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-Δ.Σ. Ι.Κ.Α. αριθ. απόφ. 298 (Συνεδρίαση
41/20−12−2011)
Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών για το έτος 2012
- Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό
της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2012.
-Δ.Σ. ΕΤΕΑΜ αριθ. απόφασης 147 (Συνεδρίαση 40/21−12−2011)
Κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση για το
έτος 2012 των Κρεοπωλών των πόλεων
Αθήνας, Πειραιάς, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης
- ΟΔΗΓΙΑ 2011/96/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ής Νοεμβρίου 2011 σχετικά με το
κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο
ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές
εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών
(αναδιατύπωση)
- Δ.Σ. ΕΤΕΑΜ αριθ. απόφασης 146 (Συνεδρίαση 40/21−12−2011)
Κατάταξη των ασφαλιστικών εισφορών
κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ.
ΤΕΑΕΥΕΕΟ για το έτος 2012
-Δ.Σ. Ι.Κ.Α. αριθμ. απόφ. 299 (Συνεδρίαση 41/20−12−2011)
Αποτίμηση των χορηγουμένων από
τους εργοδότες παροχών σε είδος για το
έτος 2012
- Αυξημένα έως 5% τα νέα τιμολόγια μέσης τάσης της ΔΕΗ από την 1η Φεβρουαρίου
- Αυτεπάγγελτα θα γίνεται ο συμψηφισμός οφειλών φορολογουμένων προς
το Δημόσιο και αντίστροφα

Ανακοίνωση Π.Ο.Φ.Ε.Ε.-Διευκρινίσεις για την πληρωμή των περιοδικών Φ.Π.Α. που στάλθηκαν στο TAXIS
μέχρι και τις 26/1/2012-27/1/2012

Οποίος συνάδελφος έχει κάποια
πρόταση για την καλύτερη εικόνα
του Newsletter μπορεί να
επικοινωνήσει με τον κ. Κωνσταντινίδη στο εξής email: konidisk@otenet.
gr

1.- ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 26/1/12
2.- ΟΣΕΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ - ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ
ΜΕΧΡΙ & 26/1 ΘΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ.
3.- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΣΤΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 27/1 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
30/01/12
4.- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/1/12
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΑΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
Γ.Γ.Π.Σ. στον Πρόεδρο της
ΠΟΦΕΕ κ. Πανίδη Αβραάμ.

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής Ε9
και διόρθωσης στοιχείων περιουσιακής κατάστασης
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή
Οικονόμου παρατείνεται μέχρι τις 5 Μαρτίου 2012 για τα φυσικά
πρόσωπα και έως τις 30 Απριλίου για τα νομικά πρόσωπα έτους
2011, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) καθώς και της διόρθωσης στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης.
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Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5001970 ΕΞ
13.1.2012 Παροχή διευκρινίσεων
αναφορικά με την εφαρμογή της
αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011/1310-2011 ΑΥΟ και οδηγιών συμπλήρωσης της Δήλωσης ΕΦΚ για
την καταβολή της διαφοράς των
φορολογικών επιβαρύνσεων από
τα νομικά πρόσωπα του άρθρου
2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ.
1 του ν.2238/1994
Ι.Κ.Α.
αριθμ.
πρωτ.:
Γ99/1/13/16.1.2012
Διαχείριση Α.Π.Δ. εργοδοτών για τους
οποίους ανεστάλη η δυνατότητα
υποβολής τους μέσω διαδικτύου, λόγω μακρόχρονης διακοπής
απασχόλησης
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 1/13.1.2012
Δυνατότητα αναγνώρισης του
χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας
σε δύο ομοειδείς φορείς ή το Δημόσιο
Αριθμ. πρωτ.: 819/50/16.1.2012
“Ρυθμίσεις Συλλογικών Διαπραγματεύσεων” του ν. 4024/2011
 ΠΟΛ.1018/13-01-2012
Υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κατά τη θεώρηση
των μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ.
Αριθμ. Δ6Α 1007935 ΕΞ 13.1.2012
Αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.)
Αρ. πρωτ.: Δ19Α 5002909 ΕΞ
19.1.2012 Οδηγίες για την υλοποίηση της αναστολής λειτουργίας
Περιφερειακών και Αποκεντρωμένων Τελωνειακών Αρχών και μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τους
σε άλλες Τελωνειακές Αρχές

Δ.Σ. Ι.Κ.Α. αριθ. απόφ. 298 (Συνεδρίαση 41/20−12−2011)
Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων
των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών για το
έτος 2012

Τ

ην έγκριση της παραμονής όλων των κατηγοριών των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβομένων μισθωτών και αλιεργατών, κατά το έτος 2012, στις ίδιες
ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, όπως αυτές ίσχυσαν για το
έτος 2011, εκτός των οδηγών αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) χωρίς αλλαγή (διπλοβάρδια) και
των Κομμωτών−Κουρέων, που κατατάσσονται στην 11η ασφαλιστική κλάση, με
τις κάτωθι, ειδικότερα, διευκρινήσεις:
α) Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφ/κών
κλάσεων της κατάταξης, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.
β) Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων−Πάσχα) και το επίδομα αδείας.
γ) Η κατάταξη αυτή είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης και σ’αυτήν περιλαμβάνονται και οι χορηγούμενες παροχές σε είδος (τροφή,
κατοικία κλπ.), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, υπερωρίες κλπ.
δ) Για μισθωτούς, που τμήμα του μισθού τους είναι σταθερό ποσό και το σταθερό αυτό ποσό ανήκει σε ασφ/κή κλάση ανώτερη από την αναφερόμενη στο συνημμένο στην εισήγηση της Υπηρεσίας πίνακα, για την κατηγορία τους, δεν ισχύει
η κατάταξη αυτή, αλλά έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 6 του Κ.Α.
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
ε) Αν οι κατώτατοι μισθοί και τα κατώτατα ημερομίσθια που προβλέπονται από
τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Γενική και Ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σ’ όλους ανεξαιρέτως τους
μισθωτούς που υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία κλαδική Συλλογική
Σύμβαση, είναι ανώτεροι των τεκμαρτών μισθών ή των τεκμαρτών ημερομισθίων
των κλάσεων της κατάταξης, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφ/κές κλάσεις
που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί και τα ημερομίσθια.
στ) Μουσικοί α’ λογίζονται οι απασχολούμενοι τη νύχτα ή και μικτά (νύχτα και ημέρα) ενώ μουσικοί β’ λογίζονται οι απασχολούμενοι μόνο ημέρα.
ζ) Ως κέντρα διασκεδάσεως θεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών
οργάνων και προκειμένου περί χορευτικών κέντρων και δια μουσικών μηχανημάτων.
Οι αλλιεργάτες οι οποίοι επέλεξαν τη συνέχιση της ασφάλισης τους στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α΄),
για τους οποίους οι ΤΔΕ των Υποκ/των δεν υπέβαλαν τις προτάσεις τους για το
έτος 2012, θεωρώντας ότι καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, παραμένουν
στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις, όπως αυτές ίσχυσαν το έτος 2011.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μη απαιτουμένης προηγούμενης
επικύρωσης Πρακτικών και εφαρμόζεται από 1.1.2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Ι.Κ.Α.αριθμ.πρωτ.:Α42/1/19.1.2012
Μη καταβολή εισφορών Δώρου
Χριστουγέννων οδηγών ταξί,
έτους 2011
Εγκύκλιος ΙΚΑ Γ99120/25-01-2012
Παράταση προθεσμίας υποβολής
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Δ' τριμήνου 2011 και
μηνός Δεκεμβρίου 2011 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και
Οικοδομικοτεχνικών Έργων αντίστοιχα.
Απόφ.Υπ.Εργασίας 20585/2012
(25/01/2012) - Επιβολή της διοικητικής κύρωσης του προστίμου
μετά την ψήφιση του Ν. 3996/2011
«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170Α΄/58-2011)
Εγκύκλιος
Ο.Α.Ε.Ε.
3/2012
(25/01/2012) - Παροχές ασφαλισμένων κλάδου ασθενείας και
πληρωμή αυτών.
Εγκύκλιος ΙΚΑ Α311107/2012
(23/01/2012) - Δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε δύο ομοειδείς
φορείς ασφάλισης ή το Δημόσιο.
Αρ.Πρωτ
Ε4029/2012
(19/01/2012) - Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2012 έως
31/12/2012.
ΠΟΛ. 1022/2012 (24/01/2012)
- Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου
11 του N.3943/31.03.2011 (ΦΕΚ
66 Α΄) και παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή τους.

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας,
για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που
μεταβιβάζονται το έτος 2012.

Σ

χετικά με το παραπάνω θέμα και για την εφαρμογή της 1030366/1030/
Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.2003 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών κατά το
έτος 2012, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Η ετήσια εμπορική ή επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών
χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι ευρώ (13.746) για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή
παραγωγής αγαθών. Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
και ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ
(17.870). Για μεταβιβάσεις μεριδίων κλπ. των υπόχρεων της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219/ΠΟΛ.
1200/28.6.2000 εγκύκλιο.
2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας ανέρχεται σε 4,85% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία
ράντα 4,3474886 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,3.
3. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου.

Δ.Σ. ΕΤΕΑΜ αριθ. απόφασης 147 (Συνεδρίαση
40/21−12−2011)

Κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση για το έτος 2012 των
Κρεοπωλών των πόλεων Αθήνας, Πειραιάς, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης

Γ

ια το έτος 2012 την παραμονή στην ίδια ασφαλιστική κλάση με το έτος 2011, δηλαδή την 25η, ως βάση
υπολογισμού και καταβολής των εισφορών στο ΕΤΕΑΜ των Κρεοπωλών ως φυσικών προσώπων των πόλεων:
Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου
Κρήτης και Αλεξανδρούπολης.
Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρωση
των πρακτικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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ΟΔΗΓΙΑ 2011/96/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2011 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες
διαφορετικών κρατών μελών (αναδιατύπωση)

Η

οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές
και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών (3), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (4) και ουσιωδώς. Με
την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι
σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.
(2) Υπό το πρίσμα της απόφασης του Δικαστηρίου της 6ης Μαΐου 2008 στην υπόθεση C-133/06 (5), θεωρήθηκε αναγκαία
η ανασύνταξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 90/43
5/ΕΟΚ, προκειμένου να διευκρινισθεί ότι
οι κανόνες των οποίων γίνεται μνεία θεσπίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται από
τη Συνθήκη. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμη
η αναπροσαρμογή των παραρτημάτων
της εν λόγω οδηγίας.
(1) Γνώμη που δόθηκε στις 4 Μαΐου 2011
(δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) ΕΕ C 107 της 6.4.2011, σ. 73.
(3) ΕΕ L 225 της 20.8.1990, σ. 6.
(4) Βλέπε παράρτημα II μέρος Α.
(5) Συλλογή 2008, σ. Ι-03189.
(3) Ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να απαλλάσσει τα μερίσματα και τις
άλλες διανομές κερδών που καταβάλλονται από τις θυγατρικές εταιρείες στις
μητρικές τους εταιρείες από την παρακράτηση του φόρου στην πηγή και να
καταργήσει τη διπλή φορολογία αυτών
των εισοδημάτων σε επίπεδο μητρικής
εταιρείας.
(4) Οι συνενώσεις εταιρειών που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη μπορεί
να είναι αναγκαίες για να δημιουργηθούν στην Ένωση συνθήκες ανάλογες
με τις επικρατούσες σε μια εσωτερική
αγορά και να εξασφαλισθεί έτσι η ομαλή λειτουργία μιας τέτοιας εσωτερικής
αγοράς. Οι πράξεις αυτές δεν θα πρέπει
να εμποδίζονται από ειδικούς περιορισμούς, μειονεκτήματα ή στρεβλώσεις
που να απορρέουν από τις φορολογικές διατάξεις των κρατών μελών. Κατά

συνέπεια, γι' αυτές τις συνενώσεις εταιρειών επιβάλλεται να προβλέπονται φορολογικοί κανόνες ουδέτεροι ως προς
τον ανταγωνισμό, ώστε οι επιχειρήσεις
να μπορούν να προσαρμόζονται στις
απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς, να
αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και
να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους
θέση διεθνώς.
(5) Συνενώσεις τέτοιου είδους μπορούν
να οδηγήσουν στη δημιουργία ομίλων
μητρικών και θυγατρικών εταιρειών.
(6) Πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 90/43 5/ΕΟΚ, οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ μητρικών και θυγατρικών
εταιρειών σε διαφορετικά κράτη μέλη
διέφεραν αισθητά από ένα κράτος μέλος
σε άλλο και ήταν, γενικά, λιγότερο ευνοϊκές από τις εφαρμοζόμενες στις σχέσεις
μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών ευρισκομένων στο ίδιο κράτος
μέλος. Συνεπεία του γεγονότος αυτού, η
συνεργασία μεταξύ εταιρειών που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη τίθετο σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με
τη συνεργασία εταιρειών ευρισκομένων
στο ίδιο κράτος μέλος. Ήταν αναγκαίο
να εξαλειφθεί αυτό το μειονέκτημα με τη
θέσπιση ενός κοινού καθεστώτος και να
διευκολυνθούν έτσι οι συνενώσεις εταιρειών σε κλίμακα Ένωσης.
(7) Όταν μια μητρική εταιρεία, ως εταίρος της θυγατρικής της, λαμβάνει διανεμηθέντα κέρδη, το κράτος μέλος της
μητρικής εταιρείας πρέπει: ή να μην φορολογήσει τα κέρδη αυτά, ή να τα φορολογήσει, επιτρέποντας όμως παράλληλα
στη μητρική εταιρεία να εκπέσει, από το
ποσό του οφειλόμενου φόρου της, το
τμήμα του εταιρικού φόρου που κατέβαλε η θυγατρική εταιρεία το οποίο αναλογεί στα κέρδη αυτά.
(8) Πρέπει επίσης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η φορολογική ουδετερότητα,
να απαλλάσσονται από παρακράτηση
στην πηγή τα κέρδη που διανέμονται
από μία θυγατρική εταιρεία προς τη μητρική της, εκτός από ορισμένες ειδικές
περιπτώσεις.

(9) Η καταβολή διανεμόμενων κερδών
προς, και η είσπραξη από, μια μόνιμη
εγκατάσταση μιας μητρικής εταιρείας,
θα πρέπει να συνεπάγεται την ίδια μεταχείριση όπως αυτή που εφαρμόζεται
μεταξύ μιας θυγατρικής και της μητρικής
της. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και στην
περίπτωση κατά την οποία μια μητρική
εταιρεία και η θυγατρική της βρίσκονται
στο ίδια κράτος μέλος και η μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος. Από την
άλλη πλευρά, φαίνεται ότι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η μόνιμη εγκατάσταση και η θυγατρική βρίσκονται στο
ίδιο κράτος μέλος μπορούν, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των αρχών της
Συνθήκης, να αντιμετωπίζονται βάσει
του εθνικού δικαίου του συγκεκριμένου
κράτους μέλους.
(10) Όσον αφορά τη μεταχείριση των
μόνιμων εγκαταστάσεων, τα κράτη μέλη
ενδέχεται να πρέπει να καθορίσουν τους
όρους και τα νομικά μέσα που απαιτούνται για την προστασία των εθνικών
φορολογικών εσόδων και την αποφυγή της καταστρατήγησης των εθνικών
νομοθεσιών, σύμφωνα με τις αρχές της
Συνθήκης και λαμβανομένων υπόψη
των διεθνώς αποδεκτών φορολογικών
κανόνων.
(11) Όταν οι όμιλοι επιχειρήσεων είναι
οργανωμένοι σε αλυσίδες εταιρειών
και τα κέρδη διανέμονται στη μητρική
εταιρεία μέσω της αλυσίδας των θυγατρικών, η διπλή φορολογία θα πρέπει να
αποφεύγεται είτε με φορολογικές απαλλαγές είτε με πίστωση του φόρου. Στην
περίπτωση των εκπτώσεων φόρου, η
μητρική εταιρεία θα πρέπει να μπορεί να
προβαίνει σε πίστωση κάθε φόρου που
καταβάλλεται από οποιαδήποτε θυγατρική της αλυσίδας, εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα
οδηγία.
(12) Με την παρούσα οδηγία δεν πρέπει
να θίγονται οι υποχρεώσεις των κρατών
μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα II
μέρος Β,
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Δ.Σ. ΕΤΕΑΜ αριθ. απόφασης 146 (Συνεδρίαση 40/21−12−2011)
Κατάταξη των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ.
ΤΕΑΕΥΕΕΟ για το έτος 2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
(Συνεδρίαση 40/21−12−2011).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικού Επιτρόπου)

Να μην επέλθει καμία μεταβολή στις
ασφαλιστικές εισφορές κατά κλάση,
των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ
και σήμερα ΕΤΕΑΜ, δηλαδή των εκπροσώπων Σωματείων και Ενώσεων
καθώς και των υπαλλήλων αυτών, για
το έτος 2012, δηλαδή να παραμείνουν
ίδια με αυτά του 2011 (ΦΕΚ 2041/

τΒ΄/29.12.2010).
Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν
από την επικύρωση των πρακτικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δ.Σ. Ι.Κ.Α. αριθμ. απόφ. 299 (Συνεδρίαση 41/20−12−2011)
Αποτίμηση των χορηγουμένων από τους εργοδότες παροχών σε είδος για το έτος 2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΙΚΑ− ΕΤΑΜ
(Συνεδρίαση 41/20−12−2011)

νόμενης από την Υπηρεσία αποτίμησης της αξίας των χορηγουμένων
παροχών σε είδος για το έτος 2012,
ως κάτωθι:

αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Την έγκριση για τις περιοχές όλων
των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ της προτει-

α) Για ένα γεύμα 4,80 ΕΥΡΩ
β) Για πλήρη τροφή 9,60 ΕΥΡΩ
γ) Για κατοικία (μην.) 75,40 ΕΥΡΩ
δ) Για πλήρη τροφή και κατοικία

(μην.) 301,50 ΕΥΡΩ
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, μη απαιτουμένης
προηγούμενης επικύρωσης Πρακτικών και εφαρμόζεται από 1.1.2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αυξημένα έως 5% τα νέα τιμολόγια μέσης τάσης της ΔΕΗ από την 1η Φεβρουαρίου

Α

υξήσεις έως 5% στις χρεώσεις
της ενέργειας, «πάγωμα» στα
τέλη χρήσης δικτύου και μεγάλες ανατιμήσεις (έως και πενταπλασιασμός) των τελών για τις Υπηρεσίες
Κοινής Ωφέλειας, προβλέπουν τα νέα
τιμολόγια της ΔΕΗ για τις επιχειρήσεις
και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (άρδευση, αποστράγγιση) που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης.
Τα νέα τιμολόγια θα ισχύσουν από την
1η Φεβρουαρίου.
Πρόκειται για 8.000 περίπου επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους
(βιοτεχνίες, βιομηχανίες, πολυκαταστήματα, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία
κ.ά.), για τις οποίες τα τιμολόγια απελευθερώθηκαν την 1η Ιανουαρίου.
Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης, η ΔΕΗ
κατήργησε το διαχωρισμό των χρεώσεων μεταξύ εμπορικής και βιομηχανικής
χρήσης όπως επίσης και τις διαφορετικές χρεώσεις που ίσχυαν για τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο. Παραμένει η

διαφοροποίηση της τιμολόγησης ημέρας/νύχτας με τα νυχτερινά τιμολόγια
σημαντικά φθηνότερα από τα ημερήσια.
Αναλυτικά οι νέες χρεώσεις για εμπορικές - βιομηχανικές επιχειρήσεις:
1) Χρέωση ισχύος (πάγιο): 7,25 ευρώ
ανά κιλοβάτ το μήνα. Η παλιά χρέωση ήταν 2,65 ευρώ/μήνα το χειμώνα
(Οκτώβριος - Μάιος) και 6,06 ευρώ το
καλοκαίρι (Ιούνιος - Σεπτέμβριος). Η
αύξηση συνεπώς είναι 19,6 έως 173%.
2) Χρέωση ενέργειας: Το ημερήσιο τιμολόγιο (7 π.μ. - 11 μ.μ.) είναι 0,06388
ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 0,06183
για το εμπορικό (αύξηση 3,3 %) και
0,06083 για το βιομηχανικό (αύξηση
5%). Το νυχτερινό τιμολόγιο (11 μ.μ.7.π.μ.) γίνεται 0,05015 ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 0,05003 για το βιομηχανικό (αύξηση 0,2%) και 0,05103 για
το εμπορικό (μείωση 1,7%).
3) Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: για το
εμπορικό από 0,01141 ευρώ ανά κιλο-

βατώρα αυξάνονται σε 0,0179 (+56%)
και για το βιομηχανικό από 0,00587 σε
0,00691 (+17%).
Για το αγροτικό τιμολόγιο η τιμή της
κιλοβατώρας αυξάνεται σε 0,05933
ευρώ από 0,04946 (αύξηση 19 %) και οι
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) κατά
474% (από 0,00095 σε 0,00546 ευρώ
ανά κιλοβατώρα).
Οι χρεώσεις των ΥΚΩ καλύπτουν το
κόστος για κοινωνικές υπηρεσίες της
ΔΕΗ που επιβάλλονται από το κράτος,
όπως το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο,
το τιμολόγιο των πολυτέκνων και κυρίως το κόστος της ηλεκτροδότησης των
μη διασυνδεδεμένων νησιών με το ίδιο
τιμολόγιο που ισχύει στην ηπειρωτική
χώρα.
Οι χρεώσεις για τη χρήση των δικτύων
μεταφοράς και διανομής τόσο για το
εμπορικό - βιομηχανικό όσο και για το
αγροτικό τιμολόγιο (οι οποίες ρυθμίζονται από τη ΡΑΕ) «παγώνουν» στα περυσινά επίπεδα.
Πηγή: www.in.gr
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Αυτεπάγγελτα θα γίνεται ο συμψηφισμός οφειλών φορολογουμένων
προς το Δημόσιο και αντίστροφα

Κ

άθε βεβαιωμένος φόρος,
ληξιπρόθεσμη
οφειλή,
ακόμα και χρέη που βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισης
μπορούν να συμψηφιστούν αυτεπάγγελτα με ποσά που οφείλει
το δημόσιο στους φορολογουμένους.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να
συντρέχουν για να προχωρήσει
ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός
χρεών προς και από το Δημόσιο
είναι να έχει βεβαιωθεί ο φόρος
ή το χρέος να τελεί υπό δικαστική αναστολή.
Εφόσον ισχύσουν αυτές οι προϋποθέσεις, το Δημόσιο μπορεί
αυτόματα να παρακρατήσει
οφειλές από επιστροφές ΦΠΑ,
άλλους φόρους.
Αυτά διευκρινίζονται στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1022/24-01.212 που
εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, με την οποία προσδιορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις
για τον συμψηφισμό οφειλών
προς και από το Δημόσιο, είτε
είναι αυτεπάγγελτος είτε διενεργείται μετά από αίτηση του
φορολογουμένου. Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι ακόμα και σε
περίπτωση που μια επιχείρηση
έχει ενταχθεί στο άρθρο 99, το
Δημόσιο νόμιμα διενεργεί συμψηφισμό των απαιτήσεών του
με ανταπαιτήσεις της επιχείρη-

σης εφόσον δεν υπάρχει σχετική
απαγορευτική διάταξη στη συμφωνία.
Επίσης ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ επιτρέπεται να προβεί σε αυτεπάγγελτο συμψηφισμό απαίτησης του Δημοσίου
σε βάρος πτωχού οφειλέτη με
ανταπαίτηση του τελευταίου
έναντι του Δημοσίου, υπό τον
όρο ότι οι προϋποθέσεις συμψηφισμού συνέτρεξαν πριν από την
κήρυξη της πτώχευσης
Σε συμψηφισμό υπόκεινται:
α) Οι βεβαιωμένες οφειλές είτε
είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι.
β) Οι βεβαιωμένες οφειλές που
τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή.
γ) Οι βεβαιωμένες οφειλές που
για οποιονδήποτε λόγο καταβάλλονται τμηματικά.
δ) Οι παραγεγραμμένες οφειλές,
οι οποίες αντιτάσσονται σε συμψηφισμό για μία τριετία από τη
συμπλήρωση της παραγραφής
τους.
Προϋποθέσεις διενέργειας συμψηφισμού
1. Προτείνονται σε συμψηφισμό
ή συμψηφίζονται αυτεπάγγελτα
τα χρέη που είναι βεβαιωμένα
στο με στενή έννοια Δημόσιο
με απαιτήσεις του οφειλέτη που
προέρχονται από το με στενή

έννοια Δημόσιο, εφόσον υφίστανται κατά τον ίδιο χρόνο. Συνεπώς, δεν συμψηφίζονται σε καμία περίπτωση απαιτήσεις κατά
του Δημοσίου με οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ υπέρ
τρίτων (π.χ. υπέρ ΝΠΔΔ, τράπεζας κ.λπ.) Επίσης δεν συμψηφίζονται οφειλές προς το Δημόσιο
με απαιτήσεις του οφειλέτη κατά
ΟΤΑ (δήμοι, περιφέρειες), ΝΠΔΔ,
ΟΠΑΔ, δημοσίων επιχειρήσεων,
νοσοκομείων που έχουν μορφή
ΝΠΔΔ κ.λπ., καθ'Α όσον δεν υφίσταται αμοιβαιότητα.
2. Ο δικαιούχος απαίτησης κατά
του Δημοσίου προτείνει σε
συμψηφισμό οφειλές προς το
Δημόσιο, που έχουν βεβαιωθεί
στο όνομά του και όχι σε τρίτο
πρόσωπο και εφόσον αυτές συνυπάρχουν κατά τον χρόνο της
δήλωσης συμψηφισμού ή του
αυτεπάγγελτου συμψηφισμού.
Συνεπώς, απαίτηση του ομόρρυθμου εταίρου κατά του Δημοσίου δεν μπορεί να συμψηφιστεί
με οφειλές της εταιρίας προς
αυτό. Η χρηματική απαίτηση
κατά του Δημοσίου πρέπει να είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη.
3. Η χρηματική απαίτηση κατά
του Δημοσίου πρέπει να αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση ή άλλο δημόσιο έγγραφο.
Πηγή : www.express.gr

