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.:: επιγραμματικά::.

Φορολογικά | Οικονομικά

- Επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προς

Καθορισμός δικαιωμάτων υπέρ O.E.Ε. για την έκδοση της
επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού

τον πρόεδρο του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας

- Προγράμματα κατάρτισης
ανέργων και καταπολέμησης

Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίστηκαν τα δικαιώματα
υπέρ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (O.E.Ε.) για την έκδοση της
επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού και την υποβολή της
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998, όπως ισχύει.

Η απόφαση έχει ως εξής:

της φτώχιας

- 23 Ερωτοαπαντήσεις για το
επίδομα θέρμανσης από την
Γ.Γ.Π.Σ.

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. Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας που προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ Ο.Ε.Ε. ύψους ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50).
2. Για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης η οποία υποβάλλεται στο
Ο.Ε.Ε. εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους όπως προβλέπεται στην παρ.
7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ Ο.Ε.Ε.:
α) ύψους επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (7,50) κατ' έτος για τα πέντε πρώτα έτη από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και
β) ύψους δεκαπέντε ευρώ (15,00) κατ' έτος για τα επόμενα, μετά το πέμπτο,
έτη.
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Φορολογικά | Οικονομικά
Επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προς τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Προς το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπόψη του Προέδρου κ. Γιώργου Κυδωνάκη
		
και των Μελών του Δ. Σ.

Αρ. Πρωτοκ. Εξερχόμενου: 086
Αθήνα: 05 Νοεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ: Ανάγκη για ενέργειες σας μετά την απόφαση της Κ.Δ. για υποβολή πρότασης νομοθετικής ρύθμισης προς το Υπ. Οικονομικών που
αφορά την επέκταση του φορολογικού πιστοποιητικού και την δυνατότητα έκδοσης από πιστοποιημένους Λ/Φ από το Ο.Ε.Ε.
Κύριε Πρόεδρε,
Σχετικά με το παραπάνω θέμα παρακαλούμε σημειώσατε τα ακόλουθα:
1. Στη συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης 13-11-2012, μετά από μακρά και εμπεριστατωμένη συζήτηση και τις εκατέρωθεν επί του θέματος απόψεις, ζητήθηκε από τα Μέλη του Κ.Δ. που ασκούν το επάγγελμα του Λ/Φ να ληφθεί απόφαση με την οποία να παρέμβει το Ο.Ε.Ε
στην τεκμαιρομένη – από το σχέδιο του Φ/Ν που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα ως άρθρο 83 – πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να
επεκταθεί το φορολογικό πιστοποιητικό με ανάθεση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης στους ορκωτούς ελεγκτές (πέρα από τα
μέχρι σήμερα όρια των αρμοδιοτήτων τους στις υποχρεωτικά ελεγχόμενες επιχειρήσεις, επιπλέον) και σε αυτές που θα ελέγχουν προαιρετικά.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την κατατεθείσα πρόταση που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε να ζητήσει το Ο.Ε.Ε από το Υπουργείο Οικονομικών να μην προχωρήσει στην υλοποίηση της συγκεκριμένης ρύθμισης με τους ορκωτούς ελεγκτές. Εφόσον όμως εμμένει
στην πρόθεση αυτή να ζητήσει να τροποποιηθεί η παραπάνω ρύθμιση. Προς τούτο μάλιστα αμέσως μετά τη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος
της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. κος Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, εκπροσωπώντας και την Π.Ο.Φ.Ε.Ε., κατέθεσε σχέδιο πρότασης το οποίο παραθέτουμε στο παρόν έγγραφο μας.
2. Κύριε Πρόεδρε η παραπάνω παρέμβαση του Ο.Ε.Ε είναι επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε και αυτό κατέστη σαφές στη συνεδρίαση της Κ.Δ.
διότι σε αντίθετη περίπτωση η επιχειρούμενη ρύθμιση ανατρέπει όλους τους αγώνες για την κατοχύρωση του Επαγγέλματος.
Ανατρέπει πρωτίστως τον στόχο που καθιέρωσε ο νομοθέτης με τις προ διετίας διατάξεις, του άρθρου 17 του ν. 3842/23-4-2010, όπου για
λόγους δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τη εισηγητική έκθεση «στοχεύεται πέραν της αναβάθμισης του επαγγέλματος του λογιστή –
φοροτεχνικού, και στο να καταστήσει τούς λογιστές υπεύθυνους, έναντι των πελατών τους και έναντι των συμφερόντων του Δημοσίου»
και μεταξύ άλλων, καθόρισε σημαντικές ρυθμίσεις, με στόχο να τεθούν τα θεμέλια ενός νέου θεσμού που προορίζεται να γίνει αρωγός
του Υπουργείου Οικονομικών στα πλαίσια της, ήδη, νομοθέτησης στοχευμένων μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την
αποκάλυψη της φορολογητέας ύλης.
Επιπλέον με την διάταξη αυτή «νομιμοποιούνται» όλες οι ελεγκτικές εταιρείες που σήμερα έχοντας από το νόμο ως αποκλειστική αρμοδιότητα την ελεγκτική, (και που θέτει μάλιστα και το ασυμβίβαστο με παράλληλη άσκηση φορολογιστικού επαγγέλματος), να επεκταθούν
παράνομα και στο χώρο αυτό, ιδρύοντας θυγατρικές ή άλλες συνδεδεμένες εταιρείες.
Συνεπώς βρισκόμαστε μπροστά σε αλλαγές οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί επαγγελματική ύλη για τους Συναδέλφους
μας Λ/Φ, με αρνητική συνέπεια και για το επάγγελμά μας και για τα έσοδα του κράτους αλλά και για τα έσοδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας καθώς, επιπλέον, οι Ορκωτοί και οι Εταιρείες Ελεγκτών δεν καταβάλλουν το 10% από τα έσοδά τους ως ελεγκτές Α.Ε.
Δυστυχώς όπως διαφαίνεται με την επιχειρούμενη ρύθμιση, που είδαμε στο σχέδιο του φορολογικού νομοσχεδίου, οι προθέσεις του αρμόδιου Υπουργείου δεν είναι σαφείς και νομοθετεί σε βάρος του Επαγγέλματος και του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ανατρέποντας όλους
τους αγώνες και τις σχετικές νομοθετημένες ρυθμίσεις για την κατοχύρωση του επαγγέλματος.
Αν δεν ανατραπούν οι διατάξεις αυτές και αν δεν δομηθεί ο έλεγχος όπως προαναφέραμε, θεωρούμε ότι το επάγγελμα υποβαθμίζεται και
ασφαλώς δεν υπάρχει μέλλον για το Οικονομικό Επιμελητήριο.
3. Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούμε την Κ.Δ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου να ζητήσει επίμονα από το Υπουργείο Οικονομικών
και την Κυβέρνηση να κάνουν δεκτή την επαναφορά εν μέρει του σχεδίου της ρύθμισης για την «Επέκταση του φορολογικού πιστοποιητικού» που περιείχε αρχικά το σχέδιο του νόμου 4038/2012 παρέχοντας την δυνατότητα σε ΟΛΟΥΣ όσους σήμερα, ή στο μέλλον, είναι
κάτοχοι Αδείας ή Επαγγελματικής Ταυτότητας Α’ Τάξης τουλάχιστον, να Πιστοποιηθούν από το Ο.Ε.Ε. για να εκδίδουν το Φορολογικό Πιστοποιητικό, με ταυτόχρονη μέριμνα ύπαρξης μεταβατικών διατάξεων ως προς την απόκτηση των προϋποθέσεων που θα απαιτηθούν
προκειμένου να μην αποκλεισθεί ΚΑΝΕΙΣ Συνάδελφος Α΄ Τάξης, τουλάχιστον.
Υπενθυμίζουμε μάλιστα και επικαλούμεθα ότι η ρύθμιση αυτή είχε αναγγελθεί τότε εν όψει του παραπάνω νομοσχεδίου, από τον τότε
Υπουργό Οικονομικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο ο οποίος είχε δεσμευθεί, εκφράζοντας ασφαλώς και το
κόμμα του. Σχετικά βλ. απάντησή του σε επίκαιρη σχετική ερώτηση στη βουλή (309/17/13-12-2011).
Είπε επί λέξει: «Το φορολογικό πιστοποιητικό εφαρμόζεται και λειτουργεί και θα επεκταθεί και στις παρελθούσες χρήσεις και τώρα το επεκτείνουμε με νέα απόφαση και στις μικρές επιχειρήσεις, αυτές που χρησιμοποιούν λογιστή και όχι Ορκωτό Ελεγκτή».
Αλλά και η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμα της κάνει σαφή αναφορά υιοθέτησης του ζητήματος.(βλ. σελ. 9:«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Αθήνα, Οκτώβριος 2011, επι λέξει: «Επέκταση και βελτίωση του Συστήματος του Φορολογικού Πιστοποιητικού, για
τις υποχρεωτικά ελεγχόμενες από ορκωτούς ελεγκτές εταιρείες και σε όποιες επιπλέον επιχειρήσεις επιθυμούν προαιρετικά να ενταχθούν,
με ταυτόχρονη ένταξη στη διαδικασία των λογιστών που πιστοποιεί το Οικονομικό Επιμελητήριο»
Τέλος με την αποδοχή της ρύθμισης τάσσονται και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και εμπορικής κοινότητας, όπως η Ε.Σ.Ε.Ε. σε πρόσφατο υπόμνημα της προς το Υπ. Οικονομικών όπου κοινοποιεί τις θέσεις της για τη φορολογική μεταρρύθμιση.
Κύριε Πρόεδρε του Ο.Ε.Ε.
 επειδή το ζήτημα είναι εξαιρετικά επείγον,
 επειδή το Οικονομικό Επιμελητήριο είναι ο φορέας που πιστοποιεί και εποπτεύει το επάγγελμα του κλάδου μας,

συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Φορολογικά | Οικονομικά
Επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προς τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
 επειδή το μέλλον του Ο.Ε.Ε. είναι συνυφασμένο με το μέλλον του επαγγέλματος του Λ/Φ,
 επειδή όταν πρόκειται για τέτοια σημαντικά ζητήματα, το Ο.Ε.Ε, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 που θέσπισε την άσκηση του επαγγέλματος Λ/Φ και τα της αδείας (νυν επαγγελματικής ταυτότητας), «προ της έκφρασης γνώμης (πρέπει να) ζητά
τις απόψεις και (να) διαβουλεύεται με τις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές οργανώσεις του χώρου των Λογιστών – Φοροτεχνικών»,
Ζητάμε επειγόντως και χωρίς καθυστέρηση, σε υλοποίηση και της σχετικής απόφασης σας της Κ.Δ., να προωθήσετε σχετική πρόταση
– παρέμβαση του Ο.Ε.Ε. προς το Υπουργείο Οικονομικών και την κυβέρνηση σχέδιο της οποίας σας κατέθεσε – παρέδωσε αμέσως, στη
συνέχεια μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ., ως εκπρόσωπος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου κος
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.
Το σχέδιο αυτό σας επαναφέρει με το παρόν το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και ζητάμε να μας γνωρίσετε εγγράφως εάν και όταν το προωθήσετε,
προκειμένου να πάρει άμεσα απόφαση το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας και να καθορίσει τη θέση του Κλάδου παίρνοντας τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την κρισιμότητα του όλου ζητήματος.
Παραθέτουμε το σχέδιο της πρότασης αυτούσιο:

* Οι υπόλοιπες παράγραφοι του προτεινόμενου Φ/Ν του άρθρου 83 παραμένουν ως έχουν.

Ο Πρόεδρος
Πανίδης Αβραάμ

Διατελούμε με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Γενικός Γραμματέας
Πατέλης Γ. Νικόλαος
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Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 70/7.11.2012
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992
ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, που
εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν.3029/2002 και του άρθρου 1 του
ν.3655/2008
ΣτΕ 1327/2012
Έκδοση εικονικού φορολογικού
στοιχείου. Η φορολογική αρχή
βαρύνεται με την απόδειξη της
εικονικότητας, υπό την έννοια ότι
δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Πότε οι εξώδικες δηλώσεις, επιστολές ή βεβαιώσεις τρίτων προσώπων που έχουν ειδικές
γνώσεις ή εμπειρία επί ορισμένου
αντικειμένου, λαμβάνονται υπόψη. Επιβολή προστίμου για έκδοση εν μέρει εικονικού τιμολογίου
ως προς την αξία, για μέρος ανύπαρκτης συναλλαγής.

Αριθμ. Εγκυκλίου : 7/2012
Υποχρεωτική η παράδοση στοιχείων από τις ΔΟΥ στα διαζύγια
Απόφαση του Αρείου Παγου για
τον καθορισμό της διατροφής
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/11/2012 23:42
Υποχρεωτική η παράδοση στοιχείων από τις ΔΟΥ στα διαζύγια
emailεκτύπωση Στις περιπτώσεις
διατροφών, οι ΔΟΥ πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιούν την
πλήρη περιουσιακή κατάσταση
των υπόχρεων προς διατροφή
προσώπων, προκειμένου να μπορεί να καθοριστεί το ύψος της

Προγράμματα κατάρτισης ανέργων και
καταπολέμησης της φτώχιας
Χιλιάδες άνεργοι και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου θα ωφεληθούν από την επιπλέον χρηματοδότηση που
εξασφάλισε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών και Δικτύων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκαν επιπλέον πόροι ύψους 26 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων κοινωφελούς απασχόλησης και την
καταπολέμηση της φτώχιας.
Το πρόβλημα της χρηματοδότησης των συγκεκριμένων περιφερειών ανέκυψε
λόγω της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ που δεν μπορούσαν να
αναπληρωθούν διότι, οι πόροι που διατίθενται σε αυτές τις περιφέρειες, για την
περίοδο 2007-2013, ήταν εξαρχής περιορισμένοι καθώς κατατάσσονται στην κατηγορία των περιφερειών με κατά κεφαλήν εισόδημα υψηλότερο του 75% του
κοινοτικού μέσου όρου.
Τις νέες προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης, κατά τη διάρκεια
σύσκεψης των συναρμοδίων φορέων, που πραγματοποιήθηκε το πρωί υπό την
προεδρία του, στο υπουργείο Εργασίας.
«Με επίμονες προσπάθειες καταφέραμε να ξεπεράσουμε τον «σκόπελο» του «Στόχου 2» που δημιουργεί αρρυθμίες, αλλά κυρίως σημαντικές ανισότητες στις δύο
αυτές περιφέρειες της χώρας καθώς πολύ σημαντικά κοινωνικά προγράμματα και
δράσεις είχαν αδυναμία υλοποίησης και χρηματοδότησης» δήλωσε μετά τη σύσκεψη, ο υπουργός Εργασίας και πρόσθεσε:
«Μετά από πολλά χρόνια πετύχαμε να επιλύσουμε τα όποια εμπόδια με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση των δύο περιφερειών να γίνει κανονικά. Η παρέμβαση
αυτή θα ωφελήσει χιλιάδες ανέργους και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ισότιμα με
την υπόλοιπη Ελλάδα».
Η χρηματοδότηση που εξασφαλίσθηκε, θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, και τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση από τα οποία προβλέπεται να ωφεληθούν περίπου 4.500 άνεργοι. Ακόμη,
κατάρτιση 1.900 ανέργων στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και κατάρτιση και υποχρεωτική απασχόληση 100 ανέργων σε
ορυχεία και λατομεία.
Στις δράσεις περιλαμβάνεται η συγκρότηση Δικτύου άμεσης αντιμετώπισης της
φτώχειας, μέσω 15 Κοινωνικών Δομών όπως: Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά
Φαρμακεία, Κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων κ.α.
Περιλαμβάνονται επίσης, η διαθρωτική προσαρμογή επιχειρήσεων μέσα από
δράσεις κατάρτισης και επανακατάρτισης του προσωπικού, με ωφελούμενες 650
επιχειρήσεις και τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικά
ομάδες, οι οποίες θα συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας
565 ανέργων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες.

Πηγή: kathimerini.gr
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1. Με τι κωδικούς εισερχόμαστε στην
Εφαρμογή Δικαιούχων η οποία ανοίγει
επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης";
a. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. συνδέονται, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς
πρόσβασης στο TAXISnet, ανεξάρτητα αν
έχουν λάβει κλειδάριθμο ή όχι .
β. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς
πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται
εναλλακτικά δίνοντας ΑΦΜ και αριθμό
ειδοποίησης κάποιας εκ των τελευταίων
5 εκκαθαρίσεων Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης σας και τυχαίνει το όνομα χρήστη
σας να ταυτίζεται με τον ΑΦΜ σας, τότε
δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον
εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Για αυτό
θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό
πρόσβασης σας μέσω των σχετικών διαδικασιών. (βλέπε αντίστοιχο FAQ).
Επιπλέον, η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με
το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών (HELP
DESK /CALL CENTER) της Γ.Γ.Π.Σ. Στην περίπτωση αυτή η είσοδος του χρήστη θα
γίνεται επίσης καταχωρώντας τον ΑΦΜ
και τον αριθμό ειδοποίησης κάποιας εκ
των τελευταίων 5 εκκαθαρίσεων Φόρου
Εισοδήματος, ενώ θα καταγράφεται και
το όνομα του χειριστή που συμπληρώνει το αίτημα. Η δυνατότητα αυτή δε θα
προσφέρεται για διαχειριστές - εκπροσώπους.
2.Είμαι πιστοποιημένος χρήστης των
υπηρεσιών TAXISnet αλλά έχω ξεχάσει
τους κωδικούς πρόσβασης. Θα πρέπει να
κάνω επανεγγραφή ή μπορώ να κάνω την
αίτηση χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ μου
και τον αριθμό ειδοποίησης;
Μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό ειδοποίησης κάποιας εκ των τελευταίων 5 εκκαθαρίσεων Φόρου Εισοδήματος. Ωστόσο
συνιστάται να ζητήστε και ανακτήστε
ξανά τους κωδικούς σας στο TAXISNET.
Εάν χρειαστείτε βοήθεια σε αυτό, καλέστε την γραμμή υποστήριξης του κέντρου εξυπηρέτησης (HELP DESK / CALL
CENTER) της Γ.Γ.Π.Σ.
3.Ποιες διαδικτυακές εφαρμογές θα χρησιμοποιήσω για την εξυπηρέτηση του
Επιδόματος Πετρελαίου (Ε.Κ.Π.Θ) ;
α. Εφαρμογή Υποβολής/Τροποποίησης

Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης
συγκεκριμένου έτους
β. Εφαρμογή Διαχειριστών - Εκπροσώπων για συμπλήρωση στοιχείων ενοίκων
και χιλιοστών θέρμανσης
4.Ποια δυνατότητα δίνει στο χρήστη, η
εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/ Χιλιοστών Θέρμανσης μιας Πολυκατοικίας;.
Η Εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου
υπάρχουν περισσότερες από μία κατοικίες (ολιγοκατοικίες) και για τις οποίες
υπάρχει κοινή προμήθεια και κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης. Με την εφαρμογή αυτή, ο διαχειριστής-εκπρόσωπος
εισάγει τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τη συμμετοχή κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες
θέρμανσης σε χιλιοστά. Επίσης ο Διαχειριστής μπορεί να ενημερώνει τα στοιχεία
σε περίπτωση αλλαγής ενοίκων (μετακομίσεις κλπ).
5.Με ποιο τρόπο θα διεκπεραιώνεται η
διαδικασία για το Επίδομα Κατανάλωσης
Πετρελαίου Θέρμανσης (Ε.Κ.Π.Θ.) ;
Η διαδικασία θα διεκπεραιώνεται πλήρως
μέσω διαδικτύου και θα καλύπτει όλους
τους πολίτες, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι
πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXISNET της Γ.Γ.Π.Σ.. Στη
διαδικασία εμπλέκονται οι πολίτες που
είναι δικαιούχοι του Επιδόματος, καθώς
και οι διαχειριστές - εκπρόσωποι πολυκατοικιών και ολιγοκατοικιών με κοινή
κατανάλωση πετρελαίου.
6.Είμαι Διαχειριστής. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι από κάθε πολυκατοικία για το Επίδομα Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης (Ε.Κ.Π.Θ.) ;
Προσοχή! Αναμένεται η έκδοση σχετικής
απόφασης (ΠΟΛ) που θα αναρτηθεί στον
διαδικτυακό κόμβο της Γ.Γ.Π.Σ. και θα
προβλέπει τους δικαιούχους.
Ωστόσο διευκρινίζεται πως ο Διαχειριστής δε χρειάζεται να γνωρίζει ποιοι είναι
οι δικαιούχοι του Επιδόματος. Οφείλει να
εισάγει και να επικαιροποιεί, όποτε χρειάζεται, την εικόνα των ενοίκων.
7.Είμαι διαχειριστής και αφού εισάγω τον
αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ρεύματος εμφανίζεται μήνυμα ότι δεν υπάρχει. Τι να κάνω;
Αρχικά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ει-

σάγετε ορθά τον αριθμό, ο οποίος αποτελείται από 9 ψηφία. Αν είστε βέβαιοι ότι
εισάγετε σωστά τον αριθμό επικοινωνήστε με το call center.
8.Είμαι διαχειριστής. Τι πρέπει να ζητήσω
από τους κατοίκους της πολυκατοικίας
μου για να συμπληρώσω την απαιτούμενη ηλεκτρονική φόρμα;
Για κάθε διαμέρισμα, θα χρειαστείτε τα
παρακάτω στοιχεία:
a. Αριθμό Διαμερίσματος (προαιρετικά)
b. Ονοματεπώνυμο
c. Όροφο
d. Χιλιοστά Συμμετοχής στις Δαπάνες
Θέρμανσης
Ακολουθεί ενδεικτική συμπληρωμένη
οθόνη:
-Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
και τις Οδηγίες Χρήσεως της Εφαρμογής
Διαχειριστή 9.Είμαι Διαχειριστής και κάποια διαμερίσματα είναι μονίμως κλειστά. Πρέπει να
δηλωθούν τα χιλιοστά τους στη Φόρμα
Κατανομής Ενοίκων Πολυκατοικίας ή όχι;
Ναι, είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα
χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας
πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η
συνολική εικόνα της (ανοικτά - κλειστά ανήκοντα και σε φυσικά πρόσωπα και σε
νομικά πρόσωπα).
10. Είμαι διαχειριστής, αλλά δεν έχουμε
κοινόχρηστο μετρητή ΔΕΗ (ρολόι ΔΕΗ )
στην πολυκατοικία. Ποιο ρολόι ΔΕΗ πρέπει να δηλώσω σαν Κοινόχρηστο;
Δηλώστε το δικό σας (ως διαχειριστή/
εκπροσώπου) ρολόι ΔΕΗ, ή εναλλακτικά
συμφωνήστε σε ένα ρολόι (αρ. παροχής
ΔΕΗ) που θα έχετε συμφωνήσει με όλους
τους ενοίκους της πολυκατοικίας σας.
11. Είμαι ο Νέος Διαχειριστής και η δήλωση των χιλιοστών θέρμανσης από
(τον προηγούμενο διαχειριστή) είναι σε
εκκρεμότητα (έχει κενά που χρειάζονται
συμπλήρωση). Τι ενέργειες πρέπει να
κάνω για την εκκρεμότητα μας αυτή;
Πρέπει άμεσα ο προηγούμενος διαχειριστής να κάνει τροποποίηση των Στοιχείων Διαχειριστή, ορίζοντας ΕΣΑΣ ως
ΕΠΟΜΕΝΟ (ΑΦΜ και Ονοματεπώνυμο
Διαχειριστή). Η λειτουργία αυτή θα είναι
διαθέσιμη στην αμέσως επόμενη έκδοση
της εφαρμογής Διαχειριστή.
12. Είμαι ο Νέος Διαχειριστής και η πληρωμή των επιδομάτων των Ενοίκων μας
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είναι σε εκκρεμότητα, ενώ η δήλωση των
χιλιοστών θέρμανσης είναι σωστή και
πλήρης (από τον προηγούμενο διαχειριστή). Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για την
εκκρεμότητα μας αυτή ;
Τίποτα, από τη στιγμή που το πετρέλαιο
το έχετε προμηθευτεί με τον προηγούμενο διαχειριστή.
13. Έλαβα ένα e-mail «Ο Διαχειριστής άλλαξε τα χιλιοστά θέρμανσης του διαμερίσματός σας», αλλά εγώ τα είχα εισάγει τα
σωστά; Τι πρέπει να κάνω για να το διορθώσω;
Θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τον διαχειριστή, να συμφωνήσετε ποιος έχει δίκιο και αν χρειάζεται να γίνει η κατάλληλη
διόρθωση από τον διαχειριστή.
14. Έχουμε ήδη αποκτήσει «κεντρικό»
ΑΦΜ πολυκατοικίας από τη ΔΟΥ. Που τον
δηλώνουμε;
Σε αυτή τη διαχειριστική περίοδο ο ΑΦΜ
Πολυκατοικίας δεν συμμετέχει στη τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης, θα πρέπει να
ενημερωθεί ο προμηθευτής πετρελαίου
θέρμανσης ώστε το τιμολόγιο να εκδοθεί
στον ΑΦΜ του Διαχειριστή/Εκπροσώπου.
15.O προμηθευτής πετρελαίου δεν μου
έδωσε στοιχεία για να υποβάλλω αίτηση
χορήγησης επιδόματος. Τι κάνω;
Ο προμηθευτής πετρελαίου δε δίνει κάτι
που χρειάζεται για την υποβολή αίτησης. Κάθε αγορά πετρελαίου υποβάλλεται από τον προμηθευτή στη ΓΓΠΣ
μαζί με τον ΑΦΜ σας (ή του διαχειριστήεκπροσώπου αν πρόκειται για πολυκατοικία) και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ (ή
τον κοινόχρηστο αν πρόκειται για πολυκατοικία). Αυτό που πρέπει να προσέξετε
είναι η ορθή αναγραφή των στοιχείων
αυτών στα παραστατικά του προμηθευτή για να εξασφαλιστεί η ορθή υποβολή
τους στη ΓΓΠΣ.
16. Έχουμε ήδη εφοδιαστεί με πετρέλαιο
από τον περασμένο Απρίλιο (τιμολόγιο
03/04/2012 ) και έχουμε υποψηφίους
δικαιούχους στην πολυκατοικία μας . Τι
κάνουμε;
Τα επιδόματα δικαιούχων ισχύουν
μόνο για προμήθειες της τρέχουσας
διαχειριστικής περιόδου (15/10/201230/04/2013). Επίδομα θα δοθεί μόνο για
τις προμήθειες αυτής της περιόδου.
17. Έχουμε ήδη εφοδιαστεί με πετρέλαιο
από τον περασμένο Μάρτιο (π.χ. τιμο-

λόγιο 03/03/2012), το οποίο όμως έχει
καταναλωθεί κατά το ½ της ποσότητός
του (έχουν ήδη καταναλωθεί 1000 από
τα 2000 lt), ενώ έχουμε υποψηφίους δικαιούχους στην πολυκατοικία μας. Τι κάνουμε ;
Τα επιδόματα δικαιούχων ισχύουν
μόνο για προμήθειες της τρέχουσας
διαχειριστικής περιόδου (15/10/201230/04/2013). Επίδομα θα δοθεί μόνο για
τις προμήθειες αυτής της περιόδου.
18. Είμαστε μια διπλοκατοικία, όπου κάθε
κατοικία έχει δικό της καυστήρα; Πρέπει
να τη δηλώσουμε σαν πολυκατοικία ή ο
κάθε ένοικος να κάνει αίτηση ως κάτοικος
μονοκατοικίας;
Εάν προμηθεύεστε χωριστά πετρέλαιο
θέρμανσης, τότε κάνετε χωριστή αίτηση ως κάτοικοι μονοκατοικίας, χωρίς να
δημιουργήσετε κάποια πολυκατοικία. Αν
προμηθεύεστε κοινό πετρέλαιο (κοινή
δεξαμενή), τότε θα πρέπει ένας από εσάς
να δημιουργήσει μια πολυκατοικία ως εκπρόσωπος και να εισάγει τα δύο διαμερίσματά σας.
19.Είμαστε ένα κτήριο με 4 κατοικίες,
όπου οι κατοικίες ανά δύο έχουν κοινό
καυστήρα; Πώς πρέπει να δηλώσουμε το
κτήριο;
Για κάθε ζευγάρι κατοικιών με κοινό καυστήρα θα οριστεί ένα εκπρόσωπος, ο
οποίος θα δημιουργήσει μια πολυκατοικία με τα δύο διαμερίσματα που έχουν
τον κοινό καυστήρα. Οπότε τελικά θα
δημιουργηθούν δύο ολιγοκατοικίες, με
ξεχωριστό εκπρόσωπο.
20.Είμαστε μια διπλοκατοικία με κοινό
καυστήρα. Το κόστος του πετρελαίου
θέρμανσης το μοιραζόμαστε ανάλογα
με την κατανάλωση του καθενός, ενώ
δεν υπάρχουν χιλιοστά θέρμανσης. Πώς
θα συμπληρώσω τα χιλιοστά θέρμανσης
στον πίνακα;
Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μια κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο.
Ενδεικτικά μπορείτε να μοιράσετε ισότιμα τα χιλιοστά (500 και 500) ή με βάση τις
πληρωμές των προηγούμενων ετών να
προσδιορίσετε μια αναλογία (π.χ. 60% με
40%) οπότε ανάλογα να προσδιορίσετε
τα χιλιοστά (π.χ. 600 - 400).
21.Είμαστε μια πολυκατοικία με κοινό
καυστήρα που όμως δεν υπάρχουν χιλιοστά θέρμανσης, καθώς μοιραζόμαστε το
κόστος με άλλους τρόπους. Πώς θα συμπληρώσω τα χιλιοστά θέρμανσης στον

πίνακα;
Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μια κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο. Ενδεικτικά μπορείτε να μοιράσετε ισότιμα
τα χιλιοστά, ή με βάση τις πληρωμές των
προηγούμενων ετών να προσδιορίσετε
μια αναλογία, οπότε ανάλογα να προσδιορίσετε τα χιλιοστά.
22.Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για
την υποβολή της αίτησης ;
. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του
αιτούντος
. Το Ονοματεπώνυμο
. Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
(ΙΒΑΝ) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό
και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού
. Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας
. Αν η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη πρέπει να γνωρίζετε τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη
. Ο όροφος
. Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων
. Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία
. Η υποχρέωση ή όχι υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 61
ΚΦΕ) του αιτούντος
. Τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός
σταθερού και κινητού τηλεφώνου
23.Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις.Τι να κάνω;
Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα
από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My
TAXISnet.
Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης
μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα
σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος
https://www1.gsis.gr/inquiry/
newInquiry.htm
Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:
1)Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των
εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά
και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 210
4802552.
Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη
σας ότι η ΓΓΠΣ δεν είναι αρμόδια να σας
απαντήσει σε φορολογικά θέματα. Σε
τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να
απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία
του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις ΔΟΥ .
2)Ταχ. Δ/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα .

