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ΘεοοαλοvΙκη, 30 Anρiλiou 2Ο13

ΔLqAΙΙ(AΣΙA Λ ι,Ξ1Τ]poθEΣ}.{ΩF.Ι EoΠYΥ

Aγαπητοi αυviδελφοl,
O ΙΣo δtεκδlκεi με κ&θε vδμrμο καl npδαφορο μiοo τηv γρf1Yoρη
εξοφληαη dλωv τωv oφεrλδv αλλδ κοr Ti}υ nαpαrξpστηΘivτoq 18o/o .

Συvεsουμε τη καθημεpιv*g πιiοεlg nροq τουζ αρμδδnug τ6ιrο oτo
Ynoυργεio Yγεiαq dαο Ι{εt| στοv EΟΠYY, ot onoiοι πορε τη κοτi καrρο*g
δκβεβr:Φoεη φoivεται δτlδεv *γοuv οvτ*ηφθεi εκoμη oιiτε τo μ*γεθοq
του npοβλf1μοτoq οιiτε τοv εξεlpετlκi επεiγοvτο truρακτ{ρα τοu.
Apxετ* με τη nαλruωδiεq καl τηv ολryοpiα . Τouq κοΘιατο*με ατομlκ*
υnε*Φυvουg και γl{: κ*9ε nαρ*vομη καθuατθρηαη καr θα κrvηΘο*με
αvαλδγοg.

AγοnητoΙ oυvοδελφοι,
.Oπιη nροκ0nτεl οnδ τιg μtxρl τιilρc οvακοlvιi:οεtξ γiο τη δtοδlκαoiο εξοφληοηq τωv
ληξlnρδθεoμων οφεlλδv των οαφελιοτlκωv τομεiωι, nου αuγxωvευΦηκοv oτov
ΕoΠΥΥ αυvιlιμiζοuμε οτl :

. il διοδlκοoiο οφoρα ληξlnρδΘεoμεζ oφεt}€ζ δαnαγιilv ( εnloκiμ;g, nροξεlg,

εiεταοειq), fiοu πραγματοπoιfiθηκαv μiΧp| 3U12/2n11 δηλ,
πεp*ομβ*vovταl καl εκεivεq που υnοβλi10ηκοv ορ1iq τoυ 2g!2'

. il ηλεκrροvrκη δηλιοoη αnoδο1ηg υnoβαλλετol 0μεαο αvαγpuιpο\rrοq καΙ Tο

ΙEAΝ μεσα αnδ τηv ιοτoαελiδα ΤοU ΕoΠΥY οnδ τlq Εφορμογiζ l
ΛηξlnρδΟεoμεq οιρεlλιlq / Ληξrnρδθεαμεq οrpειλiq ΟΓ.lAΔ.

. ΣτoUζ lοτρουg οnoδiδετοt το nοαδ nou ixoυv ζητηoεl οφοΟ αφοlpεθεi η

μεiωοη 1Ο% η 15% ονδλογο με τo noαδ αvα μηvιαiο υnοβολη. Γtο τοuq

εργοατηρlακουg η μεiι,:οη 1Οa/ο ισXιει μiΧρl το 15000 ευρδ οvα μηviοiο
uπoβoλη εvδ γlο τουq κλιvtκoOq μεxρl 4Ο0Ο ευρδ ανο μηvlαiο υnoβολη, Σε

nερinτιυοη μεγολιiτερoυ nοαoυ η μεioloη οuEαvεταI αε 1501ο γrο δλοug. Γlο

εκεivουg noυ υndβολοv δοnαvε-c με ουγκεwρωμivουq nεριοoδτερoug μηvεq
ixοuμε ηδη ζητηαεl vα εntμερlαθεi η δαnivη ανθ μηvο ιiloτε vο μηv υιrδρ-Εεl

μεγαλΟτερο <κο0ρεμο,.

. Εοv μαζi με τη εvτολ€q εκliΘηκε A.n.Y. it τιμoλδγκr τδτε gποlτεiταl

η θκδοαη αθειbρητou nιατωτlκου τlμολογiου δnου θo αvαγρoφετol το nοοο
τηg μεiο:αηg και θο αvαφiρεταr ο αριθμοq κοl η ημερομηviο του αρxtκου

Πuρuστ0τΙκοu.

. ffv δεγ tμl εκδοθεi A"Π.Y η τlμολδγto κοτδ rηv υnοβoλη τωι, εντολιil.l

τδτε εκδiδεταl οΟειbρητο τtμολoγlο πορο1l\g υnηρεαιιilv κοt nlοταlτtκdl

τlμολδγιο με το nοoδ τηq μεiωοηq,
. Aπαlτεiτοt φοpoλογΙκil εvημερδτητο και αοφαλlοτικη εvημερδτητα

οτοv το τελlκο εlαnραri.tο εivοt nεριοο0τερο απο 1500 ευριb,

. t| ιivτυnη υnε0θυvη δηλωαη απoδoμ1q τωv ορωv τηq εξοφληαηq (

επιοuvclnτετοl ) με θειbρηoη γrο τo γνηolο τηc υnογροφηq ( οno αοτυvομrκo

Tμημα η KEΠ ) Θu κοτοτεθεi οταv θο nομε vα κοτοθ*oοuμtε κοl το δλλο

δlκοlολογητlκδ ( τlμολδγο' εvημεροτητεg )'
. Miαο cπδ τηv lατοοελiδο τοu EoΠγY θo εvημερωvδμασΤε γlο τηv εξiλΙξη

τηg δrαδtκοαiag'

G Με τον πρδοφατο vομo nροαδlορiζεταl η μεγtοτη nροθεομiα οnοnληρωμηq

γο κδθε δημδorο αρxη κοt γlο voμtκο nροο.ωnο noυ nερi1oυv uγεloνομlκη

μtρlμvα κοι γlο τov ΕΟΠYY αε ε-[ηwο μiρεg απo τηv unοβoλη τωv

nαρcοτατtκδv. Μετο τηv εκnvoη τηq nρoθεομiαg o δlκοlο0xοq δlκοtοΟτοl

τδκo uπερημερiαq με εntτδκto τηg ΕυρωnαΤηg Κει.rplκηg Tρδnεζοg

nροoαυξημivo κατδ 8ο/ο'

. ο ΙΣΘ αnoοτiλ\εl εξι}δικο δηλωοη δlαμορτυρiα α'Tοv EoΠYΥ ζητιilvτ.αq τηv
iγκαlρη ο/'oκληρωοη ολιυv τιυv δlοδtκοοtδν αnδ δλο το ταμIεiα τοvi{οvrοq δτI

οε nερinτοrοη οθiτηοηq cΙnδ τoV ΕοΠγγ τηg unο1ριiιυoηg εξοφληoηg εν.rδq

τηq vομiμοu nροθεομiαg οl lατpοi διοτηρoUv το δlκαiωμα αvακληoηg τηg
unεUθUVηζ δηλιυαηq.
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Οoοl f1οuv κοταθiοεt nρooφυγiq εvοιrriοv τou oΓ1AΔ Kο| εφ ooοv εnlθυμουv vα
εξοφληθoυv με τηv nοροnδvω δraδικοο.jα xρεlοζετοt,

i vο rηλεφωvησouv στοv IΣΘ ωσTε vα εvη1'lερωθοΟv γIο το oτorxεiο τηg

npοοφυγηq rο οnοiα θο οvαγρtqnυv ατηv υnεuθυvη δηλωοη,
. vο εKrUι,]d)σoUV την εn|σUvοπτομεvη εξουoιoδοτηoη τ.ηv onoiο θα

nροακομiαουv η θο οnooτεiλοuν τοxυδρομlκa σΤοV ΣΘ θεωρημθvη για το

ψηαrο τηg υnογροφηg ιbαrε vα aρxioouv οt οnoρoΙτητεg vομlκθg δrαδrκoαiεg.
Τo κοοτοζ οuτδv τωv δIοδtκοοlδv θο καλυφθεi . μετδ οno oυμιpωvic με τo
δlκηγoρtκδ γραφεΙo . αnδ το nοαδ nου κατoβληθηκε ορxrκο..
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Γlο το dλ}ο τομεio ( ΤYΔlσ, oAΕE, τAΠoτΕ ) οιολoυθoirrol αvολoγεq δtαδtι<ooiεg

ol λεnτoμiμlεg τωv onοiωγ θo μοζ γv'olατonοlηθοιiv εvrξ τωv επομθvωv ημερδv..oooι i1oυv ιωτοθθοεl nροσφUγεζ lοl μο dλ)ιο τoμεio θα τoυg εnlατφφoιiν το
εntnλθοv noοi noυ κoτθβολοv ( 20 ευβ αvt τομεio ) εφ δoov δεv θ1a oλοt<ληpωθεi

η διοδlrcoiο rοτiΘεoηg.

Xρr]olμo εΙvοl καΘε oυγiδεkpoq ιnο πρoεrοιμ6oεt γα nρooωnlκi1 τoυ 1ρfpη λiατεq
τωv οποlτdoεωv τoυ ovδ τομεio κοr αιι: uπoβoλi1 με αvογροφri του nοgο0 κσl του
ορΘμo0 του οwΙoτot1oυ πορααrοτlκoΟ ιiαrε vο oργοvιj:οεl κοl ιrα noφκoλouθεi
κολ0τερο τrq nεραlτdμo εvθρYε|εζ τoU.
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