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- Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 456
εκατ. ευρώ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

- Ενεργειακό χαράτσι και για ακίνητα κάτω από 50 τ.μ.
- Ένωση Δικαστών: Απαιτείται
αναθεώρηση του Συντάγματος
για τα φοροδικαστήρια
- Τα υπέρ και κατά για τους αμειβόμενους με μπλοκάκι
- Παίρνουν αμέσως το 50% του
μισθού τους όσοι υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη
- Αριθμ. 52115/1009/3.12.2012
Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τεχνικών
– ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα

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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Σ

την Αθήνα στις 16/12/2012, και στο Ξενοδοχείο Divani Caravel , συγκεντρώθηκαν τα 10 από τα 11 εκλεγµένα µέλη από τις εκλογές της
9ης ∆εκεµβρίου 2012, µετά από σχετική πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συµβούλου κ. Πανίδη Αβραάµ, προκειµένου να συγκροτηθεί σε Σώµα
το νέο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 3 του Ιδρυτικού
Καταστατικού.
Ύστερα από µυστική ψηφοφορία ,σύµφωνα µε το καταστατικό, το ∆.Σ της
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. διαµορφώθηκε ως εξής (σας παραθέτουµε και τα στοιχεία επικοινωνίας) :
Πρόεδρος 		
Α΄ Αντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραµµατέας
π¡™∆π∆√À∆√
Ταµίας 		
Αν. Γενική Γραµµατέας
Εφ. ∆ηµοσίων Σχέσεων
Μέλος 			
Μέλος 			
Μέλος 			
Μέλος 			

Πανίδης Αβραάµ
Πατέλης Νικόλαος
Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος
Καµπάνης Βασίλειος
º√ƒ√∆∂Ã¡π∫ø¡ ™Àªµ√À§ø¡
Καρκαντός Γεώργιος
Μπατζακίδου Ειρήνη
Μουζάκης Αντώνιος
Μάρας Χαρίλαος
Χριστόπουλος Γεώργιος
Γρηγορίου Θωµάς
Ζήσογλου Παναγιώτης
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Συνοπτικός πίνακας του νέου "μίνι"
φορολογικού νομοσχεδίου με τις
καταργηθείσες, τροποποιηθείσες
και κωδικοποιημένες διατάξεις
Ι.Κ.Α.
αριθ.
πρωτ.:
Γ32/58/11.12.2012
Ενημέρωση ασφαλισμένων του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
Έννοια και περιεχόμενο της φορολογικής κατοικίας - Προβληματισμοί και σκέψεις
Αριθμ.
ΔΠΕΙΣ
Δ
1156972/14.11.2012
Τροποποίηση
της
αριθ.
1027320/678/0006Β/24−2−1998
(B΄/196) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων
από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων
στα υποσυστήματα «Έσοδα – Έξοδα» και «Δικαστικών Ενεργειών»
του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας
(Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθ. 24405/518/29.11.2012
Όροι και προϋποθέσεις για τη
διατήρηση θέσεων εργασίας σε
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ετών
2012−2013
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) - Το νέο
πλαίσιο για την λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων και των
επαγγελματιών
Η εκμίσθωση και η φορολόγηση
του εισοδήματος των ενοικίων
των ακινήτων

Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων
επιχειρήσεων ύψους 456 εκατ. ευρώ

Π

ροκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου- Υπηρεσιών,
ύψους 456 εκατ. ευρώ θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου.

Θα ακολουθήσει προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή των προτάσεων και
άλλοι δύο μήνες για την αξιολόγησή τους. Εκτιμάται δηλαδή ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα μέσα του
2013, όπως προανήγγειλε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης έχουν ως εξής:
Το 70- 85% των κονδυλίων του προγράμματος θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15- 30% νέες, ενώ τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά
Περιφέρεια μεταξύ 40 και 60%.
Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και
υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου- Υπηρεσιών.
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις
κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού- μηχανημάτωνσυστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας- συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής
προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.
Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από τις
ίδιες τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά
την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Ο συνολικός επιχορηγούμενος
προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης,
μπορεί να κυμαίνεται:
- Από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού.
- Από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τον τομέα Εμπόριο- Υπηρεσίες.
Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού
οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία
της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των
Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του
ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. Όλες οι λεπτομέρειες και τα
χαρακτηριστικά του προγράμματος θα ανακοινωθούν μαζί με την προκήρυξη, στον Οδηγό Εφαρμογής.
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Ενεργειακό χαράτσι και για ακίνητα κάτω
από 50 τ.μ.

Μ

ε πρόστιμα 1.000 έως 10.000
ευρώ κινδυνεύουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν μεριμνήσουν για την έκδοση Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης ή εκθέσεων επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και
κλιματισμού ή ακόμη παρακωλύσουν
τους ελέγχους.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται λαμβάνοντας
υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του
πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής
μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων
του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και
την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου.
Τα παραπάνω προβλέπονται στο Σχέδιο Νόμου για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, Εναρμόνιση με την Οδηγία
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε από το υπουργείο περιβάλλοντος στη Βουλή.
Υπενθυμίζεται πως ΠΕΑ χρειάζεται να
έχει κάθε νέο κτήριο, αλλά και κάθε κτή-

ριο (μεγαλύτερο από 50 τ.μ.) το οποίο
μεταβιβάζεται, ανακαινίζεται και μισθώνεται. Η έκδοση ΠΕΑ σε κτιριακές μονάδες (διαμερίσματα) με συνολική ωφέλιμη
επιφάνεια μικρότερη από 50 τ.μ. γίνεται
υποχρεωτική από 1.1.2016. Ουσιαστικά
οι ιδιοκτήτες μικρών ακινήτων θα είναι
υποχρεωμένοι να πληρώσουν κι αυτοί
το ενεργειακό χαράτσι, όπως κάνουν κι
όλοι όσοι ενοικιάζουν ακίνητα άνω των
50 τ.μ.
Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2014,
για την έκδοση ΠΕΑ θα πρέπει να προηγηθεί επιθεώρηση των συστημάτων
θέρμανσης ή κλιματισμού, εφόσον αυτά
ξεπερνούν σε ισχύ τα 20 και 12 κιλοβάτ
αντίστοιχα.
Αυστηρότερες προδιαγραφές για την
κατασκευή νέων κτιρίων, προβλέπει το
νομοσχέδιο. Από το 2021 και μετά, όλα
τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν σχεδόν
μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ενώ
για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου δημόσι-

ου τομέα η υποχρέωση αυτή τίθεται σε
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, διαφορετικών για νέα
και υφιστάμενα κτίρια. Τα νέα κτίρια θα
πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενώ τα υφιστάμενα θα πρέπει να
προσαρμόζονται σε αυτές όταν υφίστανται ριζική ανακαίνιση.
Το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό στα νέα κτίρια
προκειμένου να εκδίδεται Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ). Γίνεται
υποχρεωτική η δήλωση της ενεργειακής
κατηγορίας στις εμπορικές αγγελίες και
διαφημίσεις για την πώληση ή τη μίσθωση ενός κτιρίου, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί ΠΕΑ.
Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης
στις οποίες διαπιστώνεται παράβαση
ακυρώνονται αυτοδίκαια, ενώ ο αρμόδιος ενεργειακός επιθεωρητής υφίσταται
κυρώσεις. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούται σε
αντικατάστασή των ΠΕΑ ενώ δύναται να
λάβουν και αποζημίωση.
Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Ένωση Δικαστών: Απαιτείται αναθεώρηση του
Συντάγματος για τα φοροδικαστήρια

Η

Ένωση εκφράζει τη «μεγάλη έκπληξή της» για «τα σχέδια» του
υπουργού Οικονομικών να ιδρύσει φορολογικά δικαστήρια, προκειμένου να επιταχυνθεί η επίλυση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα Διοικητικά Δικαστήρια είναι μια εξέλιξη των
παλαιών Φορολογικών Δικαστηρίων και
επισημαίνεται: «Για οποιαδήποτε αλλαγή
στον τρόπο απονομής της φορολογικής
Δικαιοσύνης απαιτείται προηγούμενη
τροποποίηση του Συντάγματος, τη σκοπιμότητα της οποίας δεν κατανοούμε».Η
Ένωση υπογραμμίζει ότι έχουν αναπτυχθεί στους αρμόδιους κυβερνητικούς
παράγοντες οι λόγοι που οδήγησαν στη
δημιουργία μεγάλου αριθμού εκκρεμών

υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια
τη δεκαετία 2000- 2010. Και προσθέτει, ότι τη δεκαετία αυτή «"χτίστηκε" το
πρόβλημα που σήμερα με έκπληξη διαπιστώνει ο κ. υπουργός».Σύμφωνα με
τους διοικητικούς δικαστές, «μεταξύ των
πολλών γενεσιουργών αιτίων του φαινομένου αυτού (σ.σ.: της καθυστέρησης)
περιλαμβάνονται, η, με γεωμετρική πρόοδο, αυξανόμενη και σχεδόν πάντα αποσπασματική φορολογική νομοθεσία, καθώς και η απροθυμία της φορολογικής
διοίκησης, ως προς την αποτροπή της
δημιουργίας φορολογικών διαφορών,
ακόμα και για μικρού αντικειμένου υποθέσεις, οι οποίες σωρεύονται ανενδοίαστα στον υφιστάμενο φόρτο των δικαστηρίων και για τις οποίες εξαντλούνται

-άσκοπα- από πλευράς διοίκησης όλα τα
προβλεπόμενα ένδικα μέσα, ενώ υπάρχει για τα σχετικά θέματα παγιωμένη
νομολογία».«Σε σχέση και με τη συνέχεια της κυβερνητικής δράσης, αξίζει να
σημειωθεί ότι με νομοθετικές ρυθμίσεις
της τελευταίας διετίας δημιουργήθηκαν
σε όλα τα μεγάλα δικαστήρια ειδικά
τμήματα με αμιγώς φορολογικό αντικείμενο, για την περαιτέρω αύξηση της
παραγόμενης νομολογίας, ενώ τέθηκαν
και ποσοτικοί στόχοι που επιτεύχθηκαν
με υπεράνθρωπες προσπάθειες των διοικητικών δικαστών, όπως πολλάκις έχει
βεβαιωθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης», καταλήγει η Ένωση Διοικητικών
Δικαστών
Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 156 • 21 Δεκεμβρίου 2012 • σελίδα 4 •

Φορολογικά | Οικονομικά

Τα υπέρ και κατά για τους αμειβόμενους με μπλοκάκι

Κ

ουμπιουτεράκι έχουν βγάλει οι
αμειβόμενοι με μπλοκάκι προσπαθώντας να γλιτώσουν μέρος από
τις τεράστιες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Κάνουν υπολογισμούς εάν τους συμφέρει η κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων ή η κλίμακα των ελευθέρων
επαγγελματιών. Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο όσοι αμείβονται
με μπλοκάκια μπορούν εφόσον έχουν
σύμβαση εργασίας να φορολογηθούν
με την κλίμακα των μισθωτών και των
συνταξιούχων . Όσοι δεν έχουν θα φορολογηθούν με την άλλη κλίμακα που
αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες
με την κλίμακα των μισθωτών και των
συνταξιούχων.
Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν
υπέρ και κατά τα οποία θα πρέπει να
σταθμίσουν προκειμένου να γλιτώσουν
φόρους. Βέβαια, στο φορολογικό νομοσχέδιο δεν διευκρινίζεται εάν η υπαγωγή στη μία ή την άλλη κλίμακα θα είναι
επιλογή των φορολογούμενων. Ωστόσο
μπορούν να το καθορίσουν οι ίδιοι σε
συμφωνία με τους εργοδότες τους.
Από τις αλλαγές που έρχονται με το νέο
νομοσχέδιο τα υπέρ και τα κατά για τους
αμειβόμενους με μπλοκάκια αναλύονται
παρακάτω:

Φορολόγηση με την κλίμακα
μισθωτών και συνταξιούχων
1. έκπτωση φόρου μέχρι και 2.100 ευρώ
ανάλογα με το ύψος τους εισοδήματος τους. Συγκεκριμένα μέχρι τα 21.000
ευρώ η έκπτωση φόρου θα είναι 2.100
ευρώ. Στα εισοδήματα πάνω από τις
21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000
ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί
στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000

Η νέα κλίμακα με την οποία
θα φορολογηθούν έχει τρεις
φορολογικούς
συντελεστές
οι οποίοι διαμορφώνονται ως

εξής:
- από 0 έως 25.000 ευρώ συντελεστή
22%
- από 25.001 έως 42.000 ευρώ συντελεστής 32%
- άνω των 42.000 ευρώ συντελεστής
42%
2. χαμηλότερο τέλος επιτηδεύματος
κατά 150 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώνουν
500 ευρώ σε αντίθεση με τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα πληρώνουν
650 ευρώ.
3. θα εκπίπτουν κατά 10% τα έξοδα από
ιατρικές δαπάνες εφόσον οι δαπάνες
υπερβαίνουν το 5% του εισοδήματος
- θα εκπίπτουν στο σύνολο τους οι ασφαλιστικές εισφορές από το φορολογητέο
τους εισόδημα.
4. Αν διαθέτουν εισόδημα μέχρι το ποσό
των 26.000 ευρώ θα φορολογηθούν με
ευνοϊκότερο συντελεστή 22%.
Για παράδειγμα αμειβόμενος με μπλοκάκι και ετήσια εισοδήματα 18.000 που θα
φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών θα πληρώσει φόρο 1860 ευρώ ενώ
φορολογούμενος με την κλίμακα των
ελευθέρων επαγγελματιών θα πληρώσει
φόρο 4.680 ευρώ.
Φορολόγηση με την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών
1. Έκπτωση επαγγελματικών δαπανών
όπως προβλέπονται στο άρθρο 31 του
νόμου 2238/1994
2. Δυνατότητα αυτοπεραίωσης της χρήσης
3. Ευνοϊκότερη φορολόγηση για εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ. Ο ανώτατο
συντελεστής για εισοδήματα άνω των
50.000 ευρώ ανέρχεται στο 33% από
42% που ισχύει στη κλίμακα των μισθωτών
Δηλαδή ελεύθερος επαγγελματίας με

εισοδήματα 60.000 ευρώ θα πληρώσει
φόρο 16.300 ευρώ. Εαν φορολογηθεί με
την κλίμακα των μισθωτών (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις) θα πληρώσει
φόρο ύψους 18.500 ευρώ.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι
ασκούν ατομική επιχείρηση θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματός τους με συντελεστές
που διαμορφώνονται ως εξής:
-26% για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι 50.000 ευρώ.
-33% για το τμήμα του εισοδήματος άνω
των 50.000 ευρώ.
3. θα εκπίπτουν στο σύνολο τους οι
ασφαλιστικές του εισφορές από το φορολογητέο τους εισόδημα.
4. Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες
με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα
τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής
του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας των
ελευθέρων επαγγελματιών μειώνεται
κατά 50% για εισοδήματα μέχρι 10.000
ευρώ εισόδημα
Σημειώνεται ότι ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των
ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το
εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις :
- Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά
ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και
-Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα
οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν
υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75%
των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα να προέρχεται από ένα
από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.»
Πηγή: www.matrix24.gr
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Παίρνουν αμέσως το 50% του μισθού τους όσοι
υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη

Κ

ατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ανακοινώθηκαν νέα μέτρα αλλά
και χρονοδιαγράμματα για την εξόφληση
μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
δημοσίου :
Αναλυτικά:
Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα,
ανακοινώνεται το εξής:
«Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ),
σήμερα, είχαμε την τιμή να υποδεχθούμε
τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και
να τον ενημερώσουμε επί σειράς θεμάτων
της αρμοδιότητας του ΓΛΚ.
Συγκεκριμένα, επικεντρώσαμε:
1ον. Στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού
του 2012. Διαπιστώσαμε ότι η εκτέλεση,
παρά τη βαθύτερη από τις προβλέψεις
ύφεση, και χωρίς τη λήψη νέων μέτρων,
εξελίσσεται ικανοποιητικά. Το πρωτογενές
έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 1,5 δισ. ευρώ
(0,8% του ΑΕΠ) το πρώτο ενδεκάμηνο του
2012, από 6 δισ. ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2011 (2,9% του ΑΕΠ). Ενώ
το έλλειμμα ανέρχεται στα 12,9 δισ. ευρώ
(6,6% του ΑΕΠ), από 21,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2011 (10,3% του
ΑΕΠ).
Οι εκτιμήσεις είναι ότι, σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές έλλειμμα
κατά το 2012 θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο ύψος από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού.
2ον. Στη δημοσιονομική διαχείριση του
2ου εξαμήνου του έτους. Η λελογισμένη
και χρηστή διαχείριση δίνει τη δυνατότητα
ώστε η Κυβέρνηση να προβεί σε μια σειρά από έκτακτες δράσεις για την επίλυση
κομβικού χαρακτήρα και κοινωνικής ευαισθησίας θεμάτων. Έτσι προχώρησε, ή προχωρά άμεσα:
Στην επιχορήγηση επιδόματος θέρμανσης
ύψους 80 εκατ. ευρώ.
Στην έκτακτη επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ για
την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων
σε διάφορους παρόχους υγείας (Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, κλπ.) ύψους 100
εκατ. ευρώ και για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων μηνός Σεπτεμβρίου
2012 προς τους Φαρμακοποιούς ύψους 80

εκατ. ευρώ.
Στην απόδοση των οφειλομένων και των
πιστώσεων για επενδυτικές δαπάνες προς
τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού (Δήμοι) ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ.
Στην εξεύρεση κοινωνικών πόρων για την
εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Επικουρικών Ταμείων του αστυνομικού προσωπικού (με την υπογραφή Κοινής Υπουργικής
Απόφασης) από την πώληση του πεπαλαιωμένου κινητού εξοπλισμού της Ελληνικής
Αστυνομίας.
3ον. Στην προώθηση δέσμης νομοθετικών
ρυθμίσεων από το ΓΛΚ, από τις αρχές του
2013. Με αυτές:
Καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός
της προκαταβολής (50% του βασικού
μισθού) της σύνταξης από το Δημόσιο,
ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό
που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο
αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση
της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη
καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης.
Έτσι, αφενός θα περιοριστούν σημαντικά
οι εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων και οι διαγκωνισμοί για προώθηση
των υποθέσεών τους και αφετέρου θα
δοθεί το χρονικό περιθώριο στην Υπηρεσία Συντάξεων να εξορθολογίσει τον προγραμματισμό των συχνά σύνθετων συνταξιοδοτικών θεμάτων.
Περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της
Υπηρεσίας Συντάξεων, με στόχο τη σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την
καταβολή της κανονιζόμενης σύνταξης,
μέσω της κατάργησης των μόνιμων συλλογικών οργάνων, τα οποία μεσολαβούν
μέχρι την οριστική λύση των συνταξιοδοτικών διαφορών από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
και μέσω της συγχώνευσης Διευθύνσεων.
Επικαιροποιείται και αυτοματοποιείται το
παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο για τους
αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς
(του ν.δ. 1195/1942). Επιτρέπεται η χρήση
των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις
από το Ελληνικό Δημόσιο αποκλειστικά
και μόνο για ειδικούς σκοπούς στήριξης
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μετά
την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του,
κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας. Καταργείται η παρωχημένη διάταξη που προέβλεπε παραγραφή των δικαιωμάτων του
Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν παρέλευσης

δεκαετίας (άρθρο 7 του ν.δ. 1195/1942),
από τη συμπλήρωση της ως άνω αναφερόμενης εικοσαετίας, εξαλείφοντας έτσι
ουσιαστικά τυχόν κίνητρο κάποιων πιστωτικών ιδρυμάτων να επιδιώξουν την καταστρατήγηση του ν.δ. 1195/1942.
Δημιουργούνται το Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους,
για τις ανάγκες του ασκούμενου δημοσιονομικού ελέγχου.
4ον. Στην έναρξη αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, παρά το γεγονός
ότι το χρονικό διάστημα από την εκταμίευση της δόσης μέχρι το τέλος της χρονιάς
είναι 7 εργάσιμες ημέρες. Το σχέδιο παρουσιάστηκε, αναλυτικά και έγκαιρα, στις
29 Νοεμβρίου, στο ΓΛΚ. Τα πρώτα αιτήματα έκτακτης χρηματοδότησης Υπουργείων
έχουν ήδη αποσταλεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΓΛΚ, και αξιολογούνται ως προς
την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων
που τέθηκαν από τα Μνημόνια Συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με τα
άλλα Υπουργεία.
Αύριο, θα εκτελεστούν οι 2 πρώτες αποφάσεις:
Η πρώτη, ύψους 40 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προκειμένου να χορηγηθεί εφάπαξ σε 1.200
συνταξιούχους.
Η δεύτερη, ύψους 255,3 εκατ. ευρώ προς
το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου
42 Δήμοι της χώρας, να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Στη συνέχεια, και μέχρι το τέλος του έτους,
το ΓΛΚ θα διαθέσει πόρους για ληξιπρόθεσμες οφειλές για:
Επιστροφή φόρων.
Υποχρεώσεις ΕΟΠΥΥ.
Υποχρεώσεις Υπουργείων και λοιπών φορέων (ήδη, μέχρι σήμερα, έχουν αποσταλεί
και αξιολογούνται αιτήματα των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
& Αθλητισμού και Εθνικής Άμυνας).
Το συνολικό ύψος που θα εκταμιευθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς εκτιμάται ότι θα
ανέλθει περίπου στο 1 δισ. ευρώ.
Τέλος, υποστηρίχθηκε ότι με σχέδιο, συλλογικότητα και σκληρή δουλειά μπορεί η
χώρα να επιτύχει τους στόχους της».
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Αριθμ. 52115/1009/3.12.2012
Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τεχνικών –
ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα

O

καθορισμό των τελών και παραβόλων σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 10 του άρθρου
50 του ν.4002/2011 (Α΄ 180), για τον τομέα των τεχνικών−ψυχαγωγικών παιγνίων ως εξής:

του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), σε συνδυασμό
με το σημείο β. της παραγράφου 3 του
άρθρου 50 του ιδίου νόμου, που προκαταβάλλεται για κάθε έτος λειτουργίας
μετά το πρώτο: Ογδόντα(80) ευρώ, ανά
κατάστημα.

13. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου β, της
παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ν.
4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ.

1. Προκαταβλητέο εφάπαξ τέλος για την
έκδοση ή την ανανέωση των όρων της
άδειας διεξαγωγής τεχνικών−ψυχαγωγικών παιγνίων, ανάλογα με τον αριθμό
των παιγνιομηχανημάτων και τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασής τους
του σημείου α. της παραγράφου 1 του
άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180):
Εκατό (100) ευρώ ανά άδεια, ανεξάρτητα από τον αριθμό παιγνιομηχανημάτων
και τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασής τους, διότι η οικονομική μέλετη
κατέδειξε ότι οι παράγοντες αυτοί δεν
επηρεάζουν το κόστος των διαδικασιών.

6. Παράβολο αίτησης για την πιστοποίηση παιγνίου του σημείου α. της
παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν.
4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ,
ανά παίγνιο.

14. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής στο Μητρώο Εισαγωγέων παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων
της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου β. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ.

2. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διενέργειας τεχνικών−ψυχαγωγικών παιγνίων
με παιγνιομηχανήματα, ανάλογα με τον
αριθμό των παιγνιομηχανημάτων και
τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασής
τους του σημείου β. της παραγράφου 1
του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180):
Πενήντα(50) ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα
που περιλαμβάνεται στην άδεια διεξαγωγής τεχνικών−ψυχαγωγικών παιγνίων, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του
τόπου εγκατάστασης παιγνιομηχανημάτων, διότι η οικονομική μελέτη κατέδειξε
ότι ο παράγων αυτός δεν επηρεάζει το
κόστος των διαδικασιών.
3. Παράβολο αίτησης πιστοποίησης
καταστήματος του σημείου α. της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν.
4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ,
ανά κατάστημα.
4. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης καταστήματος του σημείου β. της παραγράφου 3
του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180):
Ογδόντα (80) ευρώ, ανά κατάστημα.
5. Ετήσιο τέλος λειτουργίας καταστήματος της παραγράφου 3 του άρθρου 42

7. Παράβολο αίτησης για την πιστοποίηση παιγνιομηχανήματος του σημείου α.
της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν.
4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα(50) ευρώ,
ανά παιγνιομηχάνημα.
8. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου
του σημείου β. της παραγράφου 3 του
άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180):
Τριάντα (30) ευρώ, ανά παίγνιο.
9. Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνιομηχανήματος του σημείου β. της
παραγράφου 3 του άρθρου 50 του ν.
4002/2011 (Α΄ 180): Είκοσι (20) ευρώ,
ανά παιγνιομηχάνημα.
10. Παράβολο αίτησης για την εγγραφή
στο Μητρώο Κατασκευαστών παιγνίων
και παιγνιομηχανημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. του
σημείου α. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα (50) ευρώ.
11. Παράβολο αίτησης για την εγγραφή
στο Μητρώο Εισαγωγέων παιγνίων και
παιγνιομηχανημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. του
σημείου α. της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α΄180): Πενήντα (50) ευρώ.
12. Παράβολο αίτησης για την εγγραφή
στο Μητρώο Τεχνικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων της Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου α. της παραγράφου 4 του άρθρου 50
του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): Πενήντα(50)
ευρώ.

15. Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής στο Μητρώο Τεχνικών
παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τη
Ε.Ε.Ε.Π. του σημείου β. της παραγράφου
4 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄
180): Πενήντα (50) ευρώ.
Σύμφωνα με τη διάταξη του σημείου β.
της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν.
4002/2011 (Α΄180), τα παραπάνω προσδιοριζόμενα παράβολα και τέλη αποτελούν πόρους της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία και
ορίζεται με την παρούσα ως το Όργανο
Είσπραξης. Τα παράβολα και τα τέλη της
παρούσας απόφασης καταβάλλονται σε
τραπεζικό λογαριασμό που θα ορίσει η
Ε.Ε.Ε.Π., η δε σχετική κατάθεση συνιστά
είσπραξη του αντιστοίχου παραβόλου ή
τέλους, που αποδεικνύεται με το τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο
ρητά αναφέρεται ως αιτιολογία το είδος
του παραβόλου ή τέλους, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην παρούσα απόφαση καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου που καταβάλλει.
Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο, εκδίδει και
χορηγεί το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

