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.:: επιγραμματικά::.
- «Διευκρινίσεις αναφορικά με τις
αναγνωρίσεις χρόνων των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 10 του
Ν. 3863/10 και της παρ. 8α και β του
άρθρου 5 του Ν. 3863/10»
- Διευκρινίσεις στο άρθ. 10 του Ν.
3863/2010, σχετικά με την πλήρη
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γυναικών με 4.500 ημέρες εργασίας,
καθώς και με τη δυνατότητα απονομής σύνταξης με τις διατάξεις των
μητέρων ανηλίκων τέκνων στις περιπτώσεις που το τέκνο δε βρίσκεται πλέον στη ζωή.
- Πρόγραμμα JEREMIE
- «Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ
31.03.2011»

Θέσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στο φορολογικό σχέδιο νόμου όπως
κατατέθηκαν στην Βουλή
απο τον Α΄Αντιπρόεδρο του
Δ.Σ. κου Καμπάνη Βασίλειου
στις 28/2/2011
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Φορολογικά | Οικονομικά
«Προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου για την παραλαβή
του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις
αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας».
Η Γενική Γραμματεία Φορολογικών και
Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών προέβη στην έκδοση
της αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ.1178/7.12.2010
(Α.Δ.Α.: 4ΙΦΜΗ-ΤΛ) (ΦΕΚ 1916/Β΄/9-122010) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Εγγραφή νέων χρηστών
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet».
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 της εν λόγω
απόφασης, προβλέπεται, μεταξύ άλλων,
ότι «για τη περίπτωση που ένα Φυσικό
Πρόσωπο ή ο νομίμως εκπροσωπών το
Μη Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον
κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη
διαδικασία εγγραφής χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών».

νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό
πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή
του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου-εγγράφου
διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο
θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του
εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό
τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από οποιαδήποτε άλλη
δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα
αυτό και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε,
για την πιστή εφαρμογή της εν λόγω
εγκυκλίου, δεδομένου ότι κοινός στόχος
όλων των δημοσίων υπηρεσιών είναι η
καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η εμπέδωση
της
εμπιστοσύνης τους στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης.
Η ως άνω Υπηρεσία, με την αριθμ. πρωτ. Δ Η εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δι™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
12 Α/2276/2010/π ¡ ΠΟΛ.1186/21.12.2010
κτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας -www.
(Α.Δ.Α.: 4ΙΙΩΗ-3) εγκύκλιο του Υφυπουρ- gspa.gr-, στη διαδρομή: Δημόσια Διοίγού Οικονομικών, παρέχει διευκρινίσεις, κηση/ Σχέσεις Κράτους-Πολίτη/Βεβαίωσχετικά με την προσκόμιση του κατά τα ση του γνησίου της υπογραφής.
ανωτέρω προβλεπόμενου ειδικού πλη- Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη
ρεξουσίου. Ειδικότερα, με την εν λόγω της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίεγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι «… σε περι- κησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
πτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης πα- παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περουσίας του φυσικού προσώπου ή του ραιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.
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Οποίος συνάδελφος έχει
κάποια πρόταση για την
καλύτερη εικόνα του
Newsletter μπορεί να
επικοινωνήσει με τον κ.
Κωνσταντινίδη στο εξής
email: konidisk@otenet.gr

ΠΟΛ. 1017/2011 (26/01/2011) Καθορισμός εμπορικής αμοιβής,
επιτοκίου και ράντας, για τον
προσδιορισμό της άυλης αξίας
επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται
το έτος 2011.
ΠΟΛ. 1015/2011 (26/01/2011) - Η
εταιρεία η οποία είχε συσταθεί
συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά
δεν τήρησε τις απαιτούμενες από
το Ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημοσίευτη ΕΠΕ)
αποτελεί «εν τοις πράγμασι» (de
facto) προσωπική ομόρρυθμη
εταιρεία και τα ιδρυτικά μέλη της
ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις τις εταιρείας.

ΠΟΛ. 1019/2011 (28/01/2011)
- Έκδοση Συμπληρωματικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων επί
υποθέσεων που υπήχθησαν στη
ρύθμιση του Κεφαλαίου Α΄ του Ν.
3888/2010 περί περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων, συνέπειες επί
μη αποδοχής τους από τους επιτηδευματίες και υποβολή ειδικού
σημειώματος δήλωσης της λήψης
ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων.

«Διευκρινίσεις αναφορικά με τις αναγνωρίσεις χρόνων των
διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/10 και της
παρ. 8α και β του άρθρου 5 του Ν. 3863/10»
Σας γνωρίζουμε ότι όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/11 και εφεξής και
καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς
της στρατιωτικής υπηρεσίας θα τύχουν πέραν
της προβλεπόμενης μείωσης της παρ. 18 του
άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 και της κατά 15%
μείωσης που προβλέπεται από τη διάταξη της
παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1358/83.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012 με αναγνώριση 1 (ενός) έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν
οι εισφορές Κλάδου Σύνταξης στην κατηγορία
που έχει υπαχθεί κατά την ημερομηνία της αίτησης ανέρχονται σε 315,59 ευρώ, το ποσό της
εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει
των διατάξεων του Ν. 1358/83 θα ανέλθει σε
315,59Χ12μήνες =3.787,08 ευρώ και μετά τη
μείωσή του κατά 30% (μείωση που ισχύει για
όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2014) σε 2650,96 ευρώ (το
οποίο υπολογίζεται ως εξής: 3.787,08 Χ 30% =
1136,12 και κατά συνέπεια 3.787,08 - 1136,12
= 2650,96). Στο προκύπτον ποσό εξαγοράς
(2650,96 ευρώ) θα
γίνει στη συνέχεια και η μείωση 15% που προβλέπεται από τον Ν. 1358/83 (άρθρο 2 παρ. 4)
οπότε το τελικό ποσό εφάπαξ καταβολής υπολογίζεται ως εξής:
2650,96 Χ 15% = 397,64
2650,96 – 397,64 = 2253,32 ευρώ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σας επισημαίνουμε ότι το μηνιαίο ποσό της
αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας μετά
την κατά περίπτωση έκπτωση δεν πρέπει να
υπολείπεται του 20% επί του εκάστοτε ισχύοντος 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Ημ/σθιο ανειδίκευτου εργάτη: 33,04€ Χ
25πλάσιο = 826€ Χ 20% (τρόπος υπολογισμού
της αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας για
μισθωτούς) = 165,20€
Εάν μετά τις εκπτώσεις έχουμε τελικό ποσό
πχ 156 € τότε η αναγνώριση της στρατιωτικής
υπηρεσίας θα γίνει με το ποσό των 165,20€.
1. Η μείωση του 15% που προβλέπεται από
την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1358/83 για
την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας θα γίνεται επί
του ποσού που προκύπτει μετά την έκπτωση
που προβλέπεται στην παράγραφο 18 του
άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (30% για όσους
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι
31/12/2014 ή 50% για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2015) και
όχι στο αρχικό ποσόν.
2. Δυνατότητα ανάκλησης ήδη υποβληθείσας
αίτησης για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να επανυποβάλλει στον ΟΑΕΕ αίτηση για να τύχει της
προβλεπόμενης έκπτωσης 30% ή 50% αντίστοιχα, υπάρχει μόνο όταν ο προαναφερόμενος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από

1/1/2011 και εφεξής και εφόσον είτε δεν έχει
εκδοθεί η σχετική απόφαση αναγνώρισης από
την αρμόδια Περ/κή Δ/νση του Οργανισμού,
είτε έχει εκδοθεί η απόφαση αλλά ο ασφαλισμένος δεν έχει καταβάλλει ακόμα εισφορές.
3. Ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος πειθαρχικής
φυλάκισης πέραν έως και είκοσι (20) ημερών,
άσχετα αν εκτίθηκε ή όχι, σύμφωνα με την
παρ.1β) του άρθρου 42 του Ν. 3421/2005
(ισχύς νόμου από 13/12/05).
β) Σχετικά με την αναγνώριση θητείας βουλευτή, υπουργού, υφυπουργού και αιρετών
προέδρων κοινοτήτων, δημάρχων και νομαρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α και
β του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δύνανται
να αναγνωρίσουν οποτεδήποτε τους χρόνους
που αντιστοιχούσαν και αντιστοιχούν στη θητεία τους και είχαν ή έχουν διακόψει το επάγγελμά τους λόγω ασυμβίβαστου.
Οι αναλογούσες εισφορές που αφορούν την
εν λόγω αναγνώριση βαρύνουν τα πρόσωπα
αυτά. Περαιτέρω διευκρινήσεις για τον τρόπο
αναγνώρισης αναμένουμε από το αρμόδιο
Υπουργείο. Για την αναγνώριση ως δικαιολογητικό θα προσκομίζεται βεβαίωση χρόνου
θητείας από τον κατά περίπτωση αρμόδιο
φορέα (πχ Βουλή, Υπουργείο Εσωτερικών, Περιφέρεια).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Χρόνος που είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν (στρατιωτικής υπηρεσίας ή χρόνος προ
εγγραφής στο τέως ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ) αφαιρείται
από τον συνολικό χρόνο για αναγνώριση που
προβλέπεται στην παρ. 18 του άρθρου 10
του Ν. 3863/2010 (2011-> 4 έτη, 2012-> 5 έτη
κλπ).
2. Σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου
ανεργίας πέρα από την Υπεύθυνη Δήλωση και
τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται
στην εγκύκλιο ΟΑΕΕ.110/10, ισχυρό στοιχείο
απόδειξης μη δραστηριότητας είναι και τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος
της Δ.Ο.Υ. του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ανεργίας.
3. Στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι αναγνωρίζουν οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους για τον ΟΑΕΕ χρόνους για θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα εκδίδεται
πιστοποιητικό χρόνου ασφάλισης από το αρμόδιο περ/κό τμήμα και θα αποστέλλεται ο
ατομικός φάκελος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από το αρμόδιο περ/κό τμήμα στο τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας Περ/κής
Δ/νσης προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση
αναγνώρισης. Σε κάθε άλλη περίπτωση αναγνώρισης (για προσαύξηση) θα διαβιβάζεται
μόνο ο ατομικός φάκελος με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά από το αρμόδιο περ/κό τμήμα
στο τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της οικείας
Περ/κής Δ/νσης για την έκδοση σχετικής απόφασης.
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Διευκρινίσεις στο άρθ. 10 του Ν. 3863/2010, σχετικά με την πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος
γυναικών με 4.500 ημέρες εργασίας, καθώς και με τη δυνατότητα απονομής σύνταξης με τις διατάξεις
των μητέρων ανηλίκων τέκνων στις περιπτώσεις που το τέκνο δε βρίσκεται πλέον στη ζωή.
ΣΧΕΤ : Οι εγκ. 57/10 και 77/10
Με τις ως άνω εγκυκλίους της Διεύθυνσής μας αφενός σας κοινοποιήσαμε τις
διατάξεις του άρθ. 10 του Ν. 3863/2010
όσον αφορά τα νέα όρια ηλικίας για
συνταξιοδότηση μετά την 1/1/2011
αφετέρου σας παρείχαμε οδηγίες για
τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων τέκνων.
Με το παρόν Γενικό Έγγραφο σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά: α) με την
πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος
των γυναικών που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι 31.12.2010 τουλάχιστον
4.500 ημέρες εργασίας και β) με τη δυνατότητα απονομής σύνταξης με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων τέκνων
σε μητέρες, των οποίων το τέκνο δεν
βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ME 4.500
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 11
του άρθ. 10 του Ν. 3863/10, οι ασφαλισμένες συνταξιοδοτούνται με πλήρη
σύνταξη στο όριο ηλικίας, όπως αυτό
διαμορφώνεται κατά το έτος, εντός του
οποίου συμπληρώνουν το 60ό έτος της
ηλικίας τους.
Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στο
τελευταίο εδάφιο της περ. 2 της παρ. 18
του Ν. 3863/2010, όσοι συμπληρώνουν
τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μέχρι
31.12.2010, με προσμέτρηση χρόνων
που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν.
2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31.12.2013,
ακολουθούν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά το έτος 2010.
2. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω
και δεδομένου ότι προκύπτει ευνοϊκή μεταχείριση των γυναικών που δεν
έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο
χρόνο των 4.500 ημερών, οι οποίες
μπορούν με προσμέτρηση χρόνων που
προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν.
2084/92, να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες 4.500 ημέρες και να λάβουν
σύνταξη - πλήρη ή μειωμένη - στα όρια

ηλικίας των 60 και 55 ετών αντίστοιχα,
ανεξάρτητα αν συμπληρώνουν τα ως
άνω όρια ηλικίας μετά την 1/1/2011,
σε αντίθεση με τις γυναίκες που έχουν
εργαστεί και έχουν καταβάλει εισφορές
στο ασφαλιστικό σύστημα για περισσότερες από 4.500 ημέρες και οι οποίες
όπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης υπόκεινται στην
αύξηση των ορίων ηλικίας για πλήρη
και μειωμένη σύνταξη, απευθύναμε
ερώτημα στο Υπουργείο Εργασίας.
3. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία
επιλήφθηκε του θέματος μετά και από
αναφορά ασφαλισμένης, με το αρ.
πρωτ. Φ.80000/21210/1575/1.12.2010
έγγραφό της, το οποίο κοινοποιήθηκε
στην Υπηρεσία μας, έλαβε τη θέση ότι
στην περίπτωση που μέχρι 31/12/2010
είχαν πραγματοποιηθεί στην πραγματική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι απαιτούμενες για θεμελίωση δικαιώματος
4.500 ημέρες ασφάλισης και μέχρι την
ίδια ημερομηνία είχε συμπληρωθεί και
το 55° έτος της ηλικίας, το όριο ηλικίας
της πλήρους συνταξιοδότησης εξακολουθεί να παραμένει το 60ό .
Επίσης και στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης, ο υπολογισμός του ποσοστού μείωσης θα γίνει
με βάση τους μήνες που υπολείπονται
από το ανωτέρω ηλικιακό όριο των 60
ετών.
Μετά την ως άνω απάντηση της Γενικής
Γραμματείας, συμπληρώθηκε και το
Πρόγραμμα του Ο.Π.Σ. «Πληροφόρηση συνταξιοδοτικών διατάξεων» με τα
προαναφερόμενα και πλέον δίδεται η
πληροφόρηση για τη συνταξιοδότηση
γυναικών ότι, εφόσον μέχρι 31/12/2010
υπήρχαν τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας και συμπληρωμένο το 55° έτος
της ηλικίας, το όριο ηλικίας πλήρους
συνταξιοδότησης παραμένει το 60ό.
Ευνόητο είναι ότι εάν έχει συμπληρωθεί μεν το 55° έτος της ηλικίας αλλά οι
4.500 ημέρες συμπληρώνονται μετά
την 1/1/2011, τότε ισχύουν τα αυξημένα όρια ηλικίας.
Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις , δηλαδή
για τις γυναίκες που συμπληρώνουν

το 55° έτος της ηλικίας τους μετά την
1/1/2011 αλλά είχαν ήδη συμπληρώσει
τις 4.500 ημέρες μέχρι 31/12/2010, θα
σας ενημερώσουμε με σχετικό έγγραφο μετά την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας στο σχετικό ερώτημα της
Υπηρεσίας μας.
Ανεξάρτητα δε από το αν οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξης, οφείλετε να
παραλαμβάνετε τις σχετικές αιτήσεις.

Β. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ TO ΤΕΚΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΛΕΟΝ ΣΤΗ ΖΩΗ.
Με αφορμή ερώτημα ασφαλισμένης, η
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.
33635/2442/31.12.2010 έγγραφο μας
γνώρισε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 παρ. 17 περ. β΄ του Ν.
3863/10, όλες οι ασφαλισμένες έως 31
Δεκεμβρίου 1992 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μητέρες που σε κάποια χρονική στιγμή - η
οποία μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του ως άνω νόμου, δεν μπορεί όμως να
υπερβεί την 31/12/2010 - συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο τέκνο, συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με μειωμένη
σύνταξη εφόσον συμπλήρωσαν το 50ό
έτος της ηλικίας τους και με πλήρη εφόσον συμπλήρωσαν το 55ό έτος, χωρίς
να εξετάζεται εάν κατά τη συμπλήρωση των ορίων αυτών συνέτρεχε ή όχι η
ανηλικότητα του παιδιού.
To δικαίωμα δε αυτό δεν θίγεται από
ενδεχόμενες μεταβολές που επέρχονται κατά τη διάρκεια της ασφάλισης,
πολύ δε περισσότερο από το γεγονός
της ενδεχόμενης μετέπειτα απώλειας
του τέκνου.
Εφόσον λοιπόν, παρουσιάζονται μητέρες οι οποίες κατά το χρόνο συμπλήρωσης των 5.500 ημερών εργασίας
είχαν ανήλικο τέκνο, το οποίο σήμερα
που ζητούν τη σχετική συνταξιοδότηση δεν υπάρχει στη ζωή, το θεμελιωμένο δικαίωμά τους δεν θίγεται και είναι
δυνατό να τους καταβληθεί η αιτούμενη σύνταξη.

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 110 • 2 Μαρτίου 2011 • σελίδα 4 •

Φορολογικά | Οικονομικά

Πρόγραμμα JEREMIE
1. Τι είναι το JEREMIE;
Το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
JEREMΙE “Joint European Resources for
Micro to Medium Enterprises - Κοινοί
ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως
μεσαίες επιχειρήσεις”, αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την υποστήριξη των Μικρομεσαίων
και των Μεσαίων Επιχειρήσεων και την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στο
πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου
2007-2013. Οι “κοινοί” πόροι της πρωτοβουλίας δύνανται να προέρχονται
από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Δεν αποκλείεται και η χρήση
αμιγώς ιδιωτικών κεφαλαίων (π.χ από
το χρηματοπιστωτικό σύστημα), εάν
εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον.
2. Ποιος είναι ο βασικός στόχος της
πρωτοβουλίας;
Βασικός στόχος του JEREMIE είναι η
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων
με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων
(δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λ.π – αλλά, όχι
επιχορηγήσεις). Αυτό δύναται να έχει
πολλαπλασιαστικά οφέλη, γιατί στα
κονδύλια που δεσμεύονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία προστίθενται και
ιδιωτικά κεφαλαία, σε επίπεδο χρηματοοικονομικών εργαλείων. Το γεγονός
ότι οι ενισχύσεις που δίνονται στις ΜΜΕ
είναι επιστρεπτέες, επιτρέπει τη συνεχή
ανατροφοδότηση των πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές.
Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας
που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
τη μετάβαση δηλαδή από τις εφάπαξ
επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού
με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, αλλά και
την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των
αναλαμβανόμενων επενδύσεων, το
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και ειδικότε-

ρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
(ΕΤαΕ) προωθεί τη δημιουργία μοντέρνων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Κύριο χαρακτηριστικό των μηχανισμών
αυτών αποτελεί ο πολλαπλασιαστικός
χαρακτήρας των διατιθέμενων κεφαλαίων, η αποπληρωμή των οποίων θα
οδηγήσει σε επανεπένδυσή τους σε
νέες δράσεις.
3. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
των νέων χρηματοδοτικών πρακτικών;
• Ανακύκλωση (Revolving): χορήγηση
δανείων με ευνοϊκούς όρους, το ποσό
αποπληρωμής των οποίων επαναχρηματοδοτεί νέα έργα (δυνατότητα μελλοντικής επαναξιοποίησης πόρων).
• Μόχλευση (Leverage): δυνατότητα
συνδυασμού δανείων με ιδιωτικούς
πόρους (προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων).
• Πηγές Κεφαλαίων (Sources of
funding): διάθεση πόρων από τα επιχειρησιακά προγράμματα (σε εθνικό
ή περιφερειακό επίπεδο) και συνδυασμός τους με πρόσθετη χρηματοδότηση από τον Όμιλο της ΕΤΕπ.
• Διαχείριση Κεφαλαίων (Fund of
funds): κεντρική μονάδα διαχείρισης
περισσοτέρων του ενός ταμείων.
4. Ποια είναι τα χρηματοδοτικά προϊόντα της Πρωτοβουλίας;
Το πρώτο προϊόν, για το οποίο μπορούν
να απευθύνονται από σήμερα οι επιχειρήσεις στις τράπεζες, έχει συνολικό
προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ, από τα
οποία τα 60 εκατ. θα προέρχονται από
το ΕΣΠΑ και τα άλλα 60 από τις 2 τράπεζες που έχουν επιλεγεί. Το συγκεκριμένο προϊόν αφορά χορήγηση δανείων
έως 100 χιλιάδες ευρώ σε πολύ μικρές
και μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό
το πολύ έως 50 άτομα. Οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να είναι υπό ίδρυση ή νέο
ιδρυθείσες, να λειτουργούν δηλαδή το
πολύ μέχρι 3 χρόνια από την υποβολή
του αιτήματος δανειοδότησης. Τα δάνεια θα παρέχονται για επένδυση και
επέκταση της επιχείρησης, με περίοδο
αποπληρωμής από 36 έως 72 μήνες,
συμπεριλαμβανομένης και περιόδου

χάριτος. Τα δάνεια θα είναι εξαιρετικά
ευνοϊκά, αφού τα επιτόκια θα ξεκινούν
κάτω από 3%. Στην ουσία δίνεται η
δυνατότητα για ευνοϊκά δάνεια προς
νέους, δυναμικούς και ελπιδοφόρους
επιχειρηματίες, σε πολλές περιπτώσεις
και με μειωμένες εξασφαλίσεις.
Επιπλέον έχει εγκριθεί ένα νέο χρηματοδοτικό προϊόν, το οποίο θα αφορά
στη χορήγηση μικροπιστώσεων συνολικού προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ( 30
εκ. ευρώ δημόσιας δαπάνης και 30 εκ.
ευρώ από τράπεζες). Το δεύτερο προϊόν αφορά στη χορήγηση δάνειων έως
25.000 ευρώ, με όρους αντίστοιχους
του πρώτου προϊόντος, σε πολύ μικρές
επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Η διαγωνιστική
διαδικασία για την επιλογή των τραπεζών είναι σε εξέλιξη και μέχρι τον Απρίλιο θα είναι και αυτό στην αγορά.
Ακόμη, δημοσιεύθηκε την προηγούμενη βδομάδα η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για άλλο ένα προϊόν
του JEREMIE που εντάσσεται στο πλαίσιο της ψηφιακής μας στρατηγικής. Το
συγκεκριμένο προϊόν, συνολικού προϋπολογισμού 180 εκ ευρώ, συγχρηματοδοτείται με ποσό 90 εκ ευρώ από το
ΕΣΠΑ, ενώ τα υπόλοιπα 90 εκ ευρώ θα
συνεπενδυθούν από τις τράπεζες που
θα επιλεγούν. Θα παρέχει δάνεια μέχρι
και 500 χιλιάδες ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό έως 250
άτομα. Θα αφορά επιχειρήσεις που θα
κάνουν επενδύσεις στους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά και
επιχειρήσεις του Τομέα Πληροφορικής
και Επικοινωνιών, που θα επενδύουν
στην ανάπτυξη και την καινοτομία. Με
τις επενδύσεις αυτές περίπου 2000 επιχειρήσεις θα μπορέσουν να γίνουν πιο
ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές.
Τέλος, ακολουθούν το επόμενο τρίμηνο και στοχευμένες προκηρύξεις στο
πλαίσιο του JEREMIE περισσότερα από
30 εκ. για προϊόντα επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital), στοχευμένα
στη στήριξη επιχειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, νέες ή υφιστάμε-
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νες, που αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα. Τα παραπάνω προϊόντα Venture
Capital θα εστιαστούν σε κεφάλαια

5.

σποράς   (Seed capital) και εκκίνησης
(Early Stage) και στόχος είναι πέρα από
αυτή καθ’ αυτή την ενίσχυση καινοτό-

μων επιχειρήσεων, να ενισχυθεί και το
οικοσύστημα του Venture Capital στην
Ελλάδα.

Κατανομή πόρων ανά ΠΕΠ και Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
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«Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 31.03.2011»
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/12/2010
Εκδούσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού
και Τουρισμού - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/12/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/3/2011
Συνολική δαπάνη:
Δημόσια δαπάνη: 30.000.000 ευρώ
Περίληψη
Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αφορά
στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή
λοιπά τουριστικά
καταλύματα και λειτουργούν εντός της
Ελληνικής Επικράτειας, ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού
(ΕΚ) 1998/20061.
Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:
* Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής
συνείδησης των εμπλεκόμενων στην
τουριστική διαδικασία και της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών
επιχειρήσεων.
* Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
* Στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια
οικολογικής πιστοποίησης.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές
μονάδες που θα ενισχυθούν μέσω της
Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους
υποδομές και τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, με οικολογικό προσανατολισμό,
αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά,
γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά
τους.
Ειδικότερα, οι στόχοι αυτών των ενεργειών είναι η βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, η
εξοικονόμηση ενέργειας, η
σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων, καθώς και η
υλοποίηση διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ, παράλληλα,

προωθούν την
ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων σε
περιβαλλοντικά θέματα.

2) Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες
από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η
μείωση του κόστους λειτουργίας από
την υιοθέτηση οικολογικών προτύπων
αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την
υιοθέτηση ενός συστήματος οικολογικής λειτουργίας και πιστοποίησης. Η σαφώς διαφαινόμενη τάση των τελευταίων
ετών,
σύμφωνα με την οποία οι τουρίστες αλλά
και πολλές τουριστικές επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και
πιστοποίησης
τουριστικών καταλυμάτων, αποτελεί ένα
επιπλέον κίνητρο για πράσινες επενδύσεις.

3) Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν
την 01.01.2009.

Η αναγνώριση των τάσεων αυτών και η
αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των τουριστικών μονάδων, με γνώμονα το σεβασμό του περιβάλλοντος και την αρχή
της αειφορίας, καθιστούν αναγκαία την
υλοποίηση της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός»
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να
είναι:
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη
Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, καθώς και
νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι
θυγατρικές τους.
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές μονάδες για τις
οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως
τουριστικό κατάλυμα.

4) Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την
τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από
προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De
Minimis οι οποίες αθροιστικά μαζί με την
αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα
200.000 ευρώ.
5) Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες
δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει έντασηενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που
καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα
εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί
απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση
που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
6) Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική
7) Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης
διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου,
χορηγηθείσας ενίσχυσης.
8) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1)
μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που
αναλύονται στην παράγραφο 4.4.2 του
παρόντος Οδηγού.
9) Το ύψος του προϋπολογισμού του
προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν
πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το
οικονομικό έτος 2009.
***ΠΡΟΣΟΧΗ: η καταλυκτική ημερομηνία
25/2/2011, για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα η οποία
αναγράφεται σε όλους τους οδηγούς δεν
ισχύει.
Μετά την παράταση που δώθηκε στην
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ως καταληκτική ορίζετε η 31/3/2011

