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ΠΟΛ.1099/8.5.2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Φόρου
Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) νομικών προσώπων έτους 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) περί
φορολογίας ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα της παραγράφου 12 του
άρθρου 33 του ιδίου νόμου, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να
παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ΦΑΠ νομικών προσώπων.
2. Την αριθμ. 07927 ΕΞ 2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β΄/24−9−2012).
3. Τα αιτήματα φορέων και πολιτών.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
νομικών προσώπων έτους 2013 παρατείνεται μέχρι την 28η Ιουνίου 2013,
ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 8 Μαΐου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
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ΠΟΛ.1113/22.5.2013
Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και
υποβολής περιοδικών δηλώσεων
ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο
που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Ι.Κ.Α.
αριθμ.
πρωτ.:
Π51/14/22.5.2013
Ανακεφαλαίωση οδηγιών για
την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.)
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 32/23.5.2013
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
(Ι.Κ.Ε.)
ΠΟΛ.1115/23.5.2013
α) Διεύρυνση προνομιακής κατάταξης των απαιτήσεων του
Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας επί πλειστηριασμού
ή πτωχευτικής εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων οφειλετών
του και β) άμεση εκτέλεση πίνακα
κατάταξης δανειστών ως προς
τις καταταγείσες απαιτήσεις του
Δημοσίου μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ν.
4141/5.4.2013 (ΦΕΚ 81 Α`)

Κ.Υ.Α.
αριθμ.
Δ27/οικ.
15239/645/16.5.2013
Τροποποίηση της υπ` αριθμ. Δ27/
οικ.25530/790/2911 2012 (ΦΕΚ
Β`3180) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της
διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος
στήριξης τέκνων και του ειδικού
επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες»

ΠΟΛ 1114
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων οικονομικού έτους 2013, με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

Ο

ι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους
2013, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ
υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
2. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους
ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, η οποία εξουσιοδότηση θα αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1,Ε2
(όπως έχουν ενημερωθεί από τα αρχεία της ΓΓΠΣ) και το Ε3 ανεξάρτητα
αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net.
Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986
με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς
το λογιστή.
3. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του
τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή
της δήλωσης.
4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής
λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από την ΓΓΠΣ ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική
αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να
υποβληθούν αυτές σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..
5. Οι κωδικοί των χρηστών του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ
μέχρι και την 30η Αυγούστου 2013 και θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε
είδους δήλωση.
6. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών προσώπων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Αντιθέτως οι συμπληρωματικές και τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..
7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υφυπουργός
Γ. Μαυραγάνης
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Επιστολή Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Το χρονικό του «ανοίγματος» ενός μόνιμα ανοικτού Επιστημονικού Επαγγέλματος
Προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Κο Κωστή Χατζηδάκη
Υφυπουργό Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Κο Νότη Μηταράκη
Κοινοποίηση:
- Πρωθυπουργό κο Αντώνιο Σαμαρά
- Υπουργό Οικονομικών κο Ιωάννη Στουρνάρα
- Υφυπουργό Οικονομικών κο Γεώργιο Μαυραγάνη
- Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κο Χάρη Θεοχάρη
- Κεντρική Διοίκηση Ο.Ε.Ε.
- Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
- Ε.Σ.Ε.Ε.
- Κόμματα
- Βουλευτές όλων των κομμάτων

Αθήνα, 23 Μαΐου 2013
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 026

Μ

έσα σε 48 ώρες η Κυβέρνηση, μέσω της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και του αρμόδιου Υφυπουργού, με ανεπιτυχείς δικαιολογίες, με διασπορά επανειλημμένων αρνήσεων προς τον Κλάδο μας και το Ο.Ε.Ε. και αποσιωπώντας τις πραγματικές σκοπιμότητες με άλλοθι την «τρόικα» κατόρθωσε να ανατρέψει όλα τα Επαγγελματικά και Επιστημονικά δεδομένα ενός
ολόκληρου Κλάδου που αριθμεί περίπου 60.000 κατόχους Επαγγελματικής Αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού κατά το μεγαλύτερο ποσοστό
πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Κατάφερε να εξισώσει επαγγελματικά Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. με αποφοίτους Λυκείου καθώς το 96% και πλέον περίπου των Ελληνικών
Επιχειρήσεων έχουν υποχρέωση να τηρούν απλογραφικά βιβλία έχοντας ακαθάριστα έσοδα «τζίρο» κάτω από 1.500.000,00€.
Αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις και χωρίς ΚΑΝΕΝΑΝ διάλογο, ακόμη και με το Ο.Ε.Ε., η εξίσωση δεκάδων πτυχίων, τίτλων σπουδών με
αμφίβολης εργασιακής εμπειρίας Λογιστές οδηγεί στην ανεργία χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους στα λογιστικά
γραφεία.
Άραγε ρωτήθηκε το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και ενημερώθηκαν οι χιλιάδες φοιτητές των Οικονομικών Σχολών ότι όλη αυτή η προσπάθεια τους και το κόστος είναι χωρίς λόγο ενώ με μερικά χρόνια ένσημα και με απολυτήριο λυκείου αποκτούν σχεδόν τα ίδια δικαιώματα
με τους Πτυχιούχους των Οικονομικών Σχολών;
Επιπρόσθετα, ο αρμόδιος Υφυπουργός, ανέφερε στην Βουλή στην συζήτηση για το Πολυνομοσχέδιο ότι με όλα αυτά θα μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας, θεωρώντας ότι το Επάγγελμά μας είναι «κλειστό» και χωρίς επιστημονική υπόσταση. Είναι σαν να βάζεις ανειδίκευτο
εργάτη να χειρουργήσει ασθενή επειδή για μερικά χρόνια έβλεπε πως χειρουργούν.
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. δεν διακατέχεται από συντεχνιακά σύνδρομα και θέτει επτά ερωτήματα που περιμένουν απάντηση:
1.- Κε Υφυπουργέ η ανεργία των νέων αφορά μόνον τους αποφοίτους Λυκείων ή Ι.Ε.Κ. και όχι τους κατόχους Πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ ;
2.- Αυτή είναι η διέξοδος που προσφέρει ο κος Υφυπουργός στην νέα γενιά;
3.- Ποια συμφέροντα εξυπηρετεί η Κυβέρνηση όταν με συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις στο Π.Δ. 340/1998 και στον Ν.2515/1997 τους
τελευταίους μήνες (Ν.4093/2012, 4111/2013, 4146/18-4-13 & 4152/2013) αποδεικνύει έμπρακτα ότι επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στο Επάγγελμά μας χωρίς σχεδιασμό και διάλογο και κυρίως καταργώντας ακόμη και εγκυκλίους που εξέδωσε το ίδιο Υπ. Ανάπτυξης 6 ακόμη και 3
μήνες πριν.
4.- Που είναι ο αναγκαίος κρατικός έλεγχος για το τι πραγματικά γνωρίζουν αυτοί που θα «βαπτίζονται» εκ του νόμου Λογιστές – Φοροτεχνικοί ;
5.- Πρέπει ή όχι οι Συνδικαλιστικοί φορείς των επιχειρηματιών να προφυλάξουν τα Μέλη τους από την κατάργηση κάθε διασφάλισης της
ποιότητας των υπηρεσιών του Κλάδου;
6.- Μήπως πρέπει πάλι να εξετάζουν αντί την κατοχή ή όχι της άδειας την κατοχή ή μη τίτλου σπουδών;
Ο Κλάδος μας θα είναι το μόνο Επιστημονικό Επάγγελμα που δεν θα είναι αναγκαία η κατοχή Επιστημονικού ή Επαγγελματικού (με ουσιαστικές γραπτές εξετάσεις) τίτλου ανάλογων σπουδών, όπως ισχύει και απαιτείται σε όλο τον κόσμο.
Η αγορά γνωρίζει ότι «τα ράσα δεν κάνουν τον παπά» Κύριε Υφυπουργέ.
7.- Γιατί δεν προχωρά η αναβάθμιση του Επαγγέλματος μας και η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω της
υλοποίησης της ψηφισθείσης και ισχύουσας Πιστοποίησης με τον ν.3842/2010 αλλά και την νομοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας (που
βρίσκεται έτοιμος στα συρτάρια του Υπουργείου Ανάπτυξης) για να προστατευθεί το Δημόσιο συμφέρον, οι επιχειρήσεις και ο Κλάδος μας
από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την παραοικονομία που τον μαστίζει;

Ο Πρόεδρος
Πανίδης Ι. Αβραάμ

Μετά τιμής
Για το Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας
Καμπάνης Βασίλειος
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Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας
ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α)

Η

αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση της Υποπαραγράφου ΙΑ.1:
«Πάγια ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης» της παραγράφου ΙΑ'
του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013
υποβάλλεται στα οικεία περιφερειακά
ή τοπικά καταστήματα ή μονάδες των
ασφαλιστικών οργανισμών. Η αίτηση
δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για
όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά.
2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται σε Τράπεζες. Η καταβολή των υπολοιπόμενων
δόσεων γίνεται υποχρεωτικά με πάγια
εντολή χρέωσης λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα. H αρμόδια υπηρεσία
του φορέα δύναται να προσδιορίζει το
λογαριασμό με τον οποίο θα συνδέεται
η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης. Η
ανωτέρω πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
α) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη
επιτηδευματίες άνω των εξήντα πέντε
(65) ετών, των οποίων η συνολική βασική οφειλή δεν ξεπερνά τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) και
β) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που
δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό.
3. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση:
α) Καθυστερούμενες οφειλές, μετά των
νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων
έως την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής οφειλών, οι οποίες δεν έχουν
εξοφληθεί με ρύθμιση ή με αναστολή
πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής
οφειλών.
β) Δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη και οι καθυστερούμενες έως την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης υπαγωγής οφειλές, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης,
γ) Εξαιρούνται και δεν δύναται να
υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλέτες που
έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’

αυτών ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή. Ο οφειλέτης δηλώνει με υπεύθυνη
δήλωσή του ότι δεν έχει καταδικαστεί
για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί
εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.
Οι υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές
ρυθμίζονται σε δώδεκα (12) ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με κεφαλαιοποίηση
τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα.
Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός επτά εργασίμων
ημερών από την ημέρα υποβολής της
αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση,
οπότε η ρύθμιση θεωρείται ως κατ΄αρχήν χορηγηθείσα και ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων αυτής και μέχρι τον έλεγχο των δηλούμενων ή και
προσκομιζόμενων στοιχείων από την
αρμόδια υπηρεσία. Εάν ο οφειλέτης δεν
ενημερωθεί διαφορετικά και εάν εντός
έξι (6) μηνών από την κατά τα ανωτέρω
καταβολή της πρώτης δόσης δεν προκύψει απώλεια αυτής, η ρύθμιση θεωρείται χορηγηθείσα με την επιφύλαξη
των οριζομένων στην παράγραφο 8
της παρούσας. Για την καταβολή των
δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
4. Προϋποθέσεις υπαγωγής – Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
α) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει
να αποδεικνύεται, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική
στιγμή καθώς και η βιωσιμότητα του
διακανονισμού, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία.
β) Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις εκ του νόμου δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας,
γ) Οι οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλουν με την υποβολή
της αίτησης υπαγωγής:
ii) για ποσά οφειλών άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) και έως πενήντα
χιλιάδων ευρώ (50.000 €), υπεύθυνη
δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου
εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνονται

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων
του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη
περιουσία οποιασδήποτε μορφής), τα
οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή
το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των
τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN),
οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς
και πληροφορίες που περιλαμβάνουν
οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή
άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους,
εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το
αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών.
iii) για ποσά οφειλών άνω των πενήντα
χιλιάδων ευρώ (50.000€), ο οφειλέτης
επιπλέον των δικαιολογητικών της περίπτωσης ii) προσκομίζει και βεβαίωση
που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί
της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα
του διακανονισμού. Η δαπάνη για την
αμοιβή του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.
iv) για ποσά άνω των εκατόν πενήντα
χιλιάδων ευρώ (150.000 €), πέραν των
ανωτέρω υπό ii) και iii) στοιχείων, απαιτείται σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί
να συνίσταται σε:
-προσκόμιση εγγυητικής επιστολής
τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης
οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων,
-πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής
οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου
αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων
των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή,
-εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου
και
-οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης

συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας
ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α)
αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των
ασφαλιστικών οργανισμών.
Τα ως άνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων iii) και iv) (βεβαίωση που να
υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, εγγυητική
επιστολή και τα δικαιολογητικά για το
προσφερόμενο προς υποθήκη ακίνητο
κλπ) προσκομίζονται ή αποστέλλονται
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
στα αρμόδια περιφερειακά ή τοπικά
υποκαταστήματα ή μονάδες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης. Με όμοιο τρόπο και εντός της
ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και τα
λοιπά δικαιολογητικά σε περίπτωση
που η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση
υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
5. Στις περιπτώσεις ύψους οφειλής έως
50.000 ευρώ, η αδυναμία εξόφλησης
της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες βάσει
της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται.
6. Στις περιπτώσεις ύψους οφειλής άνω
των 50.000 ευρώ, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική
στιγμή υποβολής της αίτησης και η βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η προαναφερθείσα βεβαίωση –μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την
καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας
και προσδοκόμενα έσοδα, αναμενόμενες δαπάνες του οφειλέτη.
7. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια
την υποχρεωτική άμεση καταβολή του
υπολοίπου της οφειλής και την άμεση
επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ’

όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την
εξόφλησή τους,
γ) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή
στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
δ) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι
δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων
της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ' του άρθρου πρώτου του
Ν.4152/2013 και της παρούσας απόφασης, ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης, καθίσταται απαιτητό
το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής
και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.
8. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης.
α) Αρμόδια για την εξέταση των δικαιολογητικών, την χορήγηση της
ρύθμισης, την παρακολούθηση και
την τήρηση των όρων αυτής και κάθε
άλλη αναγκαία διαδικασία, ορίζεται η
υπηρεσία (Διεύθυνση, τμήμα κλπ) του
οικείου ασφαλιστικού φορέα που είναι
αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης
της οφειλής.
β) Σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για
οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης στους οφειλέτες χορηγείται
μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής χωρίς
παρακράτηση στο οποίο πιστοποιείται
και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής.
γ) Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται
οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, οι λογιστές- φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες
άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος. Η βεβαίωση από τους ως άνω
εκτιμητές πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος
και προς τρίτους, την περιουσιακή
κατάσταση του οφειλέτη ως προς την
παροχή επαρκών εγγυήσεων για την
χορήγηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής, καθώς και τα αποτελέσματα επί
της αναμενόμενης ρευστότητας από
την ενδεχόμενη υπαγωγή του οφειλέτη
σε άλλους διακανονισμούς με το δημόσιο ή με τρίτους φορείς. Σε περίπτωση

προσκόμισης της ανωτέρω βεβαίωσης-μελέτης βιωσιμότητας από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές δεν απαιτείται
περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από τις υπηρεσίες των
ασφαλιστικών οργανισμών. Άλλως, σε
περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης
από λογιστή ή δικηγόρο, η αρμόδια
υπηρεσία του ασφαλιστικού φορέα
αξιολογεί τα προσκομισθέντα στοιχεία.
Σε περίπτωση προσφερόμενου για
υποθήκη ακινήτου δύναται να υπάρχει
εκτίμηση της αξίας του από κατέχοντα
άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του
μηχανικού. Η δαπάνη για την αμοιβή
των ανωτέρω εκτιμητών βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.
δ) Τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη
του εδαφίου δ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179),
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με
το άρθρο 21 του ν.4075/2012 (Α΄89),
παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές
εισφορές υπέρ του εκάστοτε φορέα
κοινωνικής ασφάλισης, μισθολογικών
περιόδων από 1.01.2013 και εφεξής,
οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως. Στη περίπτωση αυτή θα επιβαρύνονται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης, υπολογισμένο σε ετήσια
βάση.
ε) Το ισχύον επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται η υπαχθείσα στη ρύθμιση κύρια οφειλή από το μήνα υπαγωγής στη
ρύθμιση προσδιορίζεται στην περίπτωση 6.γ της Υποπαραγράφου ΙΑ.1, παρ.
ΙΑ πρώτου άρθρου του ν.4152/2013.
9. Από τη δημοσίευση του Ν.4152/2013
καταργείται η δυνατότητα νέας υπαγωγής σε κάθε υφιστάμενη ρύθμιση.
10. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της Υποπαραγράφου
ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου
πρώτου του ν.4152/2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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Συμπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση
ΣΧΕΤΙΚΗ: Η από 14 –1 –2013 Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας

Ύ

στερα από σχετικό ερώτημα
της υπηρεσίας μας, με την
από 14 –1 –2013 Γνωμοδότηση της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, γίνεται γνωστό
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ.
241, 242 του Αστικού Κώδικα για τον
υπολογισμό της ηλικίας του φυσικού
προσώπου λαμβάνεται υπ΄ όψιν και
η ημέρα της γέννησής του και επομένως ασφαλισμένος που έχει γεννηθεί
την 1.1.1948 συμπληρώνει το 65ο
έτος της ηλικίας την 31.12.2012 και
ώρα 24.00.
Κατ΄ επέκταση ως γενικής φύσεως
γνωμοδότηση, όπου από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις τίθεται όριο ηλικίας – συνδεόμενο με την θεμελίωση,
την έναρξη και λήξη, τον υπολογισμό
του ποσού, την οριστικοποίηση, την
παροχή στοιχείων διαδοχικής ασφάλισης κλπ - αυτό θα θεωρείται ότι
συμπληρώνεται την προηγούμενη
ημέρα της ημερομηνίας γέννησης
και εφόσον η ημερομηνία γέννησης
είναι η 1η ημέρα του μήνα, το έτος θα
συμπληρώνεται την τελευταία ημέρα
του προηγούμενου μήνα.
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία έχει εφαρμογή σε
όσες περιπτώσεις το συνταξιοδοτικό
αίτημα, αρχικό ή κατά παράταση, δεν
έχει κριθεί και δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση κατά την ημερομηνία
γνωστοποίησής της.

Παραδείγματα

1) Παλαιός ασφαλισμένος γεννηθείς
την 1-1-1948 συμπλήρωσε 15ετή συντάξιμο χρόνο ως 31-12-2012.
Επειδή την 31-12-2012 συμπλήρωσε
και το 65ο έτος της ηλικίας του, θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα
λόγω γήρατος το οποίο μπορεί να
ασκήσει οποτεδήποτε.

2) Παλαιός ασφαλισμένος γεννηθείς
την 1-3-1953 συμπλήρωσε 37ετή συντάξιμο χρόνο ως 31-12-2012.
Επειδή την 28-2-2013 συμπλήρωσε
το 60ο έτος της ηλικίας του, θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και θα
λάβει σύνταξη από 1-3-2013 εφόσον
η αίτηση υποβλήθηκε την 28-2-2013
ή από 1-4-2013 εφόσον υποβλήθηκε
εντός 3ου/2013.
3) Νέος ασφαλισμένος γεννηθείς την
1-1-1953 συμπλήρωσε 15ετή συντάξιμο χρόνο ως την 31-12-2012.
Επειδή την 31-12-2012 συμπλήρωσε
και το 60ο έτος της ηλικίας του, θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα
λόγω γήρατος - για μειωμένο ποσό
- το οποίο μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε.
4) Νέος ασφαλισμένος γεννηθείς την
2-1-1948 συμπλήρωσε 15ετή συντάξιμο χρόνο ως την 31-12-2012.
Επειδή συμπλήρωσε το 65ο έτος της
ηλικίας την 1-1-2013, κρίνεται με τις
αυξημένες ηλικιακές προϋποθέσεις
του ν. 4093/2012, επομένως θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα
πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 67ου έτους, δηλαδή την 1-12015.
Έχει όμως ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη, με το ποσοστό της μείωσης
να ανέρχεται σε κατά 20/200, εάν το
αίτημα συνταξιοδότησης υποβληθεί
εντός 4/2013 (υπολείπονται 20 μήνες
από την έναρξη συνταξιοδότησης ως
τη συμπλήρωση του 67ου, δηλαδή
από 1- 5- 2013 ως 1-1-2015).
5) Τέκνο θανόντα ασφαλισμένου έχει
γεννηθεί την 1-5-2000. Η συνταξιοδότησή του θα διαρκέσει ως 30-42018 που συμπληρώνει το 18ο έτος
της ηλικίας ή μέχρι την ολοκλήρωση
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής
του και όχι πέραν της 30-4-2019 που

συμπληρώνει το 19ο έτος και κατά
παράταση, εφόσον φοιτά ως την 304-2026 που θα συμπληρώσει το 26ο
έτος.

Διευκρινίσεις

• Συνταξιοδοτικό αίτημα ασφαλισμένου γεννημένου την 1-1-1948
το οποίο τυχόν έχει ήδη απορριφθεί
λόγω μη συμπλήρωσης του 65ου
έτους της ηλικίας ως 31-12-2012, θα
πρέπει να επανεξετασθεί με το δεδομένο ότι ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε το 65ο έτος την 31-12-2012 και η
απορριπτική απόφαση θα πρέπει να
ανακληθεί διότι η παρούσα οδηγία
παράγει ευμενέστερα αποτελέσματα
για τον ασφαλισμένο.
Ομοίως, εφόσον πρόκειται για νέο
ασφαλισμένο με 15ετή συντάξιμο
χρόνο και ημερομηνία γέννησης την
1-1-1953, του οποίου το συνταξιοδοτικό αίτημα για μειωμένη σύνταξη
τυχόν απορρίφθηκε λόγω μη συμπλήρωσης του 60ου έτους ως 3112-2012.
• Αντίθετα, παραμένει ισχυρή και δεν
ανακαλείται εκδοθείσα απόφαση συνταξιοδότησης με την οποία χορηγείται σύνταξη ως το τέλος του μήνα
γέννησης, π.χ. λήξη με τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, τέκνου
που σπουδάζει. Αναλυτικότερα, εφόσον ο συνταξιούχος έχει γεννηθεί την
1η ημέρα του μήνα, η συμπλήρωση
του ηλικιακού ορίου επέρχεται - σύμφωνα με την οδηγία - την τελευταία
ημέρα του προηγούμενου μήνα οπότε και διακόπτεται η σύνταξη. Επειδή όμως η ημερομηνία λήξης της
σύνταξης έχει ήδη καθοριστεί κατά
ένα μήνα αργότερα, δηλαδή την τελευταία ημέρα του μήνα γέννησης, η
απόφαση δεν θα ανακληθεί.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

