ΕΙΣΦΟΡΕΣ 26,95% ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σε παλαιότερο Ενημερωτικό Δελτίο είχαμε αναφερθεί στο γεγονός ότι από
1/1/2018 θα πρέπει να υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές στους
Τίτλους Κτήσης (Αποδείξεις Δαπάνης). Σχετική αναφορά γίνεται στον
πρόσφατο Νόμο 4509/2017.
Σύμφωνα με τον Ν. 4509/2017, Άρθρο 55, για τα προσωπα πού
αμειβονται με Παραστατικα Παρεχομενων Υπηρεσιων (τιτλος κτησης –
πρωην αποδειξη επαγγελματικης δαπανης) καταβαλλονται ασφαλιστικες
εισφορες ύπερ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και ύγειονομικη περιθαλψη
(παροχες σε ειδος και σε χρημα), σύμφωνα με τα ποσοστα εισφορων ανω
πενταετιας των αρθρων 39 παρ. 1 περιπτωση α' και 41 παρ. 2 τού ν.
4387/2016 (Α' 85).
Οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω προσώπων υπολογίζονται
επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, οπως αύτη προκύπτει μετα
την αφαιρεση τού αναλογούντος φορού και αλλων επιβαρύνσεων, μη
εφαρμοζομενων των ρύθμισεων τού αρθρού 39 περι κατωτατού οριού
μηνιαιού ασφαλιστεού εισοδηματος.
Οι ασφαλιστικες εισφορες παρακρατούνται απο τον εκδοτη τού
παραστατικού κατα την εκδοση τού και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του
παραστατικού μήνα.
Ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται ως εξής:
α) Στις περιπτωσεις πού απο τη σύμβαση προκύπτει καθορισμενος
αριθμος ημερας/ημερων απασχολησης και μεχρι εναν (1) πληρη μηνα, ως
χρονος ασφαλισης λαμβανεται η ημερα/ημερες, πού καθοριζονται στη
σύμβαση, ανεξαρτητως της διαρκειας της ημερησιας απασχολησης.
β) Στις λοιπες περιπτωσεις, ως χρονος ασφαλισης λαμβανεται το πηλικο
της καθαρης αξιας τού παραστατικού, οπως οριζεται στην παραγραφο 2,
δια τού ποσού πού αντιστοιχει στον κατωτατο βασικο μισθο αγαμού
μισθωτού ανω των 25 ετων.

Ο χρονος ασφαλισης τού παροντος λογιζεται ως χρονος ασφαλισης στον
πρωην ΟΑΕΕ και σε καθε περιπτωση δεν μπορει να ύπερβαινει το χρονο
ασφαλισης πού αντιστοιχει στη διαρκεια της σύμβασης.
Αναμενεται σχετικη Αποφαση οπού θα οριζεται η διαδικασια αποδοσης
των ασφαλιστικων εισφορων, ο χρονος και ο τροπος δηλωσης των
στοιχειων τού παραστατικού και της σύμβασης απο τον εκδοτη στον
ΕΦΚΑ και λοιπες λεπτομερειες.

ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ 2017

Σύμφωνα με τον Ν. 4254/2014, ύποπαραγραφος ΙΑ.5, εδαφιο 3α ειναι
ύποχρεωτικη η ύποβολη τού Βιβλιού Αδειων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέχρι
31/1 κάθε έτους. Επομενως μεχρι αύτην την ημερομηνια θα πρεπει να
ύποβληθει το Βιβλιο Αδειων για το 2017.
Το Βιβλιο Αδειων πρεπει να περιλαμβανει τις παρακατω στηλες:
- Ονοματεπωνύμο μισθωτων
- Ημερομηνια προσληψης
- Αριθμος δικαιούμενων ημερων αδειας
- Ημερομηνια εναρξης και ληξης χορηγηθεισας αδειας
- Αποδοχες αδειας
- Επιδομα αδειας
Σημειωνεται οτι οι αποδοχες και το επιδομα αδειας πρεπει να
σύμπληρωνονται στο σύνολο τούς μεχρι το τελος τού ημερολογιακού
ετούς ληψης της κανονικης αδειας, ενω οι αποδοχες αδειας πρεπει να ειναι
σε αντιστοιχια με τις νομιμες ημερες αδειας.
Τελος, το Βιβλιο Αδειων μπορει να εχει τη μορφη μηχανογραφημενων
σελιδων.

