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Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

.:: επιγραμματικά::.
- Αρ. πρωτ.: 244/8.12.2014
Έλεγχος Φορολογικής Ενημερότητας κατά την σύσταση
των εταιρειών με τη διαδικασία της ΥΜΣ του ν. 3853/2010
- Αρ. πρωτ.: Δ12 1006031 ΕΞ
2015/19.1.2015
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα
έσοδα φυσικών προσώπων
που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα
- Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1008780
ΕΞ 2015/23.1.2015
Πλήρωση του όρου της αμοιβαιότητας βάσει της ΠΟΛ.
1268/11, όταν δεν υπάρχει
ΦΠΑ ή άλλος αντίστοιχος
φόρος στο άλλο κράτος
- Επιστροφή της επιβάρυνσης 2% στο ποσό της 2ης
δόσης του χρεωστικού υπολοίπου Φ.Π.Α. που τυχόν
επιβλήθηκε από 1/1/2014
Αρ.
πρωτ.:
οικ.
3631/87/27.1.2015
Παροχή πληροφοριών για
θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11

Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη
υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής
δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του
πραγματικού χρόνου διακοπής

Η

προθεσμία που είχε
δοθεί μέχρι 30/01/2015
με το ΔΕΣ 1130662 ΕΞ
2014/25.9.2014 έγγραφό μας
για την εκπρόθεσμη υποβολή
δήλωσης διακοπής εργασιών,
πέραν του έτους, βάσει του
πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την
31η Μαρτίου 2015.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών
τους, σύμφωνα με τις 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19.3.2001, 1016769/389/ΔΜΒ/
ΠΟΛ.1028/21.2.2003 και 1053873/867/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/28.5.2009 εγκυκλίους, να
υποβάλλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η
έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4), μέχρι 31 Μαρτίου 2015.
Επιπλέον, για την ενημέρωση των φορολογουμένων, η υπηρεσία μας, έχει προβεί
σε ενέργειες για την ηλεκτρονική ανάρτηση σχετικού με το θέμα κειμένου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Αν ενδιαφέρεστε να
προβάλετε την
επιχείρηση σας
επικοινωνήστε στο
210 8253445
ή
email: pofee@otenet.gr
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Αρ. πρωτ.: 244/8.12.2014
Έλεγχος Φορολογικής Ενημερότητας κατά την σύσταση των
εταιρειών με τη διαδικασία της ΥΜΣ του ν. 3853/2010

Έ

λεγχος Φορολογικής Ενημερότητας κατά την σύσταση των
εταιρειών με τη διαδικασία της

ΥΜΣ του ν. 3853/2010
Σχετικά:
1. Νόμος 3853/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Άρθρο 44 παραγρ. 2, του νόμου
4262/2014.
3. ΚΥΑ K1-802/23.3.2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
4. Έγγραφα σας αρ.πρωτ. Κ2-2568/1-72014 και αρ. πρωτ. Κ2-4497/6-10-2014
5. Έγγραφο αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Α
1148525 ΕΞ2014/4-11-2014 της Δ/νσης
Εισπράξεων της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών
6. Έγγραφο αρ.πρωτ. 482/20-11-2014
της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και
με δεδομένο ότι, κατά την διαδικασία
απόδοσης ΑΦΜ σε υπό σύσταση εταιρεία, μέσω της ΥΜΣ, η οποία/ όπως
γνωρίζετε γίνεται μέσω Web Service
απευθείας από το Πληροφοριακό σύστημα του TAXIS, όπου και πραγματο-

ποιείται έλεγχος, για ύπαρξη φορολογικής ενημερότητας των εταίρων ιδρυτών

Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον

της εταιρείας από το TAXIS, και όπου

αποφασισθεί η μη κατάργηση της φο-

εξακολουθεί να απαιτείται αυτή (η Φο-

ρολογικής ενημερότητας, επίσης πα-

ρολογική ενημερότητα), παρακαλούμε

ρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες,

όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέρ-

έτσι ώστε κατά την διαδικασία σύστα-

γειες συντονισμού των εμπλεκομένων

σης μέσω Web Service να γίνεται δεκτό,

υπηρεσιών προκειμένου να τροποποιη-

όχι μόνο το «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕ-

θεί σχετικά το παρεχόμενο web service.

ΡΟΤΗΤΑΣ» που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.,
(με το έντυπο Α7 του TAXIS), αλλά και

Σε κάθε περίπτωση, από πλευράς μας,

το «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

έχουμε δώσει Οδηγίες στη Κ.Υ. ΓΕΜΗ

που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του

της ΚΕΕ, έτσι ώστε να τροποποιηθεί η

TAXIS, το οποίο μέχρι στιγμής δεν γίνε-

εφαρμογή του ΓΕΜΗ, ταυτόχρονα με την

ται δεκτό.

αντίστοιχη τροποποίηση της διεπαφής
από πλευράς TAXIS, έτσι ώστε να μην
απαιτείται προσκόμιση, καταχώρηση

Ο Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου

και έλεγχος της φορολογικής ενημερότη-

Μιχαήλ Σφακιανάκης

τας των ιδρυτών των Εταιρειών.
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Αρ. πρωτ.: Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα φυσικών
προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Μ

ε αφορμή ερωτήματα που

2. Επειδή τα αναφερόμενα στο ως άνω

υπεβλήθησαν στην υπηρεσία

έγγραφο ισχύουν γενικότερα για φυσικά

μας, αναφορικά με το παρα-

πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική

πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

δραστηριότητα, κατ’ ανάλογη εφαρμογή
γίνεται δεκτό, ότι τα ποσά των ασφαλι-

1. Με το με Α.Π. Δ12Α 1170320 ΕΞ

στικών εισφορών των φυσικών προσώ-

2014/30.12.2014 έγγραφο και βάσει των

πων που ασκούν επιχειρηματική δρα-

αναφερομένων σε αυτό έγινε δεκτό, ότι

στηριότητα που αφορούν την περίοδο

τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών

1.1-31.12.2014 και τα οποία καταβάλλο-

των δικηγόρων που αφορούν το φορο-

νται μέσα στο έτος 2015 και ειδικότερα

λογικό έτος 2014 και τα οποία καταβάλ-

από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη προθε-

λονται από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη

σμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός

προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφα-

φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της,

λιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν πα-

μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάρι-

ράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από

στα έσοδα του φορολογικού έτους 2014.

τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού
έτους αυτού.

3. Επίσης σας γνωρίζουμε, ότι από το

συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
22 και 23 του ΚΦΕ (ν.4172/2013) προκύπτει, ότι ειδικά για τις εισφορές που
αφορούν τις χρήσεις των ετών 2012 και
μετά και που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση
θα εκπίπτουν στο έτος που πραγματικά
καταβάλλονται.
4. Το Αυτοτελές Τμήμα Β΄-ΚΦΑΣ προς
το οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις τυχόν δικές του ενέργειες
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1008780 ΕΞ 2015/23.1.2015

Πλήρωση του όρου της αμοιβαιότητας βάσει της
ΠΟΛ. 1268/11, όταν δεν υπάρχει ΦΠΑ ή άλλος
αντίστοιχος φόρος στο άλλο κράτος
ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 1480ΚΤ/880/ΑΣ 116/20.1.2015 της Δ/νσης Εθιμοτυπίας του ΥΠΕΞ

Κ

ατόπιν του ανωτέρω εγγράφου
του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το εάν πληρούται ο όρος
της αμοιβαιότητας, βάσει της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1268/30.12.2011, στην περίπτωση που η χώρα μιας διπλωματικής
αποστολής στην Ελλάδα δεν επιβάλλει
ΦΠΑ ή άλλο παρόμοιο αναλογικό φόρο
στην τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών,
σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με τις Υπουργικές Αποφάσεις
Π.7089/703/1986 (ΦΕΚ 784Β΄) και
ΠΟΛ.1285/22.12.1994 (ΦΕΚ 15Β΄)
οι οποίες αντικαταστάθηκαν από
την
ΠΟΛ.1268/30.12.2011
(ΦΕΚ
Β΄39/20.1.2012), ορίζεται η διαδικασία
άμεσης απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών
που πραγματοποιούνται στα πλαίσια
των ρυθμίσεων των διπλωματικών και
προξενικών σχέσεων, η οποία παρέχεται μόνο με τον όρο της αμοιβαιότητας.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 3.α) της
ΠΟΛ.1268/30.12.2011 ορίζεται ότι «Οι
διπλωματικές και προξενικές αποστολές, καθώς και οι διπλωματικοί και
προξενικοί υπάλληλοι και το αλλοδαπό
διοικητικό και τεχνικό προσωπικό απαλ-

λάσσονται υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.»
Το Υπουργείο Εξωτερικών εγκρίνει κατόπιν σχετικής αίτησης, σύμφωνα με το
άρθρο 4 της ΑΥΟ, μια απαλλασσόμενη
από ΦΠΑ αγορά, αφού ελέγξει την προϋπόθεση της πλήρωσης της αμοιβαιότητας.
Στα πλαίσια αυτά, στην περίπτωση που
στη χώρα ξένης διπλωματικής αποστολής δεν υφίσταται φόρος ίδιος ή παρόμοιος με τον φόρο προστιθέμενης αξίας
ο οποίος να επιβάλλεται αναλογικά στην
τιμή των αγαθών ή των υπηρεσιών και
για όσο χρόνο τέτοιος φόρος δεν επιβάλλεται, γίνεται δεκτό από τη Διοίκηση
ότι πληρούται ο όρος της αμοιβαιότητας,
δεδομένου ότι ούτε η ελληνική διπλωματική αποστολή κατά την παραμονή της
στη χώρα αυτή επιβαρύνεται με ΦΠΑ ή
άλλο φόρο ισοδυνάμου αποτελέσματος.
Για τον έλεγχο της πλήρωσης του όρου
της αμοιβαιότητας, αρμόδιο παραμένει
το ΥΠΕΞ, βάσει της προαναφερόμενης
υπουργικής απόφασης.
Η Γεν.Γραμματέας
Αικ. Σαββαΐδου

Επιστροφή της επιβάρυνσης 2% στο ποσό
της 2ης δόσης του χρεωστικού
υπολοίπου
Φ.Π.Α. που τυχόν επιβλήθηκε από 1/1/2014

Μ

ε σκοπό την άρση των αδικιών και την ορθή εφαρμογή
του νόμου αναφορικά με την
επιβάρυνση 2% στη δεύτερη δόση του
χρεωστικού υπολοίπου ΦΠΑ και κατόπιν ερωτημάτων των φορολογουμένων,
η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου υπέγραψε
εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζονται
τα εξής:
Με το Ν. 4254/2014 καταργήθηκε αναδρομικά και από 1/1/2014 η επιβάρυνση
του 2% που υπολογιζόταν στη δεύτερη
δόση του χρεωστικού υπολοίπου των
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Επειδή
έχει παρατηρηθεί ότι το σύστημα υπολογίζει την εν λόγω επιβάρυνση, χωρίς να οφείλεται, όσοι φορολογούμενοι
έχουν επιβαρυνθεί από 1/1/2014 με ποσοστό 2% επί της δεύτερης δόσης του
χρεωστικού υπολοίπου ΦΠΑ δύνανται
με αίτησή τους προς την αρμόδια για τη
φορολογία τους Δ.Ο.Υ. να ζητήσουν την
άμεση επιστροφή του ποσού αυτού.
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Αρ. πρωτ.: οικ. 3631/87/27.1.2015
Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση
κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11

Κ

ατόπιν ερωτημάτων τα οποία αφορούν
στην ετήσια κανονική άδεια, καθώς και το
έντυπο Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), σας γνωρίζουμε, προς
διευκόλυνσή σας, τα εξής:

του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, να χορηγήσει τμηματικά
την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία
αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στην υπόχρεη επιχείρηση.

Α. Με τις διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, ο οποίος
αποτελεί το θεμελιώδες και αναγκαστικού δικαίου
νομοθέτημα για την χορήγηση της ετήσιας άδειας
μετ’ αποδοχών στους εργαζόμενους του ιδιωτικού
τομέα, ορίζεται το πεδίο εφαρμογής και ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο, το χρόνο, τις αποδοχές και τις προϋποθέσεις
χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας των
εργαζομένων.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός
δικαιούται να λάβει την ετήσια κανονική άδεια
με αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του
στην υπόχρεη
επιχείρηση και
υπολογίζεται
όπως ανωτέρω. Η άδεια
αυτή επαυξάνεται κατά μία
(1) εργάσιμη
ημέρα για κάθε
έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου
μέχρι τις είκοσι
έξι (26) εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή μέχρι τις είκοσι δύο
(22) ημέρες αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Κατά
το τρίτο ημερολογιακό έτος καθώς και τα επόμενα
ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την
ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του
έτους αυτού.

Μέχρι την έκδοση της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 (άρθρο
5), ο εν λόγω νόμος έθετε για το σύνολο των εργαζομένων της χώρας (εργαζόμενοι ορισμένου και
αορίστου χρόνου) την ίδια βασική προϋπόθεση
για τη γένεση αξίωσης χορήγησης ετήσιας άδειας
με αποδοχές, ήτοι τη συμπλήρωση βασικού χρόνου αναμονής 12 μηνών.
Με το άρθρο 5 της ως άνω ΕΓΣΣΕ ο βασικός
χρόνος αναμονής μειώθηκε σε 10 μήνες συμπληρωμένους, ενώ με τη διάταξη του άρ. 6 του
ν. 3144/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄111) καθώς και αυτή του
άρ.1 του Ν.3302/2004 (Φ.Ε.Κ. ‘Α 267) εισήχθη
μια σημαντική αναδιάρθρωση του δικαίου της
ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, με τις ανωτέρω συνδυαζόμενες ρυθμίσεις καταργήθηκε ο βασικός χρόνος αναμονής
για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης κανονικής
άδειας με αποδοχές.
Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 267), που αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (Φ.Ε.Κ.
Α΄229), καθώς και την αρ. πρωτ. 3392/01-032005 εγκύκλιο του Υπουργού Απασχόλησης,
κάθε μισθωτός ο οποίος συνδέεται με σύμβαση
εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια με
αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης του
σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση.
Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικά (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα
που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης άδειας
υπολογίζεται βάσει ετήσιας αδείας 20 εργασίμων
ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας
και 24 εργασίμων ημερών επί εξαημέρου, η οποία
αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχούς απασχόλησης.
Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώ-

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.16 του αρ.3 του
Ν.4504/1966, οι μισθωτοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται κατ' έτος και επιδόματος αδείας ίσου προς
το σύνολο των αποδοχών αδείας αναπαύσεως,
υπό τον περιορισμό ότι το επίδομα αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδοχές ενός 15νθημέρου για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και
των 13 εργάσιμων ημερών για όσους μισθωτούς
αμείβονται με ημερομίσθιο. Το ως άνω επίδομα
καταβάλλεται μαζί με τις αποδοχές αδείας του
μισθωτού.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Α.Ν.
539/1945, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15
του άρθρου 3 του Ν. 4504/1966, σε συνδυασμό
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945,
όπως ισχύει, με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004,
καθώς και με την αρ.πρ. 3321/1-3-2005 Εγκύκλιο
επί του άρθρου αυτού, η κανονική άδεια θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να έχει εξαντληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, ακόμη
και εάν δεν έχει ζητηθεί από τον εργαζόμενο.

Δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται μεταφορά της
αδείας σε επόμενο έτος, έστω και αν αυτό έγινε
με τη συναίνεση του εργαζομένου, η αξίωση για
την άδεια μετατρέπεται σε χρηματική με τη λήξη
του ημερολογιακού έτους. Επισημαίνεται δε, ότι,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του
Ν.Δ. 3755/1957, με το οποίο προστέθηκε εδάφιο
στην παρ.1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 539/1945, καθώς και τη σχετική νομολογία, σε περίπτωση μη
χορήγησης από
τον εργοδότη
λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα,
αμέλεια κ.λ.π.),
της άδειας που
δικαιούται
ο
εργαζόμενος
εντός του ημερολογιακού
έτους (ή εντός
της προβλεπόμενης χρονικής
διάρκειας συμβάσεως ορισμένου χρόνου), ο
εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν
τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση
100% (Α.Π. 1568/99,Α.Π. 581/99, Α.Π. 331/2003
ΠΟΛ. Πρωτ. Αθηνών 815/2003). Εύλογο είναι ότι
το ίδιο ισχύει και επί συμβάσεων ορισμένου χρόνου των οποίων η διάρκεια έληξε χωρίς να έχει
χορηγηθεί η νομίμως προβλεπόμενη άδεια.
Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του
Ν. 1346/1983, σε περίπτωση λύσης της σχέσης
εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο
(απόλυση, αποχώρηση απ’ την εργασία κ.λ.π.)
πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται,
ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα
έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί άδεια.
Οι ως άνω διατάξεις περί αδείας ισχύουν για το
σύνολο των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων ορισμένου χρόνου,
καθώς δεν υφίσταται πλέον βασικός χρόνος
αναμονής για τη θεμελίωση δικαιώματος ετήσιας
άδειας με αποδοχές.
Αυτό άλλωστε προκύπτει και από το γεγονός ότι
νομικό έρεισμα για την έκδοση των ρυθμίσεων
του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 απετέλεσε η απόφαση του ΔΕΚ C-173/99, BECTU, η οποία ερμήνευσε το άρθρο 7 της Οδηγίας 93/104/ΕΚ, σχετικά με τα χορήγηση ετήσιας άδειας με αποδοχές),
και αφορούσε το δικαίωμα λήψης κανονικής
άδειας με αποδοχές εργαζόμένων που απασχολούνταν βάσει συμβάσεων μικρής διάρκειας (συχνά μικρότερης από δεκατρείς εβδομάδες στον
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Αρ. πρωτ.: οικ. 3631/87/27.1.2015
Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση
κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11
ίδιο εργοδότη). Το δικαστήριο στην προκειμένη
περίπτωση έκρινε ότι «…τέτοιοι εργαζόμενοι
(απασχολούμενοι στο πλαίσιο συμβάσεων μικρής διάρκειας) βρίσκονται συχνά σε κατάσταση
επισφαλέστερη εκείνης των απασχολουμένων
βάσει συμβάσεων μεγαλύτερης διάρκειας, οπότε
η μέριμνα για την προστασία της υγείας και της
ασφάλειάς τους, σύμφωνα με το στόχο της οδηγίας 93/104, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία».
Β. Πέραν τούτων, με τη διάταξη του άρθρου 4 του
Ν.539/1945 και προς διευκόλυνση της πραγματικής εφαρμογής του νόμου, εισήχθη η υποχρέωση
τήρησης εκ μέρους του εργοδότη Βιβλίου Αδειών.

ισχύει.
Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζεται
κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της παρούσης.»
Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτουν σαφώς
τα εξής:
α). Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να τηρούν
το εν λόγω βιβλίο (ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης του δηλ. ειδικό βιβλίο ή μηχανογραφημένες σελίδες) και να θέτουν στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. τα στοιχεία που
αυτό περιλαμβάνει.

Συγκεκριμένα, με την πεβ) Οι εργοδότες
στον έντυπο Ε11 (Γνωστορίπτωση 2 της Υποπαραέχουν την υποχρέποίηση στοιχείων ετήσιας
γράφου ΙΑ.5 του άρθρου
ωση να γνωστοποικανονικής άδειας), θα πρέπει
πρώτου του Ν. 4254/2014
ούν ηλεκτρονικά στο
να καταχωρούνται, εντός του
(Φ.Ε.Κ. Α΄85), που αντικαπληροφοριακό σύμηνός Ιανουαρίου (από 1/01
τέστησε την παράγραφο
στημα του Υπουρέως και 31/01 εκάστου έτους),
3 του άρθρου 4 του α.ν.
γείου
Εργασίας,
στοιχεία των εργαζομένων που
539/1945 (Α΄ 229), όπως
Κοινωνικής Ασφάέλαβαν την ετήσια άδεια και το
ισχύει:
λισης και Πρόνοιας
«3α. Κάθε εργοδότης οφείΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ−ΙΚΑ−
επίδομα αδείας κατά το προηλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το
γούμενο ημερολογιακό έτος και ΕΤΑΜ, με την ονοοποίο δύναται να είναι και
μασία «ΕΡΓΑΝΗ»,
έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό
σε μορφή μηχανογραφημέεντός του μηνός Ια«Βιβλίο Αδειών»
νων σελίδων.
νουαρίου, στοιχεία
Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχατων εργαζομένων
νογραφημένες σελίδες πρέπου έλαβαν την ετήπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την σια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις γούμενο ημερολογιακό έτος.
παρακάτω στήλες:
Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρό- Ως προς την δεύτερη αυτή υποχρέωση, επισληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, σημαίνεται ότι οι αναγκαίες λεπτομέρειες για
χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας την τήρησή της, εμπεριέχονται στην υπ’ αριθμ.
αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδι- 49327/10702/22.12.2014 Απόφαση του Υπουρκώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας γού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόσυμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος νοιας που τροποποίησε και συμπλήρωσε την υπ’
του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κα- αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β΄2390/08-09νονικής άδειας.
2014) όμοια Απόφαση.
Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που Συγκεκριμένα, στον έντυπο Ε11 (Γνωστοποίηση
ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμο- στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), θα πρέπει
γής του παρόντος.
να καταχωρούνται, εντός του μηνός Ιανουαρίου
β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί (από 1/01 έως και 31/01 εκάστου έτους), στοιηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του χεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούκαι Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ−ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, με την μενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί
ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουα- στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών». Σημειώνεται ότι η
ρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την σχετική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του
ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προ- εν λόγω εντύπου παρατάθηκε με την αρ.πρωτ.
ηγούμενο ημερολογιακό έτος.
2640/715/21.1.2015 (Β΄ 160) Απόφαση του
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυ- Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
τής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργα- Πρόνοιας, για το έτος 2015, έως την 28 Φεβρουνα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα αρίου 2015.
με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄170) όπως

Ευνόητο είναι ότι, ότι όπως σαφώς προκύπτει
από το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, στο «Βιβλίο
Αδειών», που αποβλέπει στην αποτύπωση της
πραγματικής εικόνας της επιχείρησης, θα πρέπει
να καταχωρίζεται το σύνολο των εργαζομένων
της επιχείρησης, δεδομένου ότι οι διατάξεις περί
χορήγησης ετήσιας κανονικής άδειας είναι αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται ετήσια κανονική άδεια.
Επομένως, με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών», αναφορικά
με τις δικαιούμενες και τις πραγματικά χορηγηθείσες ημέρες αδείας του συνόλου των εργαζομένων
και σύμφωνα με τις αντίστοιχες πραγματικά καταβληθείσες αποδοχές χορηγηθείσας αδείας και
επιδόματος αδείας, θα συμπληρώνεται αντίστοιχα και το έντυπο Ε11.
Πιο συγκεκριμένα,
-Σε περίπτωση κατά την οποία, χορηγήθηκε το
σύνολο της νομίμως δικαιούμενης άδειας εντός
του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης των αντίστοιχων στηλών του Εντύπου Ε11.
-Σε περίπτωση, κατά την οποία, παρανόμως δεν
χορηγήθηκε το σύνολο της νομίμως δικαιούμενης
άδειας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, συμπληρώνεται, μεταξύ των άλλων, ο
αριθμός των χορηγηθεισών ημερών αδείας (εάν
υφίστανται), καθώς και οι πραγματικώς καταβληθείσες αποδοχές αδείας και επιδόματος αδείας.
-Σε περίπτωση, λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού (όπως ιδίως, καταγγελία σύμβασης ή
οικειοθελή αποχώρηση) με οποιονδήποτε τρόπο
πριν χορηγηθεί το σύνολο της αδείας, εκτός της
συμπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου
Ε11, θα πρέπει να αναγράφεται στη στήλη των
παρατηρήσεων, ο λόγος της μη χορήγησης του
συνόλου της δικαιούμενης άδειας.
-Τέλος, εάν ο λόγος μη χορήγησης του συνόλου
ή μέρους της δικαιούμενης αδείας είναι η αντικειμενική αδυναμία χορήγησής της, εκ μέρους
του εργοδότη, όπως ιδίως λόγω μακροχρόνιας
ασθένειας, ειδικών αδειών που οφείλονται σε
εγκυμοσύνη/μητρότητα, άδειας άνευ αποδοχών,
στράτευσης κ.λ.π., του εργαζομένου, θα πρέπει,
εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών στηλών
του εντύπου Ε11, να αναγράφεται στη στήλη των
παρατηρήσεων η αιτία της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΩΛΗ

