεις και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορεί οι
επιχειρησιακές συμφωνίες να προβλέΣυνέχεια στη σελίδα 4
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Ανατροπή σε ωράρια εργασίας και μισθούς
πουν την καταβολή χαμηλότερων (από
τις κλαδικές και ενδεχομένως από την
ΕΓΣΣΕ) αποδοχών. Οπως είπε η υπουργός στόχος είναι «να δοθεί η δυνατότητα
στις επιχειρήσεις -και ιδίως στις μικρέςνα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα
που ορθώνονται μπροστά τους λόγω
της κρίσης, αλλά και να μην επιτραπεί η
απορρύθμιση της αγοράς εργασίας». Το
επικρατέστερο σενάριο προβλέπει τον
έλεγχο των σχετικών επιχειρησιακών
συμβάσεων από τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να δικαιολογείται η καταβολή χαμηλότερου μισθού.
2 Την παραχώρηση στις επιχειρήσεις και
στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ευελιξίας στη διαχείριση των ωρών εργασίας. Η ισχύουσα νομοθεσία δίδει τη δυνατότητα, κατόπιν συμφωνιών, για την
εφαρμογή 10ωρης εργασίας χωρίς πρόσθετη αμοιβή όπως και για την εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Διατηρούνται ωστόσο αρκετές γραφειοκρατικές
διαδικασίες για την αλλαγή ωραρίων και
την αναγγελία στις υπηρεσίες.
3 Την αλλαγή του καθεστώτος της Διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών
«έτσι ώστε οι εργαζόμενοι και οι εργο-

δότες να μπορούν να προσφεύγουν ισότιμα στον οργανισμό Μεσολάβησης και
Διαιτησίας».
4 Την ηλεκτρονική διασύνδεση ΟΑΕΔ,
ΣΕΠΕ, ΙΚΑ για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχουν στις επιχειρήσεις και
να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος που
απαιτείται για την κατάθεση περιοδικών
και άλλων δηλώσεων (πρόσληψης, απόλυσης, μεταβολών στους όρους αμοιβής
και εργασίας). Ηδη έχει συγκροτηθεί στο
υπουργείο ομάδα εργασίας η οποία επεξεργάζεται τις ελάχιστες απαιτήσεις του
ηλεκτρονικού συστήματος έτσι ώστε να
διευκολύνει, παράλληλα, τον εντοπισμό
της αδήλωτης εργασίας.
5 Τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας (δηλαδή των εισφορών).
«Το μη μισθολογικό κόστος στη χώρα
μας είναι πολύ υψηλό? σε συνεννόηση
με τα ασφαλιστικά ταμεία εξετάζουμε
πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτό το
κόστος για την επιχείρηση και τον εργαζόμενο, έτσι ώστε πραγματικά να αυξηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που
έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, η ελληνική οικονομία», είπε η υπουργός. Η Λ.
Κατσέλη είπε ότι σε πρώτο στάδιο θα

μειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων για
τις χρονοβόρες διαδικασίες που αντιμετωπίζουν υποβάλλοντας τις δηλώσεις
τους σε ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ και ΙΚΑ». Μείωση
των εισφορών έχει προαναγγείλει, ήδη,
ο διοικητής του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ρ. Σπυρόπουλος. Η μείωση θα γίνει μέσω της καθιέρωσης 5 πακέτων «κάλυψης» αντί των
800 που ισχύουν σήμερα (ανάλογα με
την ειδικότητα, τις ώρες εργασίας κ.ά.)
δυσχεραίνοντας τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών και τους ελέγχους.

Οι αλλαγές που προωθούνται
Επιχειρησιακές συμβάσεις με αμοιβές
χαμηλότερες των κλαδικών συμβάσεων
είτε της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης.
Ευελιξία στο εργασιακό ωράριο με τη
δυνατότητα δεκάωρης εργασίας χωρίς
πρόσθετη αμοιβή.
Αλλαγή στο καθεστώς της δυνατότητας
προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
Μειώσεις εργοδοτικών εισφορών μέσω
της καθιέρωσης στο ΙΚΑ πέντε «πακέτων» ασφαλιστικής κάλυψης.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχειακών μονάδων
από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ
Με νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί
στις αρχές του 2011, το υπουργείο Εργασίας
εξαιρεί τους ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχειακών μονάδων από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.
Στην παραπάνω δέσμευση προέβη
ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός
Γ.Κουτρουμάνης προς τον πρόεδρο του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Γ.Τσακίρη, στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας πριν από λίγες ημέρες στο υπουργείο.

Υπογραμμίζεται ότι μέσω της συγκεκριμένης ρύθμισης, που θα καταρτιστεί ειδικά
για τους ξενοδόχους και θα ενταχθεί σε
νομοσχέδιο του υπουργείου, οι μικρές ξενοδοχειακές μονάδες θα τύχουν ανάλογης
ασφαλιστικής μεταχείρισης με τις αντίστοιχης δυναμικότητας επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων.
Ταυτόχρονα, σε απευθείας συνεννόηση του
κ. Κουτρουμάνη με τον διοικητή του ΟΑΕΕ
επιδιώκεται να υπάρξει περίοδος ανοχής
έως ότου επιτευχθεί οριστική διευθέτηση

μέσω του αναφερόμενου νόμου των υπόχρεων για ασφάλιση ξενοδόχων στον ΟΑΕΕ,
οι οποίοι υπολογίζονται σε 1.500 περίπου.
Τέλος, στο περιθώριο της συνάντησης συμφωνήθηκε η άμεση και ενδελεχής εξέταση
από πλευράς υπουργείου, σειράς ζητημάτων που έχουν τεθεί από πλευράς του ΞΕΕ,
όπου μεταξύ άλλων εμπεριέχεται και το
φλέγον θέμα της αναδρομικής ασφάλισης
μελών Διοικητικών Συμβουλίων και Ανωνύμων Εταιρειών.
Πηγή: www.in.gr
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Φορολογικά | Οικονομικά
Οδηγίες και διευκρινίσεις για την περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων
από το Υπουργείο Οικονομικών
Oδηγίες προς τις εφορίες και διευκρινίσεις προς τους φορολογούμενους για την
περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών
υποθέσεων καθώς και για τη ρύθμιση των
ληξιπρόθεσμων χρεών έδωσε το υπουργείο
Οικονομικών με εγκύκλιο που στάλθηκε την
Τρίτη σε όλες τις ΔΟΥ. Το υπουργείο Οικονομικών για την περαίωση διευκρινίζει ότι:
- Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι προαιρετική.
- Εκκαθαριστικά για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα λάβουν όλοι οι επιτηδευματίες και
οι επιχειρήσεις.
- Τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν από την
Γ.Γ.Π.Σ και θα αφορούν όλες τις ανέλεγκτες
χρήσεις από το 2000 έως και το 2009, εξαιρουμένων όσων έχουν προβεί σε αυτοπεραίωση και δεν έχουν ενταχθεί στο δείγμα
ελέγχου.
- Για κάθε χρήση, ανεξαρτήτως ακαθάριστων εσόδων υπάρχει ελάχιστο ποσό καταβολής προκειμένου ο φορολογούμενος να
υπαχθεί στη ρύθμιση εάν επιθυμεί και να
γίνει κατάργηση της φορολογικής εκκρεμότητας για τις χρήσεις που θα επιλέξει να
υπαχθεί.
- Κάθε φορολογούμενος-αποδέκτης εκκαθαριστικού θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά την ορθότητα των στοιχείων του εκκαθαριστικού του, μόλις το παραλάβει.
- Εφόσον συμφωνεί, μπορεί να περαιώσει
επιλεκτικά όσες χρήσεις αποφασίσει, με την
προϋπόθεση ότι θα είναι συνεχόμενες από
την παλαιότερη μέχρι την πιo πρόσφατη.
- Με την καταβολή ποσοστού 20% από το
συνολικό ποσό που αφορά στις χρήσεις
που επιλέγει να ρυθμίσει ως προκαταβολή,
τεκμαίρεται η από μέρους του ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή των στοιχείων
του εκκαθαριστικού σημειώματος.
- Η αποδοχή των όρων της ρύθμισης διά της
καταβολής σύμφωνα με το μηχανογραφικό
δελτίο, της πρώτης δόσης ή του συνολικού
ποσού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι
τις 18 Νοεμβρίου 2010 και γίνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα.
- Εφόσον το ποσό που απομένει μετά την
προκαταβολή εξοφληθεί μέσα στον χρόνο
καταβολής της α’ δόσης, παρέχεται έκπτωση 10% επ’ αυτού.
- Η α’ δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, δηλαδή τελευταία ημέρα

του επόμενου μήνα από την αποδοχή της
ρύθμισης που περιλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό.
- Εάν ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με
τα ποσά του εκκαθαριστικού, απευθύνεται
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε καταβολή.
- Εφόσον επέλθουν μεταβολές στο εκκαθαριστικό από την Δ.Ο.Υ. και ο φορολογούμενος συμφωνήσει με τις μεταβολές, η
πληρωμή της προκαταβολής πρέπει να γίνει μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2010 και γίνεται
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
- Εφόσον από την επανεξέταση του εκκαθαριστικού στη Δ.Ο.Υ. δεν προκύψουν τροποποιήσεις, η πληρωμή της προκαταβολής
γίνεται μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2010 σε τράπεζα.
Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας περαίωσης μέσω της αποστολής εκκαθαριστικών από τη ΓΓΠΣ και την εξόφλησή
τους μέσω τραπεζών έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των φορολογούμενων και την
ελαχιστοποίηση του κόστους, του χρόνου
και των πόρων που θα απαιτούνταν για να
κλείσουν οριστικά οι εκκρεμότητες παρελθόντων οικονομικών ετών.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έχουν
καταγραφεί σε εκκαθαριστικά σημειώματα
στοιχεία για περισσότερες από 4 εκατομμύρια ανέλεγκτες χρήσεις και για το λόγο αυτό
υπάρχει πιθανότητα σφαλμάτων στα εκκαθαριστικά σημειώματα, τα οποία μπορούν
να επιβεβαιωθούν και να διορθωθούν στις
ΔΟΥ. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί ειδικές
περιπτώσεις που οφείλονται στην απουσία
πληροφορίας από το μηχανογραφικό σύστημα.
Για παράδειγμα, εάν δεν έχει δηλωθεί ο
θάνατος συγγενούς, το μηχανογραφικό
σύστημα δεν εξαιρεί και θα εκδοθεί εκκαθαριστικό στο όνομα του θανόντος. Αν έχει
γίνει δήλωση του θανάτου, αλλά δεν έχει γίνει αποποίηση, το μηχανογραφικό σύστημα
δεν εξαιρεί και θα εκδοθεί εκκαθαριστικό το
οποίο αποστέλλεται στους κληρονόμους.
Εάν δεν έχει γίνει διακοπή εργασιών και
κλείσιμο βιβλίων στην ΔΟΥ, το μηχανογραφικό σύστημα θα εκδώσει εκκαθαριστικό
σημείωμα εφόσον η επιχείρηση θεωρείται
ότι εξακολουθεί να είναι φορολογικά ενεργή.

Τέλος, εάν έχει γίνει διακοπή εργασιών
αλλά οι χρήσεις δεν έχουν ελεγχθεί από
την Εφορία, το μηχανογραφικό σύστημα
θα εκδώσει εκκαθαριστικό σημείωμα για
τις μεσολαβούσες χρήσεις μέχρι το έτος της
διακοπής. Σε κάθε περίπτωση, η υπαγωγή
στη ρύθμιση αφορά στις ανέλεγκτες χρήσεις για τις οποίες θεωρείται φορολογικά
ενεργή μια επιχείρηση.
Σε σχέση με την εκούσια ρύθμιση υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια υπενθυμίζεται ότι:
- Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι προαιρετική.
- Οι φορολογούμενοι που έχουν βεβαιωμένες διαφορές που εκκρεμούν ενώπιον
δικαστηρίων, θα πάρουν ενημερωτικό σημείωμα/πρόσκληση από την αρμόδια για
την διαφορά Δ.Ο.Υ.
- Ο προσδιορισμός των προς καταβολή
ποσών στα πλαίσια της περαίωσης των δικαστηριακών υποθέσεων γίνεται με την μετάβαση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ.
- Εφόσον ο φορολογούμενος αποδεχθεί
τους όρους υπαγωγής, η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται στην Δ.Ο.Υ το αργότερο
μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2010 και ισούται με
το 20% του προσδιορισθέντος ποσού.
- Η α΄ δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την αποδοχή.
Σε σχέση με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων
οφειλών το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι:
- Τo πρόγραμμα εφ’ άπαξ καταβολής με πλήρη απαλλαγή από προσαυξήσεις, έληξε στις
29 Οκτωβρίου 2010. Ειδικά για τους φορολογούμενους που είχαν υποβάλλει αίτηση
υπαγωγής σε αυτό μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρέχεται εκ του Νόμου δυνατότητα ολοσχερούς εξόφλησης το αργότερο
μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2010.
Ωστόσο, τα προγράμματα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών με δόσεις είναι δυναμικά.
- Οποιοσδήποτε οφειλέτης δεν εντάχθηκε σε πρόγραμμα ρύθμισης μέχρι τις 29
Οκτωβρίου 2010, έχει δικαίωμα υπαγωγής
Συνέχεια στη σελίδα 6
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στο πρόγραμμα ρύθμισης της επιλογής του
κατά τον χρόνο που θα επιλέξει. Σε αυτή την
περίπτωση η μόνη διαφορά στους όρους
ένταξης στη ρύθμιση είναι ότι θα χρειαστεί
να καταβάλει όλες τις δόσεις που θα έχουν
μεσολαβήσει από την εκ του Νόμου προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της αίτησης (Οκτώβριος 2010) μέχρι την υπαγωγή,
καθώς και των επ’ αυτών προσαυξήσεων
για την μεσολαβούσα περίοδο.
- Επίσης οποιοσδήποτε έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης με δόσεις μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα
με περισσότερες δόσεις για το υπόλοιπο
προς καταβολή ποσό κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, με την προϋπόθεση
να έχει καταβάλλει εμπρόθεσμα όλες τις μέχρι τότε δόσεις του και να καλύπτεται από
την ελάχιστη ανά πρόγραμμα καταβολή.

- Κατ’ αντιστοιχία οποιοσδήποτε έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης με πολλές
δόσεις, έχει το δικαίωμα να επιλέξει νέα
ρύθμιση με λιγότερες δόσεις, οπότε στην
περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγής
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
για το υπόλοιπο ποσό που υπάγεται στη
νέα ρύθμιση με το οριζόμενο για το νέο
πρόγραμμα αυξημένο ποσοστό.
- Στις ρυθμιζόμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές
υπάγονται όλες όσες έχουν βεβαιωθεί ταμειακά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
- Ο οφειλέτης μπορεί επίσης να περιλάβει
στη ρύθμιση βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 οφειλές,
καθώς και οφειλές σε αναστολή, διευκόλυνση ή νομοθετική ρύθμιση, αλλά χωρίς επιμήκυνση του χρόνου ρύθμισης.

- Για τις βεβαιωμένες οφειλές έως 30 Σεπτεμβρίου 2010 δεν μπορεί να γίνει άλλη
ρύθμιση πέρα από αυτή που προβλέπεται
στον Νόμο.
- Οφειλέτης χάνει τα δικαιώματα της ρύθμισης στην περίπτωση μη καταβολής των δόσεων, καθώς και στη περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα
τις φορολογικές του δηλώσεις ή δεν είναι
ενήμερος στις τρέχουσες υποχρεώσεις του
για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.
- Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην
ρύθμιση, προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας
μηνιαίας διάρκειας, υπό την προϋπόθεση
προηγούμενης καταβολής ελάχιστου αριθμού δόσεων εξαρτώμενου από τον αριθμό
δόσεων του προγράμματος ρύθμισης της
επιλογής τους.
Πηγή: www.in.gr

Σύνταξη με 5.500 ένσημα για μητέρες ανηλίκων
Οποτεδήποτε μπορούν να συνταξιοδοτηθούν -με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55
ετών και με μειωμένη σε ηλικία 50 ετώνόσες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μητέρες ανηλίκων συμπληρώνουν έως το
τέλος του 2010 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και δεν θα εξετάζεται εάν κατά τη
συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού.
Αυτό διευκρινίζει ενημερωτικό έγγραφο
που έστειλε στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης ενόψει της
αύξησης, από την 1/1/2011, των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων
με ανήλικα.
Θεμελίωση
Οπως σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο:
«Για πρώτη φορά εισάγεται στο ΙΚΑ η έννοια της κατοχύρωσης - θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η θεμελίωση - κατοχύρωση οριοθετεί, ανάλογα με
την συνταξιοδοτική διάταξη της οποίας
κάνει χρήση ο ασφαλισμένος ή η ασφαλισμένη, τις κατά περίπτωση οριζόμενες

προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα λάβει σύνταξη, ανεξάρτητα από το χρόνο
κατά τον οποίο θα ασκήσει το δικαίωμά
του αυτό».
Η δυνατότητα αυτή δεν αλλάζει, βέβαια, το χρόνο έναρξης της καταβολής
της σύνταξης αφού κατά την υποβολή
της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης
απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά
στο πρόσωπο του ασφαλισμένου όλες οι
οριζόμενες προϋποθέσεις (συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου
χρόνου ασφάλισης και του αντίστοιχου
προς το χρόνο αυτό ορίου ηλικίας)».
Με δεδομένο ότι το ισχύον, μέχρι
31.12.2010, όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων είναι το
50ο για μειωμένη σύνταξη και το 55ο για
πλήρη σύνταξη, όλες οι ασφαλισμένες
στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μητέρες οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή (που μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3863/2010 δεν
μπορεί όμως να υπερβεί την 31.12.2010)
συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί,

συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με τα
ανωτέρω όρια ηλικίας και χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συμπλήρωση των
ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού».
Ποιές «χάνουν»
Αντιθέτως θα «θιγούν» όσες δεν συμπληρώνουν τα 5.500 ένσημα φέτος και
θα ακολουθούν το όριο ηλικίας -όπως
αυτό διαμορφώνεται- κατά τη χρονική
στιγμή κατά την οποία συμπληρώνουν
σωρευτικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και
το παιδί τους δεν έχει συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας του. Η αύξηση που
θα γίνει (καταργώντας το ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης των μητέρων)
έχει ως εξής:
Από την 1/1/2011 για να καταβληθεί η
σύνταξη με 5.500 ένσημα και ανήλικο
παιδί θα πρέπει η ασφαλισμένη να συμπληρώνει το 57ο έτος για πλήρη και το
52ο για μειωμένη.
Από την 1/1/ 2012 θα ισχύει το 60ό για
πλήρη και το 55ο για μειωμένη και
Από την 1/1/2013 θα ισχύει το 65ο για
πλήρη και το 60ό για καταβολή μειωμένης σύνταξης.
Πηγή: Ημερησία

