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Κερδισμένοι οι ασφαλισμένοι από το νέο σύστημα
υπολογισμού της διαδοχικής ασφάλισης
Αναπροσαρμόζεται από την 1/1/2011, θανάτου απαιτείται η πραγματοποίησύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο, ση στην ασφάλιση του τελευταίου ορο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων γανισμού 40 μηνών ή 1000 ημερών εκ
σε όσους κατά τη διάρκεια του εργα- των οποίων οι 12 μήνες ή 300 ημέρες
σιακού τους βίου είχαν ασφαλιστεί σε ασφάλισης θα πρέπει να αφορούν την
περισσότερα από ένα Ταμεία. Επίσης τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή
επαναπροσδιορίζονται οι συντάξιμες της απασχόλησης ή την υποβολή της
αποδοχές βάσει των οποίων υπολο- αίτησης.
γίζεται το ποσό της σύνταξης και από Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος
15/7/2010 αλλάζει ο τρόπος διακανο- δεν πραγματοποίησε τον απαραίτητο
νισμού του ποσού των συντάξεων ανα- αριθμό ημερών εργασίας στον τελευταίο ασφαλιστικό οργανισμό, ή τις έχει
πηρίας.
Με την εγκύκλιο αρ. 21 -11/3/2011 που πραγματοποιήσει αλλά, δεν πληροί τις
εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και προϋποθέσεις που απαιτεί η νομοθευπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός σία του τελευταίου οργανισμού, τότε
Γιώργος Κουτρουμάνης διευκρινίζεται δικαιούται να ζητήσει σύνταξη αυτός
ο τρόπος εφαρμογής του νέου συστή- ή τα μέλη της οικογένειάς του από τον
οργανισμό στον οποίο πραγματοποίματος.
Διατηρείται η αρχή της απονομής της ησε τις περισσότερες ημέρες εργασίσύνταξης από τον τελευταίο οργανι- ας ή έτη ασφάλισης στον οποίον δεν
σμό, εφόσον ο ασφαλισμένος πραγ- περιλαμβάνεται ο τελευταίος, εφόσον
ματοποίησε στην ασφάλισή του 1500 υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:
ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων Ο ασφαλισμένος να συγκεντρώνει τις
∆ π ∆ √ ημέρες
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ø ¡ ™ À ªπροϋποθέσεις
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της νομοθεσίας του ορόμως 20 μήνες ήπ ¡ ™500
γανισμού
αυτού.
τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή
της απασχόλησης ή της υποβληθείσης Ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοαίτησης για την κρίση του δικαιώματος δοτηθεί λόγω γήρατος να έχει συμπλησύνταξης λόγω γήρατος. Για την κρίση ρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που
του δικαιώματος λόγω αναπηρίας ή προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου
Συνέχεια στη σελίδα 2
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Κερδισμένοι οι ασφαλισμένοι από το νέο σύστημα υπολογισμού της
διαδοχικής ασφάλισης
ασφαλιστικού οργανισμού.
Ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας να έχει κριθεί
ανάπηρος με το ποσοστό αναπηρίας
που προβλέπεται από τη νομοθεσία
του τελευταίου ασφαλιστικού οργανισμού.
Η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις
προϋποθέσεις που ισχύουν στο Ταμείο
που αναλαμβάνει την απονομή της σύνταξης και με συντελεστή που προσαυξάνεται αναλογικά από το 1ο ως το 45ο
έτος ασφάλισης. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων βελτιώνει το
προηγούμενο καθεστώς, το οποίο δεν

ευνοούσε όσους ήταν ασφαλισμένοι σε
δύο ή περισσότερα Ταμεία και οι οποίοι έπαιρναν τελικά χαμηλότερες συντάξεις σε σχέση με όσους είχαν ασφαλιστεί σε ένα ταμείο.
Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα κριτήρια με τα οποία ο οργανισμός που
θα είναι αρμόδιος να κρίνει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα εξετάσει αν ο
ασφαλισμένος έχει τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται από τη νομοθεσία
για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος. Αναλύονται οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, ο τρόπος
προσδιορισμού της ασφαλιστικής

κλάσης και των συνολικών αποδοχών,
ενώ διευκρινίζεται ότι ειδικές διατάξεις
που υπάρχουν στη νομοθεσία μερικών
ασφαλιστικών οργανισμών και θέτουν
ειδικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δε
λαμβάνονται υπόψη. Στις προϋποθέσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται χρονικές προϋποθέσεις που είναι θεμελιωτικές του συνταξιοδοτικού δικαιώματος
της αναπηρίας και του θανάτου. Επίσης
αναφέρονται παραδείγματα συγκεκριμένων περιπτώσεων διαδοχικής ασφάλισης ώστε να γίνουν κατανοητές όλες
οι αλλαγές στο σύστημα της διαδοχικής
ασφάλισης.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Εξαγορά έως πέντε ετών για γονείς
Επεκτείνεται (µετά το ∆ηµόσιο) και στα
άλλα ασφαλιστικά ταµεία αρµοδιότητας
του υπουργείου Εργασίας (ΙΚΑ, ∆ΕΚΟ, τράπεζες, ΜΜΕ κ.ά.) η αναγνώριση µε εξαγορά
έως πέντε πλασµατικών ετών για γονείς (για
παιδιά ανεξαρτήτως έτους γέννησής τους).
Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία τα έτη
αναγνωρίζονταν δωρεάν αλλά αφορούσαν
παιδιά που γεννήθηκαν µετά το 2000.
Οπως έχουν ήδη γράψει «ΤΑ ΝΕΑ», η
ρύθµιση (που εφαρµόζεται στο ∆ηµόσιο)
αφορά άνδρες και γυναίκες. Ευνοεί όσους/
όσες δεν είχαν θεµελιώσει δικαίωµα έως τις
31/12/2010 και είναι γονείςανεξαρτήτως
του έτους απόκτησης τωνπαιδιών. Ο χρόνος
αυτός είναι σε όλα τα Ταµεία ένα έτος για το
πρώτο παιδί και δύο έτη για κάθε επόµενο
και µέχριτοτρίτο. Λαµβάνεται υπόψη τόσο
για τη θεµελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης, µε την προϋπόθεση ο
ασφαλισµένος ή η ασφαλισµένη να έχει
συµπληρώσει 15ετή πραγµατική δηµόσια
υπηρεσία και τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης στα υπόλοιπα Ταµεία αρµοδιότητας
του υπουργείου Eργασίας.
ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ.
Σύµφωνα µε την προωθούµενη ρύθµιση
– στο υπό κατάθεση νοµοσχέδιο για την
αναδιάρθρωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας –, για την αναγνώριση του
πλασµατικού χρόνου για τη θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης καταβάλ-

λεται κάθε µήνα ποσό εξαγοράς που υπολογίζεται µε ποσοστό 20% επί του 25πλάσιου
του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη
που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές γιατην παραπάνω αναγνώρισηκαταβάλλονται είτε εφάπαξ
εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της
απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%,
είτε σε µηνιαίες δόσεις ίσεςµε τους µήνες
που αναγνωρίζονται. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα
τηςκοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα
πρόσθετα τέλη.Σε περίπτωση θεµελίωσης
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν από τον
χρόνοεξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς,
παρακρατείται από τη σύνταξη και µέχρι
τηνεξόφληση ποσό ίσο µε το ένα τέταρτο
του ποσού αυτής.
Με τα ισχύοντα η εξαγορά του πλασµατικού
χρόνου για τη γέννηση παιδιών στον ιδιωτικό τοµέα κοστίζει 165 ευρώ για κάθε µήνα
αναγνώρισης. Για την αναγνώριση ενός
έτους (ένα παιδί) θα καταβάλλονται 1.980
ευρώ (165x12 µήνες) και µε έκπτωση 1.683
ευρώ, για το δεύτερο παιδί 5.940 ευρώ
(165x36 µήνες) και µε την έκπτωση 5.049
ευρώ και 9.900 ευρώ χωρίς έκπτωση και
στα 8.415
ευρώ µε τηνέκπτωση για τατρία παιδιά
(165x60 µήνες).Πρόσθετο κόστος προκύ-

πτει και από την υποχρέωση εξαγοράς του
ίδιου χρόνου στα επικουρικά ταµεία (εκεί η
εξαγορά γίνεται µε εισφορά περίπου 6%).
ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ για την αναδιάρθρωση
του ΣΕΠΕ – το οποίο πρόκειται να δοθεί
εντός της εβδοµάδος για δηµόσια διαβούλευση – περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η
µείωση εισφορών έως και κατά 50% και η
αλλαγή του τρόπου υπολογισµού του ΕΚΑΣ,
ώστε να λαµβάνεταιυπόψη το σύνολο των
εισοδηµάτων.
Προσωρινές συντάξεις σε όλα τα Ταµεία
Προσωρινή σύνταξη θα χορηγούν όλα τα
ασφαλιστικά ταµεία µέχρι την απονοµή της
οριστικής σύνταξης.
Η προσωρινή σύνταξη – όπως θα προβλέπει το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο – θα εκδίδεται εντός 20ηµερών από την κατάθεση
της σχετικής αίτησης. Υπολογίζεται πως η
ρύθµιση θα αφορά 60.000 δικαιούχους τον
χρόνο, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί και στα
επικουρικά ταµεία.
Επίσης, θα υπάρξει αναθεώρηση των
ρυθµίσεων γιατους δηµοσίους υπαλλήλους
που παίρνουν και τη σύνταξη του / της συζύγου. Οιαλλαγές αυτές αφορούν περίπου
50.000
άτοµα. Σήµερα καταβάλλεται ολόκληρη η σύνταξη του ∆ηµοσίου αλλά δίνεται
µειωµένη η σύνταξη του ιδιωτικού τοµέα.
Με τις νέες ρυθµίσεις ο συνταξιούχος
θα µπορεί να επιλέξει ποια σύνταξη θα
µειώνεται, ανάλογα µε το τι τον συµφέρει.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα
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Εκπτώσεις ΟΑΕΕ για προείσπραξη εισφορών
Σημαντικές εκπτώσεις έως και 12% σε
όσους αυτοαπασχολούμενους προκαταβάλουν τις εισφορές τους θα καθιερώσει
ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελματιών σε μια προσπάθεια να τονώσει τα έσοδά του.
Σε νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ταμείου
για τη χρονική περίοδο 2011 – 2013 προβλέπονται μέτρα για την οικονομική αναδιάρθρωσή του, όπως: Η διεύρυνση της
ασφαλιστικής βάσης. Η προώθηση νέων
ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις οφειλές. Το
πάγωμα των αυξήσεων των εισφορών
και σημαντικές εκπτώσεις σε περιπτώσεις προείσπραξης εισφορών. Ο εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών.
Η αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου των
ακινήτων και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού. Και η
ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών καθώς
και την ηλεκτρονική παρακολούθηση
των οφειλετών του ταμείου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου, 407.000 ελεύθεροι επαγγελματίες χρωστάνε στον ασφαλιστικό
φορέα το ποσό των 4 δισεκατομμυρίων

ευρώ. Η πλειοψηφία – και συγκεκριμένα
286.000 – οφείλει μικρά ποσά κάτω των
10.000 ευρώ.
Στα μέτρα που θα λάβει ο ΟΑΕΕ το επόμενο διάστημα για την «τόνωση» των εσόδων είναι μεταξύ άλλων:
1. H προείσπραξη εισφορών με παροχή
έκπτωσης: Σύμφωνα με πληροφορίες θα
δίνεται 1% έκπτωση για κάθε μήνα. Ετσι,
ελεύθερος επαγγελματίας που προκαταβάλλει τις εισφορές ενός χρόνου θα έχει
έκπτωση 12%. Αντίστοιχα, ελεύθερος
επαγγελματίας που προκαταβάλλει τις εισφορές ενός εξαμήνου θα έχει έκπτωση
6%.
2. Το πάγωμα των αυξήσεων στις εισφορές για την τριετία 2011- 2013.
3. Η προαιρετική επιλογή κατώτερης
ασφαλιστικής κατηγορίας: Μέχρι τώρα
οι ελεύθεροι επαγγελματίες έπρεπε στην
αρχή της χρονιάς να επιλέξουν το αν θα
αλλάξουν ασφαλιστική κατηγορία. Πλέον, θα μπορούν όποτε θέλουν να επιλέγουν άλλη ασφαλιστική κατηγορία (που
αν είναι χαμηλότερη θα συνεπάγεται και
λιγότερες εισφορές).

4. Η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανικών
και η ηλεκτρονική παρακολούθηση των
οφειλετών: Τα στοιχεία των ασφαλισμένων θα διασταυρώνονται μέσω τρίτων
υπηρεσιών (ΚΕΠΥΟ, Επιμελητήρια κ.α.).
5. Η προώθηση νέων ρυθμίσεων για είσπραξη των οφειλών.
Με τις προηγούμενες ρυθμίσεις του 2010
κεφαλαιοποιήθηκαν οφειλές ύψους 900
εκατομμυρίων ευρώ και έχουν εισπραχθεί 120 εκατομμύρια. Το ταμείο αναμένει να εισπράξει στην επόμενη τριετία το
σύνολο των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΑΕΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, με
830.000 ασφαλισμένους και 320.000 συνταξιούχους, το 2010 έκλεισε με πλεόνασμα 57 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με
το επιχειρησιακό σχέδιο, τα προβλήματα
που καλείται να αντιμετωπίσει η διοίκηση
του ταμείου τα επόμενα έτη έχουν σχέση
με την οικονομική ύφεση, τα ελλείμματα,
τα διογκούμενα κόστη, την εισφοροδιαφυγή, και την γήρανση του πληθυσμού.

ΠΗΓΗ: Το Βήμα

Υπολογισμός online της σύνταξης και του χρόνου
θεμελίωσης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Τη δυνατότητα διαδικτυακής ενημέρωσης για το χρόνο θεμελίωσης του
συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για
το ύψος του ποσού της σύνταξής του
δίνει στους ασφαλισμένους του το ΙΚΑΕΤΑΜ.
Στην εφαρμογή δεν περιλαμβάνονται
προς το παρόν οι διατάξεις για ασφαλισμένους από ενταχθέντα ταμεία.
Ο χρήστης καλείται να επιλέξει από
μία σειρά κριτηρίων, που καθορίζουν
την κατηγορία και το είδος της συνταξιοδοτικής διάταξης, αυτά για τα οποία
ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί. Επίσης, υποχρεούται να εισάγει την ακριβή ημερομηνία γέννησης, να επιλέξει
από τη λίστα τιμών (στο πεδίο Ημέρες
Ασφάλισης) τις ημέρες ασφάλισης, με
τις οποίες επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί και να καταχωρήσει το έτος μέσα
στο οποίο έχουν συμπληρωθεί αυτές
οι ημέρες, ή το έτος που πρόκειται να

συμπληρωθούν.
Εάν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει
ήδη θεμελιωθεί, η πληροφορία εμφανίζεται με πράσινο χρώμα και με κίτρινο
χρώμα εμφανίζεται η πλησιέστερη στο
όριο ηλικίας διάταξη, που θεμελιώνεται
το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Επιπλέον,
πληροφορίες, που υπάρχουν ανά διάταξη, όπως και πίνακες, όπου εμφανίζεται η εξέλιξη των ορίων ηλικίας και των
ημερών ασφάλισης, ολοκληρώνουν
την πληροφόρηση στα συνταξιοδοτικά
ερωτήματα.
Από την ίδια οθόνη, μέσω του συνδέσμου «Υπολογισμός Ποσού Σύνταξης»
ο χρήστης μεταφέρεται στη σχετική σελίδα. Εισάγοντας τις ετήσιες αποδοχές
της τελευταίας δεκαετίας, καθώς και τις
ημέρες εργασίας, που πραγματοποιήθηκαν ανά έτος στη δεκαετία, ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί το βασι-

κό ποσό της σύνταξης που δικαιούται,
ώστε να λαμβάνει ολοκληρωμένη την
πληροφορία για τα συνταξιοδοτικά του
θέματα.
Η εφαρμογή περιλαμβάνει όλες τις συνταξιοδοτικές διατάξεις, που αφορούν
σε γυναίκες και άνδρες ασφαλισμένους
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, για όλες τις
κατηγορίες σύνταξης. Στην παρούσα
έκδοση, δεν περιλαμβάνονται οι διατάξεις που διέπουν το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ασφαλισμένων του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προέρχονται από τα
ενταχθέντα ταμεία. Στόχος είναι στην
επόμενη έκδοση του εργαλείου να
συμπεριληφθούν και αυτές οι συνταξιοδοτικές διατάξεις, καθώς και περισσότερες πληροφορίες πάνω στους
χρόνους ασφάλισης, που λαμβάνονται
υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Πηγή: www.in.gr
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e-Τειρεσίας για χρέη στο ∆ηµόσιο
Ηλεκτρονικό φακέλωµα προωθεί το
υπουργείο Οικονοµικών για όλους
όσοι έχουν οφειλές στο ∆ηµόσιο, τα
ασφαλιστικά ταµεία, τους δήµους και
κάθε άλλο φορέα του ∆ηµοσίου, καθώς επίσης και για κάθε συναλλαγή
που πραγµατοποιούν οι πολίτες µε
επιχειρήσεις ή δηµόσιους φορείς.
Πρόκειται στην ουσία για έναν ηλεκτρονικό «Τειρεσία» του ∆ηµοσίου, ο
οποίος θα αφορά τα 700.000 και πλέον φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε
ληξιπρόθεσµες οφειλές (32 δισ. ευρώ
εκ των οποίων τα 8-10 δισ. ευρώ είναι
εισπράξιµα), αλλά και τις 98.854 επιχειρήσεις και αυτασφάλιστους που
εκτιµάται ότι είναι µη ενήµεροι. Με τις
νέες υπηρεσίες επιχειρείται να γίνεται
καλύτερος συντονισµός της είσπραξης των οφειλών και της εφαρµογής
των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις, πλειστηριασµοί
κ.λπ.) όταν δεν ανταποκρίνονται οι
υπόχρεοι.
Τα παραπάνω προβλέπονται µε
έργο – στην προκήρυξη του οποίου
προχωρά η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ)
µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ
– το οποίο θα έχει τρεις στόχους:
δηµιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας ελέγχου οφειλών προς το κράτος,
ηλεκτρονικό έλεγχο συναλλαγών
και εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση
πολιτών και επιχειρήσεων.Τα στοιχεία όλων των υπόχρεων µαζί µε τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές τους θα καταχωριστούν σε µια κεντρική βάση
δεδοµένων, η οποία θα ενηµερώνεται
συνεχώς µε όσους έχουν χρέη αρχικά προς το ∆ηµόσιο και µελλοντικά
προς τα ασφαλιστικά ταµεία, τους

δήµους κ.ά.
E-ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ. Κατ’ αρχάς
δηµιουργείται µια βάση, µέσω της
οποίας ο κάθε φορέας του ∆ηµοσίου
θα µπορεί να αναζητά συγκεντρωτικά στοιχεία ενηµερότητας για το
σύνολο των οφειλών ενός υπόχρεου. Στην ουσία δηµιουργείται «ηλεκτρονική υπηρεσία µιας στάσης»
για την παροχή των απαραίτητων
στοιχείων. Ετσι θα µειωθεί αισθητά
ο χρόνος συγκέντρωσης στοιχείων
ενηµερότητας αφού η διάθεσή τους
θα γίνεται από ένα κεντρικό σηµείο.
Μέσω του συστήµατος θα παρακολουθείται η ανταπόκριση των οφειλετών (πόσες φορές εστάλη ειδοποίηση, αν ο οφειλέτης ανταποκρίθηκε
ή όχι). Μάλιστα µε το κλείσιµο της
οφειλής τους θα λαµβάνουν ένα ειδοποιητήριο.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ. Ταυτόχρονα δηµιουργείται υπηρεσία για
να κατηγοριοποιήσει τις συναλλαγές
που γίνονται ηλεκτρονικά µεταξύ
επιχειρήσεων και ∆ηµοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών κ.λπ. Στόχος είναι το µέτρο να επεκταθεί ακό µη και
στις αποδείξεις λιανικής, διευκολύνοντας έτσι και τις διαδικασίες ελέγχου. Σήµερα τη λύση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης έχουν υιοθετήσει
3.000 επιχειρήσεις, αλλά ο όγκος
των συναλλαγών αυξάνεται συνεχώς
– από µόλις 100.000 τιµολόγια το
2004, ξεπερνούν τα 5-6 εκατοµµύρια
τον χρόνο. Οταν υιοθετηθεί καθολικά το µέτρο, θα απλουστεύσει πολύ
τις διαδικασίες αφού κάθε έτος εκδίδονται 100 εκατ. τιµολόγια πανελλαδικά. Σύµφωνα µε έρευνα του
Πανεπιστηµίου του Αννόβερου, η
µετατροπή σε ηλεκτρονική µορφή
των 30 δισ. τιµολογίων πανευρωπα-

ϊκά θα οδηγούσε σε εξοικονόµηση
κόστους κατά 135 δισ. ευρώ. Ειδικά
στην Ελλάδα, θα µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση 75% των διαχειριστικών δαπανών των επιχειρήσεων
(ακόµη και άνω των 10 ευρώ ανά
τιµολόγιο), διευκολύνοντας τις διασταυρώσεις.

Συναλλαγές και τηλεφωνικά
Ενα υπερσύγχρονο πολυλειτουργικό
κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
δηµιουργείται, που σε συνδυασµό
µε άλλα εναλλακτικά κανάλια (π.χ.
e-mail) έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στη ΓΓΠΣ να εξυπηρετεί
καλύτερα τους πολίτες, µειώνοντας
δραστικά τον χρόνο εξυπηρέτησής
τους.
Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα
στοιχεία, η ΓΓΠΣ έχει 2.323.329
εγγεγραµµένους χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που το 2008
πραγµατοποίησαν 5.626.673 ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι µόνο για τις υπηρεσίες του TAXISnet, το υπάρχον γραφείο
εξυπηρέτησης δέχεται καθηµερινά
κατά µέσο όρο 500 e-mails και 2.000
τηλεφωνήµατα. Αν στον αριθµό
αυτό προστεθούν και οι «εσωτερικοί πελάτες» του υπουργείου (υπάλληλοι του υπουργείου), τότε γίνεται
σαφές ότι το σηµερινό κέντρο δεν
επαρκεί για να καλύψει τη συνεχώς
αυξανόµενη ζήτηση. Συνοπτικά, λοιπόν, οι φορολογούµενοι µελλοντικά
θα εξηπηρετούνται τόσο µέσω του
call center όσο και µέσω κινητού τηλεφώνου, e-mail, αλλά και διαδικτυακά.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα
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Αρ. Πρωτ .: Δ12 1036037 ΕΞ 04/03/2011: Ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη.
Απαντώντας στη από 14-02-2011 αίτησή σας,
αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης
θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του
ΚΦΕ, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση
τους με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του
ν.3842/2010, για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της
συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαμβάνεται υπόψη
μεταξύ άλλων η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου η οποία
ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
2. Με την υπ. αριθμ. ΠΟΛ.1135/4.10.2010
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι κάθε χρόνο θα λαμβάνεται
υπόψη, εκτός των υπολοίπων τεκμηρίων του
άρθρου 16 του ΚΦΕ, και ένα επιπλέον ποσό
ως ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίω-

σης που ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο
και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους
συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης
ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του
ΚΦΕ, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή
τους με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του
ν.3842/2010, η διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και της συνολικής ετήσιας
τεκμαρτής δαπάνης καλύπτεται ή περιορίζεται, μεταξύ άλλων, με ανάλωση κεφαλαίου
που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά
τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί
από το φόρο. Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα πραγματικά
εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηματικά
ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β’,γ’,δ’,ε’
και στ’ της παραγράφου αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα

έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που
προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρμογής
των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες με βάση το άρθρο 16 ή αν το ποσό τους
είναι μικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000)
ευρώ προκειμένου για άγαμο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους,
το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και
οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000)
και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα.
4. Συνεπώς, το ελάχιστο ετήσιο κόστος διαβίωσης ορίσθηκε από τον νομοθέτη, στο ποσό
των τριών χιλιάδων (3.000) για τον άγαμο και
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για συζύγους
που υποβάλλουν κοινή δήλωση και τα οποία
αυτά ποσά προστίθενται στις ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες. Δεν επιδέχεται άλλης ερμηνείας ο ανωτέρω νόμος.

ΠΟΛ 1008: Καθορισμός ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων
επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , πάνω από τα οποία
υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2
και 4 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000
(ΦΕΚ 285Α΄).
β) Τις διατάξεις της αριθ.
1003510/102/38/0014/
ΠΟΛ.1070/15.3.2001
απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
370Β΄).
γ) Τις διατάξεις της αριθ.
1117146/7150/756/0014/
ΠΟΛ.1380/21.12.2001 απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 11Β΄).
δ) Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α1142500
ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό

Οικονομικών (ΦΕΚ 1725 Β΄).
ε) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων
επαγγελματιών που τηρούν βιβλία
Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων και αναφέρονται στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (
ΦΕΚ 285 Α΄) μειώνονται από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, σε
εκατό χιλιάδες (100.000) και πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ, αντίστοιχα.
2. Στους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καθώς
και σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των
άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004
(ΦΕΚ 253 Α΄) (αυτοέλεγχος), υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
τους από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων.
3. Για την εφαρμογή των πιο πάνω
ορίων ακαθαρίστων εσόδων λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα
που πραγματοποιούνται από τη διαχειριστική περίοδο 2010 και μετά.
4. Η παρούσα απόφαση, η οποία
ισχύει από τη διαχειριστική περίοδο
2010 (οικονομικό έτος 2011), να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
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Κομισιόν: Πρόταση για κοινή βάση φορολογίας επιχειρήσεων
Ένα κοινό σύστημα για τον υπολογισμό
της φορολογικής βάσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
ΕΕ, πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση, σκοπός της πρότασης αυτής
είναι να μειώσει σημαντικά τη διοικητική επιβάρυνση, το κόστος συμμόρφωσης και τις νομικές αβεβαιότητες που
αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι
επιχειρήσεις στην ΕΕ, οι οποίες αναγκάζονται να συμμορφώνονται με έως και
27 διαφορετικά εθνικά συστήματα για
τον προσδιορισμό των φορολογητέων
κερδών τους.
Η προτεινόμενη κοινή ενοποιημένη
βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)
σημαίνει ότι οι εταιρείες θα επωφελούνταν από σύστημα «ενιαίας θυρίδας»
για την υποβολή των φορολογικών
τους δηλώσεων και θα ήταν σε θέση
να ενοποιήσουν όλα τα κέρδη που
αντλούν και τις ζημίες που υφίστανται
σε όλο το χώρο της ΕΕ. Τα κράτη μέλη
θα διατηρήσουν το πλήρες κυριαρχικό
δικαίωμά τους να καθορίζουν τον δικό
τους συντελεστή φορολογίας εταιρειών. Η Επιτροπή εκτιμά ότι κατ’ έτος η
ΚΕΒΦΕ θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις
σε ολόκληρη την ΕΕ να εξοικονομήσουν 700 εκατομμύρια ευρώ με τη
μείωση του κόστους συμμόρφωσης
και 1,3 δισ. ευρώ μέσω της ενοποίησης.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τις διασυνοριακές
δραστηριότητές τους θα επωφεληθούν
από εξοικονόμηση έως και 1 δισ. ευρώ.
Η ΚΕΒΦΕ θα καταστήσει επίσης την ΕΕ
μια πολύ πιο ελκυστική αγορά για τους
ξένους επενδυτές.
Ο Algirdas Šemeta, Επίτροπος αρμόδιος για τη φορολογία, τα τελωνεία,

την καταπολέμηση της απάτης και τον
έλεγχο, δήλωσε τα εξής: «Η ΚΕΒΦΕ θα
καταστήσει ευκολότερη, φθηνότερη
και πιο βολική την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα δώσει επίσης ευκαιρίες στις ΜΜΕ
που επιθυμούν να αναπτυχθούν πέρα
από την εγχώρια αγορά τους. Η σημερινή πρόταση είναι καλή για τις επιχειρήσεις, όπως είναι καλή και για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.»
Όταν πρόκειται για την φορολόγηση
των εταιρειών, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά εμπόδια στην ενιαία
αγορά, τα οποία δεν αφήνουν τις επιχειρήσεις να προοδεύσουν. Οι διασυνοριακές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες
να αντιμετωπίσουν έως και 27 διαφορετικούς κανονισμούς για τον υπολογισμό της φορολογικής τους βάσης και
πρέπει να συνεργαστούν με έως και 27
διαφορετικές φορολογικές υπηρεσίες.
Επιπλέον, βρίσκονται αντιμέτωπες με
ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα για
τον καθορισμό του τρόπου φορολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών
(τιμές μεταβίβασης) και δεν μπορούν
να συμψηφίσουν τις ζημίες τους σε ένα
κράτος μέλος με τα κέρδη σε ένα άλλο.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις
τεράστιες δαπάνες και πολύπλοκες
διαδικασίες, ενώ οι μικρότερες συχνά
αποθαρρύνονται εντελώς από το να
επεκταθούν εντός της ΕΕ.
Η ΚΕΒΦΕ έχει ως στόχο να ξεπεραστούν
τα προβλήματα αυτά προσφέροντας
στις εταιρείες ένα ενιαίο σύνολο κανόνων προς τήρηση για τη φορολογική
βάση των επιχειρήσεων και τη δυνατότητα υποβολής μίας ενοποιημένης
φορολογικής δήλωσης σε μία και μοναδική διοικητική υπηρεσία για το σύνολο της δραστηριότητάς τους εντός της

ΕΕ. Βάσει αυτής της ενιαίας φορολογικής δήλωσης, η φορολογική βάση της
εταιρείας θα κατανεμηθεί στη συνέχεια
μεταξύ των κρατών μελών στα οποία
δραστηριοποιείται η εταιρεία, σύμφωνα με συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο
υπολογισμού. Στον τύπο αυτό θα λαμβάνονται υπόψη τρεις συντελεστές: τα
στοιχεία του ενεργητικού, η εργασία και
οι πωλήσεις. Αφού επιμεριστεί η φορολογική βάση, τα κράτη μέλη θα έχουν
τη δυνατότητα να φορολογούν το μερίδιο που τους αναλογεί με τον δικό τους
συντελεστή φορολογίας εταιρειών.
Βάσει της ΚΕΒΦΕ, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να καθορίζουν τον
συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων
στο επίπεδο που θεωρούν κατάλληλο, πράγμα που είναι, άλλωστε, εθνικό
προνόμιό τους.
Η εφαρμογή της ΚΕΒΦΕ θα είναι προαιρετική για τις εταιρείες. Αυτό σημαίνει
ότι όσες θεωρήσουν ότι θα επωφεληθούν από ένα εναρμονισμένο ενωσιακό
σύστημα θα μπορούσαν να επιλέξουν
να υπαχθούν σε αυτό, ενώ άλλες εταιρείες θα μπορούσαν να συνεχίσουν να
λειτουργούν στο πλαίσιο των εθνικών
τους συστημάτων.
Η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας
ότι η ΚΕΒΦΕ έχει αναγνωριστεί ως μια
σημαντική πρωτοβουλία της Επιτροπής
Barroso II, στο πλαίσιο της στρατηγικής
“Ευρώπη 2020”. Έχει επίσης αναφερθεί
σε σειρά σημαντικών εγγράφων άσκησης πολιτικής, που στοχεύουν στην
άρση των εμποδίων στην ενιαία αγορά
και στην τόνωση της ανάπτυξης και της
δημιουργίας θέσεων εργασίας εντός
της Ε.Ε. (Πράξη για την Ενιαία Αγορά,
Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και
“Σύμφωνο για τη ζώνη του ευρώ”).

