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- Επείγουσα ανακοίνωση για την
λειτουργία των καταστημάτων
κατά την Κυριακή 3 Νοεμβρίου
2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

- Εξετάζεται η απαλλαγή από το
φόρο επιτηδεύματος νομικών
προσώπων που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θέλοντας να εκφράσει την ανησυχία του για το μέλλον της

- Υποχρεωμένες οι τράπεζες να
δέχονται τα εκκαθαριστικά του
TaxisNet

Ελληνικής Οικονομίας και την υποστήριξή της στο κοινό αίτημα για την χρησιμοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως μοχλού ανάπτυξης και όχι ως άβουλου αιμοδότη των δανειστών μας αποφάσισε την συμμετοχή της, μαζί με όλα τα
Μέλη της ΓΣΕΒΕΕ, στην απεργία της 6ης Νοεμβρίου 2013 και καλεί τα Μέλη της να
απέχουν από οποιαδήποτε εργασία ή συναλλαγή ιδιαίτερα με όλες τις υπηρεσίες
του Υπουργείο Οικονομικών και του ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ καθ’ όλη την διάρκεια του
24ώρου.

- Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στη
φορολόγηση του εισοδήματος
- Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας χορήγησης αυτού

Προτρέπουμε δε τα Μέλη μας να συμμετέχουν στις κατά τόπους συγκεντρώσεις,
μαζί με τις Ομοσπονδίες των Επαγγελματοβιοτεχνών (Μέλη ΓΣΕΒΕΕ) και τους
Εμπορικούς Συλλόγους ( Μέλη της ΕΣΕΕ).
Αυτή την χρονική στιγμή πρέπει να αγωνισθούμε – με κάθε πρόσφορο τρόπο - για
να ξαναγίνουν βιώσιμες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δίκαια αποκαλούνται
«ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας» και όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε πλέον
δεν αρκεί η εφαρμογή των επιστημονικών μας ή εμπειρικών μας γνώσεων για να
παραμείνουν βιώσιμες καθώς φάνηκε ξεκάθαρα όλα τα μνημόνια των δανειστών

ΕΝ.Φ.Α.
Δεν θα φορολογηθούν οι
στάνες και γενικά αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονται σε αγροτική γη
Το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι στο νέο νομοσχέδιο
για τα ακίνητα (ΕΝ.Φ.Α.) οι αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονται σε
αγροτική γη (γεωργικών μηχανημάτων, θερμοκήπια, στάνες κλπ)
δεν πρόκειται να φορολογηθούν.

μας δεν αφήνουν περιθώρια για ανάπτυξη, αλλά ούτε και για επιβίωση, και τα
όποια μέτρα εφαρμόσθηκαν ή «διαρρέουν» ότι θα αποφασισθούν κάνουν βαθύτερη την ύφεση της οικονομίας καθώς στερούν από την «πραγματική οικονομία»
την αναγκαία κινητήρια δύναμη που είναι το διαθέσιμο εισόδημα και μαθηματικά
οδηγούν στο κλείσιμο χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Συναδέλφους.
συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Επείγουσα ανακοίνωση για την
λειτουργία των καταστημάτων
κατά την Κυριακή 3 Νοεμβρίου
2013
Επειδή στον Νόμο 4177/2013 με τον
οποίο επετράπη η λειτουργία των καταστημάτων κατά ορισμένες Κυριακές του
έτους, μεταξύ των οποίων και η 3 Νοεμβρίου 2013 δεν ορίζεται ο τρόπος και οι
προϋποθέσεις απασχόλησης του προσωπικού τους κατ’ αυτές, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να λειτουργήσουν τα
καταστήματα τους και να απασχολήσουν
το προσωπικό τους κατά την Κυριακή
αυτή θα πρέπει για την νομιμότητα της
απασχόλησης τους να φροντίσουν να
ενημερώσουν την Επιθεώρηση Εργασίας
της περιοχής τους για τα πρόσωπα που
θα απασχολήσουν και την ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης που πρέπει
να χορηγήσουν κατά την επόμενη εβδομάδα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Συνάδελφοι με την συμμετοχή μας στην απεργία της Τετάρτης ενισχύουμε την διαπραγματευτική ικανότητα της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., που δείχνει ότι επιθυμεί να αγωνισθεί
για τα δικαιώματα των μικρομεσαίων.
Ταυτόχρονα
- Λέμε όχι στην υπέρμετρη φορολογία του Κλάδου μας και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να δοθεί
λύση για τις ανείσπρακτες αμοιβές μας
- Λέμε όχι στην υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας από τον ΟΑΕΕ και τον ΕΟΠΠΥ,
είναι παράλογο να πληρώνουμε 10€ για να μας γράψουν φάρμακα και περισσότερα για κάθε είδους εξετάσεις
- Ζητάμε οι συντάξεις να είναι ανταποδοτικές των όσων πληρώσαμε. Όχι στις οριζόντιες μειώσεις όλων των συντάξεων
- Ζητάμε μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για ανάπτυξη

Επειδή για τις ενέργειες αυτές δεν προβλέπεται ηλεκτρονική διαδικασία θα
πρέπει να ενεργήσουν χειρόγραφα και
με αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην
Τοπική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.

- Ζητάμε δίκαιη κατανομή των άμεσων φόρων και εφαρμογή της νομοθεσίας σε

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Β.Δ.
748/1966 που ρυθμίζει τα θέματα της
κατά Κυριακή εργασίας των εργαζομένων αν η εργασία τους κατά τις Κυριακές
αυτές περιοριστεί σε 5 ώρες δεν έχουν
υποχρέωση να χορηγήσουν άλλη ημέρα
ανάπαυσης και οφείλουν μόνο να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια που θα
εργασθούν με προσαύξηση 75%.

έκδοση αποδείξεων με αυστηρές ποινές

Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα αυτά θα αναρτήσουμε στη σελίδα μας
τις προσεχές ημέρες επειδή κατά πληροφορίες μας πρόκειται να γίνει νομοθετική
παρέμβαση και συμπλήρωση του παραπάνω νόμου με τα θέματα απασχόλησης
του προσωπικού τους κατά τις Κυριακές
που θα επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων.

Είναι απλό, δεν έχει κόστος για εμάς και τους πελάτες μας ενώ ταυτόχρονα θα δώ-

Επίσης για το σωστό προσδιορισμό της
έκτακτης αυτής απασχόλησης των εργαζομένων στα καταστήματα, επισημαίνουμε ότι δεν πρόκειται για αλλαγή
της ημέρας ανάπαυσης (repo) ώστε να
υποβληθεί ηλεκτρονικά όπως προβλέπεται στην σχετική απόφασης για την
ηλεκτρονική υποβολή εντύπων, αλλά για
έκτακτη απασχόληση για ημέρα Κυριακή που προβλέπεται από το παραπάνω
Β.Δ., αφού από την επόμενη εβδομάδα
θα επανέλθει κανονικά το πρόγραμμα
εργασίας όπως είχε υποβληθεί από κάθε
επιχείρηση.

συνθηκών του Λειτουργήματος που ασκούμε.

όσους πραγματικά φοροδιαφεύγουν.
- Ζητάμε επέκταση και διατήρηση της μείωσης των έμμεσων φόρων (Φ.Π.Α.) σε
όλα τα τρόφιμα σε όποια μορφή και αν τα καταναλώνουμε & πυκνό έλεγχο για την
- Διεκδικούμε την λήψη μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής σε όλους τους
Κλάδους και ειδικά στο πετρέλαιο ζητούμε την μείωση του Ε.Φ.Κ. στο πετρέλαιο
θέρμανσης για ΟΛΟΥΣ και για τα προστατευόμενα μέλη .
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζητάει την συμμετοχή ΟΛΟΥ του Κλάδου μας (Μελών και μη Μελών
μας) μέσω της ΜΗ διενέργειας οποιασδήποτε εργασίας στην ΓΓΠΣ, στο ΙΚΑnet και
στο ενιαίο σύστημα ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ την Τετάρτη 6/11/13.
σουμε ένα Κλαδικό μήνυμα.
Ζητούμε από τον καθένα ξεχωριστά να ενημερώσει κάθε Συνάδελφο που γνωρίζει και να τον πείσει να συμμετέχει. Όχι για να κερδίσουμε κάτι σήμερα αλλά για
αυξήσουμε τις πιθανότητες να διασφαλίσουμε το αύριο .
Η διαμαρτυρία μας ίσως εξασφαλίσει την δυνατότητά μας να επιβιώσουμε.
Γιατί ΜΟΝΟΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να διασφαλίσουμε την καλύτερευση των
Συγχρόνως δείχνουμε την θέλησή μας να διεκδικήσουμε τα νόμιμα αιτήματά μας
μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος.
Με Συναδελφικούς και Αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Πανίδης Αβραάμ Καμπάνης Βασίλειος
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Εξετάζεται η απαλλαγή από το φόρο επιτηδεύματος νομικών
προσώπων που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

«

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα
που δεν ασκούν καμία επιχειρηματική
δραστηριότητα», αποκαλύπτει σε έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 29 Οκτωβρίου, ο υφυπουργός
Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης.
Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από
ερώτηση 17 βουλευτών της ΝΔ, με επικεφαλής τον Τιμολέοντα Κοψαχείλη,

για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος
σε αργούσες εργολαβικές επιχειρήσεις
και κοινοπραξίες.
Στην ερώτηση οι βουλευτές επισήμαιναν ότι επιβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος σε αργούσες κοινοπραξίες και
τεχνικές εταιρείες των οποίων το έργο
έχει περαιωθεί και έχει λήξει η συνεργασία τους. Επίσης, ανέφεραν ότι η δύσκολη οικονομική συγκυρία προκαλεί
προβλήματα βιωσιμότητας στις εταιρεί-

ες του κατασκευαστικού τομέα και ότι
οι περισσότερες από αυτές έχουν ελάχιστη δραστηριότητα. Οι βουλευτές είχαν προτείνει τη συνέχιση της επιβολής
του Τέλους Επιτηδεύματος για χρονικό
διάστημα μέχρι και τριών ετών από της
ολοκληρώσεως του έργου, διότι αυτό
είναι ένα χρονικό διάστημα που κρίνεται ότι επαρκεί για την εκκαθάριση των
εκκρεμοτήτων των εν λόγω εταιρειών
(αποπληρωμή, παράδοση έργου, λήξη
εγγυήσεων κλπ).

Υποχρεωμένες οι τράπεζες να δέχονται τα
εκκαθαριστικά του TaxisNet

Δ

ιευκρινίσεις σχετικά με τα εκκαθαριστικά σημειώματα του
TaxisNet τα οποία είναι εκτυπωμένα από το Διαδίκτυο έδωσε ο γενικός
γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος τόνισε πως οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να τα δέχονται.
Στο υπουργείο Οικονομικών, έχουν
καταφθάσει πάμπολλες καταγγελίες
σύμφωνα με τις οποίες οι τράπεζες
εισπράττουν μεν δόσεις από φορολογούμενους που προσκομίζουν εκτυ-

πωμένα εκκαθαριστικά σημειώματα,
ωστόσο αρνούνται να καταβάλουν την
όποια επιστροφή φόρου και αντί της
διαδικτυακής εκτύπωσης απαιτούν το
πρωτότυπο, αναφέρουν τα Νέα, ενώ
μάλιστα οι ίδιες καταγγελίες επισημαίνουν πως ενώ τα πιστωτικά ιδρύματα
δέχονται την εφάπαξ καταβολή του
φόρου με τα εκτυπωμένα σημειώματα,
αρνούνται να χορηγήσουν την έκπτωση του 5%.
Οι τράπεζες, αιτιολογούν τις παραπάνω ενέργειες υποστηρίζοντας ότι με

παλαιότερες οδηγίες του το υπουργείο
είχε διευκρινίσει ότι οι επιστροφές φόρου θα δίδονται μόνο σε όσους έχουν
πρωτότυπα εκκαθαριστικά.
Από την πλευρά του, ο Χάρης Θεοχάρης
ζήτησε από τους φορολογούμενους να
καταγγέλλουν στην Ελληνική Ένωση
Τραπεζών τις περιπτώσεις που υποκαταστήματα και υπάλληλοι δεν δέχονται
το εκτυπωμένο από το Internet εκκαθαριστικό σημείωμα για την καταβολή
ή την επιστροφή φόρου.
Πηγή Ημερησία

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στη φορολόγηση
του εισοδήματος

Τ

η μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στις ακαθάριστες αποδοχές έχουν υποστεί οι Ελληνες από
το 2001 έως και το 2012, σύμφωνα με
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας της
Ευρώπης κατά το 2013.

στη φορολόγηση της αμοιβής μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.». Την ίδια ώρα,
η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην
Ευρώπη που στην τελευταία τριετία
(2010 - 2012) υπήρξε μείωση των ονομαστικών αποδοχών των εργαζομένων
και στα τρία χρόνια.

Βάσει των όσων αναφέρει η Επιτροπή,
«την περίοδο 2001 - 2012 η Ελλάδα έχει
καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση

Η περιστολή των αποδοχών ανήλθε
το 2012 στο 8,3% σε σχέση με το 2011,
όταν στην Ευρωζώνη οι αποδοχές αυ-

ξήθηκαν 1,3% κατά μέσο όρο. Επίσης,
αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση ετήσια
μείωση των αποδοχών στο Δημόσιο
ήταν μεγαλύτερη στο διάστημα 2010
- 2012 απ’ ό,τι στο σύνολο της οικονομίας.
Ο δείκτης που χρησιμοποιεί η Επιτροπή
και αφορά τη φορολόγηση της αμοιβής περιλαμβάνει τη φορολόγηση του
εισοδήματος φυσικών προσώπων, τις
συνέχεια στην επόμενη σελίδα

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 170 • 6 Νοεμβρίου 2013 • σελίδα 4 •

Φορολογικά | Οικονομικά

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στη φορολόγηση
του εισοδήματος

κοινωνικές εισφορές που καταβάλλει ο
εργοδότης και τις εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Επιτροπής, στην Ελλάδα
η συνολική φορολόγηση των αμοιβών
αυξήθηκε κατά 7,2 ποσοστιαίες μονάδες και πρόκειται για τη μεγαλύτερη
άνοδο μεταξύ των 27 χωρών της Ευρώπης. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως
από τη φορολόγηση του εισοδήματος
φυσικών προσώπων κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες. Μεταβολή που είναι και
πάλι η υψηλότερη σε ολόκληρη την
Ευρώπη, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές
τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών αυξήθηκαν το διάστημα 2001
- 2012 κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες

εκάστη.
Μπορεί οι μεταβολές αυτές να μη φαίνονται μεγάλες, αλλά είναι πολύ σημαντικές. Αρκεί να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε. η χώρα με τη
δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης των αμοιβών ήταν
η Ισπανία με 2,5 ποσοστιαίες μονάδες.
Επίσης, η δεύτερη χώρα με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση από το
2001 έως το 2012 ήταν η Ολλανδία, με
τη διαφορά να φθάνει τις 5,2 ποσοστιαίες μονάδες. Πάντως, σε ό,τι αφορά
την Ελλάδα, αξίζει να σημειωθεί πως τα
τελευταία δύο χρόνια εξανεμίσθηκαν
πλήρως όλες οι {start}φοροελαφρύν-

σεις{end} της περασμένης 10ετίας και
μάλιστα οι πολίτες επιβαρύνθηκαν με
ακόμα μεγαλύτερες φορολογικές υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η συνολική επιβάρυνση των αμοιβών το 2000 ήταν στο
39,1% του συνολικού {start}εργατικού
κόστους{end}.
Εκτοτε, το ποσοστό αυξανόταν κάθε
χρόνο, ενώ το 2010 υποχώρησε ξανά
στα επίπεδα του 2000 (39,2%) για να
αυξηθεί η επιβάρυνση στο 42,4% το
2011 και στο 41,9% πέρυσι.

Πηγή Καθημερινή

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους,
των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού

Δ

ικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης.
1. Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε
φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή
εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή τους
καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια του
άρθρου 2 της παρούσας.
Ειδικά, για τους έγγαμους δικαιούχος είναι ο
υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 61 του
Κ.Φ.Ε.
2. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά
πρόσωπα, για την κατανάλωση πετρελαίου
εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε
αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.
3. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται
στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη
του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν
στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ.
αυτοκίνητα άνω των 3000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οχτώ μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά
δηλώνονται.

δ) Η επαγγελματική στέγη.
ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους
νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
στ) Οι κάτοικοι εξωτερικού.
Για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της
ανωτέρω β) περίπτωσης, χρησιμοποιούνται
τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του οικονομικού έτους που ταυτίζεται με το έτος λήξης
της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου
θέρμανσης.
Άρθρο 2
Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.
Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης,
εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Εισοδηματικά:
Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά
τους, που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή
της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 29 του Ν.
3986/2011, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, να ανέρχεται έως 30.000 ευρώ
για άγαμο υπόχρεο, 40.000 ευρώ για έγγαμο
υπόχρεο χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως,
για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 43.000 ευρώ, το οποίο
προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.
Για τον προσδιορισμό των κριτηρίων αυτών
χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώ-

πων, του οικονομικού έτους που ταυτίζεται
με το έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης
του πετρελαίου θέρμανσης. Τα δεδομένα της
ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και
στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων.
Στις περιπτώσεις μη υποχρέωσης σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον αιτούντα κατά την διαδικασία
υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για την
κάλυψη των εισοδηματικών κριτηρίων.
β. Ακίνητης Περιουσίας:
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας
υπόχρεου, συζύγου και προστατευόμενων,
κατά τον ΚΦΕ τέκνων, που αναγράφονται
στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του
οικονομικού έτους, που ταυτίζεται με το
έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης του
πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτή προκύπτει από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου – Φ.Α.Π. έτους 2011, να μην υπερβαίνει
τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις
300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την
υποβολή του αιτήματος χορήγησης επιδόματος, τροποποιηθούν τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Περιουσιολογίου – Φ.Α.Π. έτους 2011, δεδομένου ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 μέχρι και
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Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους,
των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού
την 30η Νοεμβρίου 2013, με αποτέλεσμα να
πληρούνται τα κριτήρια περιουσίας του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται από το δικαιούχο νέα αίτηση μέσα σε προθεσμία δύο
(2) μηνών από την τροποποίηση και ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4
και 5 της παρούσας.
Άρθρο 3
Καθορισμός του ύψους του επιδόματος.
1. Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η Ελληνική Επικράτεια κατανέμεται σε
τέσσερις κλιματικές ζώνες, ως ακολούθως:
ΖΩΝΗ Α: Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς,
Φλώρινας, Δράμας, Ευρυτανίας
ΖΩΝΗ Β : Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αρκαδίας, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης,
Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών,
Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
ΖΩΝΗ Γ : Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας,
Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας,
Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου,
Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας
ΖΩΝΗ Δ: Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου,
Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου,
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κύθηρα και νησιά
Σαρωνικού
2. Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα για τα πρώτα 120 τετραγωνικά, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, ανά
κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο
της κατοικίας, ως ακολούθως:
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΖΩΝΗ
Αν.κατ.
Αν.συν.κατ.
λίτρων πετρ.
λιτρών
θέρμ. ανά
πετρ. θερμ
τετραγωνικό.
κατοικία.
Α΄ ΖΩΝΗ		
25
3.000
Β΄ ΖΩΝΗ		
15
1.800
Γ΄ ΖΩΝΗ		
8
960
Δ΄ ΖΩΝΗ		
5
600
Σε οριακές περιπτώσεις προσδιορισμού κλιματικής ζώνης μιας κατοικίας επιλέγεται η
ευνοϊκότερη ζώνη για τον αιτούντα.
3. Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου
εσωτερικής καύσης θέρμανσης, χορηγείται
ποσό επιδόματος 0,35 ευρώ.
4. Στις περιπτώσεις αλλαγής κλιματικής ζώνης
κατά την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης,
στην νέα ζώνη μεταφέρεται το εναπομείναν
ποσοστό της κλιματικής ζώνης της προηγούμενης κατοικίας.
Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους
δικαιούχους.
1. Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα
των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της πα-

ρούσας, για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγματοποιούν
από 15 Οκτωβρίου μέχρι και την 30 Απριλίου
κάθε έτους μετά από σχετική αίτηση που αρμοδίως υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους.
Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες,
ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη
εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη.
2. α) Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν αίτηση
μέσω εφαρμογής στο δικτυακό τόπο www.
gsis.gr, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.
Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση
τα ακόλουθα στοιχεία:
- ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,
- το ονοματεπώνυμό του,
- ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων
του,
- η ένδειξη εάν επιθυμεί προκαταβολή,
- ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)
που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου,
- ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
του ακινήτου κύριας κατοικίας,
- η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί
στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
- αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο
Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,
- τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της
κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης,
- η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,
- τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου)
β) Παράλληλα οι διαχειριστές της πολυκατοικίας ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή
οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:
- τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί
την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης
της πολυκατοικίας,
- τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον
υπάρχει,
- τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,
- τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων
στις δαπάνες θέρμανσης,
- το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα
οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελμα-

τική στέγη.
γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι
χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδό τους
στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνουν, τον
Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας
πενταετίας.
δ) Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια
κατοικία ο αιτών υποβάλλει νέα αίτηση.
ε) Αρχικές ή τροποποιητικές αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, απορρίπτονται
αυτόματα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με σχετική αιτιολογία.
στ) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου
αριθμού λογαριασμού τραπέζης (IBAN) από
δύο διαφορετικούς δικαιούχους επιδόματος.
Επίσης δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου
αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για
περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά
την ίδια περίοδο θέρμανσης.
ζ) Τα μέλη διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης
(ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην υποβολή των
φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό
σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται
στο άρθρο 73 παραγρ. 2 του ν. 2960/2001 και
τις διατάξεις της αριθ. 1019446/113/0015/
ΠΟΛ.1034/14.2.2008 ΑΥΟ (ΦΕΚ 307/Β΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη
αίτηση δικαιολογητικά φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών.
Άρθρο 5
Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος και
τρόπος χορήγησης του επιδόματος.
1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) ορίζεται ως αρμόδια
υπηρεσία για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης στα δικαιούχα φυσικά πρόσωπα και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος,
ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την
επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.
Τα εισαγόμενα στοιχεία του προηγούμενου
άρθρου, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και ηλεκτρονικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)
σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις, με σκοπό να χορηγηθεί ως επίδομα
θέρμανσης το κατά περίπτωση νόμιμο ποσό,
στους νόμιμους δικαιούχους, με βάση τα κριτήρια των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.
2. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης
διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) περί
δημόσιου λογιστικού και εντός είκοσι (20)
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της
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Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους,
των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού
αίτησης του δικαιούχου. Ειδικότερα:
α) Ποσό που ισούται με το 25% επί του συνολικού δικαιούμενου ποσού του επιδόματος
θέρμανσης προκαταβάλλεται άπαξ ανά περίοδο χορήγησης κατ’ επιλογή του δικαιούχου
που αποτυπώνεται στην αίτηση του άρθρου
4 παρ. 2.
β) το υπόλοιπο του ποσού, που δικαιούται ο
αιτών βάσει της πραγματοποιηθείσας αγοράς
πετρελαίου θέρμανσης ή το συνολικό ποσό
του επιδόματος θέρμανσης στην περίπτωση
που ο δικαιούχος δεν αιτήθηκε την προκαταβολή που προβλέπεται στην παραπάνω περίπτωση, καταβάλλεται, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας και
με την υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από
τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της Γ.Γ.Δ.Ε. επεξεργάζεται περιοδικά τα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου, τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή
της και στη συνέχεια δημιουργεί:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία του
Μητρώου Δικαιούχων Επιδόματος Θέρμανσης, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία
των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.) τον
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή
IBAN, το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα στο
οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το δικαιούμενο ποσό επιδόματος.
Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής
είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την
οποία και διαβιβάζεται.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το
συνολικό ποσό επιδόματος θέρμανσης, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.
3. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση
αποστέλλεται στη 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γ.Λ. Κράτους, η
οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση
του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων
- Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών
λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των δικαιούχων. Η
ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στη Δ/νση
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
4. α. Οι σχετικές για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης πιστώσεις εγγράφονται
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, υπό ειδικό φορέα 23-200 «Γενικές

Κρατικές Δαπάνες» και ΚΑΕ 2732 – «Επίδομα
θέρμανσης».
β. Για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης η ειδική εντολή πληρωμής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επέχει θέση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
5. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών
στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών
ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, επί
Γραφείου Συμψηφισμών του Γ.Λ. Κράτους.
β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα
ακόλουθα:
i) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για
την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού
εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της
Δ24-Δ/νσης Λογαριασμών του Δημοσίου.
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παραγρ. 2
του παρόντος άρθρου.
iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την
Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της
Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού
200.
6. Η Δ24- Δ/νση Λογαριασμών του Δημοσίου, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά
πιστωτικά ιδρύματα δε θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν
λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
7. Σε περίπτωση που το καταβαλλόμενο
ποσό επιδόματος θέρμανσης υπολείπεται
του δικαιούμενου λόγω περιορισμένης αγοράς ποσότητας πετρελαίου, το υπόλοιπο καταβάλλεται τμηματικά και κατ αναλογία με
την πραγματοποίηση των επόμενων αγορών
πετρελαίου θέρμανσης από τον δικαιούχο.
8. Η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9. To επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε καμιά είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν
οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό
Δημόσιο.
10. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμιά
κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
Άρθρο 6
Έλεγχος δικαιούχων
1 Η Δ.ΗΛΕ.Δ. μετά την, κατά τις παραγρ. 1 και
2 του άρθρου 5 της παρούσας, επεξεργασία
και έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων
και των στοιχείων που επεξεργάζεται από το
πληροφοριακό σύστημα πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), δημιουργεί στο TAXIS καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή ανά αρμόδια
Δ.Ο.Υ., που περιλαμβάνουν τους αιτούντες
για τους οποίους προκύπτουν αμφιβολίες ως
προς τη νομιμοποίησή τους, τη νομιμότητα
των συναλλαγών ή τα δικαιούμενα ποσά.
2 Οι κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενες κα-

ταστάσεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις
αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου οι Υπηρεσίες
αυτές να πραγματοποιήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους για την εξακρίβωση των
πραγματικών περιστατικών.
3 Οι Δ.Ο.Υ. μετά την διενέργεια του ελέγχου,
προβαίνουν σε συμπλήρωση των καταστάσεων με τις διαπιστώσεις τους και τις αποστέλλουν, έστω και τμηματικά στη Δ.ΗΛΕ.Δ.
για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας πληρωμής των δικαιούχων.
4 Κατά τα λοιπά, ως προς τον έλεγχο των δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3492/2006 (Α΄ 210).
Άρθρο 7
Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης επιδόματος και αποτελεσμάτων επεξεργασίας.
1. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του
ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος
μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας,
δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση επανεξέτασης στη Δ.ΗΛΕ.Δ.
της Γ.Γ.Δ.Ε., στην οποία θα τεκμηριώνει τους
λόγους ένστασης.
2. Η Δ.ΗΛΕ.Δ., διαβιβάζει τα αιτήματα επανεξέτασης των ενδιαφερόμενων στην αρμόδια
για τη φορολογία τους Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία, προκειμένου να εξεταστεί η εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 3 της παρούσας.
3. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά τον έλεγχο και σε
περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου
του αιτήματος, προβαίνουν αυτοδίκαια ή
υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η Δ.ΗΛΕ.Δ.
επανεκκαθαρίζει την αίτηση.
Άρθρο 8
Καταλογισμός ανοικείως λαβόντων και επιβολή προστίμων.
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που
προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα, που αναγράφουν ψευδή
στοιχεία στην αίτηση τους, επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, στις περιπτώσεις μη νόμιμης είσπραξης επιδόματος
θέρμανσης ή είσπραξης ποσού επιδόματος
μεγαλύτερου του δικαιούμενου, ή είσπραξης
προκαταβολής χωρίς να προκύπτει από την
προβλεπόμενη διασταύρωση των στοιχείων
η αγορά πετρελαίου θέρμανσης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται σε
βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών ή του νομίμως
εξουσιοδοτημένου απ΄ αυτόν οργάνου και
εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
3. Όσον αφορά τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εφαρμογή
έχουν τα πρόστιμα της παραγρ. 9 του άρθρου
147 του Ν. 2960/2001.

