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Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με
οφειλές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Σε συνέχεια του από 09.04.2014 Social Security & Employment Law Alert σας
ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η K.Y.A B/7/11711/884/10.04.2014 (ΦΕΚ Β’
906/11.04.2014) η οποία θέτει τις προϋποθέσεις και την διαδικασία
συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος
με οφειλές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την εξόφληση εκκαθαρισμένων επιστροφών Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας ή Φόρου Εισοδήματος διενεργείται υποχρεωτικά
συμψηφισμός αυτών με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
εφόσον τα ποσά προς επιστροφή δεν έχουν συμψηφιστεί κατά τις διατάξεις του
Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και δεν έχουν παρακρατηθεί κατά την έκδοση
αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

Για την επίτευξη του συμψηφισμού ακολουθείται προβλέπεται επικοινωνία των
πληροφοριακών συστημάτων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, ΚΕΑΟ) και του πληροφοριακού συστήματος
φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών (TAXIS).

Στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης, το προς απόδοση ποσό της επιστροφής διαμοιράζεται σε
αυτούς, αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής τους στο συνολικό ποσό των
οφειλών αυτών.
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Το Υπουργείο Οικονομικών αποδίδει αμελλητί τα
παρακρατηθέντα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς
των οικείων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και
αποστέλλει στις κεντρικές Διευθύνσεις Οικονομικού αυτών,
ηλεκτρονικό αρχείο με τα αποδιδόμενα ποσά ανά μητρώο.
Εν συνεχεία οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης
προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης των
μητρώων των οφειλετών, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους
τελευταίους και αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα αποδεικτικά
πίστωσης της μερίδας τους στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ορίζεται η 1η
Ιουλίου 2014.

Πλατής – Αναστασιάδης και
Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία
Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης
και Συνεργάτες είναι μέλος ενός Εξειδικευμένου
Νομικού Δικτύου το οποίο λειτουργεί σε 15
χώρες της Ευρώπης και αποτελείται από
δυναμικό 850 συνεργατών, από τους οποίους οι
66 είναι εταίροι.
Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη
δικηγορική εταιρεία η οποία αποτελείται από 10
δικηγόρους. Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ
πλαίσιο εμπορικών και χρηματοοικονομικών
συναλλαγών.
Επικεντρωνόμαστε στην παροχή υψηλής
ποιότητας νομικών υπηρεσιών δίνοντας έμφαση
στο συμφέρον και τις ανάγκες των πελατών μας,
ανεξαρτήτως γεωγραφικών ή πολιτισμικών
διαφοροποιήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, η στενή μας συνεργασία με
την Εταιρεία Platis-Bazilescu στη Ρουμανία, την
Ernst Young Danısmanlık Hizmetleri Ltd. στην
Τουρκία και την Ernst & Young Bulgaria EOOD
στη Βουλγαρία, μας επιτρέπει να προσφέρουμε
με επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες
στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές.
Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και
να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις
που λαμβάνουν υπόψιν τους τομείς της
λογιστικής, της φορολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική
Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες
είναι η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων.
Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας
προκειμένου να εξεύρουμε καινοτόμους και
πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των
θεμάτων που τους απασχολούν. Βασική
προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους
πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο
ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν
αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού
πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται
εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες,
εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
εργατικά θέματα και θέματα κοινωνικής
ασφάλισης, μπορείτε να επικοινωνείτε με:
την κα Μαρία Ρηγάκη, Senior Manager στη
δικηγορική εταιρεία
Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες
Τηλ. επικοινωνίας: +30 210 288 6528
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H Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και
Συνεργάτες συνεργάζεται με την ΕΥ.
Εταίροι: Ε. Πλατής και Α. Αναστασιάδης
Ο αριθμός μητρώου της Δικηγορικής Εταιρείας είναι
80240.
Συγκεντρωτικός κατάλογος με όλους τους συνεργάτες μας
αποστέλλεται κατόπιν σχετικού αιτήματος.
H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική
μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική
πληροφόρηση και καθοδήγηση.
Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας
λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής
κρίσης. Ούτε η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο
μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY αναλαμβάνει την
ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε
πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, ως
αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της
έκδοσης.
Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να
απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.
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