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.:: επιγραμματικά::.
- Ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια από τράπεζες και ΕΤΕΑΝ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- Αλαλούμ με τις αποδείξεις.
Τι αλλάζει, τι ισχύει τελικά
- ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
- Προϋποθέσεις λήψης δεύτερης σύνταξης από τους Τομείς του κλάδου
κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.
Ι.Κ.Α.
Αριθμ.
πρωτ.:
Ε33/
548/4.10.2011
Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς
προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
- Ευνοϊκή ρύθμιση αναστέλλει τα μέτρα
αναγκαστικής είσπραξης του ΙΚΑ
- Διευκρινίσεις επί του άρθρου 54 του
Ν. 3979/11
(ρύθμιση οφειλών προς δήμους)

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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Νέο πρόγραμμα στήριξης της
επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΣΠΑ

Δ

ημοσιεύεται σήμερα, Δευτέρα, η προκήρυξη του υπουργείου Ανάπτυξης για το πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας, το
οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠ
Η πρώτη δράση του προγράμματος είναι προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ,
απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση μετά
την 1/1/2011 και σε ανέργους που σκοπεύουν να δημιουργήσουν την δική
τους επιχείρηση.
Η δράση χρηματοδοτεί επιπλέον την δημιουργία νέας θέσεως εργασίας με
ποσό 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί για τουλάχιστον
12 μήνες.
Η δεύτερη δράση είναι συνολικού προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και καταρτίσεως με στόχο την στήριξη και ενίσχυσή τους στις
νέες συνθήκες.
Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
1/1/2011 και απασχολούν
από 5 εργαζομένους και πάνω. Μέσα από αυτή
την δράση ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με επιλέξιμο
προϋπολογισμό έως 20.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται από
την 15η Νοεμβρίου 2011 έως την 15 Ιανουαρίου 2012.
Πηγή: www.in.gr
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Εγκύκλιος ΙΚΑ 78/2011 Αναγνώριση του χρόνου Απεργίας, κατόπιν εξαγοράς, στην ασφάλιση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατ΄ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.
3996/5-8-2011.
 Εγκύκλιος ΙΚΑ Α31/273/14-102011
Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου
13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών.
Εγκύκλιος
ΙΚΑ
Σ0034/2011
(11/10/2011) - Συμπληρωματικές
οδηγίες για την καταγραφή της
φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων, μετά την 30/9/2011.
Απόφ.Υπ.Εργασίας 22896/2011
(11/10/2011) - «Αναγνώριση
χρόνου ασφάλισης στην Ειδική
Προσαύξηση – Εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 62 του
N.3996/2011»: Αναγνώριση χρόνων στην Ειδική Προσαύξηση του
ΤΣΜΕΔΕ και τον Τομέα Πρόνοιας
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων.
Απόφ.Υπ.Εργασίας 24316/2011
(11/10/2011) - Σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 του νόμου 4019/2011
«Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»: Ρύθμιση οφειλών
στον ΟΑΕΕ.
Αρ.Πρωτ44423/2011(13/10/2011)
- Διευκρινιστικές οδηγίες για την
εφαρμογή του Ν. 4014/2011 - ΦΕΚ
209 Α΄ (νέες ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα κτίσματα).
Απόφ. 9249/2011 (09/10/2011)
- Ενεργοποίηση του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης
Καταθέσεων και Επενδύσεων.

Ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια από τράπεζες και ΕΤΕΑΝ
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Υ

πογράφτηκαν την Τρίτη οι
συμφωνίες χρηματοδότησης
και συνεπένδυσης ίδιων κεφαλαίων, από κοινού με κεφάλαια
του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας»,
με τέσσερις αναδόχους τράπεζες, για
τη χορήγηση επενδυτικών δανείων
με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στο πλαίσιο των πέντε
δράσεων του Ταμείου.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας πρόκειται για την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, την Eurobank
και την Τράπεζα Πειραιώς και με βάση
τη συμφωνία δημιουργούνται πέντε
Ταμεία Δανειοδότησης δράσεων του
Ταμείου Επιχειρηματικότητας.
Τα πέντε Ταμεία θα χορηγήσουν ευνοϊκά δάνεια συνολικού ύψους 900
εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στις πέντε
δράσεις που περιλαμβάνονται στο
Ταμείο Επιχειρηματικότητας.
Το επιτόκιο των δανείων, το οποίο θα
παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου (μέχρι 10 έτη), είναι
ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις παρούσες
συνθήκες και έχει εύρος από 3,67%
έως 4,53% (πλέον της εισφοράς του
Ν. 128/75), αναλόγως της δράσης που
θα ενταχθεί το επενδυτικό σχέδιο.

Τα Ταμεία θα χρηματοδοτήσουν τις παρακάτω δράσεις:
-«Γενική Επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την Alpha Bank
«Επιχειρηματικότητα Νέων», προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
-«Εξωστρέφεια»,
προϋπολογισμού
210 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την
Eurobank EFG
-«Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση,

Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες
Υποδομές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», προϋπολογισμού 150 εκατ.
ευρώ, με ανάδοχο την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
-«Καινοτόμα
Επιχειρηματικότητα,
Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα,
Ποτά», προϋπολογισμού 150 εκατ.
ευρώ, με ανάδοχο την Τράπεζα Πειραιώς.
Πιθανοί δικαιούχοι των δανείων είναι όλες οι πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, είτε έχουν ήδη
ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών
ενισχύσεων (Επενδυτικός Νόμος,
Δράσεις Επιχειρηματικότητας ΕΣΠΑ
κοκ), είτε δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων.
Οι τράπεζες που επιλέχθηκαν και
έχουν ήδη υπογράψει την αντίστοιχη Συμφωνία Χρηματοδότησης και
Συνεπένδυσης θα δημιουργήσουν
ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων προς
επιχειρήσεις, μέσω των Ταμείων Δανειοδοτήσεων, με τα κεφάλαια του
Ταμείου Επιχειρηματικότητας και τα
προσφερόμενα προς συνεπένδυση
κεφάλαιά τους.
Κάθε τράπεζα θα είναι αρμόδια (σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες
λειτουργίας της) για την εξέταση των
επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση
των δανείων, το χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων,
μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και
την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο
ΕΤΕΑΝ για την πορεία των δράσεων.
Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
το Ελληνικό Δημόσιο.
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Αλαλούμ με τις αποδείξεις.
Τι αλλάζει, τι ισχύει τελικά

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Ε ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΝ
ΒΟΗΘΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. ΘΕΩΡΟΥΜΑΣΤΕ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΟΧΙ? ΕΙΜΑΣΤΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕ
ΦΟΡΟ 20% ΣΤΑ ΤΠΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΕΥΡΩ
ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ?
Θέμα: Παρακράτηση φόρου
εισοδήματος Ο.Ε. με αντικείμενο
εκμετάλλευση λογιστικού γραφείου
1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, αν πρόσωπο που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα π.χ. λογιστής, διαθέτει σε
τέτοιο βαθμό προσωπικό γραμματειακής
υποστήριξης, ανεξάρτητους συνεργάτες
και έμμισθο προσωπικό ώστε να διαμορφώνεται εμφανώς η άσκηση οργανωμένης
κερδοσκοπικής επιχείρησης, τότε στην
περίπτωση αυτή αποκτά εισόδημα από
εμπορική επιχείρηση και όχι από ελευθέριο επάγγελμα (ΠΟΛ.1121/11.4.2002 εγκύκλιος).
2. Από τη Διοίκηση με το αρ. 1086282/1640/
Α0012/12.10.2005 έγγραφο έγινε δεκτό ότι
Ο.Ε. με μέλη αποκλειστικά δύο λογιστές
ελεύθερους επαγγελματίες και με βοηθητικό προσωπικό δύο φυσικά πρόσωπα με
την ειδικότητα του βοηθού λογιστή, αποκτά εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα
ως μη οργανωμένη κερδοσκοπική επιχείρηση και κατά συνέπεια παρακρατείται
φόρος εισοδήματος με συντελεστή 20%
στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών (άνω
των 300 ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 58
του Κ.Φ.Ε..
(Βιβλίο Κατούδη - Αντωνόπουλου 2008,
θ.48.52)
3. Κατά την άποψή μας τα ανωτέρω γενόμενα δεκτά από τη Διοίκηση θα έχουν
εφαρμογή και στην περίπτωση του ερωτήματός και το εισόδημα που αποκτά η
Ο.Ε. θα θεωρηθεί εισόδημα από ελευθέρια
επαγγέλματα και θα διενεργείται παρακράτηση φόρου 20%.
Επισημαίνεται ότι τα θέματα αυτά ως πραγματικά ανάγονται στην ελεγκτική εξουσία
του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
ο οποίος και αποφαίνεται σχετικά (Σχ.
1078181/1532/Α0012/14.9.2007 έγγραφο
- Διοικ. Λύσεις Υπ. Οικ. 2007).

Σ

τροφή 180 μοιρών στο θέμα
των αποδείξεων έκανε χθες το
υπουργείο Οικονομικών. Μέσα
σε λίγες ώρες και μετά τη θύελλα των
αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις Ευάγ. Βενιζέλου για αύξηση του
ποσοστού του εισοδήματος που πρέπει να καλύπτει ο φορολογούμενος με
αποδείξεις και μάλιστα αναδρομικά για
τα εισοδήματα του 2011, τα δεδομένα
άλλαξαν πάλι αργά χθες το απόγευμα.

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών διευκρίνιζαν ότι:

Δεν αλλάζει τελικά τίποτα στο μέτρο
των αποδείξεων για τα εισοδήματα του
2011. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσε εκ των υστέρων
ότι ήταν αδύνατον να υποχρεώσει τους
φορολογούμενους να συγκεντρώσουν
περισσότερες αποδείξεις και μάλιστα
σε διάστημα τριών μηνών πριν την
λήξη του 2011 ενώ ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει η φοροκάρτα. Έτσι ξεκαθαρίζεται ότι οι φορολογούμενοι μέχρι
και Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν
συγκεντρώσει αποδείξεις που αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματος
τους με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ.
Όσοι δεν καταφέρουν να μαζέψουν τις
αποδείξεις που απαιτούνται θα πληρώσουν έξτρα φόρο 10% στη διαφορά
που προκύπτει μεταξύ των αποδείξεων
που συγκεντρώθηκαν και των απαιτούμενων αποδείξεων.
Το μειωμένο αφορολόγητο όριο των
5.000 ευρώ και η νέα φορολογική κλίμακα θα ισχύσει για τα εισοδήματα του
2011. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο
φόρο έως και 700 ευρώ στην περίπτωση που δεν έχουν παιδιά ενώ για όσους
έχουν παιδιά οι φοροεπιβαρύνσεις θα
είναι μεγαλύτερες. Για τους φορολογούμενους με 2 παιδιά ο έξτρα φόρος
για τα εισοδήματα του 2011 φθάνει τα
840 ευρώ.
Διατηρούνται οι φοροαπαλλαγές για τα
εισοδήματα του 2011 και προσαρμόζονται στο νέο αφορολόγητο όριο μόνο
όσες συνδέονται με αυτό. Δηλαδή μετά
τη μείωση του αφορολογήτου από τις

12.000 ευρώ που ίσχυε για τα εισοδήματα του 2010 στις 5.000 ευρώ για τα
φετινά εισοδήματα η ανώτατη έκπτωση φόρου για ενοίκια και δίδακτρα
μειώνεται από 240 ευρώ μόλις στα 100
ευρώ.

Εισοδήματα 2012

Για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν
οι φορολογούμενοι από την 1η Ιανουαρίου 2012 διατηρείται το μέτρο των
αποδείξεων χωρίς όμως να αποκλείεται να αυξηθεί το ποσοστό επί του εισοδήματος που θα πρέπει να καλύπτεται με αποδείξεις για να «γλυτώνουν»
οι φορολογούμενοι την επιβολή έξτρα
φόρου 10%. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα φέρει αλλαγές και στις φοροαπαλλαγές με το τελευταίο σενάριο να
προβλέπει την πλήρη κατάργησή τους
για τα εισοδήματα άνω των 50.000 ή
60.000 ευρώ.
Παράλληλα για τα τα εισοδήματα του
2012 που θα δηλωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2013 καθιερώνεται
ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» για όλους.
Δηλαδή οι φορολογούμενοι θα δίνουν
αναλυτική αναφορά στην Εφορία για:
Κάθε ευρώ που έχουν ξοδέψει από το
διαθέσιμο εισόδημά τους και έχουν πάρει απόδειξη. Με χθεσινή του δήλωση
ο υπουργός Οικονομικών Ευάγ. Βενιζέλος οι φορολογούμενοι δεν θα δηλώνουν μόνον τις κατηγορίες δαπανών
που λαμβάνονται τώρα υπ΄όψιν για τις
αποδείξεις, αλλά το σύνολο των οικογενειακών δαπανών (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ενοίκιο, δίδακτρα,
κινητή τηλεφωνία, οικιακές υπηρεσίες,
νομικές και ιατρικές υπηρεσίες, ταξίδια κ.α)». Σύμφωνα με πληροφορίες
ένα μικρό ποσοστό περίπου 10% του
εισοδήματος θα εξαιρεθεί από την συλλογή παραστατικών αφού για κάποιες
δαπάνες δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν αποδείξεις όπως για παράδειγμα
τα χρήματα που δίνουν οι παππούδες
στα εγγόνια τους για χαρτζιλίκι ή τα
Χριστούγεννα.
Τις αποταμιεύσεις σε καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ..
ΠΗΓΗ: ¨Ημερησία
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Προϋποθέσεις λήψης δεύτερης σύνταξης από τους Τομείς του
κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

Σ

ας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/58-2011, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε
ο N.3996/2011 «Αναμόρφωση
του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας,
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 του ανωτέρω νόμου αντικαθίσταται η παρ. 14 του άρθρου 10 του
N.3863/2010, που αφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τη λήψη
δεύτερης σύνταξης γήρατος και αναπηρίας.
Ειδικότερα, όσον αφορά στη χορήγηση
δεύτερης σύνταξης γήρατος και αναπηρίας από τους Τομείς του κλάδου
κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., ισχύουν
τα εξής:

Λήψη δεύτερης σύνταξης γήρατος

Οι ασφαλισμένοι των Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. που
λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα
κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, πλην
Ο.Γ.Α., συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από τους ανωτέρω Τομείς με τη
συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, και εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Σε
περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει
συμπληρώσει 16 έτη ασφάλισης και το
65ο έτος της ηλικίας του δικαιούται σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά 50%.
Εφόσον το συνταξιοδοτικό δικαίωμα
για τη λήψη της δεύτερης σύνταξης
γήρατος από τους Τομείς του κλάδου
κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. ασκηθεί
ταυτόχρονα ή εντός εξαμήνου από την
ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης
από τον πρώτο φορέα, δεν απαιτούνται
οι ανωτέρω αυξημένες προϋποθέσεις,
αλλά τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν
τη δεύτερη σύνταξη γήρατος εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη
σύνταξης γήρατος που προβλέπονται
για τους μονοσυνταξιούχους.
Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18
του N.3232/2004, με τις οποίες δίνεται

η δυνατότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες εμμίσθων ασφαλισμένων του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και του Τ.Σ.Α.Υ., καθώς και
στους δικαστικούς υπαλλήλους εμμίσθους του Τ.Α.Ν., να λάβουν δεύτερη
μειωμένη σύνταξη γήρατος (παρακράτηση 3% για κάθε έτος ηλικίας που
υπολείπεται από το 65ο), με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μονοσυνταξιούχους, σε περίπτωση που παρέλθει η ως άνω εξάμηνη προθεσμία,
εξακολουθούν να ισχύουν.
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι όσον
αφορά στη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για τη λήψη
δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ταυτόχρονα ή εντός εξαμήνου, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 10 του N.3863/2010
για τους μονοσυνταξιούχους (σχετικές
οι Φ.80000/οικ.20854/1202/16-9-2010
και
Φ.80000/27913/1475/4-3-2011
εγκύκλιοι).
Για τη λήψη δεύτερης σύνταξης γήρατος είναι δυνατή η αναγνώριση χρόνου
ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 40 του νόμου 3996/2011,
επισημαίνοντάς σας ότι για όσους θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαίωμα
συνταξιοδότησης μέχρι 31-12-2010,
καθώς και για όσους θεμελιώνουν από
1-1-2011 και εξής με βάση προϋποθέσεις που δεν τροποποιούνται από το
αρθρ. 10 του N.3863/2010, δεν μπορούν
να υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις
(σχετ. εγκ.Φ80000/οικ.9240/597/11-82011- ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β).

Για την καλύτερη κατανόηση
του θέματος, παραθέτουμε τα
εξής παραδείγματα:

• Ασφαλισμένος του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ηλικίας 60 ετών, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2011 και υποβάλλει
αίτηση συνταξιοδότησης από το Δημόσιο και το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ταυτόχρονα ή
μέσα σε ένα εξάμηνο από την έναρξη
συνταξιοδότησης από το Δημόσιο.
Όσον αφορά στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., για τη
λήψη σύνταξης γήρατος το έτος 2011
απαιτείται η συμπλήρωση 36 ετών
ασφάλισης και ηλικία 60 ετών.

Συνεπώς, ο εν λόγω ασφαλισμένος
μπορεί είτε να συνταξιοδοτηθεί εντός
του 2011, εφόσον αναγνωρίσει ένα
χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ανωτέρω νόμου, οπότε και συμπληρώνει εντός του
2011 τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης των 36 ετών, είτε να συνεχίσει την
εργασία του για ένα ακόμη έτος, δηλ.
να μην συνταξιοδοτηθεί, και να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης τόσο στο
Δημόσιο όσο και στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. εντός
του 2012, οπότε και πληροί ταυτόχρονα ή εντός εξαμήνου τις προϋποθέσεις
για τη λήψη σύνταξης γήρατος (36 έτη
ασφάλισης και ηλικία 60 ετών καθώς
συμπληρώνει 35ετία το 2011).
Επίσης, σε περίπτωση που δεν επιθυμεί
να αναγνωρίσει χρόνο ασφάλισης, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο
εντός του 2011 και από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
εντός του 2012 με μειωμένη σύνταξη
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 18 του N.3232/2002.
• Δικαστική υπάλληλος, ασφαλισμένη
στο Τ.Α.Ν., ηλικίας 51 ετών, έχει κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως
μητέρα ανηλίκου τέκνου με τη συμπλήρωση του 48ου έτους της ηλικίας, καθώς το 2004 είχε ανήλικο τέκνο και είχε
συμπληρώσει 18 ½ έτη ασφάλισης.
Η εν λόγω ασφαλισμένη υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από το Δημόσιο και τον Τομέα Νομικών, και καθώς
πληροί ταυτόχρονα ή εντός εξαμήνου
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
από το Τ.Α.Ν., μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα εάν το ανήλικο τέκνο
έχει πλέον ενηλικιωθεί.

Λήψη δεύτερης
αναπηρίας

σύνταξης

Οι ασφαλισμένοι των Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. που
λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, πλην Ο.Γ.Α., προκειμένου να λάβουν δεύτερη σύνταξη
αναπηρίας από τους ανωτέρω Τομείς,
πρέπει να έχουν συμπληρώσει 12 έτη
ασφάλισης.
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Ευνοϊκή ρύθμιση αναστέλλει
τα μέτρα αναγκαστικής
είσπραξης του ΙΚΑ

Δ

ιευκρινίσεις για την αναστολή
των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και την εισαγωγή σε
καθεστώς προσωρινού διακανονισμού
παρέσχε με εγκύκλιό του το ΙΚΑ. Σύμφωνα με το Ίδρυμα, προβλέπεται η
αναστολή έως την 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων
είσπραξης..
...για όσους εργοδότες είτε δεν έχουν
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης βάσει
του Ν.3943/2011, είτε έχουν εκπέσει
του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων.
Η αναστολή ισχύει εφόσον υπαχθούν
στον προσωρινό διακανονισμό και
υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στις
αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος
μέχρι τις 31/10/2011. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι την 31/10/2011 θα
παρέχεται έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης
οφειλής.

Η ρύθμιση αυτή προβλέπει:
-Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών
περιόδων μέχρι την 31/12/2010.
-Ανελλιπή καταβολή των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011
και εφεξής για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό.
- Για τους οφειλέτες που απασχολούν
προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προβλέπεται η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου όρου των
μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του
τελευταίου τριμήνου του 2010, έναντι
της κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το
ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής, ούτε
μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου
των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών
του τελευταίου τριμήνου του 2010 και
σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι
ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα
ευρώ (150 ευρώ).
Πηγή: www.in.gr

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε33/ 548/4.10.2011
Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε
καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Σ

ας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 17 του
ν. 4019/2011 (ΦΕΚ. 216 /τ.Α΄/ 3009-2011), παρέχεται η δυνατότητα αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων
είσπραξης, με την υπαγωγή σε καθεστώς
προσωρινού διακανονισμού (άρθρο 48 ν.
3943/2011), για τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.
– Ε.Τ.Α.Μ. (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων) και του Ο.Α.Ε.Ε.
Συγκεκριμένα, στις προαναφερόμενες
διατάξεις προβλέπεται η αναστολή έως
την 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης για
όσους εργοδότες είτε δεν έχουν υπαχθεί
σε καθεστώς ρύθμισης κατά το άρθρο
48 του ν.3943/2011, είτε έχουν εκπέσει
του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων
προηγούμενων ρυθμίσεων, εφόσον υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με
τις εξής προϋποθέσεις:
• Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.
• Για τους οφειλέτες που έχουν απωλέσει
το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης,
κατά το άρθρο 48 του ν.3943/2011, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά
μέχρι την 31.10.2011.
• Δικαίωμα υποβολής αίτησης παρέχεται
και στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
που δεν απασχολούν προσωπικό (κοινών
επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών
έργων).
• Εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι την
31/10/2011 θα παρέχεται έκπτωση 20%
επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31/12/2010, οφειλής.

ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Α) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών
περιόδων μέχρι την 31/12/2010.
Β) Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011
και εφεξής για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό.
Γ) Για τους οφειλέτες που απασχολούν
προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου όρου των
μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του
τελευταίου τριμήνου του 2010, έναντι
της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010
οφειλής.
Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι
μικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής, ούτε
μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου
των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών
του τελευταίου τριμήνου του 2010 και
σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο
ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ
(150,00 €).
Για τους οφειλέτες που δεν απασχολούν
προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% ή 0,80%, ανάλογα με το ύψος
της οφειλής, της κατά την 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Με το παρόν έγγραφο σας διαβιβάζεται
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ προκειμένου να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
Υποκαταστήματος καθώς και η σχετική
αίτηση υπαγωγής στον προσωρινό διακανονισμό, η οποία θα υποβάλλεται στο
αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
και θα καταχωρείται άμεσα στο μηχανογραφικό σύστημα (στην οθόνη : «Διαχείριση Εισερχομένων» του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.
– Ε.Τ.Α.Μ., με κωδικό 002 – Αίτηση προσωρινού διακονισμού), σύμφωνα με τις
οδηγίες της εγκύκλιο 54/10 της Διεύθυνσής μας.
Ως εκ τούτου, με ευθύνη σας θα πρέπει να
ενημερώσετε τα Τοπικά Υποκαταστήματα και Παραρτήματα αρμοδιότητάς σας,
προκειμένου να αναπαραχθεί το ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ (για ανάρτηση στους πίνακες
ανακοινώσεων) και η αίτηση ρύθμισης η
οποία θα χορηγείται στους εργοδότες.
Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η οποία θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.ika.gr.
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Σ

Διευκρινίσεις επί του άρθρου 54 του Ν. 3979/11
(ρύθμιση οφειλών προς δήμους)

ύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 54 του
Ν. 3979/2011, μπορεί να ρυθμιστούν οι πάσης φύσεως οφειλές
προς τους δήμους, εξαιρουμένων των
προστίμων αυθαίρετων κατασκευών. Ως
εκ τούτου και ενόψει της αρχής της στενής
ερμηνείας των εισαγουσών εξαιρετική (ευνοϊκή) μεταχείριση φορολογικών διατάξεων, δεν υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο
του νόμου οφειλές προς νομικά πρόσωπα
και επιχειρήσεις των δήμων (π.χ. δημοτικά
λιμενικά ταμεία, ΔΕΥΑ κλπ). Δεν εμπίπτουν,
εξάλλου, στις σχετικές ρυθμίσεις, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για περιπτώσεις παράνομα εγκατεστημένων διαφημιστικών πλαισίων (δηλ. πλαισίων χωρίς την
απαιτούμενη, από τις διατάξεις του άρ. 5
του Ν. 2946/01, άδεια από τον οικείο ΟΤΑ),
καθώς λογίζονται ως πρόστιμα επί αυθαίρετων κατασκευών.
2. Εφόσον προκύπτει εκ του νόμου υποχρέωση του οφειλέτη για την καταβολή τέλους ή φόρου, κατόπιν υποβολής σχετικής
δήλωσης εντός συγκεκριμένης χρονικής
προθεσμίας, (π.χ. τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ή ΤΑΠ), σε συγκεκριμένο χρόνο, ως χρόνος γέννησης της οφειλής
λογίζεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αυτής. Κατά τα λοιπά, χρόνος γέννησης της οφειλής νοείται η ημερομηνία του
τίτλου, δυνάμει του οποίου διενεργείται
η βεβαίωση υπό ευρεία έννοια (εγγραφή
σε χρηματικό κατάλογο). Ως βεβαιωμένη
οφειλή στο πλαίσιο του νόμου αυτού, θεωρείται εκείνη που είναι ταμειακά βεβαιωμένη.
3. α) Η υπαγωγή στο άρθρο 54 του Ν.
3979/2011 οφειλών που ανάγονται στην
περ. α) της παρ. 1, περιλαμβάνει πάσης
φύσεως οφειλές, οι οποίες γεννήθηκαν ή
βεβαιώθηκαν από 1-9-2009 μέχρι και 16-62011. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή
η υπαγωγή στη ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο
έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, το 30% της συνολικής (αρχικής)
οφειλής, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή
τυχόν προστίμων ή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
β) Οφειλές γεννημένες ή βεβαιωμένες έως
τις 16-6-2011, μπορεί να ρυθμιστούν εφόσον μέρος ή το σύνολό τους είχαν υπαχθεί
στη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 63 του
Ν. 3801/2009 (εκ παραδρομής αναφέρεται
στο νόμο το άρθρο 66), υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο

έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής
του, το 30% της ρυθμισθείσας οφειλής.
γ) Οφειλές γεννημένες ή βεβαιωμένες έως
τις 16-6-2011, μπορεί να ρυθμιστούν, εφόσον μέρος ή το σύνολό τους είχαν υπαχθεί
έως την ημερομηνία αυτή, σε καθεστώς
τμηματικής καταβολής κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 170 του Ν. 3463/2006 (δηλ. στο
καθεστώς των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 και 21 του Ν. 2648/98 περί διευκόλυνσης πληρωμής με τμηματική καταβολή του οφειλόμενου ποσού) και εφόσον
έως την υποβολή της αίτησης, έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο το 30% της διακανονισθείσας, κατά το νόμο 2648/1998,
οφειλής.
Διευκρινίζεται ότι εφόσον στο πλαίσιο
των Ν. 3801/2009 και 2648/1998 ρυθμίστηκε μέρος μόνο και όχι το σύνολο των
οφειλών, είναι δυνατή η υπαγωγή στις ως
άνω περιπτώσεις β) και γ) αντίστοιχα, του
συνόλου των γεννημένων ή βεβαιωμένων
έως τις 16-6-2011 οφειλών. Επισημαίνεται
εξάλλου, ότι οφειλέτες που δεν υπήχθησαν
στο ρυθμιστικό πεδίο των Ν. 3801/2009 και
2648/1998 έως την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3979/2011, μπορούν να ρυθμίσουν μόνον όσες οφειλές τους γεννήθηκαν
ή βεβαιώθηκαν μετά την 1η-9-2009.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρου 54 του Ν.
3979/2011, είναι η λήψη σχετικής απόφασης από το οικείο συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από
τη δημοσίευση του νόμου. Στην απόφαση
αυτή, το συμβούλιο μπορεί να ορίσει τον
αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος
του συνολικού ποσού των οφειλών, με
ανώτατο όμως αριθμό τις είκοσι, καθώς
και το ανώτερο ποσό οφειλής για το οποίο
ισχύει υποχρεωτικά η εφάπαξ καταβολή.
Δεν προβλέπεται στο νόμο κατώτερο και
ανώτερο ύψος δόσης, αλλά το ύψος της
εξαρτάται από το ρυθμιστέο ποσό σε συνάρτηση με τον καθοριζόμενο αριθμό δόσεων. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, δεν
απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
5. Τα αυτοτελή πρόστιμα (π.χ. λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου,
του οποίου η χρήση δεν έχει επιτραπεί) νοούνται ως κύρια οφειλή, οι δε αναλογούσες σε αυτά προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής, μειώνονται ανάλογα με τον
τρόπο καταβολής (εφάπαξ ή με δόσεις).
6. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να υπαχθεί στη
ρύθμιση, πρέπει προηγουμένως να παραιτηθεί της προσφυγής του με έγγραφη δή-

λωση προς τη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο κατατέθηκε και να υποβάλει
τη δήλωση αυτή στον οικείο δήμο, μαζί με
την αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του.
7. Η υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 54
του Ν. 3979/2011 δεν συντελείται αυτοδικαίως, αλλά απαιτείται αίτηση του οφειλέτη, η οποία πρέπει να υποβληθεί μετά τη
λήψη της σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και εντός τριών μηνών
από την έκδοση αυτής. Η καθυστέρηση καταβολής δύο δόσεων ή της τελευταίας δόσης, ή η μη καταβολή του υπολοίπου 80%
της ρυθμισθείσας οφειλής εντός εξαμήνου
(στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής), επιφέρει την απώλεια των ευεργετημάτων της
ρύθμισης. Έτσι, ο οφειλέτης υποχρεούται
στην καταβολή της αρχικώς διαμορφωθείσας οφειλής του, αφαιρουμένων των ήδη
καταβληθέντων.
8. Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθούν και
ληξιπρόθεσμες οφειλές, για τις οποίες οι
ασκηθείσες προσφυγές έχουν εξεταστεί
από τις οικείες επιτροπές επίλυσης φορολογικών διαφορών και το σχετικό πρακτικό
τους έχει εγκριθεί με απόφαση του οικείου
δημοτικού συμβουλίου έως την αναφερόμενη, στην παράγραφο 3 του άρθρου 54
του Ν. 3979/2011, προθεσμία υποβολής
της αίτησης εκ μέρους των ενδιαφερόμενων. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίζεται η
βεβαιωθείσα και καταστείσα ληξιπρόθεσμη, μέχρι τις 16-6-2011 οφειλή.
9. Στην περίπτωση που ο δήμος έχει αποστείλει εντολή δέσμευσης χορήγησης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας
στην αρμόδια ΔΟΥ, αίρει την ως άνω εντολή, εφόσον ο υπαγόμενος στη ρύθμιση
έχει καταβάλλει το 50% της αρχικής οφειλής. Εάν μετά την άρση της δέσμευσης ο
υπόχρεος εκπέσει του ευεργετήματος της
διευκόλυνσης, λόγω μη συμμόρφωσης
στους όρους αυτής, ο δήμος υποχρεούται να προβεί στην εκ νέου δέσμευση της
χορήγησης προς αυτόν του αποδεικτικού
ενημερότητας, όταν η ληξιπρόθεσμη κύρια οφειλή του υπερβαίνει το ποσό των
293,47€. Τέλος, διευκρινίζεται ότι όταν το
σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών ενδιαφερόμενου έχει υπαχθεί στο καθεστώς
ρύθμισης του νόμου 3979/2011, ή τελεί
στο καθεστώς ρύθμισης προγενέστερου
νόμου, για τη χορήγηση δημοτικής ενημερότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
285 του Ν. 3463/2006, δεν απαιτείται η
πλήρωση της ως άνω προϋπόθεσης (καταβολή 50% της αρχικής οφειλής).

