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.:: επιγραμματικά::.
- Την επόμενη εβδομάδα η νέα λίστα με τα
βαρέα
- Ευνοϊκές ρυθμίσεις για το τέλος ακινήτων
- Υπηρεσία υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης
εξαίρεσης από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων
- Ρύθμιση στεγαστικών
δανείων όσων θίγονται από το ενιαίο μισθολόγιο
- Αρ.πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ
16.11.2011
Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου
5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το
Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από
Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία
εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.
3693/2008 (ΦΕΚ Α174)
- Κ.Υ.Α. Αριθμ. 15625/564/24.10.2011
Τροποποίηση
της
υπ’
αριθμ.
4826/190/12−5−2011 κοινής υπουργικής
απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης των
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2011, για την
επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 70.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας
ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά
λεωφορεία» (ΦΕΚ 977 Β’) Αριθμ. 15625/564
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Χρόνος ασφάλισης η άδεια
προστασίας μητρότητας για το ΙΚΑ

Δ

ικαιώθηκαν από τον Συνήγορο του Πολίτη δύο εργαζόμενες μητέρες, στις οποίες το ΙΚΑ αρνήθηκε να ανανεώσει το βιβλιάριο
υγείας και να τους χορηγήσει επιδόματα μητρότητας και ασθένει-

ας. Οι δύο γυναίκες επισήμαναν ότι το ΙΚΑ εσφαλμένα δεν υπολόγισε τον
χρόνο κατά τον οποίο τελούσαν σε ειδική άδεια προστασίας μητρότητας
ως χρόνο ασφάλισης για τον κλάδο ασθένειας και μετά από παρέμβαση
της ανεξάρτητης αρχής δικαιώθηκαν.
Το Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανταποκρίθηκε θετικά,
με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 36, παρ. 3 του νόμου 3996/2011), σύμφωνα με την οποία ο χρόνος που διανύεται κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης
–πέρα από τον κλάδο κύριας σύνταξης– και για τον κλάδο ασθένειας του
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
ΙΚΑ ΕΤΑΜ, καθώς
και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Η διάταξη προ-

βλέπει ακόμα ότι η προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη βαρύνει τον ΟΑΕΔ

Όποιος συνάδελφος
έχει κάποια πρόταση
για την καλύτερη εικόνα
του Newsletter μπορεί
να επικοινωνήσει με τον
Κωνσταντινίδη
στο εξής email:
konidisk@otenet.gr
π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

π¡™∆π∆√À∆√ º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡

και καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της
εισφοράς της ασφαλισμένης.
Πηγή: www.express.gr
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 Εγκύκλιος ΙΚΑ 83/14-11-2011
Περί της υποχρέωσης των εργοδοτών για υποβολή δηλώσεων οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών τους.
` Αρειος πάγος 1116/2011 Εργατικό ατύχημα και πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη
(ή ψυχική οδύνη). Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να συνετέλεσε
στην επέλευση του ατυχήματος
και πταίσμα του εργοδότη. Δανεισμός εργαζομένου και εργατικό
ατύχημα. Η ερμηνεία του Εφετείου παραβιάζει τις διατάξεις δικαίου διότι, ενώ δέχθηκε ότι κατά
τον χρόνο του ατυχήματος, στα
πλαίσια σύμβασης δανεισμού μισθωτού, ο ενάγων απησχολείτο
από τον εναγόμενο, ο οποίος, άρα,
ήταΡ εργοδότης του κατά τον χρόνο εκείνο έχοντας την υποχρέωση
τήρησης της αρχής της πρόνοιας,
έκρινε ταυτόχρονα ότι ο εναγόμενος δεν νομιμοποιείται παθητικά,
δεν υπέχει δηλ. ευθύνη ως προς
τις εκ του ατυχήματος αυτού αξιώσεις του ενάγοντος, καθόσον,
όπως προαναφέρθηκε, σημασία
έχει η ιδιότητα του εργοδότη κατά
τον χρόνο του ατυχήματος.
Κ.Υ.Α. Αριθμ. 9892/364/2.11.2011
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη
ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών
Απόφ. 47718/2011 Καθορισμός της
διαδικασίας και του τρόπου επέλευσης των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων
(ως προς τις θέσεις απασχόλησης)
των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις του νόμου 3299/2004.

Την επόμενη εβδομάδα η νέα λίστα
με τα βαρέα

Μ

ε την καθιέρωση συστήματος πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου
και των επαγγελματικών ασθενειών,
η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης σχεδιάζει να περιορίσει τις αντιδράσεις
από την εφαρμογή της νέας -μικρότερης λίστας βαρέων και ανθυγιεινών...
που, σε συμφωνία με την τρόικα, τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από την
1η Νοεμβρίου και, ανά τριετία, θα
αναθεωρείται.
Την απόφαση αυτή (που ικανοποιεί
παλαιότερο αίτημα της ΓΣΕΕ, αλλά
και της πλειοψηφίας των εργοδοτικών οργανώσεων) θα ανακοινώσει
ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης
την ερχόμενη εβδομάδα δίνοντας
στη δημοσιότητα τη λίστα των ειδικοτήτων οι οποίες θα θεωρούνται
ως «βαριές και ανθυγιεινές» και θα
αποτελούν το διαβατήριο για την
πρόωρη συνταξιοδότηση (έως και
5 χρόνια νωρίτερα δηλ. στο 60ό για
πλήρη και από στο 58ο για μειωμένη με βάση το νέο Ασφαλιστικό).
Ο φορέας εκτίμησης και ασφάλισης
του επαγγελματικού κινδύνου, σύμφωνα με πληροφορίες της «Η», θα
έχει τριμερή εκπροσώπηση (κράτους - εργοδοτών και εργαζομένων)
και, σε πρώτο στάδιο, θα αναλάβει
την εκπόνηση μελετών για:
-Τη νοσηρότητα, τη θνησιμότητα ή
το προσδόκιμο ζωής που συνοδεύουν ορισμένα επαγγέλματα.

-Τους παράγοντες που επιβαρύνουν όπως τα κυλιόμενα ωράρια,
την έκθεση σε καρκινογόνους και
βιολογικούς παράγοντες, την εργασία σε ύψη ή σε μεγάλα βάθη, στο
ύπαιθρο.
-Τα επιδημιολογικά στοιχεία επαγγελματικών νοσημάτων, εργατικών
ατυχημάτων, το εργασιακό άγχος.
120.000 εκτός λίστας
Εκτός λίστας βαρέων και ανθυγιεινών μένουν 120.000 εργαζόμενοι
χάνοντας το δικαίωμα της πρόωρης
συνταξιοδότησης όσοι από αυτούς
δεν συμπληρώνουν έως 31/12/2015
τα 4.500 ένσημα, εκ των οποίων τα
3.600 στα ΒΑΕ. Από τη νέα λίστα
βγαίνουν οι διοικητικοί υπάλληλοι
που εργάζονται σε επιχειρήσεις,
όπου το σύνολο των εργαζομένων
υπάγεται στα βαρέα και ανθυγιεινά,
οι εργαζόμενοι στο χώρο της ζαχαροπλαστικής, στο λιανικό εμπόριο
(και οι ταμίες των σούπερ μάρκετ),
οι σερβιτόροι που δεν απασχολούνται και μετά τις 10 το βράδυ, οι
καμαριέρες, οι καθαρίστριες που
απασχολούνται σε ένα εργοδότη, οι
κομμωτές και κομμώτριες, οι τραγουδιστές, οι εκφωνητές κ.ά.
Εντός λίστας μπαίνουν, ωστόσο,
όλοι οι νοσηλευτές του Δημοσίου.
Για όσους εξαιρεθούν, θα ισχύσουν
αυτόματα τα γενικά όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης, οι μελλοντικές
συντάξεις τους δεν θα έχουν την
προσαύξηση των βαρέων, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα χάσουν το
επίδομα ανθυγιεινής εργασίας που
κυμαίνεται από 50 έως 250 ευρώ.
Πηγή: www.imerisia.gr
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Ευνοϊκές ρυθμίσεις για το τέλος ακινήτων

Δ

ιορθωτικές κινήσεις στο ειδικό
τέλος ακινήτων που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών της
ΔΕΗ, ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών μετά το αλαλούμ που έχουν προκαλέσει τα λάθη στους λογαριασμούς...
αλλά και υπό το βάρος της απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας με την οποία «παγώνει» την
καταβολή ειδικού τέλους το οποίο έχει
προσδιοριστεί στη βάση λανθασμένων
στοιχείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται
να διευρυνθούν οι εξαιρέσεις από το
ειδικό τέλος σε ευπαθείς ομάδες που
αδυνατούν να το πληρώσουν και η καταβολή του τέλους για το 2012 να γίνει
σε περισσότερες δόσεις. Ταυτόχρονα
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
αναμένεται να παρέμβει κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
της Καλαμάτας η οποία κρίνεται πως
εκδόθηκε «καθ’ υπέρβαση της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων σε
ζητήματα βεβαίωσης και είσπραξης
φόρων και τελών», όπως αναφέρει το
υπουργείο Οικονομικών.
«Αντάρτες» δήμαρχοι
Επίσης για να αντιμετωπιστεί το «αντάρτικο» των δήμων κατά του τέλους ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας Αττικής Ηλίας Λιακόπουλος θα κινήσει τη
διαδικασία καταλογισμού πειθαρχικών
ευθυνών σε μεμονωμένες περιπτώσεις
δημάρχων που σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών «θέλουν να εμφανίζονται ως ηγέτες ενός κινήματος άρνησης εφαρμογής του νόμου».
Τα προβλήματα με το ειδικό τέλος ακινήτων που ταλαιπωρούν χιλιάδες ιδιοκτήτες εξετάσθηκαν σε χθεσινή σύσκεψη υπό την προεδρία του υπουργού
Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλου και τη
συμμετοχή των γενικών γραμματέων,
αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων
του υπουργείου Οικονομικών, της
ηγεσίας της ΚΕΔΚΕ, με επικεφαλής τον
πρόεδρό της δήμαρχο Καλλιθέας κ.

Ασκούνη, το γενικό γραμματέα Δήμαρχο Αμφιλοχίας Κοιμήση και το γενικό
διευθυντή Τάκη Βασιλείου. Μετείχαν,
επίσης, ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Ηλίας Λιακόπουλος,
καθώς και οι αρμόδιοι παράγοντες της
ΔΕΗ.
Στη χθεσινή σύσκεψη, αφού διαπιστώθηκε ότι η ροή εξόφλησης του τέλους
μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ είναι
ικανοποιητική , σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε:
1. Να εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση
ώστε να λυθούν με τη μέγιστη δυνατή
ευαισθησία προβλήματα κοινωνικού
χαρακτήρα. Εξετάζεται να εξαιρούνται
από το τέλος, αλλά υπό προϋποθέσεις,
ευπαθείς ομάδες όπως άνεργοι, ανάπηροι, υπερήλικες, άτομα με εισοδήματα
στα όρια της φτώχειας. Ήδη βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ, σε επιστολή τους προς τον
υπουργό Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλο
προτείνουν να απαλλάσσονται από το
ειδικό τέλος που επιβάλλεται μέσω της
ΔΕΗ οι πρώτες κατοικίες μέχρι 80 τ.μ.
και οι οικογένειες με εισόδημα κάτω
των 30.000 ευρώ.
2. Η είσπραξη του τέλους του 2012 σε
περισσότερες δόσεις με βάση τις δυνατότητες που έχει το μηχανογραφικό
σύστημα της ΔΕΗ.
3. Η ΔΕΗ θα στείλει στους οικείους
δήμους -με ένα αντίγραφο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων- όλα τα μηχανογραφημένα
στοιχεία που αντιστοιχούν στα ακίνητα
κάθε δήμου, προκειμένου αυτοί με τη
σειρά τους να καλέσουν τους δημότες
τους να διορθώσουν προβλήματα που
έχουν τυχόν παρατηρηθεί, ώστε να
υπάρξει πλήρης εναρμόνιση των δημοτικών αρχείων με τα αρχεία της ΔΕΗ και
το αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αν υπάρχει
λόγος συμψηφισμών, αυτοί θα γίνουν
στις επόμενες δόσεις.

4. Οι πολίτες μπορούν να καλούν το
τηλεφωνικό κέντρο της ΓΓΠΣ για την
επίλυση προβλημάτων. Το σύστημα
πληροφόρησης θα επεκταθεί και στα
ΚΕΠ προκειμένου να εξυπηρετούνται
οι πολίτες και να επιλύονται τα προβλήματα στην πρώτη φάση εφαρμογής αυτού του μέτρου.
5. Οι πολίτες που δεν έχουν επιλύσει τα
προβλήματά τους μέσω sms θα έχουν
τη δυνατότητα να το κάνουν με έναν
δεύτερο γύρο αποστολής συμπληρωματικών μηνυμάτων.

Tι προβλέπεται σήμερα
1. Iσχύει μειωμένο ειδικό τέλος 0,5
ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ένα
ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει
κατά κυριότητα ή επικαρπία σε:

Πολύτεκνο με οικογενειακό εισόδημα έτους 2010 μέχρι 30.000
ευρώ.
Aνάπηρο (ολικώς τυφλό ή άτομο με
βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%) ή πρόσωπο που βαρύνεται φορολογικά από
ανάπηρο.
2. Iσχύει πλήρης απαλλαγή από το ειδικό τέλος για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει σε:

Mακροχρόνια άνεργο.
Άνεργο που έλαβε τακτική επιδότηση
από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους 6 τουλάχιστον από
τους δώδεκα μήνες που προηγούνται
της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού ρεύματος.
Oι άνεργοι δεν απαλλάσσονται, εάν το
οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τις
12.000 ευρώ. Tο όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
ΠΗΓΗ: ¨Ημερησία
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Υπηρεσία υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης
εξαίρεσης από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων

Η

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, υπενθυμίζει ότι η υπηρεσία υποβολής αίτησης
εξαίρεσης από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων συνεχίζει τη λειτουργία της μέχρι
το τέλος Νοεμβρίου. Η υπηρεσία τώρα
εξυπηρετεί εκπρόθεσμες αιτήσεις για
δικαιούχους καταβολής μειωμένου τέλους (0,5€/τμ) καθώς και τους δικαιούχους απαλλαγής.
Μετά τη λήξη της πρώτης φάσης υποβολής αιτήσεων στις 2 Οκτωβρίου
2011 η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους
όσους δεν υπέβαλλαν έγκαιρα αίτηση,
ή υπέβαλλαν αίτηση με λανθασμένα
στοιχεία, δηλαδή έστειλαν μηνύματα
που δεν ανταποκρίνονταν στον προδιαγεγραμμένο τρόπο αποστολής ή
περιείχαν λανθασμένο ΑΦΜ ή αριθμό
παροχής.
Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες μπορούν να
υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία
για το Οικονομικό Έτος 2011 με την
αποστολή ενός σύντομου μηνύματος
(SMS). Το μήνυμα πρέπει να αναγράφει
τα γράμματα ETA, κενό, τον ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) αυτού που
δικαιούται την απαλλαγή, κενό και τον
αριθμό παροχής της ΔΕΗ (βλέπε Εικόνα 1). Το μήνυμα πρέπει να αποσταλεί
στον αριθμό 54160. Το κόστος του μηνύματος είναι 0,1107€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Επισημαίνεται
ότι το κόστος του μηνύματος αίτησης
καλύπτει πλήρως το κόστος της αποστολής όλων των απαντητικών μηνυμάτων και ότι ο φορολογούμενος δεν
έχει καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη
χρήση της υπηρεσίας. Η υπηρεσία χρησιμοποιείται αντίστοιχα και για τους άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος.

Παράδειγμα μηνύματος:
ΕΤΑ 044553463
06543287
(ΑΦΜ)

(Αριθμός παροχής)

Υπενθυμίζεται ότι ιδιοκτήτες που θα
καταβάλουν μειωμένο τέλος (0,5€/τμ)
είναι
πολύτεκνοι (τέσσερα παιδιά και άνω)
με εισόδημα μέχρι 30 χιλιάδες ευρώ
καθώς και αυτοί που οι ίδιοι ή άτομα
που προστατεύουν είναι ολικώς τυφλοί ή με βαριές κινητικές αναπηρίες
που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%.
Επίσης, απαλλάσσονται από το τέλος
άνεργοι ιδιοκτήτες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ή στο
Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής εργασίας,
ή στο λογαριασμό ανεργίας προσωπικού ημερησίων εφημερίδων ή τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
Πρέπει συγκεκριμένα να είναι μακροχρόνια άνεργοι ή να έχουν επιδοτηθεί
για τουλάχιστον έξι από τους δώδεκα
τελευταίους μήνες.
Για όσους υποβάλλουν την εκπρόθεσμη αίτησή τους μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2011 (λήξη της υπηρεσίας), και
εφόσον αυτή γίνει δεκτή, η απαλλαγή ή
η έκπτωση θα συμψηφιστεί στον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τη
ΔΕΗ μετά την έγκριση της αίτησης. Η
ενημέρωση του δικαιούχου ιδιοκτήτη για το αποτέλεσμα της αίτησής του
θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής
απαντητικού μηνύματος. Δικαιούχοι
της απαλλαγής ή της έκπτωσης για τους
οποίους δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα
στοιχεία στη φορολογική τους δήλωση
ή στα μητρώα του ΟΑΕΔ θα κληθούν
να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην εφορία.

Ρύθμιση στεγαστικών
δανείων όσων θίγονται
από το ενιαίο μισθολόγιο

Τ

ην κατάθεση νομοσχεδίου διακανονισμού στεγαστικών δανείων όσων πολιτών θίγονται από
το ενιαίο μισθολόγιο, προανήγγειλε ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνηυσης και
υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου παρουσίασης του νέου προϋπολογισμούς του 2012.
Συγκεκριμένα, ο κ.Βενιζέλος επεσήμανε ότι τις ερχόμενες ημέρες κατατίθεται
νομοσχέδιο διακανονισμού στεγαστικών δανείων όσων πολιτών θίγονται
από ενιαίο μισθολόγιο, ενώ τόνισε ότι
οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες
είναι πολλαπλά εγγυημένες.
Επίσης, επεσήμανε ότι οι επικεφαλής
της Τρόικας βρίσκονται στην Αθήνα και
ότι σήμερα θα έχουν συναντήσεις με
τον πρωθυπουργό Λ.Παπαδήμο και με
τον ίδιο. Θα ακολουθήσουν από αύριο
συναντήσεις με αρχηγούς κομμάτων,
είπε ο κ.Βενιζέλος.
“Οι συζητήσεις δεν θα αφορούν τεχνικές λεπτομέρειες αλλά θα δούμε το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε”,
πρόσθεσε ο κ.Βενιζέλος.
Αναφορικά με το πρόγραμμα ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων (PSI) o
υπουργός είπε ότι στόχος είναι να επιτευχθεί στο 100%
Εξ’αλλου, αναφερόμενος στην επιβολή
του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω των
λογαριασμών της ΔΕΗ, ο κ.Βενιζέλος
επεσήμανε ότι η ροή της εξόφλησης
των λογαριασμών ακινήτων με το τέλος ακινήτων είναι ακριβώς η ίδια όπως
και προηγουμένως, ήτοι με την ροή
εξόφλησης των λογαριασμών της ΔΕΗ
χωρίς το τέλος.
“Καταγράφουμε αδικίες και παραλογισμούς και τώρα μπορούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες ώστε όλα να είναι
πιο διαφανή, πιο δίκαια πιο λογικά.
Όπου υπάρχουν λάθη θα διορθωθούν,
θα γίνουν συμψηφισμοί”, τόνισε.
Πηγή: www.imerisia.gr
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Αρ.πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011
Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από
Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.
3693/2008 (ΦΕΚ Α174)

Σ

ε συνέχεια της ΠΟΛ.1159/22.7.2011
(ΦΕΚ 1657 Β’/26.7.2011) με την οποία
καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής
της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994)
παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινήσεις για την ορθή και ομοιόμορφη
εφαρμογή της.
1. Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται από την παρ.5 του άρθρου 82 του ν.
2238/1994 για το οποίο ήδη έχουν δοθεί
διευκρινίσεις με την ΠΟΛ.1159/22.7.2011,
αφορά τις Α.Ε. και Ε.Π.E των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται
υποχρεωτικά από , Νόμιμους Ελεγκτές και
Ελεγκτικά Γραφεία που είναι εγγεγραμμένα
στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό, ως
προϊόν εργασίας διασφάλισης, δεν αντίκειται προς τους κανόνες ανεξαρτησίας που
ισχύουν για το ελεγκτικό επάγγελμα και
πρέπει να υπογράφεται είτε από το Νόμιμο
Ελεγκτή που υπογράφει την Έκθεση του
ελέγχου, ο οποίος προβλέπεται από τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 2190/1920, ή από άλλο
Νόμιμο Ελεγκτή, ο οποίος όμως υποχρεωτικά ανήκει στο ίδιο Ελεγκτικό Γραφείο με το
Νόμιμο Ελεγκτή που υπογράφει την προαναφερθείσα Έκθεση.
3. Διευκρινίζεται ότι όταν τον έλεγχο της
οικονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα
άρθρα 36 και 37 του ν. 2190/1920, έχουν
αναλάβει να τον εκτελέσουν από κοινού
Νόμιμοι Ελεγκτές από δύο ξεχωριστά Ελεγκτικά Γραφεία, η διεξαγωγή της εργασίας
για την έκδοση του φορολογικού Πιστοποιητικού διέπεται από όρους παρόμοιους με
αυτούς του από κοινού εκτελούμενου έλεγχου της οικονομικής διαχείρισης.
4. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας
του Νόμιμου Ελεγκτή και του Ελεγκτικού
Γραφείου να εκτελέσουν το φορολογικό
έλεγχο αυτοί, τεκμηριωμένα, αιτούνται
προς την Ε.Λ.Τ.Ε για την αξιολόγηση της κατ’
εξαίρεσης αντικατάστασής τους από άλλο
Νόμιμο Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 35 του Ν. 3693/2008.
5. Ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το Ελεγκτικό
Γραφείο, εντός δέκα (10) ημερών από την
ανάληψη ή μη του διαχειριστικού ελέγ-

χου ο οποίος περιλαμβάνει και τη χορήγηση του «ετήσιου πιστοποιητικού» κατά
την παράγραφο 7α του άρθρου 8 της
ΠΟΛ.1159/22.7.2011, υποχρεούνται να
ενημερώσουν για το γεγονός αυτό, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά για τις εταιρείες που κλείνουν
ισολογισμό μέχρι 31.12.2011 η ανωτέρω
ενημέρωση θα γίνει μέχρι 10.1.2012.
6. Διευκρινίζεται ότι στο 0,5% των αναμορφούμενων δαπανών για λόγους παραγωγικότητας, της παρ. 7 του άρθρου 5 της
ΠΟΛ.1159/22.7.2011 συνυπολογίζονται και
οι δηλούμενες λογιστικές διαφορές που
αφορούν τις δαπάνες των περιπτώσεων
(β), (μ), (ψ) και (σ) της παρ. 1 του άρθρου
31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(Ν. 2238/1994), όπως αυτές προσδιορίζονται από την ελεγχόμενη επιχείρηση. Εάν
δεν έχει προσδιοριστεί το προαναφερόμενο ποσοστό 0,5% στις ανωτέρω δαπάνες,
μπορεί να εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με την κρίση του Νόμιμου Ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή θα
περιλαμβάνεται σχετική αναφορά επί των
λοιπών θεμάτων της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στην οποία θα διευκρινίζεται το ποσοστό των αναμορφούμενων
δαπανών για λόγους παραγωγικότητας που
έχει προσδιορίσει η ελεγχομένη επιχείρηση, καθώς επίσης και η διαπίστωση ότι με
βάση τις εργασίες του Νόμιμου Ελεγκτή
δεν’ έχουν εντοπισθεί περαιτέρω δαπάνες
που θα έπρεπε να αναμορφωθούν για λόγους παραγωγικότητας.
7. Τα ποσά των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται για λόγους παραγωγικότητας, καταχωρούνται από 1.1.2012 και μετά αναλυτικά
σε λογαριασμούς τάξεως, είτε άμεσα από
τους καταχωρητές των εγγραφών ή το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα. Σε περίπτωση που ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το Ελεγκτικό
Γραφείο να διαπιστώσει μετά τη λήξη της
διαχειριστικής περιόδου και άλλες δαπάνες
εκτός των ανωτέρω που δεν αναγνωρίζονται για λόγους παραγωγικότητας, τότε η
καταχώρησή τους σε λογαριασμούς τάξης
μπορεί να γίνει με τις εγγραφές κλεισίματος
ισολογισμού. Για όσες εταιρίες η διαχειριστική τους περίοδος λήγει μέχρι 31.12.2011
και είναι υποχρεωτικά ελεγκτέες, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 82
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.

2238/1994), δεν υποχρεούνται στην καταχώρηση σε λογαριασμούς τάξης, ως ανωτέρω, αλλά αντί αυτού παράγουν αναλυτικό
ηλεκτρονικό αρχείο των δαπανών αυτών, το
οποίο διαφυλάττουν οι ίδιες και ο Νόμιμος
Ελεγκτής ή το Ελεγκτικό Γραφείο.
8. Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου
στην υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεματικών που προβλέπεται
στην παράγραφο 26 του κεφαλαίου Η’, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακρατούμενων
φόρων, είναι 15% όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 54 του ν.2238/1994.
9. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δείγματα και τα όρια ελέγχου δαπανών που
προβλέπονται στο πρόγραμμα ελέγχου της
ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απαιτούν, κατά την .
επαγγελματική κρίση του Νόμιμου Ελεγκτή
ή του Ελεγκτικού Γραφείου, ελεγκτικές εργασίες οι οποίες καθίστανται απρόσφορες
για την αντιμετώπιση του κινδύνου των
φορολογικών αντικειμένων, οι ανωτέρω,
δύνανται να πραγματοποιήσουν διαφορετικής έκτασης ελεγκτικές εργασίες, με την
προϋπόθεση πάντα ότι θα παρέχεται κατάλληλη τεκμηρίωση για την επάρκειά τους
σε σχέση με την αντιμετώπιση του κινδύνου
ουσιώδους ανακρίβειας, σύμφωνα πάντοτε
με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000.
10. Σημειώνεται ότι για την περίπτωση
(γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της
ΠΟΛ.1159/22.7.2011, η αρμόδια ελεγκτική
αρχή θα εκδίδει εντολή ελέγχου μόνο για τα
θέματα για τα οποία έχει εκφραστεί επιφύλαξη από το Νόμιμο Ελεγκτή ή το Ελεγκτικό
Γραφείο εφόσον όμως δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 5 της ανωτέρω.
Ο έλεγχος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί
το αργότερο εντός των χρονικών ορίων
που προβλέπονται. από την περίπτωση
(α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της
ΠΟΛ.1159/22.7.2011.
11. Η διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας
και ο Λογιστής Φοροτέχνης που υπογράφει τις φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλουν
υπόψη του Νόμιμου Ελεγκτή ή του Ελεγκτικού Γραφείου εγγράφως, εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της
Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη
διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας, τις απόψεις και τις σχετικές παρατηρήσεις τους των
άρθρων 3 και 6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011.
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Κ.Υ.Α. Αριθμ. 15625/564/24.10.2011
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4826/190/12−5−2011 κοινής υπουργικής απόφασης
«Πρόγραμμα επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2011, για την
επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 70.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας
ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά
λεωφορεία» (ΦΕΚ 977 Β’) Αριθμ. 15625/564

Τ

ην τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
4826/190/12.5.2011
κοινής
υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2011, για την
επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 70.000
ανέργων σε εποχικής και συνεχούς
λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα
κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και
τουριστικά λεωφορεία», ως κάτωθι:
Α. Αντικαθιστούμε το άρθρο 1 αυτής
ως εξής:
«Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος − Στόχος
του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η
επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 40.000
ανέργων σε εποχικής και συνεχούς
λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα
κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και
τουριστικά λεωφορεία, με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί
στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών».
Β. Αντικαθιστούμε το άρθρο 2 αυτής ως
εξής:
«Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − χρηματοδότηση
1. α) Οι δαπάνες για την εφαρμογή του
προγράμματος προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΟΑΕΔ. Η
μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά
στο ποσό των 54.300.000 ευρώ.
Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. ΚΑΕ 2493 τρέχοντος
έτους, στον οποίο έχουν προβλεφθεί
ανάλογες πιστώσεις και θα αποδοθεί
μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμό

του ΙΚΑ/ ΕΤΑΜ − ΟΑΕΔ.
β) Για την προκαλούμενη δαπάνη από
τη διενέργεια ελέγχων, η οποία δεν
μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων,
καθόσον εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμενων ελέγχων, κ.λπ.), έχουν εγγραφεί οι
απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2011 (ΚΑΕ
4419).
2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην
παρούσα κοινή υπουργική απόφαση
χορηγούνται βάσει του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de
minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια
επιχείρηση βάσει της παρούσας κοινής
υπουργικής απόφασης, αθροιζόμενη
με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό
των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε
περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το
συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας που χορηγείται σε μια τουριστική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο
τριών οικονομικών ετών. Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο
της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν
λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα
επιχειρήσεις.
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους
μια από τις παρακάτω σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να

διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των
μελών του διοικητικού, διαχειριστικού
ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να
ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη
επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει
συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας
του καταστατικού της (αυτής της τελευταίας),
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή
εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη
της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει
με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν
λόγω επιχείρησης, την,πλειοψηφία των
δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή
των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια
από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών
προσώπων και ενεργούν από κοινού
θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα, υπό την έννοια που
αναφέρεται στην ενοποιημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής περί Δικαιοδοσίας
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της
υπ’ αριθμ. 4826/190/12.5.2011 κοινής
υπουργικής απόφασης ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2011

