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ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
ΚΟΙΝ: Γραμματεία Προέδρου ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν στην απόδοση ποσοστού

στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) από τα μέλη Ε.Π. και
Ε.ΔΙ.Π. πλήρους απασχόλησης που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ή έχουν
έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα»
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
Με τη δημοσίευση του Ν. 4386/2016, στις 11/5/2016, τροποποιήθηκαν οι
διατάξεις που αφορούν την απόδοση ποσοστού στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ) από τα μέλη Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. πλήρους απασχόλησης που ασκούν
ελευθέριο επάγγελμα ή έχουν έσοδα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
(σχετική με την επιστημονική τους ιδιότητα). Στην κατηγορία αυτή
συμπεριλαμβάνονται από τις 11/5/2016 και τα έσοδα που φορολογούνται ως εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα και προέρχονται από την συμμετοχή τους σε
εταιρείες. Επισημαίνεται ότι στα παραπάνω δεν εντάσσονται τα έσοδα που λαμβάνουν
με τη μορφή μερισμάτων.
Κατόπιν αυτού τα μέλη Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία,
οφείλουν να ενημερώνουν τον Κοσμήτορα της Σχολής τους και να αποδίδουν στον ΕΛΚΕ
του Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν, από 11/5/2016 και εντεύθεν, ποσοστό 7% επί του
ακαθάριστου εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (για το
διάστημα έως και 10/5/2016 ισχύει η προηγούμενη παρακράτηση επί του ακαθαρίστου
εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ποσοστό 15%).
Αναμένεται η έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Παιδείας για τις λεπτομέρειες εφαρμογής (τυχόν δόσεις κλπ).
Ταυτόχρονα μεταφέρθηκε η ποινική ευθύνη για την αναζήτηση των ποσών αυτών στα
μέλη της διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του ΕΛΚΕ, ενώ παράλληλα υπάρχουν ευθύνες
και σε εσάς προσωπικά, καθώς η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται
παραπάνω, όπως αυτές απορρέουν από το νόμο, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Ο χρόνος απόδοσης στον ΕΛΚΕ του ποσοστού από την άσκηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας έχει καθορισθεί εντός εξαμήνου από την είσπραξη των αμοιβών. Για το
αποδιδόμενο ποσό εκδίδεται, από τον ΕΛΚΕ, στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου στο
όνομα του μέλους Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. πλήρους απασχόλησης βεβαίωση, η οποία
καταχωρείται στα βιβλία του και αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό εξόδων της
προβλεπόμενης από τον Ν. 2817/2000 υποχρεωτικής παρακράτησης. Το ποσό της
συγκεκριμένης δαπάνης εκπίπτει από το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του μέλους
Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. που προκύπτει από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούνται τα μέλη Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που ασκούν σήμερα ελευθέριο επάγγελμα ή έχουν έσοδα από
επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετική με την επιστημονική τους ιδιότητα) να
ενημερώσουν (εφ’ όσον δεν το έχουν κάνει έως σήμερα) εγγράφως τον Κοσμήτορα της
Σχολής τους μέχρι 16/09/2016 το αργότερο, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο.
Παρακαλούνται επίσης όσοι έχουν εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων ετών στο πλαίσιο
των υποχρεώσεων τους και εφόσον δεν έχουν ήδη κάνει κάποια ρύθμιση, να
φροντίσουν να τακτοποιήσουν την οποιαδήποτε εκκρεμή οφειλή τους.
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