Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Π ε ρ ι ο δ ι κ ή Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή Έ κδ ο σ η σ ε Λ ο γ ι σ τ ι κ ά & Φ ο ρ ο τ ε χ ν ι κ ά θ έ μ α τ α
•

Α ρ ι θ μ ό ς

Φ ύ λ λ ο υ

1 2 3

• 3

Ι ο υ ν ί ο υ

2 0 1 1

Επιλογή θεμάτων: Κώστας Κωνσταντινίδης -Υπ. Δημοσίων Σχέσεων Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82 53 445 Fax: 210 82 53 446 e-mail: pofee@otenet.gr web site: www.pofee.gr

.:: επιγραμματικά::.

Φορολογικά | Οικονομικά

- Αρ. πρωτ.: Δ16 1067094 ΕΞ 9.5.2011
Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων οικ. έτους 2011

ΠΟΛ 1121
«Διαδικασία ηλεκτροδότησης των χώρων που
ρυθμίζονται με το ν.3843/2010»

- Αρ. πρωτ.: Δ16Α 1074430 ΕΞ 24.5.2011
Ενέργειες αρμοδίων υπηρεσιών ενόψει
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9
του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66, τ.Α’)
- Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 34 - 25/5/2011
ΘΕΜΑ : « Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την ένταξη του Κλάδου
ασθενείας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ».
- Αριθ. πρωτ.: Δ12Β 1074705 ΕΞ 24.5.2011
Διαγραφή χρεών νομικών προσώπων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποκλειστικά πολιτιστικούς σκοπούς
- Αριθ. πρωτ.: Δ12Β 1076319 ΕΞ 23.5.2011
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2011,
οι οποίες δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
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έχει κάποια πρόταση
για την καλύτερη εικόνα
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Κωνσταντινίδη
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Σχετικά με το αναφερόμενο θέμα και τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α)
«Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις», με τις οποίες, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται θέματα
του ν.3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α) «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης,
μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις», σας γνωρίζουμε τα εξής :
Στην περ. α΄ της παράγρ. 5 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι, για τους χώρους που
διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3843/2010 δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται.
Οι διατάξεις της ανωτέρω περ. α΄, παρ. 5 του άρθρου 22 του ν.3897/2010 ισχύουν αναδρομικά
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3843/2010 (28.4.2010).
Ενόψει των παραπάνω, επισημαίνεται ότι για την ηλεκτροδότηση των ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων που υπάγονται στη ρύθμιση του ν.3843/2010 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, οι διατάξεις των άρθρων 35-36 του Κ.Φ.Ε.
και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 1137140/2439/Α0012ΠΟΛ.1277/5.12.1994, όπως ισχύουν.
Τέλος, τονίζεται ότι στις περιπτώσεις που τα κτίρια στα οποία βρίσκονται οι χώροι που ρυθμίστηκαν με βάση το ν.3843/2010, όπως ισχύει, δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί τότε ευνόητο είναι ότι
για την ηλεκτροδότηση
χώρων θα έχουν εφαρμοπ ¡ ™ ∆ π ∆των
√ À ∆ κτιρίων
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γή είτε οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια που εκδίδεται από 1.1.1995 και εφεξής,
είτε οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.1882/1990 στο σύνολό τους, εφόσον
πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια που εκδόθηκε μέχρι 31.12.1994 ή για
αυθαίρετες οικοδομές που έχουν νομιμοποιηθεί ή για τις οποίες έχει εγκριθεί η ηλεκτροδότηση από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές.
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Κ.Υ.Α.
αριθμ.
οικ.
Κ1−1259/18.4.2011
Ρυθμίσεις
σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του
Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

Αρ. πρωτ.: Δ16 1067094 ΕΞ 9.5.2011
Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων οικ. έτους 2011
Η επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φ.Π. 2011 στους δικαιούχους θα γίνεται ως εξής:

ΠΟΛ. 1126/2011 (31/05/2011)
- Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων
χώρων του Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ
62 Α΄), μετά την εφαρμογή του Ν.
3897/2010 (ΦΕΚ 208 Α΄) στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου
και της Φορολογίας Εισοδήματος
και κοινοποίηση των διατάξεων
του Ν.3897/2010.
Ι.Κ.Α.
Αριθμ.
πρωτ.:
Ε40/350/24.5.2011 Έλεγχος μισθολογικής περιόδου της οποίας
οι εισφορές είναι απαιτητές και ο
εργοδότης δεν έχει ακόμη υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 36/27.5.2011
Συμπληρωματικές οδηγίες σε
θέματα Ασφάλισης - Εσόδων
μετά την υπαγωγή των ασφ/νων
και συντ/χων του ΤΑ.Π.Γ.Τ.Ε. στο
Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
 ΠΟΛ.1122/26-05-2011
Κατάργηση της εισφοράς υπέρ
Ο.Γ.Α. για τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής
αεροπορίας.
 ΠΟΛ.1123/26-05-2011
Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών
φόρων, σε περίπτωση άσκησης
προσφυγής και ανώτατα ποσοστά
πρόσθετων φόρων.
 ΠΟΛ.1115/26-05-2011
Παράταση προθεσμίας υποβολής
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και
της δήλωσης στοιχείων ακινήτων
έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων.

1. Στους φορολογούμενους που μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεών
τους προκύπτει ποσό επιστροφής από παρακράτηση πέντε (5) ευρώ έως και χίλια
πεντακόσια (1.500) ευρώ καθώς και ποσό επιστρεφόμενης προκαταβολής ελεγμένης από τη Γ.Γ.Π.Σ. ανεξαρτήτως ύψους αυτής και δεν είναι οφειλέτες του Δημοσίου
τότε η επιστροφή πραγματοποιείται μέσω των συμβεβλημένων Τραπεζών, σε λογαριασμό που έχουν δηλώσει (ΙΒΑΝ) ή σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον
Α.Φ.Μ.. Τονίζεται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από το φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μια φορά και η
επιστροφή του φόρου σε όσους υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση φορολογίας
εισοδήματος θα γίνεται αποκλειστικά από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση
τον Α.Φ.Μ..
2. Οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφής και έχουν περιέλθει σε καταστάσεις επεξεργασίας που αποστέλλει η Γ.Γ.Π.Σ. στις Δ.Ο.Υ. για έλεγχο, πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τη φορολογική δήλωσή τους προεκτυπωμένη ή μη κατά
περίπτωση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων
ποσών.
Όσοι από τους φορολογούμενους δεν προσκομίσουν τα πιο πάνω δικαιολογητικά
εντός 10 ημερών από την παραλαβή της κατάστασης στην οποία περιλαμβάνονται,
τότε το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο Εισοδήματος τους διαγράφει από την κατάσταση
επεξεργασίας και μετά τη διαγραφή τη διαβιβάζει στο Γραφείο Επιστροφών, το οποίο
μετά τους σχετικούς ελέγχους θα τη στέλνει στη Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να επιστραφεί ο φόρος
στους υπόλοιπους δικαιούχους.
Για τους πιο πάνω φορολογούμενους, που έχουν διαγραφεί από την κατάσταση επεξεργασίας, όταν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα ενεργείτε ως εξής:
α) Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν
προσκομισθεί) είναι σωστό, θα συντάσσετε ΑΦΕΚ επιστροφής και θα το διαβιβάζετε
στο Γραφείο Επιστροφών για την εξόφλησή του.
β) Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι διαφορετικό, θα συντάσσετε το πιο πάνω
ΑΦΕΚ και στη συνέχεια θα ενεργείτε εκκαθάριση τροποποιητικής δήλωσης η οποία
υποβάλλεται βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και η όλη διαδικασία θα
τακτοποιείται στη Δ.Ο.Υ..
3. Για τους φορολογούμενους που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι (οφειλέτες κ.λπ.)
το ποσό της επιστροφής τους στέλνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με μαγνητικά ατομικά
εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ από τη Γ.Γ.Π.Σ..
Η ενημέρωσή τους γίνεται με σχετική σημείωση στο εκκαθαριστικό σημείωμα που
στέλνεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών
ώστε να γίνει ο σχετικός έλεγχος των επιστρεφομένων ποσών.
4. Οι Τράπεζες που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την επιστροφή Φ.Ε. από το οικ. έτος
2011 θα ταυτοποιούν τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος ή τον Αριθμό Διαβατηρίου.
Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί ο Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή ο Αρ. Διαβατηρίου ο
φορολογούμενος θα έρχεται στη Δ.Ο.Υ. για τη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων
και θα του χορηγείται άμεσα η “Βεβαίωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων” για την
επιστροφή του από την Τράπεζα.
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 Αρ.Πρωτ.5021607/12-05-2011
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66
Α/31.03.2011)

Αρ.Πρωτ.Γ99187/20-05-2011
Τροποποίηση οδηγιών αναφορικά με την διαχείριση περιπτώσεων για τις οποίες διαπιστώνεται
ότι έχουν υποβληθεί Αναλυτικές
Περιοδικές Δηλώσεις (Α.ΠΑ.)
μέσω διαδικτύου το περιεχόμενο
των οποίων δεν ανταποκρίνεται
σε πραγματική απασχόληση (εικονική ασφάλιση).

Αρ.Πρωτ.Ε40350/24-05-2011
Έλεγχος μισθολογικής περιόδου της οποίας οι εισφορές είναι
απαιτητές και ο εργοδότης δεν
έχει ακόμη υποχρέωση υποβολής
ΑΠΔ.

ΠΟΛ.1096/29.5.2011 Παράταση
προθεσμίας υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος οικον.
έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους
2011 για ορισμένες κατηγορίες
υποχρέων

Ι.Κ.Α.
Αριθμ.
πρωτ.:
Γ99/1/87/20.5.2011 Τροποποίηση
οδηγιών αναφορικά με την διαχείριση περιπτώσεων για τις οποίες
διαπιστώνεται ότι έχουν υποβληθεί Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου
το περιεχόμενο των οποίων δεν
ανταποκρίνεται σε πραγματική
απασχόληση (εικονική ασφάλιση)

Αρ. πρωτ.: Δ16Α 1074430 ΕΞ 24.5.2011
Ενέργειες αρμοδίων υπηρεσιών ενόψει
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του
ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66, τ.Α’)
Εν όψει της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ
66, τ.Α’) και της έκδοσης σχετικής Α.Υ.Ο., περί δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των
150.000,00 ευρώ, εφόσον η καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του έτους και για τις οποίες δεν υφίσταται διευκόλυνση - ρύθμιση τμηματικής καταβολής, ή δικαστική αναστολή καταβολής εν ισχύ, παρακαλείσθε όπως προβείτε άμεσα και το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2011,
για το σύνολο των οφειλετών, ανεξαρτήτως του ύψους οφειλής, στις κάτωθι
ενέργειες:
1. Έλεγχο για την ισχύ των ρυθμίσεων –διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών που έχουν χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. σας και άμεση καταχώρηση
στο σύστημα TAXIS, τυχόν απώλειας αυτών, στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι τους από τους οφειλέτες.
2. Καταχώρηση αναστολών καταβολής χρεών, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε
οφειλέτες με δικαστικές αποφάσεις, καθώς και καταχώρηση λήξης των αναστολών αυτών.
3. Αποστολή και πίστωση γραμματίων συμψηφισμού που εκκρεμούν στη
Δ.Ο.Υ. σας. Παρακαλείσθε εφεξής, για την άμεση αποστολή των εκδοθέντων
και για την πίστωση των παραληφθέντων γραμματίων, εντός διημέρου από
την ημερομηνία λήψης τους.
4. Διενέργεια εκκρεμών διαγραφών.
5. Διενέργεια αυτεπάγγελτων συμψηφισμών.
Όπως είναι αυτονόητο, η αναφορά των παραπάνω ενεργειών είναι ενδεικτική
και αποτελεί μέρος της υποχρέωσης της υπηρεσίας σας, σε κάθε περίπτωση,
της υλοποίησης όλων των προβλεπομένων από το νόμο ενεργειών με σκοπό
την ορθή, σαφή και ακριβή απεικόνιση της κατάστασης των οφειλών των φορολογουμένων στο σύστημα TAXIS.
Τα ΔΕΚ και τα ΠΕΚ στα οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. τυχόν δικαστικές αποφάσεις (π.χ. αναστολής καταβολής χρεών), που εκκρεμούν στην υπηρεσία τους.
Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την πιστή
και απαρέγκλιτη εφαρμογή των ανωτέρω στο σύνολο των οφειλετών.
Σας επισημαίνουμε ότι η ορθότητα των στοιχείων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχή εφαρμογή της δημοσιοποίησης και για το λόγο αυτό
πρέπει να ενεργείτε εφεξής κατά τα ανωτέρω.
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Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 34 - 25/5/2011
ΘΕΜΑ : « Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την ένταξη του Κλάδου
ασθενείας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ».
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ’
αριθμ. Φ.40021/11335/1153/18-5-2009
Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΦΕΚ 955/ 27-5-2009 τ.Β’) «Ασφαλιστική
τακτοποίηση των ασφαλισμένων του
εντασσόμενου στον Κλάδο Ασθένειας
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τ. Κλάδου Ασθένειας
του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής
Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών
» και σας παρέχουμε τις κάτωθι συμπληρωματικές οδηγίες :
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Όπως είναι γνωστό ,με τις διατάξεις
του άρθρου 53 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ
58/3-4-08 τ.Α’) από 1/6/08 το Ταμείο
Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ),
που είχε συσταθεί με τον ΑΝ.2276/1940
(ΦΕΚ 117 τ.Α’), ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του,
εντάχθηκε στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕAM).
Σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες δόθηκαν με την υπ’ αριθμ.65/09 εγκύκλιο της
Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.3 του άρθρου 4 του ίδιου Νόμου, ο
Κλάδος Ασθένειας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) εντάχθηκε από 1-8-2008 στον Κλάδο Παροχών
Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Από την ημερομηνία αυτή οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου καθίστανται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπονται από την νομοθεσία του Κλάδου Παροχών Ασθενείας για
παροχές σε είδος κα σε χρήμα. (Σχετ. η
υπ’αριθμ. 68/2008 εγκύκλιος της Δ/σης
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Με τις ως άνω διατάξεις είχε προβλεφθεί επίσης ότι, για την εφαρμογή της
εν λόγω διάταξης θα εκδοθεί απόφαση

του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που θα καθορίζει το
ύψος της εισφοράς που θα καταβάλουν
οι ασφαλισμένοι , τη βάση υπολογισμού
αυτής, το ύψος των παροχών για την
ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την
υλοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης.
Μέχρι όμως την έκδοση της προβλεπόμενης από το νόμο Υπουργικής Απόφασης, για λόγους χρηστής διοίκησης και
προκειμένου να μην δημιουργηθούν
προβλήματα στους ασφαλισμένους του
τ. Ταμείου δόθηκε η δυνατότητα στη
συγκεκριμένη αυτή κατηγορία, όσον
αφορά την έκδοση και θεώρηση του
βιβλιαρίου ασθενείας τους, να απευθύνονται στα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου
κατοικίας τους ,για να απογραφούν, όσοι
δεν είχαν απογραφεί και να εκδοθεί και
το βιβλιάριο ασθενείας τους.
Στη συνέχεια, με την έκδοση Γενικών
Εγγράφων από τη Δ/ση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ,
δινόταν παράταση θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας τους, ώστε να καλυφθούν για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η τελευταία παράταση δόθηκε με
το υπ’αριθμ.Α11/380/23-12-2010 Γενικό
Έγγραφο με καταληκτική ημερομηνία
την 28-2-2011 η οποία παρατάθηκε μέχρι την 31/3/2011 (σχετ. το A11/104/242-2011 Γενικό Έγγραφο) και εν συνεχεία
μέχρι 31/5/2011 για την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατ’
εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 4
του Ν.3655/2008 εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
Φ.40021/11335/1153/18-5-2009
Υ.Α
για την ασφαλιστική τακτοποίηση των
ασφαλισμένων του εντασσόμενου στον
Κλάδο Παροχών Ασθένειας του ΙΚΑΕΤΑΜ του τ.Κλάδου Ασθένειας του ΤΑΠΕΑΠΙ με την οποία ορίστηκαν τα εξής:

Α. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της κοινοποιούμενης διάταξης, ορίζεται ότι, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Ασθένειας του τ.
Ταμείου, αναβάτες ιπποδρομιών, μαθητευόμενοι αναβάτες, προπονητές δρομώνων ίππων και τα μέλη οικογένειας
αυτών υπάγονται από 1/8/2008 υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , για παροχές σε είδος και σε χρήμα και διέπονται
από την νομοθεσία του Κλάδου αυτού.
Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Επειδή η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων αμείβεται με κυμαινόμενες
αποδοχές, οι οποίες εξαρτώνται από τον
αριθμό των αναβάσεων, τα ποσοστά των
επάθλων και γενικά από τον κύκλο εργασιών του Ιπποδρόμου, η ασφάλισή τους
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.5 του άρθρου 25 του Α.Ν. 1846/51
, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
1 παρ.4 του Ν.825/78 και των παρ.4 και
5 του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τις οποίες προβλέπεται ειδικός τρόπος υπολογισμού των
εισφορών και εξεύρεσης των κατά μήνα
ημερών ασφάλισης για ορισμένες κατηγορίες μισθωτών ασφ/νων.
Συγκεκριμένα , με το άρθρο 2 της εν
λόγω Υ.Α, προβλέπεται ότι, η μηνιαία εισφορά των αναβατών ιπποδρομιών και
προπονητών δρομώνων ίππων , υπολογίζεται επί των τεκμαρτών αποδοχών με
βάση το 25 πλάσιο της 9ης ασφαλιστικής
Κλάσης.Για δε την κατηγορία των μαθητευόμενων αναβατών η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται με βάση το 25 πλάσιο
της 5ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά.
Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει τόσο για
τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών
όσο και για τον υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών και το επίδομα
Συνέχεια στη σελίδα 5
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Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 34 - 25/5/2011
ΘΕΜΑ : « Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την ένταξη του Κλάδου
ασθενείας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ».
αδείας.
Γ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Όπως είναι γνωστό υποχρέωση για
καταβολή της προβλεπόμενης από
τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.
4104/1960, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από την παρ. 4 του άρθρου 45 του
Ν.2084/1992 εισφοράς επαγγελματικού
κινδύνου έχουν οι αναφερόμενες ρητά
στο ΒΔ 473/61 επιχειρήσεις και εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν, λόγω των ειδικών
συνθηκών εργασίας που επικρατούν,
ότι παρουσιάζουν γενικά αυξημένους
κινδύνους για τη ζωή και την υγεία των
μισθωτών που απασχολούνται σ’ αυτές.
Μεταξύ των επιχειρήσεων και εργασιών
της παρ. 1 του άρθρου 2 των ανωτέρω
Β.Δ. περιλαμβάνονται κοι οι «Ιπποδρομίες».
Επομένως από την ημερομηνία ένταξης
(1/8/08) του Κλάδου Ασθενείας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους ασφαλισμένους του
άρθρου 1 της κοινοποιούμενης διάταξης καταβάλλεται και εισφορά επαγγελματικού κινδύνου 1%, η οποία βαρύνει
εξολοκλήρου τον εργοδότη.
Ως προς τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών ισχύουν τα ανωτέρω.
Δ. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το
ασφάλιστρο του εργοδότη και ασφαλισμένου που ισχύει κάθε φορά για τον
Κλάδο Παροχών Ασθένειας , σε χρήμα
και είδος καθώς επίσης και εισφορά
επαγγελματικού κινδύνου δηλ. σε σύνολο 8,65% επιμεριζόμενο σε 2,55% ποσοστό ασφαλισμένου και 6,1% ποσοστό
εργοδότη.

Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφάλιση , σύμφωνα με τα ανωτέρω,
χωρεί για 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα.
Ο αριθμός ημερών ασφάλισης κάθε
μήνα , προσδιορίζεται υποχρεωτικά σε
είκοσι πέντε(25) ανεξάρτητα από τη διάρκεια της πραγματικής απασχόλησης
μέσα στο συγκεκριμένο μήνα, εκτός αν
αποδεδειγμένα μεσολαβήσει ασθένεια,
υπαίτια ή ανυπαίτια αδυναμία απασχόλησης ,οπότε εφαρμόζονται αναλογικά
οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του
Α.Κ. και οι λοιπές σχετικές διατάξεις της
νομοθεσίας του Ιδρύματος.
Επίσης ,ορίζεται ότι , ανεξάρτητα από
την πραγματική διάρκεια της ημερήσιας
απασχόλησης , αναγνωρίζεται μια μέρα
ασφάλισης για κάθε ημέρα απασχόλησης και καταβάλλονται εισφορές που
αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση.
ΣΤ. ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της κοινοποιούμενης διάταξης, ορίζεται ότι, το ύψος των
παρεχομένων υπηρεσιών για την συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων είναι
αυτό που ισχύει και για τους λοιπούς
ασφαλισμένους του Κλάδου Ασθένειας του Ιδρύματος. Δηλ. δικαιούνται και
αυτοί τις παροχές σε είδος και σε χρήμα
όπως και οι ασφ/νοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις
ίδιες χρονικές προϋποθέσεις και όρους.
Ζ. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
Οι εισφορές των ασφαλισμένων παρακρατούνται από τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε (Ο.Δ.Ι.Ε)
και αποδίδονται μαζί με την εισφορά που
βαρύνει τον ίδιο , στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Υπόχρεος δηλ. για την καταβολή στο Ιδρυμα του
συνόλου των εισφορών εργοδότη και
ασφαλισμένου είναι ο Ο.Δ.Ι.Ε.

Η. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Για το χρόνο καταβολής των εισφορών ,
της επιβάρυνσής τους με πρόσθετα τέλη
σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής
, την επιδίωξη είσπραξής τους κατά τον
ΚΕΔΕ κ.λ.π εφαρμόζονται αναλογικά οι
γενικές διατάξεις της νομοθεσίας του
Ιδρύματος.
Εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθενείας
που αναλογούν στο χρονικό διάστημα
από 1/8/2008 και μέχρι 30/6/2011, για
λόγους χρηστής διοίκησης, δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη και τυχόν
άλλες προσαυξήσεις , εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι την 31/8/2011.
Θ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΔ
Προκειμένου να απεικονιστεί η παραπάνω ασφάλιση στην Α.Π.Δ. οι υπόχρεοι
εργοδότες θα καταχωρούν στην Α.Π.Δ.
στον ΚΑΔ : 9270 τον κωδικό ειδικότητας
349001 με λεκτική περιγραφή : Ασφαλισμένοι Απασχολούμενοι στα Ιπποδρόμια (αναβάτες, μαθητευόμενοι αναβάτες, προπονητές) που ασφαλίζονταν για
τον κλάδο υγείας στο τ. ΤΑΠΕΑΠΙ (ασφάλιση στους κλάδους ασθενείας σε είδος
- χρήμα και επαγγελματικό κίνδυνο), με
Κωδικό Πακέτου Κάλυψης 139.
Οι παραπάνω Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων 1/8/2008 - 30/6/2011 θα πρέπει να υποβληθούν με μαγνητικά μέσα
στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με
τύπο δήλωσης : 01 Κανονική Α.Π.Δ. ή 04
Συμπληρωματική ανάλογα, οι οποίες αν
υποβληθούν μέχρι 31/8/2011 δεν επιβαρύνονται με πρόσθετη επιβάρυνση
εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.).
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Αριθ. πρωτ.: Δ12Β 1074705 ΕΞ 24.5.2011
Διαγραφή χρεών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
επιδιώκουν αποκλειστικά πολιτιστικούς σκοπούς
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και προκειμένου να απαντήσουμε σε σχετική
Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής κος
Ιωάννης Βρούτσης, παρακαλούμε άμεσα
να μας γνωρίσετε:
α) Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία) που επιδιώκουν αποκλειστικά πολιτιστικούς
σκοπούς και υπέβαλαν αίτηση στην
υπηρεσία σας για διαγραφή των χρεών τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 51 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ

Α’66/31.3.2011),
β) Για ποια από αυτά κρίθηκε ότι εμπίπτουν στην πιο πάνω ρύθμιση και
γ) Tην ανάλυση των ποσών που διεγράφησαν (φόρος εισοδήματος, πρόστιμα
ΚΒΣ, κλπ.) για κάθε ένα από αυτά.
Προς διευκόλυνση του έργου σας, σας
γνωρίζουμε ότι τα διαλαμβανόμενα νομικά πρόσωπα πρέπει να εμπίπτουν στις
διατάξεις της περ.δ’ της παρ.1 του άρθρου 8 και της υποπερ.γγ’ της περ.α’ της

παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994
και να περιλαμβάνονται στις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Πολιτισμού, που κοινοποιήθηκαν με τις αριθ.1112029/11462/
Β0012/ΠΟΛ.1011/23.1.2007,
1003821/10037/B0012/
ΠΟΛ.1005/14.1.2005,
1080690/1713/
Α0012/11.9.2003, 1107289/1728/Α0012/
ΠΟΛ.1265/20.11.2001 και 1010634/146/
Α0012/ΠΟΛ.1023/29.1.1999 διαταγές
μας.

Αριθ. πρωτ.: Δ12Β 1076319 ΕΞ 23.5.2011

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2011, οι
οποίες δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,

κά, ανεξάρτητα από το τελευταίο

μα η εντύπωση ότι θα δοθεί και σε

σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ψηφίο του ΑΦΜ.

αυτά η δυνατότητα να υποβάλλουν
τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά.

1. Με την από 24/3/2011 ανακοίνω-

3.

Στη

συνέχεια

με

την

ση του Γραφείου Τύπου του Υπουρ-

ΠΟΛ.1108/12.5.2011 Α.Υ.Ο, προβλέ-

4. Ενόψει των ανωτέρω, για λόγους

γείου Οικονομικών ανακοινώθηκε

φθηκε η προαιρετική χρήση ηλε-

χρηστής διοίκησης, με την παρού-

ότι σε περίπτωση ηλεκτρονικής

κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας

σα γίνεται δεκτό, ότι και τα νομικά

υποβολής, η καταληκτική ημερο-

μέσω διαδικτύου, για την υποβολή

πρόσωπα που δημοσιεύουν ετήσιες

μηνία για τις ημεδαπές ανώνυμες

της δήλωσης φορολογίας εισοδή-

οικονομικές καταστάσεις με τα Διε-

εταιρείες και τα υποκαταστήματα

ματος μόνο για τα νομικά πρόσω-

θνή Λογιστικά Πρότυπα, μπορούν

αλλοδαπών εταιρειών (εφόσον υφί-

πα της παρ.1 του άρθρου 101 του

να υποβάλλουν τις δηλώσεις φορο-

σταται διμερής σύμβαση ) είναι η

ν.2238/1994 που υποβάλλουν το

λογίας εισοδήματος οικονομικού

24η Μαΐου 2011.

έντυπο φορολογίας Φ-01010. Επο-

έτους 2011 (έντυπα Φ-01013 και

μένως, στην ρύθμιση αυτή δεν

Φ-01014), χωρίς κυρώσεις, μέχρι

2. Με την ΠΟΛ.1100/5.5.2011 Α.Υ.Ο,

εμπίπτουν τα νομικά πρόσωπα που

30 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το

παρατάθηκε μέχρι 30 Μαΐου 2011

δημοσιεύουν τις οικονομικές κα-

τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νο-

η προθεσμία υποβολής των δηλώ-

ταστάσεις τους με βάση τα Διεθνή

μικού προσώπου, όπως αντίστοιχα

σεων φορολογίας εισοδήματος για

Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), αφού

ισχύει και για τους έχοντες την δυ-

τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του

αυτές υποβάλλουν το Φ-01013 και

νατότητα να υποβάλλουν την δή-

άρθρου 101 του ν.2238/1994, όταν

Φ-01014 έντυπα. Όμως στα νομικά

λωση ηλεκτρονικά.

η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονι-

πρόσωπα αυτά σχηματίσθηκε βάσι-

