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Κώδικας Δεοντολογίας
και Πιστοποίηση
Όσοι Σύλλογοι θέλουν ενημέρωση πάνω
στον Κώδικα Δεοντολογίας και την
Πιστοποίηση να έρθουνε σε
επικοινωνία με τα γραφεία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
τηλ 210-8253445 fax : 2108253446
e-mail: pofee@otenet.gr ή
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Οποίος συνάδελφος έχει
κάποια πρόταση για την
καλύτερη εικόνα του
Newsletter μπορεί να
επικοινωνήσει με τον κ.
Κωνσταντινίδη στο εξής
email: konidisk@otenet.gr
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στον συνάδελφο Κώστα Κωνστανινίδη
email: konidisk@otenet.gr
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Αρ. πρωτ.: 46012/29.10.2012
Συμπληρωματικές οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου
3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών
σχεδίων
Αριθμ. 41658/722/1.10.2012
Έγκριση και ισχύς των Διεθνών
Ελεγκτικών Προτύπων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα

ΠΟΛ.1201/25-10-2012
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων
έτους 2012.

• ΠΟΛ.1200/18-10-2012
Τροποποίηση
της
Α.Υ.Ο.Ο.
Πολ. 1015/10.01.2012 (ΦΕΚ Β΄
257/13.2.2012) «Χρονικά όρια
δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και
φορολογικών μνημών»

ΠΟΛ.1195/12-10-2012
Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων
σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του
άρθρου 82 του Ν. 2238/1994,
όπως τροποποιήθηκαν από τις
παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν.
3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), την παρ. 9
του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011
(ΦΕΚ 66 Α΄) και την παρ.3 του άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ
152 Α΄).

Εγκύκλιος
Ο.Α.Ε.Ε.
αρ.
50/1.11.2012
Θεώρηση - έκδοση βιβλιαρίων
ασθενείας

Μικρότερα πρόστιμα για φοροπαραβάτες

Ν

έο ποινολόγιο για τους φορο-παραβάτες με μικρότερα πρόστιμα και ποινές
και σταδιακή κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων θα περιλαμβάνει
το πολυνομοσχέδιο με το «πακέτο» δημοσιονομικών μέτρων της περιόδου
2013-2014 που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Ταυτόχρονα, όπως έγινε γνωστό χθες,
ύστερα από συνάντηση του υπουργού Οικονομικών με κλιμάκιο αντιπροσωπίας του
ΠΑΣΟΚ, στο πολυνομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που θα προβλέπουν
αυξήσεις εμμέσων φόρων, η αύξηση φορολογίας στα τσιγάρα, αύξηση φόρου στο
υγραέριο κίνησης και η μείωση των επιστροφών ΦΠΑ στους αγρότες.
Αλλαγές
Στο νομοσχέδιο θα προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στο ποινολόγιο, ώστε οι προσαυξήσεις από ληξιπρόθεσμες οφειλές να μη φτάνουν σε δυσθεώρητα ύψη και να
παρουσιάζεται έτσι αδυναμία καταβολής των δόσεων, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των
επιτροπών που θα ασχολούνται με την επίλυση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
Επίσης θα περιλαμβάνεται η μείωση στα 500 ευρώ του ορίου για συναλλαγές με μετρητά. Αγορές πάνω από το όριο αυτό, θα πρέπει να γίνονται είτε με χρεωστική, είτε με
πιστωτική κάρτα, ενώ ο πολίτης μπορεί να επιλέξει και την τραπεζική επιταγή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές που έρχονται στο ποινολόγιο της εφορίας προβλέπουν μεταξύ άλλων:
Μείωση έως 50% των ποσοστών υπολογισμού των προστίμων για την υποβολή εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων. Σήμερα, το ποσοστό θα διαμορφώνεται στο
1% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης υποβολής με το μέγιστο ποσοστό να φθάνει μέχρι το
100% που είναι σήμερα.
Νέο αντικειμενικό σύστημα ποινών. Ως βάση υπολογισμού θα λογίζεται ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θα εξαρτάται από την κατηγορία των βιβλίων. Για όσους δεν
υποχρεούνται να συμπληρώνουν βιβλία, το ελάχιστο πρόστιμο θα είναι 300 ευρώ,
για όσους υποχρεούνται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων το πρόστιμο θα είναι 900
ευρώ και για όσους υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων η βάση θα είναι
τα 1.200 ευρώ. Επί αυτής της βάσης, θα εφαρμόζονται συντελεστές προσαύξησης ανάλογα με τη βαρύτητα της κάθε ποινής.
Καθιέρωση ανώτατου πλαφόν προστίμου
Θέσπιση μηχανισμού εκπτώσεων για όσους εξοφλούν αμέσως τα πρόστιμα που τους
επιβάλλονται. Η έκπτωση θα μπορεί να φτάνει στο 60% για όσους πληρώνουν εφάπαξ
ή στο 40% για όσους αποφασίζουν να προκαταβάλουν το 25% του προστίμου.
Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων μετονομάζεται σε Κανόνες Απεικόνισης Συναλλαγών
(ΚΑΣ) και προβλέπεται μεταξύ άλλων:
Κατάργηση της θεώρησης των βιβλίων και στοιχείων εταιρειών και επαγγελματιών
που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, καθώς και του βιβλίου αποθήκης.
Αλλαγές στα χρονικά περιθώρια ενημέρωσης των βιβλίων των επιχειρήσεων. Από ένα
έως τέσσερις μήνες η διάρκεια μέσα στην οποία θα πρέπει να θεωρούνται τα βιβλία.
Κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν ότι σε περιπτώσεις διαπίστωσης ουσιαστικών φορολογικών παραβάσεων τα βιβλία του επιτηδευματία κρίνονται ανεπαρκή ή
ανακριβή, με αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη του να προσδιορίζονται εξωλογιστικά και
ειδικά στις περιπτώσεις ανακρίβειας των βιβλίων, με την εφαρμογή προσαυξημένων
κατά 40%-80% μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους.
«Oροφή» στα πρόστιμα για πλαστά και εικονικά στοιχεία μέχρι 300.000 ευρώ ανά τιμολόγιο και 100.000 ευρώ για υπόλοιπες φορολογικές παραβάσεις. Σε περίπτωση που
κάποιος είναι υπότροπος, θα υπάρχει προσαύξηση του προστίμου κατά 50%.
Καθιέρωση υποχρέωσης τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τις επιχειρήσεις, όπου
θα ενσωματώνονται ισοζύγια, ισολογισμοί, ημερολόγια πρωτογενών εγγραφών και
άλλα παραστατικά.
Κατάργηση σειράς φορολογικών βιβλίων, τα οποία μέχρι σήμερα τηρούνταν υποχρεωτικά (π.χ. βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου).

Πηγή: imerisia.gr
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Εγκύκλιος 6/12-10-2012
α) Νέες Διαδικτυακές Υπηρεσίες:
«Μητρώα Ασφαλισμένων - Πίνακες Υπόχρεων» και «Ασφαλιστικές
- Οικονομικές Μερίδες Υπόχρεων», β) Μετάταξη ασφαλιστικών
κατηγοριών. γ) Ενημέρωση - οδηγίες σχετικά με τον Κλάδο Κύριας
Ασφάλισης, δ) Οδηγίες για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας.

Αριθμ.
πρωτ.:
Φ.
80000/
25028/1685/31.10.2012
Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α20/ 251/
115/1.11.2012
Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Αρ.Πρωτ. Φ.80000/16124/1114
/30-10-2012
Παροχή διευκρινίσεων, σχετικά
με το συνυπολογισμό ή μη συγκεκριμένων αναγνωρισμένων
χρόνων, στο κατά περίπτωση
ανώτατο όριο αναγνωριστέου
πλασματικού χρόνου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 40, του Ν. 2084/1992, όπως
τελικώς αντικαταστάθηκαν με το
άρθρο 40, του Ν.3996/2011.
Δ6Α 1134671 ΕΞ 2012 27.9.2012
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας
για τη μελέτη, τη σχεδίαση, την
υλοποίηση και παρακολούθηση
ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος απόδοσης Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε
πραγματικό χρόνο (Real-Time VAT
Payments) από και προς τους Επιτηδευματίες

Θεώρηση - έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας.

Γ

ια τη θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας των υποχρεωτικά ασφαλισμένων
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των πάσης φύσεως απαιτητών μηνιαίων εισφορών της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας μέχρι και τον Αύγουστο
του 2012.
2. Για την έκδοση των βιβλιαρίων ασθενείας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή όλων των απαιτητών υποχρεώσεων της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας, προ
της υποβολής της αίτησης για χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας.
Αναλυτικά για την ασφαλιστική ικανότητα (επί εγγραφής, επανεγγραφής, διακοπής
της ασφάλισης, προαιρετικής, κλπ) ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού Περίθαλψης, Υ.Α. 1385/99.
3. Θεώρηση με την αυτοκόλλητη ετικέτα. Με την ετικέτα που παραλαμβάνουν οι
ασφαλισμένοι, ο ΟΑΕΕ πιστοποιεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθενείας (δηλ. καταβολή ασφαλιστικών εισφορών της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας 8/2009-8/2012) και με αυτήν ανανεώνεται
αυτόματα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/12/2013 η ισχύς του βιβλιαρίου ασθενείας τόσο για τους ίδιους όσο και για τα προστατευόμενα απ"" αυτούς
τέκνα, ηλικίας μέχρι - 18 - ετών, χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή τους στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.
Στην αυτοκόλλητη ετικέτα έχει προβλεφθεί χώρος για εκτύπωση του ονοματεπώνυμου του άμεσα ασφαλισμένου και μέχρι τεσσάρων (4) τέκνων αυτού ηλικίας μέχρι
18 ετών.
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται ιδιόχειρη παρέμβαση στην αυτοκόλλητη ετικέτα,
τόσο από πλευράς ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ όσο και από πλευράς υπηρεσιών του
Οργανισμού.
Στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι έχουν ως προστατευόμενα μέλη συζύγους,
τέκνα άνω των - 18 - ετών, γονείς κλπ., δηλ. μέλη που δεν περιλαμβάνονται στην
αυτοκόλλητη ετικέτα, πρέπει να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένου και του ΑΜΚΑ) για την
παράταση του δικαιώματος παροχών ασθενείας των παραπάνω προσώπων.
Επίσης, οι ασφαλισμένοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα παραλάβουν αυτοκόλλητη ετικέτα (π.χ. έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών κλπ.) θα πρέπει να προσέλθουν
στις Υπηρεσίες του Οργανισμού για τη θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας τους.
Όσον αφορά τους ανασφάλιστους συζύγους επισημαίνεται, ότι τόσο για την καταχώρηση αυτών στο βιβλιάριο ασθενείας, όσο και για την παράταση του δικαιώματος τους, απαιτείται εκτός από τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και φωτοαντίγραφο
εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Επίσης πρέπει να τίθεται σφραγίδα σχετικά με το δικαίωμα της παράτασής τους,
όπως τίθεται και για τα ενήλικα τέκνα.
4. Για τους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις των οφειλομένων εισφορών, θεωρείται το βιβλιάριο για το προβλεπόμενο διάστημα από τη ρύθμιση,
με την απαραίτητη προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι αυτής.
Σημειώνουμε επίσης:
1). Για τους συνταξιούχους του Οργανισμού, ισχύουν οι οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα αρ. πρ. ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ./108/399353/19-09-12 & 118/461209/28-09-2012 έγγραφά μας.
2). Οι περιπτώσεις των ασφ/νων που λαμβάνουν παραπληγικό επίδομα, θα αντιμετωπίζονται όπως οι συνταξιούχοι με συγκεκριμένη διάρκεια λήξης ισχύος του βιβλιαρίου τους σύμφωνα με το έγγραφο μας, αρ. πρ. ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ./118/461209/28-09-12
(σελ. 1 περίπτωση Β).
3). Επί απώλειας βιβλιαρίου ασθενείας ισχύουν τα οριζόμενα στην εγκ. 11/2010.
Όσον αφορά τους ασφαλισμένους οι οποίοι φέρονται εγγεγραμμένοι στα Μητρώα
ασφ/νων δύο εκ των καταργηθέντων φορέων (π.χ.ΤΕΒΕ - ΤΑΕ, ΤΕΒΕ-ΤΣΑ, ΤΑΕ- ΤΣΑ)
η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
αρ.33/08 εγκύκλιο.
Η επιτόπια μετάβαση συνεργείου υπαλλήλων του Οργανισμού για τη θεώρηση των
βιβλιαρίων ασθενείας για τη νέα περίοδο θα πραγματοποιείται όπου απαιτείται, κατόπιν συνεργασίας των Πρ/νων των Περ/κών Τμημάτων με τους τοπικούς φορείς.
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Ολες οι συναλλαγές με την Εφορία μέσω Taxis
Aνοίγουν τις επόμενες ημέρες οι ηλεκτρονικές πύλες για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας Ι.Χ., την εξόφληση μη
ρυθμισμένων οφειλών και την επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο θέρμανσης

Τ

ον δρόμο για την κατάργηση των ταμείων στις εφορίες,
όπως άλλωστε και πληθώρας
τμημάτων που σήμερα ασχολούνται με τη διεκπεραίωση συναλλαγών, όπως η διάθεση παραβόλων,
ανοίγουν οι νέες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Πληροφορικών Συστημάτων.
Το 2013, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών, όλες οι πληρωμές φόρων και
τελών θα γίνονται είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω τραπεζών, ενώ εντός
των ημερών ανοίγουν οι ηλεκτρονικές πύλες για την πληρωμή των
τελών κυκλοφορίας οχημάτων, την
εξόφληση βεβαιωμένων μη ρυθμισμένων οφειλών και την επιστροφή
φόρου για όσους καταναλωτές αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης.
Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
έρχονται να υποστηρίξουν το εγχείρημα του υπουργείου Οικονομικών
για συρρίκνωση του αριθμού των
εφοριών ανά την Ελλάδα σε 114
έως το τέλος του έτους, περιορίζοντας τις επαφές φορολογουμένων
και εφοριακών υπαλλήλων και απελευθερώνοντας το ελεγκτικό δυναμικό του υπουργείου Οικονομικών
από δουλειά γραφείου.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της
ΓΓΠΣ από την Τετάρτη τίθενται διαδοχικά σε ισχύ οι νέες ηλεκτρονικές

υπηρεσίες που αφορούν:
n Τέλη κυκλοφορίας. Φέτος, το
κλασικό ειδοποιητήριο για την
πληρωμή των τελών κυκλοφορίας
του επομένου έτους θα λάβουν μόνον όσοι δεν είναι πιστοποιημένοι
χρήστες του Taxisnet. Οι υπόλοιποι φορολογούμενοι θα πρέπει να
προστρέξουν, από την ερχόμενη
Τετάρτη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr, όπου πληκτρολογώντας τον ΑΦΜ ή τον αριθμό
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους
θα βλέπουν το ύψος των τελών που
οφείλουν. Στη συνέχεια, είτε μέσω
e-banking είτε εκτυπώνοντας το
ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο και πηγαίνοντας στην τράπεζα, θα μπορούν να πληρώνουν παίρνοντας τη
σχετική απόδειξη. Το αυτοκόλλητο
σήμα καταργείται και το υπουργείο
Οικονομικών ηλεκτρονικά θα τρέξει διασταυρώσεις μετά την εκπνοή
της προθεσμίας πληρωμής, για να
διαπιστώσει ποιοι ήταν ασυνεπείς
στην υποχρέωσή τους. Σε αυτούς
θα επιβληθεί το προβλεπόμενο
πρόστιμο (το διπλάσιο των τελών
κυκλοφορίας), θα βεβαιωθεί το
χρέος και θα σταλεί ειδοποίηση για
ληξιπρόθεσμη οφειλή, με όλα τα
παρεπόμενα.
- Ολες οι οφειλές στην τράπεζα.
Μέσα στον Νοέμβριο οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληρώσουν με οποιαδήποτε μέθοδο πλη-

ρωμής υποστηρίζει η τράπεζά τους
(ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά, στα ATM,
στο γκισέ) οποιαδήποτε βεβαιωμένη μη ρυθμισμένη οφειλή. Ο φορολογούμενος θα βλέπει στην οθόνη
του υπολογιστή του τις βεβαιωμένες μη ρυθμισμένες οφειλές του και
για όποια θέλει θα μπορεί να τυπώνει την Ταυτότητα Οφειλής (ΤΟ). Με
αυτή θα μπορεί να πληρώνει με web
banking, phone banking, στο ΑΤΜ
ή στο γκισέ της τράπεζάς του. Με
τον ίδιο τρόπο από τον Δεκέμβριο
θα μπορεί να εξοφλεί οποιαδήποτε
δόση ρυθμισμένης οφειλής.
- Μισθωτήρια ενοικίασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον Δεκέμβριο.
- Κάθε είδους παράβολο θα μπορεί
να αγοράζεται ηλεκτρονικά από τον
Ιανουάριο του 2013.
- Κάθε οίκοθεν πληρωμή διαφόρων
υπηρεσιών θα μπορεί να εξοφλείται από την οθόνη του υπολογιστή,
από τον Ιανουάριο του 2013. Και
πάλι με τη λήψη ενός κωδικού, θα
διαπιστώνεται από την αντίστοιχη
υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή, η εξόφλησή της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 η
ΓΓΠΣ υποδέχθηκε και επεξεργάστηκε 17,5 εκατ. ηλεκτρονικές δηλώσεις, από τις οποίες 7,7 εκατ. αφορούσαν φορολογία εισοδήματος.
Πηγή: tanea.gr
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Σύσταση Επιτροπής για την εφαρμογή του σχεδίου αναμόρφωσης του
συστήματος είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης της Χώρας.

Ο

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1) α) τις διατάξεις του άρθρου
25 παρ. 3 και 4 , του άρθρου 45 παρ.
3 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),
β) τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά του
Κωνσταντίνου, Αρχηγού Κόμματος της
"Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α΄ 140),
γ) τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε
με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α΄ 143), το
Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) και το Π.Δ.
98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160),
δ) τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄
141)
2) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
3) την εισήγηση του Υπουργού Εργασίας. Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:
Αρθρο 1
1. Συνιστάται Επιτροπή για τη παρακολούθηση και εφαρμογή του Σχεδίου
αναμόρφωσης του συστήματος είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της
Χώρας (εφεξής «η Επιτροπή»).
2. Στην Επιτροπή μετέχουν:
Ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και
Ο Υπουργός Οικονομικών, με αναπληρωτή του τον Υφυπουργό Οικονομικών
καθώς και,
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφορια-

κών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών,
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Οι Διοικητές/Πρόεδροι των Ι.Κ.Α.,
Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. και Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι
αναπληρώνονται από τους νόμιμους
αναπληρωτές τους και
Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αναπληρωτή του αρχαιότερο Πάρεδρο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που
υπηρετεί στο ίδιο γραφείο, ως μέλη.
3. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί
να καλούνται να συμμετάσχουν χωρίς
δικαίωμα ψήφου και άλλοι Υπουργοί,
Υφυπουργοί, διοικητές Τραπεζών ή
άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί ή
υπάλληλοι του δημόσιου τομέα γενικά,
εμπειρογνώμονες και ιδιώτες, ανάλογα
με το αντικείμενο των συζητήσεων. Οι
αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες έχουν
υποχρέωση να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο, που
τους ζητείται ( αρ. 25 παρ. 5 του Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα , που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005).
4. Στο έργο της η Επιτροπή της παραγράφου 1 επικουρείται από δύο Γραμματείς υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης ή κάποιου
από τους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς (I.K.A., O.A.E.E., Ο.Γ.Α. και Ε.Τ.Α.Α.).
Οι γραμματείς αυτοί ορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας στην οποία δύναται να
προβλεφθεί αποζημίωσή τους.

Αρθρο 2
1. Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός προκειμένου να διασφαλιστεί η
εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων που
έχει αναλάβει η χώρα που αφορούν το
σχέδιο αναμόρφωσης του συστήματος
είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών.
2. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή:
α) Ασκεί την επιτελική παρακολούθηση όσον αφορά τις αρχές, τους κανονισμούς και τις νομοθετικές ρυθμίσεις
που είναι αναγκαίες προκειμένου να
καθιερωθεί και να αναπτυχθεί ενιαίος
διαφανής και ανεξάρτητος μηχανισμός
είσπραξης που θα είναι προσβάσιμος
σε όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά τρόπον
ώστε να διασφαλίζεται η είσπραξη
των ασφαλιστικών οφειλών μέσω μιας
ασφαλούς βάσης δεδομένων.
β) Εισηγείται για τις στρατηγικές κατευθύνσεις του σχεδίου και παρακολουθεί
την επιτυχή εφαρμογή του.
γ) Συμβάλλει στη διασφάλιση κάθε μέσου και πόρου, που είναι αναγκαία για
την εφαρμογή του σχεδίου.
δ) Αναλαμβάνει κάθε πρωτοβουλία,
που σκοπεύει στην επίτευξη του στόχου του σχεδίου.
3. Η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση στον Πρωθυπουργό στην οποία αποτυπώνεται η
δραστηριότητά της.
Αρθρο 3
Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.
Αρθρο 4
Οι προσκλήσεις και η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής
καθώς και τα πρακτικά κοινοποιούνται
στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
Αρθρο 5
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 152 • 6 Νοεμβρίου 2012 • σελίδα 6 •

Φορολογικά | Οικονομικά

Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι των
φορολογικών αλλαγών

Ο

νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος θα είναι έτοιμος
έως το τέλος Νοεμβρίου όπως
δήλωσε χθες στη Βουλή ο υφυπουργός
Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης σημειώνοντας ότι «θα στοχεύει στην απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος σε ό,τι αφορά τα
εισοδήματα». Με τις νέες ρυθμίσεις
καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα για τα προστατευόμενα παιδιά και
μάλιστα αναδρομικά από τα εισοδήματα του 2012, ενώ «μαχαίρι» μπαίνει στις
περισσότερες φοροαπαλλαγές από τα
εισοδήματα του 2013.
Τι προβλέπει το σχέδιο
Αναλυτικά, το σχέδιο με τις φορολογικές αλλαγές που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο προβλέπει:
1) Νέα φορολογική κλίμακα για τους
μισθωτούς και τους συνταξιούχους με
τρία μόνο φορολογικά κλιμάκια στα
οποία θα αντιστοιχούν συντελεστές
φόρου από 21%, 36% και 45%. Ειδικότερα, το πρώτο κλιμάκιο προβλέπεται
να εκτείνεται μέχρι τις 25.000 ευρώ και
να έχει συντελεστή φόρου 21%, το δεύτερο κλιμάκιο προβλέπεται να ξεκινά
από τις 25.001 ευρώ, να φθάνει μέχρι
τις 47.000 ευρώ και να έχει συντελεστή
φόρου 36% και το τρίτο κλιμάκιο προβλέπεται να είναι το υπερβάλλον των
47.000 ευρώ και να έχει συντελεστή
45%.
Η νέα φορολογική κλίμακα θα συνδυαστεί με την καθιέρωση ενός νέου συστήματος υπολογισμού του τελικού φόρου
εισοδήματος για τους μισθωτούς και
τους συνταξιούχους, που θα προβλέπει σταθερή μείωση φόρου 1.950 ευρώ
για εισοδήματα μέχρι 18.000 ευρώ και
θα προκαλεί εμμέσως την αύξηση του
αφορολογήτου ορίου από τις 5.000 στις

9.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από
τις 18.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα
μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000
ευρώ εισοδήματος μέχρι το επίπεδο
των 29.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα
πάνω από 29.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται περαιτέρω κατά 100
ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος
μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 43.000 ευρώ.
Από την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος φορολόγησης ευνοούνται
κυρίως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα από 5.000
μέχρι 25.000 ευρώ, για τους οποίους
προκύπτουν μειώσεις στις ετήσιες φορολογικές επιβαρύνσεις. Αντιθέτως, οι
μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια
εισοδήματα άνω των 25.000 ευρώ θα
επιβαρυνθούν με αυξήσεις φόρων από
140 έως και 1.770 ευρώ.
2) Καθιέρωση μίνι φορολογικής κλίμακας με δυο συντελεστές 26% και 33%
στα καθαρά εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων. Τα εισοδήματα των φυσικών
προσώπων τα οποία προέρχονται από
ατομικές επιχειρήσεις ή από ελευθέρια
επαγγέλματα θα φορολογούνται από
το πρώτο ευρώ και μέχρι το επίπεδο
των 50.000 ευρώ με συντελεστή 26%
και πάνω από το επίπεδο των 50.000
ευρώ με 33%.
Το αφορολόγητο όριο καταργείται και
γι' αυτούς τους φορολογούμενους.
Εξαιτίας του νέου αυτού συστήματος
φορολόγησης, όσοι ασκούν ατομικά
επιχειρηματικές δραστηριότητες ή
ελευθέρια επαγγέλματα και δηλώνουν
ετήσια εισοδήματα έως και 55.000 ευρώ
θα δουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις
τους να αυξάνονται κατά ποσοστά έως
και 1.460%.
3) Επιβολή κλιμακωτού αυτοτελούς

φόρου 13% έως 16,5% στα καθαρά εισοδήματα των αγροτών. Οι κατά κύριο
επάγγελμα γεωργοί, κτηνοτρόφοι και
αλιείες θα φορολογούνται πλέον ως
επιτηδευματίες βάσει βιβλίων εσόδων
- εξόδων, δηλαδή δεν θα δικαιούνται
κανενός αφορολογήτου ορίου.
Τα καθαρά εισοδήματά τους θα προκύπτουν με αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών τους από τα ακαθάριστα
έσοδά τους και θα φορολογούνται με
συντελεστή 13% μέχρι του ποσού των
50.000 ευρώ και με συντελεστή 16,5%
πάνω από το όριο των 50.000 ευρώ.
4) Κατάργηση των αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα. Τα
αφορολόγητα όρια για τα παιδιά ανέρχονται σε 2.000 ευρώ για κάθε ένα από
τα δύο πρώτα τέκνα του φορολογούμενου και σε 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο
από το τρίτο και τα επόμενα.
Εξαιτίας της κατάργησής τους θα προκύψει ετήσια αύξηση φόρου έως και
200 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με
ένα παιδί, 400 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με δύο παιδιά, 700 ευρώ για
κάθε τρίτεκνο και 1.240 ευρώ για κάθε
πολύτεκνο με 4 παιδιά.
5) Κατάργηση των περισσοτέρων φοροαπαλλαγών. Θα πάψουν να ισχύουν
οι ρυθμίσεις που προβλέπουν ότι από
τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής κλίμακας
αφαιρείται το 10% των δαπανών του
φορολογούμενου για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια
κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που
σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα
εξακολουθούν να εκπίπτουν μόνο οι
δαπάνες για νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, δωρεές, χορηγίες
και διατροφή προς την πρώην ή τον
πρώην σύζυγο.
Πηγή: imerisia.gr

