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Καµία ειδική επίπτωση
για όσους δεν υπαχθούν
στην περαίωση
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την
περαίωση δίνει και πάλι το
υπουργείο Οικονοµικών,
µε αφορµή δηµοσιεύµατα σχετικά
µε την εφαρµογή των σχετικών
διατάξεων.

Σελ: 2
ΟΑΕ∆: Πρόγραµµα
για νεοεισερχόµενους
στην αγορά εργασίας
Aρχίζει από Παρασκευή 28
Οκτωβρίου, η υποβολή αιτήσεων για
συµµετοχή επιχειρήσεων και
εργοδοτών του ιδιωτικού τοµέα στο
νέο πρόγραµµα του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
για την απόκτηση εργασιακής
εµπειρίας µέσω της απασχόλησης
10.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24
ετών, νεοεισερχοµένων στην αγορά
εργασίας.

Σελ: 3
Τι πρέπει να γνωρίζετε
σε περίπτωση
που λάβετε εκκαθαριστικό
περαίωσης
Πρόκειται για τα εκκαθαριστικά
σηµειώµατα της περαίωσης που
λαµβάνουν αυτές τις ηµέρες
ελεύθεροι επαγγελµατίες και
επιχειρηµατίες που έχουν
εκκρεµότητες µε την Eφορία και
καλούνται να «καθαρίσουν» οριστικά
µε τις φορολογικές αµαρτίες του
παρελθόντος.

Σελ: 4

∆ΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το Επιµελητήριο Πρέβεζας, σε συνεργασία µε το
Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΕΟΜΜΕΧ, πρόκειται να υλοποιήσει
ειδικά σχεδιασµένο για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις –
µέλη του, ταχύρυθµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (υπό
µορφή εργαστηρίου) που στοχεύει στην ενηµέρωση,
υποστήριξη και στην ενδυνάµωση των επιχειρήσεων µελών του, µέσω της παρουσίασης τεχνικών διαχείρισης
και παροχής πρακτικών συµβουλών προκειµένου να
αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικότερα τους κινδύνους και
να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες από τις επιπτώσεις της
αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας.
Το πρόγραµµα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του
Εκπαιδευτικού Προγράµµατος «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» του
ΕΟΜΜΕΧ και θα έχει διάρκεια 5 ώρες, δηλαδή, η θεµατική
ενότητα θα ολοκληρώνεται µέσα σε ένα απόγευµα.
Πρόκειται για την ακόλουθη θεµατική ενότητα:

1. ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - ΜΜΕ: Αυτό-διάγνωση
προβληµάτων και τεχνικές παρέµβασης
το εκπαιδευτικό της περιεχόµενο περιλαµβάνει θέµατα
όπως:
Eπιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στις επιχειρήσεις
Τεχνική αυτο-διάγνωσης των επιπτώσεων της
οικονοµικής κρίσης µέσα στην επιχείρηση
(παρουσίαση εργαλείου αυτο-διάγνωσης και
εκπαίδευση στην εφαρµογή του)
Τεχνικές παρέµβασης για την αντιµετώπιση και
διαχείριση προβληµάτων, όπου αυτά εντοπίζονται µετά
από την εφαρµογή του εργαλείου αυτο- διάγνωσης,
στους τοµείς :

των πωλήσεων
της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης
της κοστολόγησης
της διαχείρισης του προϊόντος
της τιµολόγησης
της διαφήµισης.
Το παραπάνω εργαστήρι µπορούν να
παρακολουθήσουν µόνο επιχειρηµατίες – µέλη του
Επιµελητηρίου Πρέβεζας καθώς και συνεργάτες αυτών,
δηλαδή µέλη µιας οικογενειακής επιχείρησης που
ασχολούνται ενεργά µε αυτή, νέοι που πρόκειται να
διαδεχτούν την επιχείρηση ή και εργαζόµενοι, κατόπιν
επιθυµίας του εργοδότη-µέλους µας. Σε κάθε
περίπτωση, το δικαίωµα παρακολούθησης θα απορρέει
από µια συγκεκριµένη επωνυµία, καταχωρηµένη στο
µητρώο µελών του Επιµελητηρίου και αφού έχει
συµπληρωθεί η σχετική αίτηση συµµετοχής.
Για να πραγµατοποιηθεί το παραπάνω σεµινάριο,
δεδοµένου του κόστους για το Επιµελητήριο,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συµπλήρωση ενός
ελάχιστου αριθµού συµµετεχόντων (20 άτοµα).
Παρακαλούνται τα µέλη µας που θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον συµµετοχής να είναι συνεπείς. Ακύρωση
συµµετοχών σε περίπτωση ανάγκης, τουλάχιστον δυο
µέρες πριν τη διεξαγωγή των σεµιναρίων.
Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στις 20 Νοεµβρίου
2010 στο Καναλάκι, 21 Νοεµβρίου στην πόλη της
Πρέβεζας και στις 22 Νοεµβρίου στη Φιλιππιάδα .
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να
επικοινωνείτε µε το Επιµελητήριο στο τηλέφωνο 26820
29414 (Υπεύθυνη κ. Μαρία Τασούλη).

www.prevezachamber.gr

Η ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πρέβεζας
λειτουργεί µε νέα αναβαθµισµένη µορφή.

∆ιατηρείτε τις πόλεις
του Νοµού µας καθαρές
www.prevezachamber.gr
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Από τα Γραφεία ΟΕΥ ελληνικών πρεσβειών,
ανακοινώθηκε το ενδιαφέρον των παρακάτω
εταιριών για αγορά ελληνικών προϊόντων. Οι
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν
απευθείας µε τις εν λόγω εταιρίες.
Όνοµα εταιρίας:
∆ραστηριότητα:
∆ιεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ.Ταχυδροµείο:
Περιγραφή αιτήµατος:

Όνοµα εταιρίας:
∆ιεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Χώρα:

SODICO
Τεχνουργήµατα διάφορα (96)
86 rue Voltaire
Montreuil / 93100
ΓΑΛΛΙΑ
00336 88 10 85 36
jean.akerman@yahoo.fr
Ο κύριος Jean AKERMAN
επικοινώνησε µε το Γραφείο
ΟΕΥ Παρισίων, και ζήτησε
κατάσταση ελληνικών
βιοτεχνικών επιχειρήσεων που
παρασκευάζουν από µίµηση
αρχαίων κοσµηµάτων
προκειµένου να τα εισάγουν
στη Γαλλια.
NAJIB EST., INC
7184 TROY HILL DR., SUITE C
ELKRIDGE, MD 21075
ELKRIDGE, MARYLAND / 21075
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ
(+1) 410.379.2267
(+1) 240.337.6468
www.najibest.com
maher@shamra.com

Τηλέφωνο:
ΦΑΞ:
Website:
Ηλ.Ταχυδροµείο:
Περιγραφή αιτήµατος: ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ
ΕΛΛΑ∆Α ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Όνοµα εταιρίας:
∆ιεύθυνση:
Πόλη/Τ.Κ.:
Χώρα:
Τηλέφωνο:

New One Trading Co
Pusan - Korea
Pusan / 000
ΚΟΡΕΑ, ΝΟΤΙΟΣ
82-51-441-3883, 82-51-4412460, 82-51-441-2461
ΦΑΞ:
82-51-441-3884
Ηλ.Ταχυδροµείο:
newone00@korea.com
Περιγραφή αιτήµατος: Η κορεατική επιχείρηση New
One Trading Co ενδιαφέρεται
για εισαγωγή ελληνικού
ελαιολάδου. Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνήσουν
τον κ. Kim Kook Sub, Tel.: 82-51441-3883, 82-51-441-2460, 8251-441-2461 Fax: 82-51-4413884,

Η επιλογή της αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας
αποστολής εκκαθαριστικών και απευθείας
εξόφλησης µέσω των τραπεζών έχει ως µοναδικό
στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας και χρόνου
και πόρων για όσους φορολογούµενους επιλέξουν
να υπαχθούν.

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την περαίωση δίνει και πάλι
το υπουργείο Οικονοµικών, µε αφορµή
δηµοσιεύµατα σχετικά µε την εφαρµογή των
σχετικών διατάξεων.
Οι φορολογούµενοι που είναι πιστοποιηµένοι
χρήστες του taxis net, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν το
σηµείωµα της περαίωσής τους στη διεύθυνση
https://www.gsis.gr/taxisnet/per2010/index.jsp.
Πιο συγκεκριµένα όπως επισηµαίνει το ΥΠΟΙΚ:
Η υπαγωγή στις ρυθµίσεις για την εκούσια
κατάργηση φορολογικών διαφορών είναι
απολύτως προαιρετική και παρέχεται ως δυνητική
επιλογή σε οποιονδήποτε επιθυµεί να την
αξιοποιήσει για το κλείσιµο ανέλεγκτων χρήσεων.
· Οποιοσδήποτε φορολογούµενος παραλαµβάνει
εκκαθαριστικό σηµείωµα, αλλά δεν επιθυµεί να
υπαχθεί στη ρύθµιση µπορεί να το αγνοήσει χωρίς
καµία επίπτωση.
Εκκαθαριστικά σηµειώµατα αποστέλλονται σε
όλους τους φορολογούµενους εφόσον στο
µηχανογραφικό σύστηµα του Υπουργείου
Οικονοµικών εµφανίζονται να έχουν ανέλεγκτες
χρήσεις την περίοδο 2000-2009 κατά τη διάρκεια των
οποίων για τις φορολογικές αρχές θεωρούνταν
οικονοµικά ενεργοί.
Η επιλογή του φορολογούµενου να µην υπαχθεί
στην περαίωση, δεν επιφέρει καµία ειδική δυσµενή
συνέπεια και δεν αποτελεί κριτήριο για τη στόχευση
µελλοντικών ελέγχων.
Η υπαγωγή του φορολογούµενου στις
ρυθµίσεις εκούσιας κατάργησης φορολογικών
διαφορών σηµαίνει φορολογικό κλείσιµο των
χρήσεων που θα επιλέξει να περαιώσει, για τις
οποίες δεν χρειάζεται να ελεγχθεί στο µέλλον.

Οποιοσδήποτε φορολογούµενος δεν συµφωνεί
µε τα δεδοµένα του εκκαθαριστικού σηµειώµατος
που θα παραλάβει ή διαπιστώνει λάθη, µπορεί να
απευθυνθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για επανέλεγχο
των στοιχείων πριν την πραγµατοποίηση
οποιασδήποτε καταβολής.
Οποιοσδήποτε φορολογούµενος
παραλαµβάνει εκκαθαριστικό που θεωρεί ότι µε
κανένα τρόπο δεν θα έπρεπε να απευθύνεται σε
αυτόν - π.χ. δεν είχε ασκήσει ποτέ ελεύθερο
επάγγελµα, επιτήδευµα ή επιχειρηµατική
δραστηριότητα - µπορεί να το αγνοήσει.
Η υπαγωγή στη ρύθµιση ξεκινάει αυτόµατα
εφόσον ο φορολογούµενος αποδεχτεί τα ποσά που
αναγράφονται στο εκκαθαριστικό - ή όπως αυτά
τροποποιηθούν από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. εφόσον ο
ίδιος ο φορολογούµενος έχει απευθυνθεί έχοντας
εντοπίσει λάθη - και ξεκινήσει τη διαδικασία
εξόφλησης.
Τονίζεται ότι, εφόσον όλοι οι επαγγελµατίες,
επιτηδευµατίες και ασκoύντες επιχειρηµατική
δραστηριότητα θα παραλάβουν εκκαθαριστικά
σηµειώµατα δεν στοιχειοθετείται η πληροφορία ότι
όσοι δεν υπαχθούν θα έχουν άµεσες επιπτώσεις ή
θα δεχτούν άµεσα ελέγχους. Είναι προφανές ότι το
ελεγκτικό έργο µετά το πέρας των προθεσµιών της
περαίωσης θα µπει σε κανονική λειτουργία µε βάση
το νέο πλαίσιο στοχευµένων ελέγχων, στη βάση
διασταυρώσεων στοιχείων και κριτηρίων
επικινδυνότητας φοροδιαφυγής. Η συµµετοχή ή µη
στην περαίωση δεν αλλάζει την αντικειµενικότητα
των ελέγχων. Είναι επίσης προφανές ότι όσοι έχουν
κλείσει ανέλεγκτες χρήσεις στο πλαίσιο της εκούσιας
κατάργησης φορολογικών διαφορών δεν
ξαναελέγχονται.

Email: newone00@korea.com

YΠEΓPAΦH από τους υπουργούς Οικονοµίας και Ανάπτυξης η
απόφαση για τη σύσταση ταµείου χαρτοφυλακίου µε την
επωνυµία «Ταµείο Επιχειρηµατικότητας» στο πλαίσιο του
ΤΕΜΠΜΕ. Μέσω του νέου Ταµείου, στο οποίο θα εισφερθούν
460 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, θα υλοποιηθούν επιχειρησιακά
προγράµµατα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µικροµεσαίων.
Για την υλοποίηση των δράσεων θα καταβληθεί στο ΤΕΜΠΜΕ
κόστος διαχείρισης το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει κατά
µέσο όρο για κάθε ηµερολογιακό έτος το 1% των κεφαλαίων
Αν τα µεγάλα εµπορικά κέντρα υπερέχουν σε εξυπηρέτηση των καταναλωτών, θα πρέπει να
του Ταµείου Χαρτοφυλακίου µέχρι ποσού 200 εκατ. ευρώ και

µέγεθος, τα καταστήµατα της γειτονιάς έχουν
ένα ισχυρό όπλο, που µε τη σωστή χρήση του, οι
ιδιοκτήτες τους θα µπορέσουν να
προσελκύσουν περισσότερους καταναλωτές πιστούς πελάτες.

προσέχουν ιδιαίτερα τις τιµές τους. «Τα χρυσά 0,5% για ποσά άνω των 200 εκατ. ευρώ για τη διάρκεια της συνδροµής.
χρόνια, οπότε το κέρδος ξεπερνούσε και το 100%
τις περισσότερες φορές, πέρασαν», ανέφερε. Μέσω του νέου Ταµείου θα γίνει η διαχείριση των πράξεων
ψηφιακής σύγκλισης µε δηµόσια δαπάνη:
Επίσης, πρόσθεσε ότι πλέον το καταναλωτικό
κοινό στην Ελλάδα είναι πιο υποψιασµένο αλλά
76.876.813 ευρώ, από το ΠΕΠ
και εν µέσω οικονοµικής κρίσης δεν είναι
Μακεδονίας - Θράκης για την Κεντρική Μακεδονία
Αυτό το «όπλο» είναι η αµεσότητα και η διατεθειµένο να ξοδέψει «µια περιουσία» για ένα
οικειότητα, που µπορεί να χτίσει ο κάθε ιδιοκτήτης ζευγάρι παπούτσια, όταν µάλιστα µπορεί να το
11.659.897 ευρώ, από το ΠΕΠ
τοπικού καταστήµατος µε τον εν δυνάµει πελάτη βρει αλλού πολύ πιο φθηνά.
Μακεδονίας - Θράκης για τη ∆υτική Μακεδονία
του, όπως τόνισε µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο
18.011.449 ευρώ, από το ΠΕΠ
πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας
Από την πλευρά τους, πάντως, οι
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), Νίκος Τσεµπερλίδης, καταναλωτές, πρέπει σύµφωνα µε τον κ.
στο περιθώριο εκδήλωσης, µε θέµα "Στήριξη των Τσεµπερλίδη - που ήταν ο βασικός οµιλητής στην
191.933.682 ευρώ,
Τ ο π ι κ ώ ν - Σ υ ν ο ι κ ι α κ ώ ν Α γ ο ρ ώ ν σ τ ο ν εκδήλωση - να δίνουν ψήφο εµπιστοσύνης στα
από το ΠΕΠ Αττικής
ανταγωνισµό τους µε τα εµπορικά κέντρα".
τοπικά προϊόντα, διευκολύνοντας έτσι τη
11.359.538 ευρώ, από το ΠΕΠ
λειτουργία του υγιούς ανταγωνισµού αλλά και
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες των αποτρέποντας την «ασυδοσία» των µεγάλων
τοπικών καταστηµάτων, πέρα από τη βελτίωση πολυεθνικών.
150.158.621 ευρώ,
των παρεχόµενων υπηρεσιών τους ως προς την
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π.
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Aρχίζει από Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, η υποβολή αιτήσεων για
συµµετοχή επιχειρήσεων και εργοδοτών του ιδιωτικού τοµέα στο
νέο πρόγραµµα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού
∆υναµικού για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας µέσω της
απασχόλησης 10.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών,
νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας.

ΑΝΕΡΓΟΙ
Τα ωφελούµενα άτοµα πρέπει:
-

Όπως διευκρινίζεται, το εν λόγω πρόγραµµα διαφοροποιείται σε
σχέση µε τα προηγούµενα προγράµµατα απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας, ως προς τα κάτωθι σηµεία:

Να είναι νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας ηλικίας 16 - 24
ετών και να µην έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από
εκατόν πενήντα (150) ηµέρες ασφάλισης.

-

Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο
ανεργίας σε ισχύ.

-

Απευθύνεται µόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα

-

-

Παρέχει στους ωφελούµενους νέους µισθό και ασφάλιση

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της
ΕΕ ή να είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και
απασχόλησης στη χώρα µας.

-

Η χρονική του διάρκεια είναι συγκεκριµένη (6-12 µήνες)

-

-

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν µόνο οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών

Να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο
εξατοµικευµένης προσέγγισης και να έχουν συµφωνήσει σε
ατοµικό σχέδιο δράσης.

-

Παρέχει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τοµέα να µετατρέψουν την σύµβαση απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας σε σύµβαση εργασίας.

-

Οι άνεργοι που εντάσσονται στο πρόγραµµα δεν πρέπει να
έχουν εργαστεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο 12µηνο πριν
την ηµεροµηνία υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραµµα.

Ο ΟΑΕ∆ καταβάλει ως επιχορήγηση το ποσό που αντιστοιχεί στο
100% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζοµένων
για τους κλάδους σύνταξης, ασθενείας και επαγγελµατικού
κινδύνου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ενώ οι εργοδότες καταβάλουν στους
νέους µε τους οποίους συνάπτουν σύµβαση εργασιακής
εµπειρίας µισθό, ο οποίος αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου
βασικού µισθού ή ηµεροµισθίου.
Το πρόγραµµα επιχορήγησης έχει διάρκεια 12 µήνες και παρέχει
ισχυρά κίνητρα για επέκταση για 12 επιπλέον µήνες, ύστερα από
την µετατροπή της σύµβασης απόκτησης εργασιακής εµπειρίας
σε σύµβαση εργασίας. Έχει προϋπολογισµό 53.940.400 ευρώ για
τα έτη 2010-2012.
Περιεχόµενο προγράµµατος
Σκοπός του προγράµµατος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η
απόκτηση εργασιακής εµπειρίας ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών,
νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας, µε την απασχόλησή
τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού
τοµέα.
Οι εργοδότες συνάπτουν µε ανέργους ηλικίας 16 έως 24 ετών
συµβάσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας οι οποίες δεν
µπορεί να είναι διάρκειας µικρότερης των έξι µηνών και
µεγαλύτερης των 12 µηνών στη διάρκεια των οποίων
καταβάλλουν στους προσλαµβανόµενους µισθό ίσο µε το 80%
του κατώτατου βασικού µισθού ή ηµεροµισθίου, όπως αυτό
ορίζεται από την ΕΓΣΣΕ και τους ασφαλίζουν υποχρεωτικά στους
κλάδους σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελµατικού
κινδύνου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Μετά τη λήξη της σύµβασης παρέχονται στους εργοδότες ισχυρά
κίνητρα να µετατρέψουν σε σύµβαση εργασίας την σύµβαση
απόκτησης εργασιακής εµπειρίας των επιχορηγούµενων νέων,
ύστερα από αίτηση τους στην αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕ∆
(εντός 30 ηµερών), και να επιχορηγηθούν για επιπλέον 12 µήνες.
Παράλληλα, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν τις
θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ' όλη τη διάρκεια του β'
σταδίου του προγράµµατος, που ανέρχεται συνολικά στους 18
µήνες (12 µήνες επιχορήγηση και 6 µήνες δέσµευση).

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr) προς την
Υπηρεσία, το ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 που βρίσκεται πλησιέστερα στην
περιοχή έδρας της επιχείρησης.

Καλλώνης ∆ηµήτριος

Α ΣΤΑ∆ΙΟ
Μετά την προέγκριση πραγµατοποιείται:
Επιτόπιος έλεγχος από ζεύγος ελεγκτών του ΟΑΕ∆, προκειµένου
να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο
πρόγραµµα.
Ακολουθεί απόφαση έγκρισης.
Ελέγχεται η διαθεσιµότητα του εργατικού δυναµικού σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις
απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση και γίνεται παραποµπή
ανέργων στις επιχειρήσεις µε στόχο τη σύζευξη προσφοράς και
ζήτησης.

Συµεωνίδης Χρήστος

Εντός 35 ηµερών από την εγκριτική απόφαση η επιχείρηση οφείλει
να συνάψει µε τον άνεργο την σύµβαση απόκτησης εργασιακής
εµπειρίας.
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµο εργατικό δυναµικό η αίτηση τίθεται σε
"αναµονή" διάρκειας επτά ηµερών.
Β ΣΤΑ∆ΙΟ
Εφόσον οι επιχειρήσεις µετατρέψουν την σύµβαση απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας σε σύµβαση εργασίας, µπορούν µε αίτησή
τους στην αρµόδια υπηρεσία, εντός 30 ηµερών από τη λήξη της
σύµβασης, να επιχορηγηθούν για άλλους 12 µήνες µε την
υποχρέωση να διατηρήσουν τον νέο τον οποίο προσλαµβάνουν
για επιπλέον 6 µήνες δίχως επιχορήγηση.
ΥΨΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που η επιχείρηση µειώσει το προσωπικό της και
εφόσον δεν το αντικαταστήσει µέσα σε τριάντα ηµέρες, το
πρόγραµµα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες
µειώθηκε το προσωπικό. Σε περίπτωση αδυναµίας
αντικατάστασης του προσωπικού σε επιχορηγούµενη θέση
λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την
Υπηρεσία) διακόπτεται η επιχορήγηση µόνο για τη θέση αυτή,
χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. Ως µείωση
προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύµβαση εργασίας

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται µέχρι 12 µήνες στο α'
στάδιο και σε 12 µήνες για το β' στάδιο.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο α' στάδιο ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των
ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων σύνταξης, ασθένειας σε
είδος και επαγγελµατικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως αυτό
υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αποδοχών του 80% του
κατώτατου βασικού µισθού ή επί των ακαθαρίστων µηνιαίων
αποδοχών του 80% του κατώτατου ηµεροµισθίου, όπως ορίζεται
κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν όλες οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, υπό την
προϋπόθεση ότι:

Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται µέσω της χρέωσης του
αλληλόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ-ΟΑΕ∆ και της αντίστοιχης
πίστωσης του λογαριασµού του εργοδότη.

- ∆εν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαµήνου πριν την αίτηση
υπαγωγής στο πρόγραµµα, σε µείωση προσωπικού λόγω
καταγγελίας σύµβασης εργασίας εκτός αν οφείλεται σε
σπουδαίο λόγο που αποδεικνύεται µε δικαιολογητικά
(διαφορετικά θα πρέπει να έχει γίνει αντικατάσταση πριν την
υποβολή της αίτησης).

Στο β' στάδιο ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που
αντιστοιχεί στο 70% των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών
(εργοδοτών και εργαζοµένων), για όλους τους κλάδους κύριας
ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του
ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 70% των µηνιαίων ασφαλιστικών
εισφορών που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων
και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Ως βάση υπολογισµού των
ασφαλιστικών εισφορών λαµβάνονται οι πραγµατικές
ακαθάριστες αποδοχές των επιχορηγούµενων, που αντιστοιχούν
µέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού µισθού (ΕΓΣΣΕ).

-

∆εν χαρακτηρίζονται ως προβληµατικές.

-

∆εν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις.

Κλοτσώνη Αριστέα
Λουκάς Περικλής
Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε
µήνα πλήρους απασχόλησης εφόσον
υπάρχουν 20 τουλάχιστον ηµέρες
ασφάλισης µε πλήρες ωράριο.
Υπολογίζεται από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας.
Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται
µέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου
λογαριασµού ΙΚΑ-ΟΑΕ∆ και της
αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασµού
του εργοδότη. Καταβάλλεται µέσα σε 30
ηµέρες από την προθεσµία υποβολής της
ΑΠ∆ τριµήνου µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά από την επιχείρηση.
Ο κατάλογος των δικαιούχων του
προγράµµατος δηµοσιοποιείται στην
ιστοσελίδα www.espa.gr .
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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Πρόκειται για τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα
της περαίωσης που λαµβάνουν αυτές τις
ηµέρες ελεύθεροι επαγγελµατίες και
επιχειρηµατίες που έχουν εκκρεµότητες µε την
Eφορία και καλούνται να «καθαρίσουν»
οριστικά µε τις φορολογικές αµαρτίες του
παρελθόντος. Τα "ραβασάκια" περαίωσης δεν φτάνουν µόνο σε όσους έχουν ανοιχτούς
λογαριασµούς µε την Εφορία. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων στέλνει
σηµειώµατα σε φορολογούµενους που έχουν κλείσει την επιχείρησή τους ή δεν ασκούν
ελευθέριο επάγγελµα εδώ και πολλά χρόνια. Εκκαθαριστικά εστάλησαν ακόµη και σε
φορολογούµενους που όχι µόνο δεν έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα, αλλά έχουν
πεθάνει.
Τις επιστολές της Εφορίας λαµβάνουν:
1 Φορολογούµενοι οι οποίοι την τελευταία δεκαετία είχαν µηδενικά εισοδήµατα για ένα ή
περισσότερα χρόνια. Οι φορολογούµενοι αυτοί, µε το που ανοίγουν τον φάκελο της ΓΓΠΣ
και βλέπουν το εκκαθαριστικό, κυριολεκτικά µένουν άφωνοι. Καλούνται να πληρώσουν
υπέρογκα ποσά φόρου περαίωσης για να κλείσουν χρήσεις για τις οποίες δεν είχαν
εισπράξει ούτε ένα ευρώ.
Σε περίπτωση αδράνειας, ο φόρος της περαίωσης ανέρχεται σε 500 ευρώ για κάθε χρήση.
Το δίληµµα να αποδεχτούν ή όχι την περαίωση αντιµετωπίζουν κυρίως οι µισθωτοί που
κάποια στιγµή στο παρελθόν έκαναν έναρξη εργασιών επαγγέλµατος και
χρησιµοποίησαν το δελτίο παροχής υπηρεσιών µία ή δύο φορές την τελευταία δεκαετία.
Ωστόσο δεν µπορούν να επιλέξουν να περαιώσουν µόνο τις χρήσεις για τις οποίες είχαν
αποκτήσει εισόδηµα, ακόµη και αν αυτές είναι συνεχόµενες, καθώς ο νόµος προβλέπει ότι
περαιώνονται συνεχόµενες χρήσεις, αρχής γενοµένης από την πρώτη ανέλεγκτη χρήση.
Παράδειγµα
Για παράδειγµα, ελεύθερος επαγγελµατίας έχει ανέλεγκτες τις χρήσεις 2000-2009
(οικονοµικά έτη 2001-2010). Το 2003 και το 2004 είχε εισοδήµατα 10.000 και 20.000 ευρώ
αντίστοιχα, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις είχε µηδενικά εισοδήµατα, καθώς δεν είχε καµία
συναλλαγή.
Ο φόρος περαίωσης ανέρχεται συνολικά σε 5.400 ευρώ:
1.400 ευρώ για τις χρήσεις 2003-2004 (700 ευρώ η κάθε χρήση) και
4.000 ευρώ για τις µηδενικές χρήσεις (500 ευρώ η κάθε µηδενική χρήση). Ο συγκεκριµένος
φορολογούµενος για να κλείσει τις χρήσεις 2003 και 2004 θα πρέπει υποχρεωτικά να
περαιωθεί από την πρώτη ανέλεγκτη, δηλαδή, από το 2000 που ήταν σε αδράνεια.
∆ηλαδή, θα πρέπει να πληρώσει φόρο περαίωσης για τις χρήσεις 2000-2004 ή 2.900 ευρώ
(1.500 ευρώ για την τριετία 2000-2003 που είχε µηδενικά εισοδήµατα και 1.400 ευρώ για τη
διετία 2003-2004 που είχε αποκτήσει εισοδήµατα).
2 Χιλιάδες συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν πάψει εδώ και πολλά χρόνια να ασκούν
επιχειρηµατική δραστηριότητα καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά φόρων για να
περαιώσουν τις εκκρεµείς υποθέσεις των ανύπαρκτων πλέον επιχειρήσεών τους. Η ΓΓΠΣ
δεν έχει ενηµερωθεί ότι οι εν λόγω φορολογούµενοι έχουν κάνει παύση εργασιών εδώ και
πολλά χρόνια, αλλά τους θεωρεί ως «αδρανείς επιχειρήσεις». Για τον λόγο αυτό τους έχει
χρεώσει για κάθε έτος µε το ελάχιστο ποσό των 500 ευρώ, το οποίο προβλέπει ο νόµος για
την περαίωση για όσους έχουν µηδενικό τζίρο.
3 Σηµειώµατα στέλνονται και σε φορολογουµένους που έχουν πεθάνει εδώ και πολλά
χρόνια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φορολογούµενου που απεβίωσε το 2005 και
ήταν άνεργος από το 1987. Στον πεθαµένο αυτό φορολογούµενο εστάλη εκκαθαριστικό
περαίωσης µε το οποίο καλείται να πληρώσει συνολικό ποσό φόρου 1.800 ευρώ για να
περαιώσει τις ανέλεγκτες χρήσεις των ετών 2000-2005.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούµενοι - 10 SOS για όσους λαµβάνουν «ραβασάκι»
Οι επιτηδευµατίες και ελεύθεροι που λαµβάνουν εκκαθαριστικό σηµείωµα περαίωσης θα
πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1 Εχουν δύο επιλογές:
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(οικ. έτη 2009 και 2010) που έχουν αυτοπεραιωθεί, ο φόρος της περαίωσης περιορίζεται στο
1/2 του ελάχιστου φόρου.
4 Ελέγξτε προσεκτικά την ορθότητα των στοιχείων του εκκαθαριστικού, µόλις το
παραλάβετε και πιο συγκεκριµένα τα εξής στοιχεία:
Τα ανέλεγκτα οικονοµικά έτη που αναγράφονται.
Τη νοµική µορφή του επιτηδευµατία και την κατηγορία Βιβλίων ΚΒΣ.
Τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα.
Το ποσό του φόρου περαίωσης κατά οικονοµικό έτος.
Το σύνολο της οφειλής κατά οικονοµικό έτος.
5 Όποιος συµφωνεί µε το εκκαθαριστικό, µπορεί να περαιώσει επιλεκτικά όσα οικονοµικά
έτη αποφασίσει, µε την προϋπόθεση ότι αφορούν συνεχόµενες ανέλεγκτες χρήσεις, αρχής
γενοµένης από την πρώτη ανέλεγκτη χρήση.
6 Με την εξόφληση της προκαταβολής 20%, ο φορολογούµενος αυτοµάτως αποδέχεται
τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σηµειώµατος.
7 Η προθεσµία αποδοχής της ρύθµισης εκπνέει στις 18 Νοεµβρίου 2010 και γίνεται σε
οποιαδήποτε τράπεζα. ∆ηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη σας την προθεσµία
που αναγράφεται στο σηµείωµα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το υπουργείο Οικονοµικών να
δώσει παράταση.
8 Εφόσον το ποσό που αποµένει µετά την προκαταβολή εξοφληθεί µέσα στον χρόνο
καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση 10% επ' αυτού.
9 Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, δηλαδή τελευταία ηµέρα του
επόµενου µήνα από την αποδοχή της ρύθµισης που περιλαµβάνεται στο εκκαθαριστικό.
10 Εάν ο φορολογούµενος δεν συµφωνεί µε τα ποσά του εκκαθαριστικού, απευθύνεται
στην αρµόδια ∆ΟΥ, πριν να πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε καταβολή. Εφόσον επέλθουν
µεταβολές στο εκκαθαριστικό από τη ∆ΟΥ και ο φορολογούµενος συµφωνήσει µε τις
µεταβολές, η πληρωµή της προκαταβολής πρέπει να γίνει µέχρι τις 29 Νοεµβρίου 2010 και
γίνεται στην αρµόδια ∆ΟΥ.
Σε πολλά σηµειώµατα της περαίωσης υπάρχουν και άλλα λάθη, όπως:
Εχουν σταλεί σηµειώµατα στα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται όλες οι ανέλεγκτες χρήσεις
στην περαίωση. Στα εκκαθαριστικά αυτά αναγράφονται φόροι για λιγότερο αριθµό
εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων από αυτές που έχουν στην πραγµατικότητα οι
φορολογούµενοι.
Σε άλλα σηµειώµατα δεν αναγνωρίζεται ότι ορισµένες χρήσεις έχουν περαιωθεί µε τακτικό
έλεγχο ή µε τη διαδικασία της «αυτοπεραίωσης», µε αποτέλεσµα να ζητείται από τον
φορολογούµενο να ξαναπληρώσει για να περαιώσει.
Σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµικών, τα λάθη που εντοπίστηκαν στα «ραβασάκια» της
περαίωσης οφείλονται:
Στον µεγάλο όγκο φορολογικών δεδοµένων που είχε να επεξεργαστεί η Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων, αφού η ρύθµιση αφορά περισσότερες από 4 εκατοµµύρια
ανέλεγκτες χρήσεις.
Σε στοιχεία-πληροφορίες που λείπουν από το µηχανογραφικό σύστηµα. Για παράδειγµα,
εάν δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος συγγενούς, το µηχανογραφικό σύστηµα δεν τον εξαιρεί και
θα εκδοθεί εκκαθαριστικό στο όνοµα του θανόντος. Αν έχει γίνει δήλωση του θανάτου,
αλλά δεν έχει γίνει αποποίηση, το µηχανογραφικό σύστηµα δεν εξαιρεί και θα εκδοθεί
εκκαθαριστικό το οποίο αποστέλλεται στους κληρονόµους. Εάν δεν έχει γίνει διακοπή
εργασιών και κλείσιµο βιβλίων στη ∆ΟΥ, το µηχανογραφικό σύστηµα θα εκδώσει
εκκαθαριστικό σηµείωµα, εφόσον η επιχείρηση θεωρείται ότι εξακολουθεί να είναι
φορολογικά ενεργή.
Εάν έχει γίνει διακοπή εργασιών, αλλά οι χρήσεις δεν έχουν ελεγχθεί από την Εφορία, το
µηχανογραφικό σύστηµα θα εκδώσει εκκαθαριστικό σηµείωµα για τις µεσολαβούσες
χρήσεις µέχρι το έτος της διακοπής. Σε κάθε περίπτωση η υπαγωγή στη ρύθµιση αφορά τις
ανέλεγκτες χρήσεις για τις οποίες θεωρείται φορολογικά ανενεργή µια επιχείρηση.

- να αγνοήσουν το ειδοποιητήριο µε το ενδεχόµενο να βρεθούν αντιµέτωποι µε τον τακτικό
έλεγχο της Εφορίας ή
- να αποδεχτούν την περαίωση, πληρώνοντας στην τράπεζα την προκαταβολή 20% του
φόρου περαίωσης ή ολόκληρο το ποσό.
2 Τα εκκαθαριστικά αφορούν όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις από το 2000 έως και το 2009.
Εξαιρούνται όσοι έχουν προβεί σε αυτοπεραίωση και δεν έχουν ενταχθεί στο δείγµα
ελέγχου µέχρι τη χρήση 2007 (οικονοµικό έτος 2008).

,

3 Για κάθε χρήση, ανεξαρτήτως ακαθάριστων εσόδων, υπάρχει ελάχιστο ποσό
καταβολής που κυµαίνεται από 300 έως 700 ευρώ για τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε την
κατηγορία των βιβλίων και από 700 έως 1.000 για τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Για
χρήσεις µε µηδενικό τζίρο, ο ελάχιστος φόρος είναι 500 ευρώ. Για τις χρήσεις 2008 και 2009
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