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.:: επιγραμματικά::.
- «Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων ατόμων
ευπαθών κοινωνικών ομάδων»
- «Τροποποίηση προγράμματος
επιχορήγησης 200.000 θέσεων
πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών,
για τη διατήρηση 400.000 θέσεων
εργασίας»
- Μείωση εισφορών 10% για τις
συνεπείς επιχειρήσεις
-Φοροαπαλλαγές τέλος για τα μεγάλα εισοδήματα
ΕΚΑΣ: Αυστηρότερα κριτήρια, λιγότεροι δικαιούχοι
- Αυξημένη φοροαπαλλαγή για
την ενεργειακή αναβάθμιση των
κτιρίων Κυρώσεις σε οικοδομές
και τεχνικά έργα

Όποιος συνάδελφος
έχει κάποια πρόταση
για την καλύτερη εικόνα
του Newsletter μπορεί
να επικοινωνήσει με τον
Κωνσταντινίδη
στο εξής email:
konidisk@otenet.gr
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Φορολογικά | Οικονομικά
Θα παραταθεί η ημερομηνία υποβολής όλων των δηλώσεων
Φυσικών και Nομικών προσώπων που γίνονται ηλεκτρονικά.
Το σχετικό δελτίο τύπου της ΠΟΦΕΕ:
Την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011, ο Πρόε- Στην Γ.Γ.Π.Σ. έγινε μια πάρα πολύ καλή
δρος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κος Πανί- συζήτηση για όλα θέματα που αφορούν
δης Αβραάμ συναντήθηκε με στελέχη τον Κλάδο μας και φάνηκε η πρόθεση
του Υπουργείου Οικονομικών, όπως για αύξηση της προστιθέμενης αξίας
είναι ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας από την χρήση των ηλεκτρονικών υπηκος Σταματόπουλος Δημήτριος και ο ρεσιών τόσο από τους φορολογούμεΓενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμ- νους όσο και από τον Κλάδο μας.
ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Π.Σ. κος
κο Σπινέλλης Διομήδης, οι οποίοι τον Δ. Σπινέλλης δεσμεύτηκε σε μια πιο
διαβεβαίωσαν ότι όλες οι ημερομηνί- εποικοδομητική συνεργασία με την
ες ηλεκτρονικής υποβολής πάσης φύ- Ομοσπονδία μας και μας ζήτησε να
σεως δηλώσεων φυσικών ή νομικών ορίσουμε εκπροσώπους μας οι οποίοι
προσώπων για την χρήση 2010 (μέσω θα έρχονται σε άμεση επικοινωνία με
Taxis) θα παραταθούν λόγω φόρτου τα στελέχη της Γ.Γ.Π.Σ. προκειμένου να
εργασίας στις υπηρεσίες τους που σχε- αντιμετωπίζονται πολύ ποιο σύντομα
τίζεται άμεσα με τις πολλές και μεγάλες τα προβλήματα που εμφανίζονται στις
δρομολογούμενες αλλαγές τόσο στα νέες και παλαιές εφαρμογές του TAXIS.
έντυπα όσο και στον τρόπο υποβολής.
Οι Υπηρεσιακοί παράγοντες τόνισαν Τέλος η Ομοσπονδία μας συνεχίζει τον
επίσης ότι σε λίγες ημέρες θα κοινοποι- αγώνα της για την σωστή πιστοποίηση
π ¡ ™ ∆ π ∆ √ À ∆ √από
º √ ƒτο
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ηθεί η σχετική απόφαση
του επαγγέλματος μας.
γείο Οικονομικών που θα ορίζει τις νέες
ημερομηνίες υποβολής οι οποίες καΓια το Δ.Σ.
θορίσθηκαν λαμβάνοντας υπ όψη των
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
αιτημάτων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. .
Πανίδης Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος
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Φορολογικά | Οικονομικά
«Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών
για την πρόσληψη 2.300 ανέργων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων»
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με
αριθ. 20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
1663/τ.Β72010) που αφορούν «Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών
για την πρόσληψη 2.300 ανέργων» και
θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με επιδότηση των
ασφαλιστικών εισφορών, ως κίνητρο για
την πρόσληψη 2.300 ανέργων εκ των
οποίων οι 2.200 με πλήρη απασχόληση
και οι 100 με μερική.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Για να υπαχθεί μία επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί,
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την
αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε
μείωση του προσωπικού της, λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας ή εθελουσίας εξόδου που γίνεται με πρωτοβουλία
του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων. Σε
περίπτωση απόλυσης, η επιχείρηση θα
πρέπει να έχει αντικαταστήσει το μισθωτό έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Λεπτομέρειες για τους δικαιούχους εργοδότες, ωφελούμενα άτομα καθώς επίσης και προϋποθέσεις συμμετοχής στο
πρόγραμμα αναφέρονται στο άρθρο 4
της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΟΣΟ ΟΡΟΙ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ :
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται
σε τριάντα έξι (36) μήνες.

Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν
το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες
ακόμα.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό
που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές, για όλους τους κλάδους κύριας

ασφάλισης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και της
επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.,
καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές,
εκείνων που το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εισπράττει
ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται
επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις
ασφαλιστικές εισφορές, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά
καταβάλλονται.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό
των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες
αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του
ύψους του κατώτατου βασικού μισθού,
όπως ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) επί
των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοιχούν
στην πλήρη ή μερική απασχόληση και
για τα τρία έτη από την κάθε πρόσληψη και αποδίδεται μέσω της χρέωσης
του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.
- Ε.Τ.Α.Μ. - Ο.Α.Ε.Δ. και της αντίστοιχης
πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη, εκτός του ποσού επιχορήγησης,
που αντιστοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές, των λοιπών επικουρικών ταμείων,
το οποίο καταβάλλεται απευθείας στην
επιχείρηση.
Ως μερική απασχόληση για υπαγωγή
στο πρόγραμμα θεωρείται η κατ’ ελάχιστον τετράωρη ημερήσια απασχόληση
του εργαζόμενου.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε
μήνα πλήρους απασχόλησης για τους
μισθωτούς και για τους ημερομισθίους,
εφόσον υπάρχουν 15 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης που αντιστοιχούν σε
πλήρες ωράριο εργασίας για εργαζόμενους Α.με.Α. και 20 τουλάχιστον ημέρες
ασφάλισης για τις υπόλοιπες ομάδες.

Οι αναφερόμενες υποχρεώσεις ισχύουν
ανάλογα και για τους επιχορηγούμενους
λόγω μερικής απασχόλησης.
Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό
της επιχείρησης ασφαλιζόταν για λιγότερο από (20) ημέρες το μήνα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς
απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή
της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα
συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση.
Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης
απασχόληση του μη επιχορηγούμενου
προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το ασφαλίσει για (20) τουλάχιστον
ημέρες κατά μήνα.
Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης πρέπει
να υπάρχουν δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά μήνα για
επιδοτούμενους Α.με.Α. και είκοσι (20)
τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά
μήνα για τις υπόλοιπες ομάδες ως και για
κάθε μη επιχορηγούμενο μισθωτό.
Κατά τη συνολική διάρκεια ισχύος του
προγράμματος (διάρκεια επιχορήγησης
και περίοδος δέσμευσης) είναι δυνατόν
ο μισθωτός, επιχορηγούμενος ή μη, να
πραγματοποιήσει μόνο για (3) τρείς μήνες κατ’ έτος, κάτω των ανωτέρω αναφερομένων ημερών ασφάλισης.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και
νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του συνολικού
προγράμματος, που ανέρχεται συνολικά
σε 48 μήνες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι εργοδότες οι οποίοι έχουν ενταχθεί
στο ανωτέρω πρόγραμμα επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών, του
Ο.Α.Ε.Δ., θα υποβάλλουν Κανονικές (01)
Α.Π.Δ. Α’ τριμήνου 2011, στις προθεσμίες που ορίζονται με το Γενικό Έγγραφο
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ε40/7/12-1-2011 με καταχωρημένους όλους τους εργαζόμενούς
τους.
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Φορολογικά | Οικονομικά
«Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών
για την πρόσληψη 2.300 ανέργων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων»
Οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάχθηκαν
στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του
τελευταίου διμήνου 2010 δύνανται να
υποβάλλουν την Α.Π.Δ. Δ’ τριμήνου 2010
έως 29/4/2011 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων
(για Κανονικές 01 Α.Π.Δ. και Συμπληρωματικές 04 Α.Π.Δ.) στο αρμόδιο Υποκ/μα
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη.
Οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν
στους επιδοτούμενους εργαζόμενους
και αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών περιόδων 10ος, 11ος, 12ος/2010,
1ος/2011 και 2ος/2011 θα θεωρηθούν
εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών)
εάν καταβληθούν έως 29/4/2011. Μετά
την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα
επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις κατά
τα γνωστά.
Εάν έχουν αποδοθεί, από επιδοτούμενες επιχειρήσεις, επιπλέον ασφαλιστικές
εισφορές ενώ δεν τις όφειλαν, δύναται
να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ή να συμψηφιστούν.

Προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση
των ασφαλιστικών στοιχείων των επιδοτουμένων/εργαζομένων στις Α.Π.Δ. των
εργοδοτών, κατωτέρω παραθέτουμε
σχετικό παράδειγμα :
- Εργοδότης έχει ενταχθεί τον 10°/2010
στο ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών
εισφορών για την πρόσληψη ανέργων
ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Η εγγραφή μηνός 11°/2010 για επιδοτούμενο εργαζόμενο ο οποίος αμείβεται
με μικτές αποδοχές 739,56 €, θα εμφανίζεται ως εξής :
32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
101
39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ
739,56
40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 118,33
41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
207,52
42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
325,85
44 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)
100
45ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)
325,85
46 ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν οι αποδοχές (πεδίο 39)
υπερβαίνουν τον κατώτατο βασικό μισθό (ΕΓΣΣΕ ), δεν υπολογίζεται επιδότηση για το επιπλέον ποσό των αποδοχών:
32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
101
39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ
1000
40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
160
41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
280,60
42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
440,60
44 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)
100
45 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)
325,85
46 ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
114,75

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
- Σε περίπτωση ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια
του μήνα, η απεικόνιση της ασφάλισης
θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση δύο (2) εγγραφών (το άθροισμα των
ημερών ασφάλισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ημερολογιακές του μήνα αναφοράς).

«Τροποποίηση προγράμματος επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με
επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας»
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με
αριθ. 26139/987/12-1-2011 Κ.Υ Α. (ΦΕΚ 72/
τ.Β’/2011) που αφορούν στο πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών
εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων
εργασίας.
Με την ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκαν
τα άρθρα 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 12 της με αριθ.
19721/15-10-2010 Κ.Υ.Α..
Οι τροποποιήσεις αφορούν στα εξής :
- Το ανώτατο όριο των επιχορηγουμένων
μειώνεται σε τριάντα (30) αντί ογδόντα (80)
εργαζομένων που ίσχυε, σε επιχειρήσεις που
απασχολούν άνω των πενήντα (50) ατόμων.
- Στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις που απασχολούν ένα (1) άτομο με πλήρη
απασχόληση.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό
που αντιστοιχεί στο 75% των μηνιαίων εργο-

δοτικών εισφορών για όλους τους κλάδους
κύριας ασφάλισης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (μικτή,
Β.Α.Ε. και Επαγγελματικός Κίνδυνος) και της
επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς
και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, εκείνων που το Ι.Κ.Α. εισπράττει ή συνεισπράττει
υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στο 75% των
εργοδοτικών εισφορών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων
αδείας.
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν ένα (1) άτομο πλήρους απασχόλησης, υποχρεούνται να
διατηρήσουν τη θέση εργασίας του επιχορηγούμενου εργαζόμενου και το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του
συνολικού προγράμματος που ανέρχεται σε
δεκαοκτώ (18) μήνες (12 επιχορήγηση + 6
δέσμευση).
Παράδειγμα απεικόνισης ασφ/κών στοιχείων

κοινού εργαζομένου/επιχορηγουμένου, στην
Α.Π.Δ. μηνός 2ου/2011 ο οποίος αμείβεται με
μικτές αποδοχές 1.300 €.
ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.
32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
101
39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ
1.300,00
40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
208,00
41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
364,78
42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
572,78
44 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)
75
45 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ) 273,59
46 ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
299,19
- Σε περίπτωση ένταξης της επιχείρησης στο
πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του μήνα, η
απεικόνιση της ασφάλισης θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση δύο (2) εγγραφών
(το άθροισμα των ημερών ασφάλισης δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις ημερολογιακές του
μήνα αναφοράς).
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Μείωση εισφορών 10% για τις συνεπείς επιχειρήσεις
Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου για τις
επιχειρήσεις, τους ασφαλισμένους αλλά
και τους επιδοματούχους (όπως τους
δικαιούχους ΕΚΑΣ και τους ανέργους)
επιβάλλει το υπουργείο Εργασίας. Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:
Για ασφαλισμένους και συνταξιούχους
1. Προβλέπεται ο συνυπολογισμός όλων
των εισοδημάτων (εκτός κοινωνικών επιδομάτων) στα κριτήρια για τη χορήγηση
του ΕΚΑΣ. Ετσι, θα υπολογίζονται όλα τα
εισοδήματα (από κάθε πηγή) και τα όρια
θα είναι 9.994,11 ευρώ ατομικό εισόδημα και 15.380,90 ευρώ το οικογενειακό.
2. Καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για το
2011 οι άνεργοι, καθώς και οι εργαζόμενοι που συμπλήρωσαν το 2010, 50 τουλάχιστον ένσημα.
3. Διευρύνεται ο χρόνος προστασίας
από 12 σε 18 μήνες από τον τοκετό, για
τις μητέρες έτσι ώστε να μην απολύονται
μετά την εξάμηνη άδεια που λαμβάνουν.
Παράλληλα προβλέπεται η ασφαλιστική
κάλυψη για παροχές υγείας και για την
περίοδο των 6 μηνών της ειδικής άδειας
μητρότητας.
4. Προβλέπεται η ίδια δυνατότητα συνταξιοδότησης και για τους άνδρες με
25ετία, εναλλακτικά με τη γυναίκα, όταν
είναι γονείς αναπήρων παιδιών. Αυστηροποιούνται όμως οι προϋποθέσεις και
για τους δύο, έτσι ώστε να μην καταστρατηγείται το ισχύον καθεστώς και να
εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που
εργάζονται και οι δύο γονείς και υπό την
πρόσθετη προϋπόθεση ότι το παιδί είναι
ανίκανο για κάθε εργασία.
5. Βελτιώνονται οι διατάξεις για τη σύνταξη των διαζευγμένων, έτσι ώστε το ποσό
της σύνταξης για το διαζευγμένο να είναι
ανάλογο και με τα χρόνια της συμβίωσης
με τον πρώην σύζυγο.
6. Προβλέπεται η υποχρέωση των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης και του Δημοσίου
να καταβάλουν προσωρινή σύνταξη,
80% τουλάχιστον αυτής που προκύπτει
από τα στοιχεία του ασφαλισμένου. Δεν
θα έχουν, ωστόσο, το δικαίωμα αυτό
όσοι αναγνωρίζουν πλασματικά χρόνια

ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθούν. Η
προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται σε
1,5 το αργότερο μήνα, εφόσον ο εργαζόμενος έχει ασφαλιστεί σε ένα ταμείο
και σε 2,5 το αργότερο μήνες, εφόσον
υπάρχει διαδοχική ασφάλιση. Προϋπόθεση για την καταβολή της προσωρινής
σύνταξης είναι να μην υπάρχει από το
Ταμείο ή το Δημόσιο η δυνατότητα έκδοσης οριστικής απόφασης σε 3 μήνες
για ασφαλισμένο σε 1 ταμείο και σε 6 μήνες για ασφαλισμένο σε 2 ή περισσότερα
ταμεία.
7. Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου
για τα παιδιά (1-5 έτη για 1-3 παιδιά αντίστοιχα) γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις
και από τον άνδρα και από τη γυναίκα,
αλλά με καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών (20% επί του 25πλάσιου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για
κύρια σύνταξη και 6% για επικουρική).
8. Διευκρινίζεται με ρητή διάταξη ότι
η αναγνώριση των νέων πλασματικών
χρόνων που θεσμοθετήθηκαν με τον
ασφαλιστικό νόμο 3863/2010 αφορά
μόνο όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά και
ειδικότερα για όσους από το νέο νόμο
αυτό προβλέπεται η αλλαγή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (αύξηση ορίου ηλικίας ή αύξηση ετών ασφάλισης). Σε
άλλα άρθρα προβλέπεται η δυνατότητα
για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων
(και δημοσιογράφων) αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, χωρίς να καταργείται
το πλαφόν των 7 ετών που προβλέπεται
από το νόμο 3863/2010.
9. Οι διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας
αλλά και οι περιορισμοί για την απασχόληση των συνταξιούχων γήρατος και
αναπηρίας γίνονται ενιαίες σε ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα.
10. Αυξάνεται το ποσό που μπορεί να
ρυθμίσει ένας ασφαλισμένος από τις 20
έως 30 κατώτερες συντάξεις, προκειμένου να πάρει σύνταξη από το ταμείο
του.
11. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο ασφαλίζονται
από 1/7/2011 στο ΤΠΔΥ και θεμελιώνουν
δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος με
παράλληλη διευθέτηση της χορηγούμενης από τις υπηρεσίες αποζημίωσης που

χορηγείται αναλογικά για τα χρόνια που
έχουν συμπληρώσει στο συγκεκριμένο
καθεστώς.
12. Ο υποψήφιος συνταξιούχος του
ΟΑΕΕ θα μπορεί, εφόσον έχει θεμελιώσει
δικαίωμα, να υποβάλει αίτηση χωρίς να
διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα. Η σύνταξη όμως καταβάλλεται από τις αρχές του επόμενου της
διακοπής μήνα. Παράλληλα σε όσους
απονέμεται προσωρινή αναπηρική σύνταξη παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, εφόσον δεν προσφέρουν
προσωπική εργασία.
13. Οι ασφαλισμένοι του ΤΣΑ μπορούν να
μεταταγούν από την 3η στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, εφόσον
για κάθε έτος καταβάλουν 250 ευρώ. Οι
οδηγοί των ταξί ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
14. Βελτιώνονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 74 του 3863/2010 έτσι ώστε για
όσους απολυόμενους - ασφαλισμένους
στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ δεν έχουν συμπληρώσει
τις ελάχιστες προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, να υπαχθούν στο ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφού συμπληρώσουν
3 μήνες ανεργίας (αντί 1 χρόνου που
απαιτείται σήμερα).
15. Δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να αξιοποιήσει το επίδομα ανεργίας για να προσληφθεί σε επιχείρηση με
μείωση του μισθολογικού κόστους. Ο
ΟΑΕΔ θα καθορίσει κάθε πότε θα πρέπει
να εμφανίζεται ο άνεργος για «εξακρίβωση».
16. Παρέχεται η δυνατότητα στα ταμεία
να εκμισθώνουν ακίνητα για 12 χρόνια
αντί 5 ετών που είναι σήμερα και στις
περιπτώσεις παράτασης της μίσθωσης
να διαπραγματεύονται το ενοίκιο με
minimum το 6% της αντικειμενικής αξίας, από 10% που είναι σήμερα. Επίσης
δύνανται τα ταμεία να αξιοποιούν μέχρι
το 7% των διαθεσίμων τους (από 2% που
είναι σήμερα) για την αγορά εντόκων
γραμματίων του Δημοσίου διάρκειας
μέχρι ενός έτους και εφόσον το επιτόκιο
είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο της
Τραπέζης της Ελλάδος.
Πηγή: www.imerisia.gr
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Φοροαπαλλαγές τέλος για τα μεγάλα εισοδήματα
«Μαχαίρι» στις φοροαπαλλαγές για φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των
60.000 ή 70.000 ευρώ σχεδιάζει να βάλει
η κυβέρνηση, για να εξοικονομήσει έσοδα
ύψους 3 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία. Η περικοπή των περίπου 900 φοροαπαλλαγών που απολαμβάνουν σήμερα τα
φυσικά πρόσωπα θα γίνει με εισοδηματικά
κριτήρια. Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου δίνοντας το στίγμα των
κυβερνητικών προθέσεων υπογράμμισε
ότι «οι φοροαπαλλαγές δεν μπορεί να είναι ανεξαρτήτου εισοδήματος. Δεν μπορεί
κάποιος ο οποίος έχει 60 - 70 χιλιάδες ευρώ
εισόδημα, να έχει τις ίδιες φοροαπαλλαγές
με κάποιον που έχει 20 και 30 χιλιάδες ευρώ.
Εγώ θέλω να αυξήσω τις φοροαπαλλαγές σ’
αυτόν που έχει χαμηλά και να τις μειώσω
στον άλλον που έχει υψηλά». Από την περικοπή των φοροαπαλλαγών «γλιτώνει» το
αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ που
ισχύει για όλες τις κατηγορίες φορολογούμενων, αφού ο κ. Παπακωνσταντίνου ξεκαθάρισε ότι «παραμένει εκεί που είναι».
Επανεξέταση
Το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί στην
επανεξέταση από μηδενική βάση των περίπου 900 φοροαπαλλαγών, οι οποίες κοστίζουν στον προϋπολογισμό πάνω από 5
δισ. ευρώ ετησίως. «Θα τις δούμε μια μια»,
σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Παπακωνσταντίνου, προσθέτοντας ότι «θα δούμε
κάποιες φοροαπαλλαγές που έχουν, για παράδειγμα, τα πιο υψηλά εισοδήματα, τι από
αυτά δεν μπορείς πλέον να αποδεχτείς». Το
σχέδιο κατάργησης και περικοπής των φοροαπαλλαγών και των φόρων υπέρ τρίτων
θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Το
πρώτο βήμα περικοπής φοροαπαλλαγών
έγινε με το φορολογικό νόμο 3842/2010.
Πολλές εκπτώσεις δαπανών περιορίστηκαν
για όσους έχουν μεσαία και υψηλά εισοδήματα, καθώς από έκπτωση από το εισόδημα μετατράπηκαν σε έκπτωση από το
φόρο κατά ποσοστό 20% «ψαλιδίζοντας»
τα οφέλη για τους φορολογούμενους που
τα εισοδήματά τους φορολογούνται με συντελεστή πάνω από 20%.
Δαπάνες
Σχεδόν ένας στους δύο φορολογούμενους
που υποβάλλει φορολογική δήλωση χρησιμοποιεί τις φοροαπαλλαγές και εμφανίζει

στην εφορία δαπάνες για ιατρικά έξοδα,
ασφάλιστρα, δίδακτρα ή ενοίκια για να περιορίσει τη φορολογική του επιβάρυνση.
Η επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2009 έδειξε ότι
οι φορολογούμενοι με υψηλά εισοδήματα
ευνοήθηκαν περισσότερο με τις φοροαπαλλαγές σε σχέση με τους φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα,
οι απαλλαγές και τα αφορολόγητα ποσά
που είχαν οι 168.672 φορολογούμενοι με
εισοδήματα από 60.000 έως 100.000 ευρώ
ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 3.500 ευρώ, ενώ
για τους 35.635 φορολογούμενους με εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ έφθασαν τις
5.500 ευρώ κατά μέσο όρο.
Aντίθετα, οι φοροαπαλλαγές που ωφέλησαν 1.242.076 φορολογούμενους με μεσαία
εισοδήματα από 20.000 ? 45.000 ευρώ ήταν
1.740 ευρώ κατά μέσο όρο. Για τους μισούς
φορολογούμενους, ήτοι 2.784.389 άτομα,
που δηλώνουν εισοδήματα έως 12.000
ευρώ οι φοροαπαλλαγές που είχαν ήταν
μόλις 760 ευρώ κατά μέσο όρο. Σύμφωνα
με τις δηλώσεις του 2009 οι απαλλαγές και
τα αφορολόγητα ποσά των 5.655.100 φορολογούμενων ανήλθαν κατά μέσο όρο σε
1.132,89 ευρώ, ενώ ο φόρος που πλήρωσαν κατά μέσο όρο στην εφορία έφθασε τα
1.613 ευρώ.
Φόροι υπέρ τρίτων
Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν περίπου 300 φόροι υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τις τιμές αγαθών και
υπηρεσιών, με στόχο τον περιορισμό ή και
την κατάργηση ορισμένων από αυτούς που
θεωρούνται άδικοι και με αρνητικό αντίκτυπο για την ανταγωνιστικότητα.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει την καταγραφή του πλέγματος των φόρων υπέρ
τρίτων και στη συνέχεια θα προχωρήσουν
στην αξιολόγησή τους κατά περίπτωση και
με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
Σαφάρι για τα έσοδα
Φοροκυνηγητό για την αύξηση των εσόδων
εξαπολύει το υπουργείο Oικονομικών προκειμένου να περιορίσει την υστέρηση που
εμφανίζουν τα έσοδα του προϋπολογισμού
στο πρώτο δίμηνο του έτους. O υφυπουργός Oικονομικών Δημ. Kουσελάς θα έχει σή-

μερα σύσκεψη με τους προϊσταμένους τριάντα ΔOY οι οποίες συμβάλλουν στο 70%
των εσόδων. Kατά τη σύσκεψη θα γίνει:
Aπολογισμός για την πορεία των εσόδων
ανά ΔOY για το α΄δίμηνο 2011.
Προγραμματισμός ενεργειών για την αύξηση των εσόδων τον επόμενο μήνα.
Στη συνάντηση οι έφοροι θα κληθούν να
δώσουν στοιχεία για: Tους ελέγχους που
διενεργήθηκαν ανά ΔOY τους μήνες Iανουάριο και Φεβρουάριο. Tους ελέγχους που
πραγματοποίησε κάθε ελεγκτής. Tα ποσά
που βεβαιώθηκαν ανά μήνα και τα ποσά
που εισπράχθηκαν. Tον προγραμματισμό
των ελέγχων ανά ΔOY και ελεγκτή για τον
επόμενο μήνα. Tον αριθμό των υπαλλήλων
που ασχολούνται κατά αποκλειστικότητα
με την επιδίωξη είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Tις ενέργειες που έχουν γίνει
και ποια είναι τα εισπρακτικά αποτελέσματα το πρώτο δίμηνο. Tο σχεδιασμό για το
επόμενο τρίμηνο.
Οι φοροαπαλλαγές των φυσικών προσώπων
Ιατρικά έξοδα: Αφαιρούνται 100% από το
εισόδημα.
Νοσήλια: Εκπίπτει από το φόρο το 20% του
ποσού και έως 6.000 ευρώ.
Ενοίκιο κύρια κατοικίας και παιδιών που
σπουδάζουν σε άλλη πόλη: Εκπίπτει από
το φόρο το 20% της δαπάνης ενοικίου και
μέχρι 240 ευρώ.
Δίδακτρα σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα
μαθήματα: Εκπίπτει από το φόρο το 20%
της δαπάνης και έως 240 ευρώ.
Τόκοι στεγαστικού δανείου: Για δάνεια που
έχουν συναφθεί μέχρι και 31/12/2002 οι τόκοι εκπίπτουν από το εισόδημα για δάνεια
μετά την 1/1/2003 το 20% της δαπάνης εκπίπτει από το φόρο.
Ασφάλιστρα ζωής: Εκπίπτει από το φόρο
το 20% και έως 240 ευρώ για τον άγαμο και
480 ευρώ για τον έγγαμο.
Διατροφή από τον έναν σύζυγο στον άλλο:
Εκπίπτει από το φόρο το 20% και μέχρι
3.000 ευρώ.
Δαπάνη σε δικηγόρους: Εκπίπτει από το
φόρο το 20% της δαπάνης και μέχρι 240
ευρώ.
Φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκά: Αφαιρείται
από το φόρο 10% της δαπάνης και μέχρι
600 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Ημερησία
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ΕΚΑΣ: Αυστηρότερα κριτήρια, λιγότεροι δικαιούχοι
Το Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(Ε.Κ.Α.Σ.) είναι το πρώτο κοινωνικό επίδομα
που θα υποστεί περικοπές, στο πλαίσιο όσων
επιβάλει το μνημόνιο που υπέγραψε η χώρα
με τους δανειστές της. Τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος γίνονται αυστηρότερα
με αποτέλεσμα να μειωθούν οι συνταξιούχοι που θα δικαιούνται στο σχετικό επίδομα.
Αντιθέτως τα χορηγούμενα ποσά παραμένουν τα ίδια.
Για πρώτη φορά στις εισοδηματικές προϋποθέσεις των δικαιούχων τίθεται πέραν του
πραγματικού και «το τεκμαρτό εισόδημα»,
όπως καθώς και «το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του
συνταξιούχου».
Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο
που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα οι συνταξιούχοι
για να δικαιούνται το ΕΚΑΣ θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις :
1. Να έχουν συμπληρώσει την 1η Ιανουαρίου
2011 το 60ό έτος της ηλικίας τους. Για τους
συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και
για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω
θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο
ηλικίας.
2. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους
από συντάξεις, (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά

επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να
μην υπερβαίνει το ποσό των οχτώ χιλιάδων
τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εννέα
λεπτών (8.472,09 ευρώ). Από το εισόδημα
αυτό εξαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν
στην σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας , στην ισόβια σύνταξη σε
πολύτεκνες μητέρες καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να
μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων
οχτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και
έντεκα λεπτών (9.884,11 ευρώ).
4. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό
τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό
των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα
ευρώ και ενενήντα λεπτών (15.380,90 ευρώ).
Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα
που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.
5. To συνολικό ακαθάριστο καταβαλλόμενο
κατά το μήνα που προηγείται εκείνου της

έναρξης ισχύος του νόμου αυτού ή -προκειμένου για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την
έναρξη ισχύος του νόμου και μέχρι 31.12.2011
- το δικαιούμενο κατά τον πρώτο πλήρη μήνα
συνταξιοδότησης ποσό συντάξεων ( κύριων
και επικουρικών ) συμπεριλαμβανόμενων και
των πάσης φύσεως επιδομάτων, δεν υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ.
6. Να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μετά την ημερομηνία αυτή, το ΕΚΑΣ αρχίζει να καταβάλλεται
από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που
συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.
Το ποσό του ΕΚΑΣ κλιμακώνεται ως εξής:
εφόσον τα συνολικά ποσά από μισθούς και
συντάξεις δεν ξεπερνούν τα 7.715,65 ευρώ
καταβάλλεται επίδομα 230,00 ευρώ μηνιαίως.
Για εισόδημα από 7.715,66 ευρώ μέχρι
8.018,26 ευρώ επίδομα172,50 ευρώ. Για εισόδημα από 8.018,27 ευρώ και μέχρι 8.219,93
ευρώ δίδεται επίδομα 115 ευρώ. Και για εισόδημα από 8.219,94 ευρώ μέχρι 8.472,09 ευρώ
ποσό 57,50 ευρώ.
Τα ίδια ποσά επιδόματος χορηγούνται και
στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας
που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα ισούται με 2/3 των ανωτέρω ποσών.
ΠΗΓΗ: Το Βήμα

Αυξημένη φοροαπαλλαγή
για την ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων
Αύξηση της φοροαπαλλαγής για
όσους αναβαθμίζουν ενεργειακά τις
κατοικίες τους επέρχεται με διάταξη
στο φορολογικό νομοσχέδιο.
Για τις εργασίες αυτές θα εκπίπτει
από το φορολογητέο εισόδημα το
20% δαπάνης για ποσά μέχρι 3.000
ευρώ, και το 10% για ποσά από
3.0001-6.000 ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι η συνολική έκπτωση δαπάνης μπορεί να φθάσει τα 900
ευρώ από 600 ευρώ που προβλέπεται σήμερα.
Πηγή: www.in.gr

Κυρώσεις σε οικοδομές και τεχνικά έργα
Σχετ: Aρ. 116 του Π.Δ. 1073/1981
(ΦΕΚ 260/Α/16-9-81), αρ. 71 & 72,
Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-10)
Όταν διενεργείται έλεγχος ή αυτοψία επί εργατικού ατυχήματος σε
οικοδομή ή σε τεχνικό έργο και διαπιστώνονται παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας με άμεσο κίνδυνο
για την ασφάλεια των εργαζομένων,
επιβάλλεται διακοπή εργασιών. Επιπλέον κατά την κρίση των Επιθεωρητών, μπορεί να γίνει εισήγηση
επιβολής και προστίμου.
Σε μεταγενέστερο έλεγχο στον ίδιο

εργοδότη στον οποίο έχει επιβληθεί διακοπή εργασιών ή πρόστιμο
στο παρελθόν, σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρής παράβασης, θα
επιβάλλεται λόγω της αμεσότητας
μεν του κινδύνου για την ασφάλεια
των εργαζομένων, διακοπή εργασιών αλλά σωρευτικά και πρόστιμο.
Τα παραπάνω επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή των ποινικών κυρώσεων.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ

