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Φυλάκιση για φοροφυγάδες, νέο 
διευθυντήριο ελέγχων και αυστηρό 
σύστημα αξιολόγησης των εφορι-
ακών περιλαμβάνει -σύμφωνα με 
πληροφορίες των Νέων του Σαβ-
βάτου- το νέο φορολογικό νομο-
σχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί στη 
Βουλή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι βα-
σικές ρυθμίσεις που εξετάζονται εί-
ναι οι εξής: 

- Η μη απόδοση ΦΠΑ μετατρέπεται 
σε διαρκές αδίκημα. Έτσι θα οδηγεί-
ται στο Αυτόφωρο όποιος συλλη-
φθεί να μην έχει αποδώσει το φόρο 
(με τον ορισμό ενός πλαφόν), έστω 
και στο παρελθόν. 
- Όσοι καταδικάζονται για τον ΦΠΑ 
δεν θα μπορούν να εξαγοράσουν 
την ποινή, εάν προηγουμένως δεν 
έχουν εξοφλήσει την οφειλή. 

- Αυξάνεται στο 50% (από 25%) η 
προκαταβολή του βεβαιωμένου φό-
ρου που υποχρεούται να καταβάλει 
ο φορολογούμενος για να μπορέσει 
να προσφύγει στο Φορολογικό Δι-
καστήριο. 
- Δημιουργείται ένα είδος Φορολο-
γικού Διαμεσολαβητή για τη γρήγο-
ρη επίλυση διαφορών 
- Καθιερώνεται ο θεσμός του οικο-
νομικού εισαγγελέα, ο οποίος θα 
μπορεί να προωθεί άμεσα υποθέ-
σεις φοροδιαφυγής. 
- Καθιερώνεται νέος μηχανισμός 
αξιολόγησης των εφοριακών. Σε 
περίπτωση διαπιστωμένης διαφθο-
ράς θα προβλέπεται ακόμα και η 
απόλυση. 
- Υπενθυμίζεται ότι το 2009, έξι 
στους δέκα Έλληνες δεν πλήρωσαν 
φόρο δηλώνοντας εισόδημα κάτω 
από 12.000 ευρώ.

Δρακόντειες ποινές για φορολογούμενους και 
εφοριακούς στο νέο νομοσχέδιο

Πηγή: www.in.gr

- Διευκρινίσεις του ΕΛΓΑ 
για την κατάργηση πα-
ρακράτησης 3% επί των 
αγορών αγροτικών προ-
ϊόντων από αγρότες

- Από αύριο η πλή-
ρης εφαρμογή του N. 
3869/2010 για τη ρύθ-
μιση των οφειλών των 
υπερχρεωμένων φυσι-
κών προσώπων

-Οδηγός για πλασματικά 
συντάξιμα χρόνια

-Tο ποινολόγιο για φορο-
λογικά αδικήματα φτάνει 
έως τη φυλάκιση και το 
λουκέτο
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Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάρ-
γηση της παρακράτησης 3% επί των 
αγορών αγροτικών προϊόντων από 
αγρότες του ειδικού κατ΄ αποκοπή 
καθεστώτος Φ.Π.Α. από την 1.1.2011 
έδωσε με ανακοίνωσή του ο ΕΛΓΑ. 

Ο ΕΛΓΑ αναφέρεται επίσης στην 
εφαρμογή του νέου συστήματος κα-
ταβολής της ειδικής ασφαλιστικής 
εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του νόμου 3877/2010 
(ΦΕΚ. Α΄/160/ 20.9.2010.). 

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα 
εξής:

1. Με το νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ. 
Α΄/160/ 20.9.2010) καταργείται από 
1.1.2011 η παρακράτηση της εισφο-
ράς υπέρ ΕΛΓΑ (3% για τη φυτική 
παραγωγή και 0,5% για το ζωικό κε-
φάλαιο) επί των παραδόσεων αγρο-
τικών προϊόντων από παραγωγούς 
του ειδικού κατ’ αποκοπή καθεστώ-
τος Φ.Π.Α. Επίσης καταργείται και 
η απόδοση του 3% της αξίας των 
πωλήσεων αγροτικών προϊόντων 
που αποδίδουν στην αρμόδια ΔΟΥ, 
οι αγρότες του κανονικού καθεστώ-
τος. 

2. Κρίσιμο στοιχείο για τον προσδι-
ορισμό του χρόνου εφαρμογής της 
διάταξης αυτής είναι ο χρόνος πα-
ράδοσης των αγροτικών προϊόντων 
και όχι ο χρόνος έκδοσης του τιμο-
λογίου. Συνεπώς από την 1.1.2011 οι 
συνεταιρισμοί, οι έμποροι και οι λοι-
ποί επιτηδευματίες που αγοράζουν 
αγροτικά προϊόντα από αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. οφείλουν 
να μην παρακρατούν την προβλε-
πόμενη από το άρθρο 5α του νόμου 
1790/88 εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ (3% για 
τη φυτική παραγωγή και 0,5% για το 
ζωικό κεφάλαιο) και να αποδίδουν 
στους παραγωγούς το σύνολο της 
αξίας που αναγράφεται στο τιμολό-
γιο αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι 

Διευκρινίσεις του ΕΛΓΑ για την κατάργηση παρακράτησης 
3% επί των αγορών αγροτικών προϊόντων από αγρότες 

το σχετικό παραστατικό μεταφοράς 
ή παράδοσης του αγροτικού προϊό-
ντος έχει εκδοθεί μετά την 1.1.2011. 

3. Οι αγρότες που διαθέτουν άδεια 
πώλησης των προϊόντων τους στις 
λαϊκές αγορές από 1.1.2011 δεν 
υποχρεούνται στην καταβολή της 
εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για τη χορήγη-
ση της σχετικής άδειας. 

4. Όλοι οι αγρότες της χώρας, ανε-
ξάρτητα από τη φορολογική τους 
μεταχείριση ή τον τρόπο διάθεσης 
των προϊόντων τους, από το έτος 
2011 και στο εξής θα καταβάλλουν 
την εισφορά τους απευθείας στον 
ΕΛΓΑ, σε λογαριασμό που τηρείται 
στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλά-
δος για το σκοπό αυτό. Η καταβολή 
θα γίνεται είτε τοις μετρητοίς είτε με 
εκχώρηση απαιτήσεών τους από το 
δημόσιο, όπως η επιστροφή Φ.Π.Α. 
η ενιαία ενίσχυση, η επιστροφή του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης στο 
πετρέλαιο κ.λ.π. 

5. Το ύψος της εισφοράς κάθε παρα-
γωγού θα προσδιορίζεται με βάση 
τα στοιχεία που δηλώνονται από 
τον ίδιο στην Ενιαία Δήλωση Καλ-
λιέργειας/ Εκτροφής, που υποχρε-
ούται να υποβάλει κάθε χρόνο μαζί 
με την αίτηση για την ενεργοποίηση 
των ατομικών δικαιωμάτων (δήλω-
ση ΟΣΔΕ). 

6. Η διαδικασία υποβολής των δη-
λώσεων καλλιέργειας/ εκτροφής 
έχει ήδη ορισθεί με κοινή απόφα-
ση των υπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΦΕΚ/Β’/1966/21.12.2010) και θα 
αρχίσουν να υποβάλλονται σταδια-
κά εντός των προσεχών ημερών, με 
αφετηρία τις δηλώσεις που δεν πα-
ρουσιάζουν μεταβολές σε σχέση με 
τις δηλώσεις για την ενιαία ενίσχυση 
που υποβλήθηκαν το 2010. 

ΠΟΛ. 1207/2010 (30/12/2010) - 
Έναρξη εφαρμογής της Σύμβασης 
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με-
ταξύ Ελλάδας-Καναδά. 

ΠΟΛ. 1205/2010 (29/12/2010) - 
Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, 
υποθηκοφυλάκων και προϊσταμέ-
νων κτηματολογικών γραφείων.

ΠΟΛ. 1002/2011 (03/01/2011) 
- Παροχή διευκρινίσεων για την 
εφαρμογή των διατάξεων των πα-
ραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 16 
του Ν. 3888/2010 και διαβίβαση 
αναφορών για φορολογικά αδι-
κήματα κατά το άρθρο 29 του Ν. 
3691/2008.

ΠΟΛ. 1004/2011 (03/01/2011) - 
Πώληση μετοχών εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλ-
λοδαπά χρηματιστήρια.

ΠΟΛ. 1201/2010 (28/12/2010) - 
Υπολογισμός ποσών καθαρού ει-
σοδήματος που αντιστοιχούν στα 
εφάπαξ ποσά φόρου που καταβά-
λουν για τη χρήση 2010 (οικ. έτος 
2011) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευ-
σης ενοικιαζομένων επιπλωμένων 
δωματίων, διαμερισμάτων και 
κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλη-
τών και λιανοπωλητών σε λαϊκές 
αγορές.

ΠΟΛ. 1204/2010 (29/12/2010) - 
Απαίτηση κατά του Δημοσίου επι-
στροφής καταβληθέντος φόρου.

ΠΟΛ. 1206/2010 (30/12/2010) 
- Διευκρινίσεις για την εφαρμο-
γή της Υπουργικής Απόφασης Π. 
2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 στις ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις.
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Οι υπερχρεωμένοι πολίτες, καταναλωτές 
και επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν αποδε-
δειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετή-
σουν τα χρέη τους, μπορούν πλέον να προ-
σφύγουν στη Δικαιοσύνη και να επιτύχουν 
τη ρύθμιση, με βάση τις πραγματικές τους 
δυνατότητες, ενός μέρους των χρεών τους 
για τέσσερα έτη και, εφόσον ανταποκρι-
θούν στη ρύθμιση, να απαλλαγούν από το 
υπόλοιπο των χρεών τους. Η σχετική αίτηση 
για ρύθμιση των οφειλών μπορεί να κατατί-
θεται από αύριο 4.1.2011 στο Ειρηνοδικείο 
του τόπου όπου κατοικεί ο υπερχρεωμένος 
και ευρισκόμενος σε μόνιμη αδυναμία να 
ανταποκριθεί σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώ-
σεις. Σε ρύθμιση υπάγονται τόσο οι οφειλές 
που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, όσο και 
αυτές που ακόμη εξυπηρετούνται. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσφυγή 
στο δικαστήριο είναι να έχει πραγματοποι-
ηθεί κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από 
την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο 
προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμ-
βιβασμού με τους πιστωτές και να έχει αυτή 
αποτύχει. Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις 
του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβα-
σμό έχουν τεθεί σε εφαρμογή ήδη από την 
1η Σεπτεμβρίου 2010. 

Σε αυτή τη φάση, η ρύθμιση των οφειλών 
των φυσικών προσώπων που έχουν περι-
έλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής δεν 
εξαρτάται από την προθυμία ή τη σύμφωνη 
γνώμη των πιστωτών ή πιστωτικών ιδρυμά-
των. Οι υπερχρεωμένοι αυτοί πολίτες απο-
κτούν διαπραγματευτική δύναμη, καθώς 
μπορούν να επιτύχουν με τη δικαστική δι-
αδικασία τη ρύθμιση των οφειλών τους και 
την απαλλαγή μέρους αυτών. Η εφαρμογή 
του νόμου δημιουργεί μία νέα δυναμική 
στη φάση του εξώδικου συμβιβασμού, κα-
θώς είναι πλέον προς το συμφέρον όλων 
- και ιδίως των ίδιων των πιστωτών - να αξι-
οποιηθεί η δυνατότητα συναινετικής ρύθμι-
σης των οφειλών. 

Η αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης ενώπι-
ον του Ειρηνοδικείου πρέπει να περιέχει: 
α) έκθεση της μόνιμης αδυναμίας του οφει-
λέτη να πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές, 
β) κατάσταση της περιουσίας του και των 
πάσης φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και 
της συζύγου του, 
γ) κατάσταση των πιστωτών και των απαι-
τήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και 

έξοδα και 
δ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να 
λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και σε 
συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών 
και την περιουσία, τα εισοδήματα και την 
οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. 

Με την αίτηση ή το αργότερο εντός μηνός 
από την υποβολή της, ο οφειλέτης πρέπει να 
προσκομίσει τη βεβαίωση για την αποτυχία 
του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυ-
νη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων 
που δηλώνει και τα πάσης φύσεως έγγραφα 
που αποδεικνύουν τις οφειλές του. 

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει αναρ-
τήσει στην ιστοσελίδα της ( www.efpolis.gr 
) υποδείγματα σχεδίων διευθέτησης των 
οφειλών, αιτήσεων, πιστοποιητικών, δηλώ-
σεων, καταστάσεων πιστωτών, καθώς και 
χρήσιμες οδηγίες και διευκρινίσεις, προκει-
μένου να διευκολυνθούν οι οφειλέτες και οι 
φορείς που συνδράμουν στη συμπλήρωση 
των σχετικών εγγράφων. Για την ενημέρω-
ση σχετικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής 
στο νόμο και τις προβλεπόμενες διαδικασί-
ες λειτουργεί η ειδική τηλεφωνική γραμμή 
8011197367. 

Η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
περιλαμβάνει μία νέα προσπάθεια συμβι-
βασμού και, σε περίπτωση αποτυχίας αυ-
τής, την εξέταση της αίτησης ρύθμισης των 
οφειλών. Ειδικότερα: 

Δικαστικός Συμβιβασμός: Μέσα σε ένα μήνα 
από την υποβολή της αίτησης στο δικαστή-
ριο, ο οφειλέτης επιδίδει στους πιστωτές 
του την αίτηση με τον προσδιορισμό δι-
κασίμου, την κατάσταση της υπάρχουσας 
περιουσίας και των εισοδημάτων του και το 
σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Οι πιστω-
τές καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρή-
σεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν 
ή όχι στο σχέδιο εντός δύο μηνών από την 
υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που 
δεν επέρχεται συμφωνία και εντός 15 ημε-
ρών από την πάροδο του διμήνου, ο οφει-
λέτης μπορεί να υποβάλει τροποποιημένο 
σχέδιο, στο οποίο οι πιστωτές οφείλουν να 
απαντήσουν εντός των επόμενων είκοσι 
ημερών. Εφόσον οι πιστωτές δεν πάρουν 
θέση επί του σχεδίου εντός των προθεσμι-
ών, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται το σχέ-
διο. Ο δικαστικός συμβιβασμός μπορεί να 
επιτευχθεί και αν δεν συμφωνούν όλοι οι 

Από αύριο η πλήρης εφαρμογή του N. 3869/2010 
για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων 

φυσικών προσώπων

Συνέχεια στη σελίδα 4

ΠΟΛ. 1200/2010 (28/12/2010) - 
Έναρξη ισχύος των διατάξεων των 
άρθρ.41 και 41α του Ν.1249/82 και 
14 του Ν.1473/84 και καθορισμός 
τιμών εκκίνησης και συντελεστών 
αυξομείωσής τους για τον προσδι-
ορισμό της φορολογητέας αξίας 
των ακινήτων που βρίσκονται σε 
περιοχές εντός 4.489 οικισμών των 
Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, 
Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδι-
κής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, 
Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, 
Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, 
Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, 
Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρα

Απόφ.Υπ.Εργασίας 31086/2010 
(31/12/2010) - Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ Φ. 
80000/ 7228/308/7-9-2006 (ΦΕΚ 
1397/Β΄/14-9-2006) απόφασης 
του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας «Κανονι-
σμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας 
Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέ-
ρων Επαγγελματιών».

Εγκύκλιος ΙΚΑ 1/2011 (10/01/2011) 
- Επιδόματα Μητρότητας.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Σ602/2011 
(13/01/2011) - - Δε χορηγείται το 
κατώτατο όριο σε παλαιούς ασφα-
λισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι 
προέρχονται από «τρίτες χώρες» 
και λαμβάνουν από τη χώρα προ-
έλευσής τους οικονομικό βοήθη-
μα/σύνταξη. - Για τη χορήγηση 
δεύτερης σύνταξης απαιτούνται 
αυξημένες χρονικές προϋποθέ-
σεις. 

Αρ.Πρωτ Γ3234/2011 (19/01/2011) 
- Προστασία ανηλίκων κατά την 
απασχόληση.
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πιστωτές. Αρκεί να συμφωνούν οι πιστω-
τές με το ήμισυ τουλάχιστον του συνολικού 
ποσού των απαιτήσεων. Προϋπόθεση να 
συμφωνούν οι πιστωτές που έχουν εξασφα-
λισμένες απαιτήσεις. 

Δικαστική Ρύθμιση των Οφειλών: Εφόσον 
δεν επιτευχθεί δικαστικός συμβιβασμός, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, ακολουθεί, στη 
δικάσιμο που έχει οριστεί, η συζήτηση της 
αίτησης, κατά την οποία το δικαστήριο ελέγ-
χει τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη 
ρύθμιση των χρεών και ιδίως εάν υπάρχει 
μόνιμη αδυναμία για την αποπληρωμή των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εφόσον υφίστα-
νται οι προϋποθέσεις, το δικαστήριο εκδί-
δει απόφαση, με την οποία υποχρεώνει τον 
οφειλέτη να καταβάλει μηνιαίως το ποσό 
που αυτό καθορίζει για χρονικό διάστημα 
τεσσάρων ετών. Το ύψος των μηνιαίων κα-
ταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο 

λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του 
οφειλέτη, τη δυνατότητα συνεισφοράς του 
συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτι-
κές ανάγκες του ιδίου και των προστατευό-
μενων μελών της οικογενείας του. Εφόσον 
παρέλθουν τα τέσσερα έτη και έχει τηρήσει 
ο οφειλέτης τις υποχρεώσεις του, επέρχεται 
απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών. 
Εξαίρεση της κύριας κατοικίας ή μοναδικής 
κατοικίας από τη ρευστοποίηση της περι-
ουσίας: Σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών 
διατάσσεται η ρευστοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας, εφόσον τούτο κρίνεται ανα-
γκαίο για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ο 
οφειλέτης, όμως, μπορεί να εξαιρέσει από 
τη ρευστοποίηση και να «σώσει» την πρώτη 
ή την μοναδική του κατοικία. Στην περίπτω-
ση αυτή, αναλαμβάνει να εξοφλήσει ένα 
πρόσθετο μέρος των χρεών που ανέρχεται 
μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας της σε 
χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι έτη και με 

το ευνοϊκό επιτόκιο ενός στεγαστικού δα-
νείου. 
Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέ-
λεσης: Μετά την κατάθεση της αίτησης ο 
οφειλέτης μπορεί να ζητήσει, με τη διαδικα-
σία των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, 
την παύση των μέτρων αναγκαστικής εκτέ-
λεσης (πλειστηριασμού) που βρίσκονται σε 
εξέλιξη ή με τα οποία απειλείται ο οφειλέ-
της. Για την αναστολή αρκεί να πιθανολογη-
θεί η ευδοκίμηση της αίτησης για ρύθμιση 
των χρεών. Πάντως, ειδικά για την περίπτω-
ση της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του 
οφειλέτη προβλέπεται από τον ίδιο το ν. 
3869/2010 η απαγόρευση των πλειστηρια-
σμών έως την 03.02.2011, η οποία προθε-
σμία θα παραταθεί έως την 30.06.2011 με 
τροπολογία που θα κατατεθεί στη Βουλή, 
σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που 
εξέδωσαν τα Υπουργεία Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Από αύριο η πλήρης εφαρμογή του N. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφει-
λών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

«Μπλόκο» στην αναγνώριση πλα-
σματικών χρόνων βάζει το υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης σε όσους παλαιούς (μέ-
χρι 31/12/92) ασφαλισμένους είχαν 
ή έχουν παράλληλη ασφάλιση σε 2 
ταμεία και υπολόγιζαν να “βγάλουν” 
δεύτερη σύνταξη. 

Εγκύκλιος που ήδη υπέγραψε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρου-
μάνης ορίζει ότι - ασφαλισμένοι σε 
δύο ασφαλιστικούς φορείς με πα-
ράλληλη ή διαδοχική ασφάλιση, οι 
οποίοι έχουν καταστεί συνταξιού-
χοι ή έχουν συμπληρώσει τις απαι-
τούμενες προϋποθέσεις για πλήρη 
συνταξιοδότηση σε 1 ασφαλιστικό 
φορέα δεν δικαιούνται να κάνουν 
χρήση του δικαιώματος αναγνώρι-
σης των πλασματικών χρόνων ώστε 
να θεμελιώσουν δικαίωμα για τη 
λήψη δεύτερης σύνταξης.... 

Οδηγός για πλασματικά συντάξιμα χρόνια 
Με αυτό τον περιορισμό, για παρά-
δειγμα, ασφαλισμένος που είτε έχει 
συνταξιοδοτηθεί είτε μπορεί να συ-
νταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 
και είχε 12 χρόνια παράλληλης 
ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, δεν έχει δι-
καίωμα να αναγνωρίσει, όπως όλοι 
οι άλλοι ασφαλισμένοι, 3 πλασμα-
τικά χρόνια στο ταμείο των ελεύ-
θερων επαγγελματιών και να λάβει 
δεύτερη σύνταξη. Ο ασφαλισμένος 
αυτός, για να δικαιωθεί μιας δεύτε-
ρης σύνταξης και να μην χάσει τις 
εισφορές που είχε καταβάλλει κατά 
το παρελθόν, θα πρέπει να συμπλη-
ρώσει με πραγματικά χρόνια ασφά-
λισης (δηλ. εξακολουθώντας να 
εργάζεται) την 15ετία που είναι το 
ελάχιστο όριο για τη συνταξιοδότη-
ση, από όλα τα ταμεία, σε ηλικία 65 
ετών. 

Τι εξαγοράζεται και τι όχι 
Από την 1/1/2011 έχει, πάντως, τε-
θεί σε ισχύ το άρθρο 10 του νέου 

ασφαλιστικού νόμου που δίδει τη 
δυνατότητα αναγνώρισης (είτε με 
εξαγορά είτε χωρίς εξαγορά) έως 4 
πλασματικών χρόνων ασφάλισης. 
Ετσι, ασφαλισμένοι και ασφαλισμέ-
νες που έχουν τουλάχιστον 12 έτη 
πραγματικής ασφάλισης σε οποι-
οδήποτε ταμείο, μπορούν να ανα-
γνωρίσουν πλασματικά έτη και να 
συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. 

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ανα-
γνωρίσεις αυτές λειτουργούν ως 
?αντίβαρο? στην αύξηση των απαι-
τούμενων για τη συνταξιοδότηση 
ετών ασφάλισης, ?κλειδώνουν? την 
καταβολή της σύνταξης σε μικρότε-
ρη ηλικία έως το 2013 - 2015 (οπότε 
ολοκληρώνεται η μεταβατική περί-
οδος της αύξησης των ορίων) και 
διευκολύνουν όσους δεν έχουν πα-
ράλληλη ασφάλιση σε 2 ταμεία να 
κατοχυρώσουν σε ηλικία 65 ετών 
μια κατώτατη σύνταξη. 
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Πηγή: Ημερησία

Εγκύκλιος 
Με βάση τις εγκυκλίους που έχουν 
δημοσιοποιηθεί και όπως προκύ-
πτει από το νέο ασφαλιστικό νόμο: 

Χωρίς εξαγορά μπορούν να ανα-
γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι και οι 
ασφαλισμένες την επιδοτούμενη 
ανεργία (έως 300 ημέρες), την επι-
δότηση ασθένειας (έως 300 ημέρες) 
και το χρόνο κύησης και λοχείας 
(119 ημέρες). Τον πλασματικό χρό-
νο για τη γέννηση τέκνων (1 χρόνος 
για το 1ο παιδί, 3 χρόνια για τα 2 
και 5 χρόνια για 3 παιδ ιά) φαίνε-
ται ότι θα υποχρεωθούν να τον... 
εξαγοράζουν (εξαγορά με το 20% 
του συντάξιμου μισθού προβλέπει 
ο νόμος Παπακωνσταντίνου για το 

ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλ-
λήλων, ν. 3865/10 άρθρο 6 ενώ το 
υπουργείο δεν έχει, ακόμη, εκδώσει 
καμία σχετική εγκύκλιο). Ο πλασμα-
τικός χρόνος, αν υπάρχει χρόνος 
ασφάλισης και σε άλλο ταμείο, θα 
μπορεί να αναγνωρίζεται σε ένα 
μόνο ταμείο, κατ’ επιλογή. 

Με εξαγορά θα αναγνωρίζονται η 
στρατιωτική θητεία (20% επί του συ-
ντάξιμου μισθού + έκπτωση 30%), 
η εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδο-
χών (έως 2 χρόνια και καταβολή 
του 20% επί του συντάξιμου μισθού 
κάθε μήνα), ο χρόνος απεργίας 
(20% επί του συντάξιμου μισθού), 
η γονική άδεια ανατροφής (20% 
του 25πλάσιου του ημερομισθίου 

του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή 
165 ευρώ για κάθε μήνα), ο χρόνος 
σπουδών (20% του 25πλάσιου του 
ημερομισθίου του ανειδίκευτου 
εργάτη), τα κενά ασφάλισης (20% 
του 25πλάσιου του ημερομισθίου 
ανειδίκευτου εργάτη), ο χρόνος μα-
θητείας ? stage (μέχρι 1 έτος με κα-
ταβολή του 20% του 25πλάσιου του 
μισθού ανειδίκευτου εργάτη). 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες 
προβλέπεται η δυαντότητα εξαγο-
ράς του χρό νου πριν από την εγ-
γραφή στον ΟΑΕΕ (μέχρι 5 έτη με 
καταβολή, για κάθε μήνα αναγνώ-
ρισης, της μηνιαίας εισφοράς που 
αναλογεί κατά το μήνα υποβολής 
της αίτησης). 

Οδηγός για πλασματικά συντάξιμα χρόνια 

Άρθρο του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χρι-
στόπουλου

Η αυστηρή ενεργοποίηση του νόμου για το 
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, (ν.3691/2008) 
φαίνεται να φέρνει τα “πάνω κάτω” στους 
φορολογούμενους, στις επιχειρήσεις και 
τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Και αυτό διότι ως «βασικά αδικήματα» 
του άρθρου 3, πέρα από τα κακουργή-
ματα, συμπεριέλαβε στην απόχη του  και 
στο μικροσκόπιο της Επιτροπής κατα-
πολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες, και τα 
πλημμελήματα(=ποινή φυλάκισης πάνω 
από έξι μήνες), από τα οποία αδικήματα 

Tο ποινολόγιο για φορολογικά αδικήματα φτάνει έως 
τη φυλάκιση και το λουκέτο

• Στην απόχη και στο μικροσκόπιο του νόμου 3691/2008 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τα αδικήματα φορο-
διαφυγής.. 

• Όλο το νέο τοπίο, που ισχύει με τον νόμο 3842/2010, αλλά πήρε αυστηρή και δρακόντεια μορφή, με τον πρό-
σφατο νόμο 3888/2010.

• Είναι πλέον ποινικό αδίκημα η μη απόδοση του Φ.Π.Α από το πρώτο ευρώ και τιμωρείται με φυλάκιση.  
• Το ποινολόγιο φτάνει έως τη φυλάκιση και το λουκέτο...

προκύπτει περιουσιακό όφελος.
 
Δηλαδή εντάχθηκαν στο νόμο αυτό ως 
ποινικά αδικήματα, πολλές, ακόμα και 
απλές, ή πολύ μικρές παραβάσεις φο-
ροδιαφυγής, που προβλέπονται στο ν. 
2523/1997, γνωστό ως «ποινολόγιο». 
Επί πλέον τα πράγματα, είδαμε να γίνονται 
πολύ επικίνδυνα, όταν και πάλι πολλές 
από τις παραπάνω ρυθμίσεις του νόμου 
3842/2010, άλλαξαν τελευταία επί το αυ-
στηρότερο, με το νόμο 3888/2010. 

Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν οι διατά-
ξεις για τις διοικητικές και ποινικές κυρώ-
σεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απο-

τελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής 
από τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστι-
κές αρχές. 
Ωστόσο το τοπίο αναμένεται να γίνει ακό-
μα αυστηρότερο καθώς στις προθέσεις 
του Υπ. Οικονομικών είναι να θεσπισθεί 
η αυτόφωρη διαδικασία, όταν το αδίκημα 
αφορά την μη απόδοση φ.π.α. και άλλων 
παρακρατούμενων φόρων. 
 
Έτσι ο φορολογούμενος θα αντιμετωπίζει 
αυστηρότερες από πριν ποινές.  
Eιδικά για το Φ.Π.Α. και τους παρακρατού-
μενους φόρους, είναι πλέον ποινικό αδίκη-
μα η μη απόδοση από το πρώτο ευρώ και 
τιμωρείται με φυλάκιση που φθάνει ακόμα 
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και τα 10 χρόνια, όταν το ποσό υπερβαίνει 
τις 75.000 ευρώ. 
Το «έγκλημα και η τιμωρία»: οι παραβά-
σεις και οι ποινές.

Α. από 05/08/2008 και μετά:

1. Είναι «βασικά αδικήματα»  και δημιουρ-
γούν έσοδα από εγκληματικές δραστηριό-
τητες του ν.3691/2008 τα εξής αδικήματα: 
 
1α) η παράλειψη υποβολής ή υποβολή 
ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία ει-
σοδήματος, εφόσον ο φόρος υπερβαίνει 
σε κάθε διαχειριστική περίοδο τις 15.000 
ευρώ. 

1β) η μη απόδοση στο Δημόσιο φόρου 
πλοίων, εφόσον το ποσό του φόρου που 
δεν αποδόθηκε για κάθε διαχειριστική πε-
ρίοδο υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.
 
Ποινές: 
α) ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) 
έτους, εφόσον το ποσό του φόρου είναι 
πάνω από 15.000 ευρώ και
β) ποινή φυλάκισης μέχρι δέκα (10) ετών, 
εφόσον το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις 
150.000 ευρώ. 

1γ) μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση 
ΦΠΑ και εν γένει παρακρατούμενων φό-
ρων. 

Ποινές: 
α) φυλάκιση για ποσό φόρου μέχρι 3.000 
ευρώ,
β) φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, 
για ποσό φόρου από 3.000 ευρώ μέχρι 
75.000 ευρώ και
γ) φυλάκιση μέχρι δέκα (10) έτη, εφόσον 
το ποσό φόρου υπερβαίνει τις 75.000 
ευρώ. 

Β. Από 23/04/2010 και μετά (ν.3842/2010): 

Είναι «βασικά αδικήματα» και δημιουρ-
γούν έσοδα από εγκληματικές δραστη-
ριότητες η έκδοση ή αποδοχή εικονικών 
φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη 
συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος 
αυτής, ανεξαρτήτως της αξίας αυτών (άρ-
θρο 19, παρ.1, του ν.2523/1997).

Ποινές:
α) ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) 
μηνών, ανεξάρτητα από το αν, διαφεύγει ή 

μη η πληρωμή φόρου.
β) φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, 
εφόσον η συνολική αξία των εικονικών 
φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το 
ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και 
γ) με φυλάκιση μέχρι δέκα (10) ετών, εφό-
σον υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Ποινές («λουκέτο» στην επιχείρηση): Όταν 
η συνολική αξία των πλαστών και εικονι-
κών φορολογικών στοιχείων, υπερβαίνει 
τις 235.0000 ευρώ, επιβάλλεται ως παρε-
πόμενη ποινή το κλείσιμο της επαγγελμα-
τικής εγκατάστασης μέχρι ένα (1) μήνα.

Γ. Από 01/06/2010 και αυστηρότερα ως 
προς τις ποινές από 30-09-2010 και μετά, 
γίνονται όταν δεν εκδίδονται αποδείξεις. 
Συγκεκριμένα: όταν διαπιστώνονται κάθε 
φορά οι ακόλουθες παραβάσεις:

α. παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορο-
λογικού ελέγχου.
β. η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοι-
χείων κατά την πώληση ή διακίνηση αγα-
θών ή την παροχή υπηρεσιών με επανά-
ληψη (δηλ. τουλάχιστον δύο φορές),  ή μη 
καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία που 
διαπιστώνεται από διαφορετικούς φορο-
λογικούς ελέγχους.
γ. η μη έκδοση παραστατικού τουλάχιστον 
για τρεις (3) διαφορετικές συναλλαγές (πα-
ραβάσεις) που διαπιστώνεται από τον ίδιο 
φορολογικό έλεγχο.

Ποινές (φυλάκισης): τουλάχιστον τέσσερις 
(4) μήνες.
 
Επίσης για τους υπόχρεους που επαναλαμ-
βάνουν τις προαναφερόμενες παραβάσεις 
σε διάστημα τριών (3) ετών από την έκδο-
ση της απόφασης αναστολής λειτουργίας 
του επιτηδευματία διπλασιάζεται η ποινή 
φυλάκισης και είναι τουλάχιστον έξι μή-
νες.

Ποινές («λουκέτο» στην επιχείρηση): ανα-
στέλλεται για τις ίδιες, όπως πιο πάνω 
παραβάσεις η λειτουργία μέχρι ένα (1) 
μήνα).
(σχ. βλ. άρθρο 19, παρ.5 που λειτουργεί 
συμπληρωματικά και συνδυαστικά με το 
άρθρο 13, παρ. 1,του ν. 2523/1997).

Επίσης αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η 
λειτουργία  της επιχείρησης όταν κατά τον 
ίδιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν εκδόθηκαν 

πάνω από δέκα (10) παραστατικά στοιχεία 
ή, (ανεξάρτητα από το πλήθος), όταν τα μη 
εκδοθέντα ή το μη εκδοθέν παραστατικό 
στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα 500 ευρώ:
Η επαγγελματική εγκατάσταση σφραγί-
ζεται με τη συνδρομή της αστυνομικής 
αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά 
όργανα.

Προσοχή: Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται 
από τα ελεγκτικά όργανα υπό την προ-
ϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή 
ελέγχου από τον Ειδικό Γραμματέα του 
Σ.Δ.Ο.Ε. για την εφαρμογή του ως άνω μέ-
τρου κατά την ημερομηνία έκδοσης της 
ειδικής εντολής.

Αδικήματα λαθρεμπορίας: εδώ έχουμε 
κακούργημα πλέον εφόσον οι δασμοί που 
στερήθηκε το δημόσιο υπερβαίνουν τις 
150.000 ευρώ.

Μη καταβολή χρεών: τέλος στα «βασικά 
αδικήματα», εντάσσονται από 1-6-2010 
και οι περιπτώσεις αδικημάτων για μη κα-
ταβολή χρεών προς το δημόσιο που υπερ-
βαίνουν τις 120.000 ευρώ.
 
Πότε και πως ασκείται άμεσα η ποινική 
δίωξη και ο Έφορος υποβάλει μηνυτήρια 
αναφορά.

Η άσκηση άμεσης (αυτεπάγγελτης) ποι-
νικής δίωξης και η μηνυτήρια αναφορά 
υποβάλλεται αμέσως μετά την ολοκλήρω-
ση του ελέγχου των φορολογικών αρχών.

Ο Έφορος έχει υποχρέωση, να υποβάλει 
αμέσως σχετική μηνυτήρια αναφορά στην 
εισαγγελική αρχή, για την ποινική δίωξη, 
σε όλες περιπτώσεις που έχουν τελεστεί 
αδικήματα φοροδιαφυγής  και οι υπόχρε-
οι δεν έχουν ασκήσει προσφυγή.

Κατ’ εξαίρεση για πλαστά, εικονικά  ή νο-
θευμένα φορολογικά στοιχεία, καθώς και 
για μη εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ 
(μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση των προ-
βλεπόμενων στοιχείων), σε περίπτωση 
που ο έλεγχος έγινε από το ΣΔΟΕ ή τα ελε-
γκτικά κέντρα, η ποινική δίωξη ασκείται 
άμεσα με βάση τον φορολογικό έλεγχο.
Οι υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο 
στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με 
πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες 
Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο 

Tο ποινολόγιο για φορολογικά αδικήματα φτάνει έως 
τη φυλάκιση και το λουκέτο
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