
Αρκάς 

Κατάσχεση του αυτοκινήτου, ή παρακράτηση 
του 25% του μισθού ή της σύνταξης, θα κάνει η 
εφορία σε 44.500 ιδιοκτήτες αυτοκινήτου, που 
δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας των 
δύο προηγούμενων ετών. 

Όπως γράφει η «Εφημερίδα των Συντακτών», 
το συγκεκριμένο ποσό, μαζί με τις προσαυξήσεις 
και τα πρόστιμα, φτάνει τα 13,7 εκατομμύρια 
ευρώ. Η εφορία έχει ήδη στείλει ειδοποιητήρια 
σε όλους τους ιδιοκτήτες με τα οποία τους προ-
ειδοποιεί ότι αν δεν εξοφλήσουν τα ποσά από 
αυτά τα τέλη που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, 
τότε θα προχωρήσει σε κατάσχεση του οχήμα-
τός τους. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο του οφει-
λέτη θα βγει σε πλειστηριασμό για να μπορέσει 
να καλυφθεί το χρέος του προς την εφορία. 

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, εφόσον η ε-
μπορική αξία του αυτοκινήτου είναι μικρότερη 
του ύψους της φορολογικής οφειλής τότε θα 
διερευνηθούν τυχόν πρόσθετες πηγές εσόδων 
που μπορεί να έχει ο φορολογούμενος όπως 

εισοδήματα από ενοίκια ή άλλα περιουσιακά 
στοιχεία, που είναι στο όνομά του, π.χ. ακίνητα 
κ.λπ., τα οποία εφόσον ρευστοποιηθούν μπορούν 
να καλύψουν χρέη. 

Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης του 
ΚΕΔΕ δίνουν αυτή τη δυνατότητα στους 
εφόρους, που μπορούν να κατάσχουν το 
25% του μισθού εφόσον αυτός ξεπερνά τα 
1000 ευρώ μηνιαίως. Επίσης, το ποσό που 
απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ.  
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Νέες μειώσεις που ενδέχεται να υπερβούν 
και το 50% σε ορισμένες περιπτώσεις 
έρχονται στις επικουρικές συντάξεις εντός 
του πρώτου τριμήνου του έτους με την 
ένταξη της πλειοψηφίας των ασφαλισμένων 
στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.  

Η νέα πραγματικότητα, ταυτόχρονα, 
σηματοδοτεί τη ριζική ανατροπή του συστή-
ματος κοινωνικής ασφάλισης, καθώς το κρά-
τος πλέον δεν θα καλύπτει ενδεχόμενα ελ-
λείμματα του ταμείου, όπως γινόταν έως 

σήμερα, αλλά θα προχωρά αυτόματα στη 
μείωση συντάξεων. Μάλιστα, οι παρεμβάσεις 
θα μπορούν να γίνουν ακόμη και ανά τρίμη-
νο, ανάλογα με την αποδοτικότητα της δια-
χείρισης των κεφαλαίων του, πέραν του 
όγκου των εισφορών. 

Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Πρόνοιας Ιωάννης Βρούτσης εμ-
φανίζεται αποφασισμένος έως το τέλος Ια-
νουαρίου να προχωρήσει σε όλες τις απαι-
τούμενες ενέργειες προκειμένου να καθορι-

στούν ποια ταμεία θα ενταχθούν τελικά στο 
ΕΤΕΑ και ποια θα έχουν τη δυνατότητα να 
μετατραπούν σε επαγγελματικά. Με τη μετα-
τροπή του επικουρικού ταμείου σε επαγγελ-
ματικό αυτόματα τίθεται εκτός του «μανδύα» 
της κοινωνικής ασφάλισης και κατά συνέπεια 
διακόπτεται κάθε κρατική χρηματοδότηση, 
καθώς μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου. . 
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Αυξήσεις έως 9,2% στα 
τιμολόγια της ΔΕΗ 

Αυξήσεις από 8,6% έως 9,2% περιλαμβάνουν τα 
νέα τιμολόγια της ΔΕΗ που ισχύουν αναδρομικά 
από 1ης Ιανουαρίου και ανακοινώθηκαν επισήμως 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής. 
Για τις εμπορικές, 
βιομηχανικές και α-
γροτικές χρήσεις οι 
αυξήσεις κυμαίνονται 
από 10% έως 12%.  

Αλλάζει δομικά ο 2ος πυλώνας της κοινωνικής ασφάλισης με την ενοποίηση των επικουρικών ταμείων  

Με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογι-
στή οι φορολογούμενοι θα μπορούν σύντομα 
να προμηθεύονται μέσω του taxisnet τα 
παράβολα που χρειάζονται για να πληρώ-
σουν χρέη ή άλλες βεβαιωμένες οφειλές στο 
Δημόσιο, αντί να στήνονται στα γκισέ της 
εφορίας για να προμηθευτούν τα απαραίτητα 
έγγραφα. 

Με άλλη ηλεκτρονική 
εφαρμογή θα είναι δυνατή 
και η εκτύπωση οποιουδήπο-
τε ειδοποιητηρίου για πλη-
ρωμή οφειλής ή φόρου (στα 
πρότυπα της εφαρμογή που 
ενεργοποιήθηκε για τα ηλε-
κτρονικά τέλη κυκλοφορίας). 
Παράλληλα προχωρούν και τα σχέδια για 
την υποχρέωση της ηλεκτρονικής ανάρτησης 
των μισθωτηρίων συμβολαίων ενοικίασης 

ακίνητων, όπως επίσης και η ανάθεση στους 
συμβολαιογράφους της συμπλήρωσης του 
εντύπου Ε9 για την ακίνητη περιουσία των 
φορολογουμένων. 

Μέσα στο προσεχές διάστημα η Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
θα ενεργοποιήσει νέες υπηρεσίες στο taxis-

net, ώστε οι πολίτες να 
μπορούν να διεκπεραιώ-
νουν τις συναλλαγές τους 
χωρίς να απαιτείται να 
επισκέπτονται τις εφορίες. 
Μαζί με τη μείωση του 
αριθμού των εφοριών από 
τις περίπου 300 που ήταν 
στις αρχές του 2011 σε 

λιγότερες από 100 η τρόικα έχει ζητήσει και 
την κατάργηση των ταμείων στις εφορίες. 
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Ηλεκτρονικά θα προσεγγίζουν οι φορολογούμενοι ... τις 
εφορίες  

Παράταση έως 31/12 για την απόσυρση οχημάτων 
Από 10% έως 40% φόρος πολυτελείας και σε μεταχειρισμένα Ι.Χ.  

Παράταση ενός έτους στο μέτρο της 
απόσυρσης οχημάτων έδωσε το υπουργεί-
ο Οικονομικών, σύμφωνα με διάταξη που 
ψηφίστηκε στο νέο φορολογικό νομοσχέ-
διο. 

Όπως προβλέπει η εγκύκλιος, οι διατά-
ξεις της απόσυρσης εφαρμόζονται για τα 
αυτοκίνητα που αποσύρονται από την 
κυκλοφορία για καταστροφή, για τα οποία 
η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στη 
χώρα μας μέχρι 31.12.2000 και έχουν 
καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 

έτους διαγραφής, καθώς και τυχόν οφει-
λομένων προηγούμενων ετών. 

Με την ίδια εγκύκλιο προβλέπεται 
ακόμη η απαλλαγή από το τέλος ταξινό-
μησης Ι.Χ. αυτοκινήτων των πολύτεκνων 
οικογενειών και αναπήρων, ενώ πλέον ο 
φόρος πολυτελείας στα μεταχειρισμένα 
Ι.Χ. θα επιβάλλεται με την κλίμακα του 
φόρου που ισχύει για τα καινούργια και 
κυμαίνεται από 10% έως 40%. 
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