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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2005

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2005

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Για την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν το
έτος 2005, η επιχείρηση πρέπει από 1/1/2006 έως 30/4/2006:
1. Να υποβάλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία των προγραμμάτων κατάρτισης
που υλοποίησε το έτος 2005 και
2. Να προσκομίσει φάκελο αποπληρωμής (φυσικό αρχείο) σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κεφάλαιο 8 της με αριθμ. 304/32/6-12-2004 απόφαση της
Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ.
3292/50/14-12-2004 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ η οποία δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 1949/τεύχος Β/ 30-12-2004 που αφορά το Πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους
2005.

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2005
Με την ηλεκτρονική υποβολή οι επιχειρήσεις θα λάβουν το 60% του
δικαιούμενου ποσού αποπληρωμής δαπανών των προγραμμάτων
κατάρτισης που υλοποίησαν το έτος 2005.
Το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό αποπληρωμής θα αποδοθεί στην επιχείρηση
μετά την πιστοποίηση του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ 0,45%
που έχει αποδώσει η επιχείρηση στο ΙΚΑ το έτος 2005, λαμβάνοντας
υπόψη:
q

είτε το αναπορρόφητο ποσό της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του έτους
2004 το οποίο μεταφέρεται στο έτος 2005, όπως αυτό φαίνεται από την
απόφαση αποπληρωμής του ΟΑΕΔ,
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q

είτε ολόκληρο το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ 0,45% έτους
2004 το οποίο μεταφέρεται στο έτος 2005 και για το οποίο πρώτη φορά
κάνει χρήση η επιχείρηση.

Η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνει στην ηλεκτρονική
δ/νση http://laek.oaed.gr και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΛΑΕΚ 0,45%
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 0,45% ΠΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Επωνυμία επιχείρησης
ΑΦΜ
ΔΟΥ (που υπάγεται η επιχείρηση)
Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση
Κωδικός κλάδου παραγωγικής δραστηριότητας
Τομέας (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)
Αναλυτικά στοιχεία ταχ. δ/νσης της επιχείρησης
ΟΑΕΔ που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης
Κωδικός νομού που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης
Τηλέφωνο
Fax
E-mail
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου επικοινωνίας
Τράπεζα που έχει ανοίξει λογαριασμό η επιχ/ση
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΛΑΕΚ
0,45%
Χρήση ποσού εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ 0,45% για πρώτη φορά
(ΝΑΙ – ΟΧΙ)
Συνολικό ποσό που η επιχείρηση κατέβαλε στους εργαζόμενους
της για μισθοδοσία για όλο το έτος 2005: (αναγράφεται το ποσό)
Συνολικό ποσό επί του οποίου υπολογίστηκε η εργοδοτική
εισφορά υπέρ ΙΚΑ για το έτος 2005: (αναγράφεται ο ποσό)
Ποσό εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ 0,45% που κατέβαλε η
επιχείρηση για το έτος 2005: (αναγράφεται το ποσό)
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Εάν η επιχείρηση δεν έχει κάνει χρήση του ποσού της εργοδοτικής
εισφοράς ΛΑΕΚ 0,45% το έτος 2004:
Ι. Συνολικό ποσό που η επιχείρηση κατέβαλε στους εργαζόμενούς της
για μισθοδοσία για όλο το έτος 2004: (αναγράφεται το ποσό)
ΙΙ. Συνολικό ποσό επί του οποίου υπολογίστηκε η εργοδοτική εισφορά
υπέρ ΙΚΑ για το έτος 2004: (αναγράφεται το ποσό)
ΙΙΙ. Ποσό της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ 0,45% του έτους 2004 που
κατέβαλε η επιχείρηση το οποίο μεταφέρεται στο έτος 2005 και για το
οποίο πρώτη φορά κάνει χρήση η επιχείρηση
Εάν η επιχείρηση έχει κάνει χρήση του ποσού της εργοδοτικής
εισφοράς ΛΑΕΚ 0,45% το έτος 2004:
Ι. Αναπορρόφητο ποσό εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2004
το οποίο μεταφέρεται στο έτος 2005, όπως αυτό αναγράφεται στη
απόφαση αποπληρωμής του ΟΑΕΔ: (αναγράφεται το ποσό)
ΙΙ. Δεν υπάρχει αναπορρόφητο ποσό εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ
0,45% από το έτος 2004, όπως αυτό φαίνεται από την απόφαση
αποπληρωμής του ΟΑΕΔ. (ΝΑΙ)
ΙΙΙ. Αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης αποπληρωμής του ΟΑΕΔ για
προγράμματα κατάρτισης που η επιχείρηση υλοποίησε το έτος 2004:
(αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης)
Υπάρχουν εκκρεμότητες από προηγούμενες εκκαθαρίσεις
αποπληρωμής προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45%; (Σε περίπτωση
που υπάρχουν αναφέρονται περιληπτικά)

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 0,45% ΠΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005
Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% που η επιχείρηση υλοποίησε
το έτος 2005 θα πρέπει να συμπληρώσει την παρακάτω αναλυτική
κατάσταση αποπληρωμής του προγράμματος αυτού.
Αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής προγράμματος κατάρτισης
(Υπόδειγμα 1)
Α/Α προγράμματος (Υπόδειγμα 1)
ΟΑΕΔ που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος
Ημερομηνία λήξης προγράμματος
Τίτλος προγράμματος
Αριθμός εγκεκριμένων ωρών προγράμματος (Υπόδειγμα 1)
Αριθμός εγκεκριμένων καταρτιζομένων (Υπόδειγμα 1)
Σύνολο πραγματοποιηθεισών ανθρωποωρών
καταρτιζομένων(Υπόδειγμα 9)
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Σύνολο πραγματοποιηθεισών ανθρωποωρών γραμματειακής
υποστήριξης (Υπόδειγμα 9)
Αριθμός ατόμων που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση (Υπόδειγμα 9)
Συνολικό κόστος καταρτισθέντων (Υπόδειγμα 5 )
Συνολικό κόστος εσωτερικών εκπαιδευτών (Υπόδειγμα 7)
Συνολικό κόστος εξωτερικών εκπαιδευτών – φορέα κατάρτισης
Συνολικό πόσο δαπανών που αφορούν το πρόγραμμα
Σύνολο γενικών εξόδων (μέχρι 20% του συνολικού κόστους του
προγράμματος)
Μέσο ωριαίο κόστος (Μ.Ω.Κ.) (αναγράφεται από την επιχ/ση και
ελέγχεται από το σύστημα
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε :στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
•

Τα ποσοτικά στοιχεία που καταχωρεί η επιχείρηση ηλεκτρονικά
υπολογίζονται αυτόματα από το νέο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης
αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45%.

•

Η υποβολή των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση θεωρείται
ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση των όσων δηλώνονται.
Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο αυτών με το φυσικό αρχείο που η
επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει, διαπιστωθούν αναληθείς δηλώσεις,
διαφορές η υπάρξει αδυναμία της επιχείρησης να αποδείξει/αιτιολογήσει τις
δαπάνες που έχει δηλώσει, τότε ο ΟΑΕΔ επιβάλει ποινές όπως τον τριετή
αποκλεισμό της επιχείρησης από την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης
ΛΑΕΚ 0,45%, τη μη αποπληρωμή όλων των προγραμμάτων κατάρτισης
που η επιχείρηση υλοποίησε το έτος 2005 και την επιστροφή τυχόν
προκαταβολής που της έχει αποδοθεί

•

•

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε οι δαπάνες που αφορούν το
πρόγραμμα και τα γενικά έξοδα να είναι απόλυτα συμβατές ως προς το
ύψος, το χρονικό διάστημα και τα αγαθά που περιγράφονται σε αυτές. Σε
περίπτωση που διαπιστωθούν δαπάνες οι οποίες δε συμβαδίζουν με το
πρόγραμμα κατάρτισης, τότε αυτό αποτελεί σοβαρό λόγο επιβολής ποινών.

Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει όταν ειδοποιηθεί από την
αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για την είσπραξη του ποσού της
προκαταβολής:
Bεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ.
Όπου απαιτείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Φορολογική ενημερότητα
Όπου απαιτείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και αφορά όλες
τις επιχειρήσεις εκτός από όσες απαλλάσσονται από την υποχρέωση
προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο. Στη
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περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπία της Υ.Α ή του ΦΕΚ
σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσονται.
Επισημαίνεται ότι για την είσπραξη του υπόλοιπου ποσού αποπληρωμής
των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν το έτος 2005, τα
παραπάνω δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με βάση το συνολικό
ποσό της αποπληρωμής που δικαιούται η επιχείρηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων αποπληρωμής
των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προσκομίσουν η ταχυδρομήσουν τον πλήρη φάκελο αποπληρωμής στην
ΔΙΟΙΚΗΣΗ του ΟΑΕΔ, Δ/νση Α3, Γραφείο ΛΑΕΚ, Εθνικής Αντίστασης 8 –
Τράχωνες, Αθήνα.
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