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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φοροτεχνικών (ΙΝ - ΦΟΡΟ), 

διοργανώνουν στις 10 – 11 Οκτωβρίου 2008 στην Δράμα, Προ – Συνέδριο 
Φοροτεχνικών με θέμα:

Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός και η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Με τη διοργάνωση του Συνεδρίου η Ομοσπονδία μας επιδιώκει να επεξερ-
γαστεί και να αναδείξει τα ζητήματα του κλάδου στη χώρα μας, στο ρόλο 
των φοροτεχνικών στη νέα οικονομική πραγματικότητα και τις αναγκαίες 
αλλαγές που απαιτούνται ενόψει της υπό σύστασης Οδηγίας, για την ανα-
γνώριση των προσόντων άσκησης επαγγέλματος, της ποιότητας των υπη-
ρεσιών, την ανάγκη δημιουργίας τιμοκαταλόγου και την σύσταση κώδικα 

Δεοντολογίας όπως αυτά καθορίζονται από την Οδηγία 36/2005.
Αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και πληροφορίες για την διεξαγωγή του Προ 
– συνέδριο θα δημοσιευθούν  στο επόμενο τεύχος και θα  ενημερωθούν 

όλες οι Ενώσεις έως 15 Σεπτεμβρίου 2008.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και πιστεύουμε στη συμβολή σας στη 

δύσκολη προσπάθεια της Ομοσπονδίας μας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.  Ο Πρόεδρος του ΙΝ – ΦΟΡΟ 
Πανίδης Αβραάμ    Δεληγιάνης Αθανάσιος 

   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ         ΙΝ - ΦΟΡΟ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
           ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ       ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 *  Προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπον-

δίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελ-

ματιών στο Σχέδιο Νόμου «Ενίσχυση της 

διαφάνειας του κρατικού προϋπολογι-

σμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, 

μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και 

άλλες διατάξεις»

* Βελτιώσεις μόνο για... 20χρονους

*  Διατηρείται το αφορολόγητο των 

10.500 ευρώ για τους ελεύθερους επαγ-

γελματίες που έχουν τρία ή περισσότερα 

παιδιά

* Μπλοκάκια» με 3 ταχύτητες
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Το ΙΝ-ΦΟΡΟ σύντομα θα ανακοι-
νώσει την έναρξη 

Προγραμμάτων 
Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης
τα οποία  θα υλοποιηθούν με τη 
μέθοδο της Ανοικτής Εξ Αποστά-
σεως Εκπαίδευσης και διαδικτυα-
κές τεχνολογίες (που επιτρέπουν 
την παρακολούθηση από κάθε πε-
ριοχή της χώρας). 

http://www.bmsoftware.gr


Γενικές παρατηρήσεις:
        Αν και κρίνονται θετικές οι παρεμβάσεις 
που έχουν σκοπό το νοικοκύρεμα των Δημο-
σίων Οικονομικών, εντούτοις πολλά από τα 
μέτρα «φορολογικής δικαιοσύνης» θεωρού-
με ότι αποφασίσθηκαν υπό την πίεση της 
μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, 
πρόβλημα όμως που δεν λύνεται με βιαστι-
κές αποφάσεις και ιδιαίτερα δεν λύνεται με 
την λήψη μέτρων που στηρίζονται στην «ει-
κονική πραγματικότητα» που  προσπάθησαν 
μάταια να δημιουργήσουν οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες προκειμένου να δημιουργη-
θούν κοινωνικά μέτωπα, κάτι που θα ωφε-
λούσε την εφαρμογή αποφάσεων για την 
εφαρμογή φορολογικών μέτρων που πλήτ-
τουν κάθε φορολογούμενο όπως είναι η μη 
τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας 
και η σχεδιαζόμενη επαναφορά κάποιων 
τεκμηρίων που αιφνιδιάζουν τους φορολο-
γούμενους, όπως είναι το τεκμήριο για την 
κατοχή αυτοκινήτων που ενώ καταργήθηκε 
με παράλληλη εφαρμογή της εργοταξιακής 
αξίας και ταυτόχρονη εξωπραγματική άνοδο 
των τεκμηρίων δαπανών, που δεν ενοχλού-
σε κανέναν, τώρα επιχειρείται η εφαρμογή 
αυτών των εξωπραγματικών τεκμηρίων που 
θα «πιάσουν» όσους ξεγελάστηκαν από την 
(προσωρινή όπως αντιλαμβανόμαστε) κα-
τάργησή τους.
          Και το πιο τρανταχτό παράδειγμα «ει-
κονικής πραγματικότητας» είναι τα στοιχεία 
που είτε δόθηκαν στην δημοσιότητα είτε 
περιλαμβάνονταν στην εισηγητική έκθεση 
και αφορούν την επιχειρούμενη φορο-επι-
δρομή στους μικρομεσαίους Επαγγελμα-
τοβιοτέχνες και Ελεύθερους Επαγγελματίες 
βάζοντας σε όλους την ταμπέλα του «φορο-
φυγά» είτε αυτός δηλώνει εισόδημα 1.000 € 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008, ο Α΄ Αντιπρόεδρος  της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κος 
Καμπάνης Βασίλειος και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κος Καββαθάς 

Γεώργιος παραβρέθηκαν στην Διαρκή  Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της 
Βουλής  για το Φορολογικό Νομοσχέδιο, όπου εξέθεσαν τις απόψεις και τις 

αντιρρήσεις τους.

Προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών 
Ελεύθερων Επαγγελματιών στο Σχέδιο Νόμου «Ενίσχυση 
της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος 

των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης 
και άλλες διατάξεις»

είτε 30.000 € είτε 900.000 € τον χρόνο.
          Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτο η ει-
σηγητική έκθεση να περιέχει τα εξής για την 
χρήση 2006:

«Άρθρο 14
Φορολογικές κλίμακες
 
Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία για λόγους 
δικαιότερης κατανομής των φορολογικών 
βαρών μεταξύ μισθωτών-συνταξιούχων και 
επιτηδευματιών-ελεύθερων επαγγελματιών, 
καθόσον όπως προκύπτει από τα στοιχεία εκ-
καθάρισης των δηλώσεων φόρου εισοδήμα-
τος οικον. έτους 2007, σε σύνολο 3.988.108 
φορολογουμένων φυσικών προσώπων (εκ 
των οποίων 3.506.210 με εισόδημα ΣΤ΄ πη-
γής και 481.898 με εισόδημα Δ΄ και Ζ΄ πηγής, 
οι φορολογούμενοι με εισόδημα ΣΤ΄ πηγής 
επιβαρύνθηκαν με 3.371.732.118 ευρώ, ήτοι 
με το 80% του προκύψαντος συνολικού φό-
ρου (4.214.145.611 ευρώ).
 
Επισημαίνεται ακόμα ότι η ανωτέρω δια-
φορά επί των δηλούμενων εισοδημάτων 
μεταξύ μισθωτών-συνταξιούχων και επιτη-
δευματιών-ελεύθερων επαγγελματιών, διευ-
ρύνεται περαιτέρω, με την αφαίρεση από το 
φορολογητέο εισόδημα των τελευταίων των 
υποχρεωτικών εισφορών σε ταμεία ασφάλι-
σής τους, πέραν των λοιπών εκπτώσεων από 
το εισόδημα που είναι κοινές για όλους τους 
φορολογούμενους.»
Να παρουσιάζει, δηλαδή, επιλεκτικά τα στοι-
χεία που δημιουργούν την αναγκαία (για την 
επιχειρούμενη προσπάθεια ποινικοποίησης 
του «Επιχειρείν» και καταπάτησης του Συ-
νταγματικού Δικαιώματος για συνεισφορά 
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Προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών 
στο Σχέδιο Νόμου «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος 

των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

όλων ανάλογα με την φοροδοτική τους 
ικανότητα) «εικονική πραγματικότητα» και 
να παραβλέπουν οι υπηρεσιακοί παράγο-
ντες ηθελημένα τα στατιστικά στοιχεία της 
Γ.Γ.Π.Σ. για την χρήση 2006 (Ο.Ε.2007) πίνα-
κας «Π3.07»  που αναγράφουν (τα ποσά είναι 
σε χιλιάδες Ευρώ): 
 
Επαγγελματοβιοτέχνες : 693.554 άτομα – Συ-
νολικό Φορολογητέο 13.786.871 €
Φόρος κλίμακας: 1.545.033 € Τελικός Συνολι-
κός Φόρος: 1.512.566 €  (Μ.Ο.Φ. 2.180 €)

(Σημείωση: δήλωσαν εισόδ. Εμπορ.:8.382.409 
€, από Μισθωτές: 3.707.624 € αλλά και εισό-
δημα από κέρδη συμμετοχής σε εταιρία {Ο.Ε., 
Ε.Ε., κλπ} που φορολογούνται με την παρ.10 
του Ν.2238/94 – αυτοτελώς: + 2.382.207 € ) 
=> Μ.Ο. εισόδημα: 23.313 €
 
Μισθωτοί: 2.002.475 άτομα - Συνολικό Φο-
ρολογητέο 34.474.477 €
Φόρος κλίμακας: 3.263.131 €  Τελικός Συνο-
λικός Φόρος: 3.108.796 € (Μ.Ο.Φ. 1.552 €)

(Σημείωση: δήλωσαν εισόδ.από Μισθωτές: 
33.340.988 € => Μ.Ο. εισόδημα: 17.215 €
 
Συνταξιούχοι : 1.515.660 άτομα – Συνολικό 
Φορολογητέο 21.166.810 €
Φόρος κλίμακας: 1.510.452 €   Τελικός Συνο-
λικός Φόρος: 1.476.898 € (Μ.Ο.Φ. 974 €)

(Σημείωση: δήλωσαν εισόδ. από Μισθωτές: 
19.457.388 € => Μ.Ο. εισόδημα: 13.965 €
 
Ελεύθεροι Επαγγελματίες: 344.427 άτομα 
Φορολογητέο 9.434.973 €
Φόρος κλίμακας: 1.502.382 €  Τελικός Συνο-
λικός Φόρος: 1.470.159 € (Μ.Ο.Φ. 4.268 €)

(Σημείωση: δήλωσαν εισόδ. Ελευθ.
Επαγγ.:3.690.433 €, από Μισθωτές: 4.886.187 
€ αλλά και εισόδημα από κέρδη συμμετοχής 
σε εταιρία {Ο.Ε., Ε.Ε., κλπ} που φορολογούνται 
με την παρ.10 του Ν.2238/94 – αυτοτελώς: + 
166.367 € ) => Μ.Ο. εισόδημα: 27.876 €
 
Για αποφυγή εσφαλμένων ή «εικονικών» συ-
μπερασμάτων πρέπει να δούμε συνολικά το 
εισόδημα του ελευθεροεπαγγελματία όπως 
και του μισθωτού. Είναι απαραίτητο να δού-
με πόσες δουλειές κάνει για να συμπληρώσει 
το εισόδημά του, ποιος είναι ο «ΠΡΑΓΜΑΤΙ-
ΚΟΣ» Μ.Ο. του εισοδήματος αλλά και του 

φόρου όπως προκύπτει από τους στατιστι-
κούς πίνακες της Γ.Γ.Π.Σ., στα ίδια στοιχεία, 
δηλαδή, που αναγκαστικά ανατρέχουν και οι 
υπηρεσιακοί παράγοντες.
Βλέπουμε λοιπόν ότι μια πάρα πολύ μεγάλη 
μερίδα Επαγγελματοβιοτεχνών και Ελευθέ-
ρων Επαγγελματιών είναι κατ’ ανάγκη και Μι-
σθωτοί (εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες) 
για να μπορέσουν να «επιζήσουν» ενώ μένει 
στο απυρόβληπτο και ασύλληπτη η παραοι-
κονομία των Μισθωτών αλλά και για αυτούς 
ισχύουν μια σειρά επιδόματα που φορολο-
γούνται αυτοτελώς.
Και δυστυχώς το φαινόμενο των Μισθωτών 
που εκδίδουν Α.Π.Υ. δεν περιορίζεται μόνον 
στον Δημόσιο Τομέα (που είναι ο πρώτος δι-
δάξας αν θυμηθούμε τα Κ.Ε.Π.) αλλά βρίσκει 
τελευταία εφαρμογή και στον Ιδιωτικό παρά 
την «δαμόκλεια σπάθη» του Ι.Κ.Α. και άλλων 
ασφαλιστικών φορέων που θα διεκδικήσουν 
εισφορές αν κάποιος παραδεχθεί «υπαλληλι-
κή σχέση» για Συνεργάτη που εκδίδει Α.Π.Υ. .
Ένα παλαιό ρητό λέει : «το κάθε νόμισμα έχει 
δύο όψεις» και το αυτό ισχύει και για τα κάλ-
πικα.
          Ζητούμε λοιπόν την απόσυρση του 
σχετικού άρθρου του νομοσχεδίου και δη-
λώνουμε, με κάθε επίγνωση της σημασίας 
των λόγων μας, ότι: θα διεκδικήσουμε μόνοι 
μας ή από κοινού με άλλες επαγγελματικές 
ομάδες που θίγονται από την κατάργηση 
του αφορολόγητου ορίου των 10.500 € την 
κατάργηση του σχετικού άρθρου ακόμη και 
αν αυτό γίνει νόμος. 
 
Προχωρώντας στις προτάσεις μας επί του 
νομοσχεδίου κατ’ άρθρο έχουμε:
 
Άρθρο  1 έως  7  Συμφωνούμε με το σχέδιο 
νόμου
 
Άρθρο  8 έως  13
 
Άρθρο 11 «Τήρηση διπλογραφικού λογιστι-
κού συστήματος»
 
Παράγραφος 1
 
Το δεύτερο εδάφιο να αντικατασταθεί ως 
εξής :
 
«Εάν στους φορείς αυτούς δεν υπηρετεί 
υπάλληλος Λογιστής – Φοροτεχνικός κά-
τοχος αδείας Α’ τάξης μπορεί να ανατεθεί, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε εξω-

τερικούς συνεργάτες Λογιστές – Φοροτεχνι-
κούς κατόχους αδείας Α’ τάξης ή Λογιστικά 
Γραφεία κατόχους αδείας Α’ τάξης, που πλη-
ρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, η οργά-
νωση και υποστήριξη των οικονομικών τους 
υπηρεσιών, για την εφαρμογή του ανωτέρω 
σχεδίου»
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η ΠΟΦΕΕ είναι πάντοτε 
αρωγός της όποιας προσπάθειας γίνεται για 
διαφάνεια, νοικοκύρεμα και συμμόρφωση 
των οικονομικών μεγεθών του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. Η εμφάνιση των ειδικών 
λογαριασμών στον Κρατικό Προϋπολογισμό 
μόνο θετικά μπορεί να κριθεί. Καλό θα ήταν 
να γνωρίζαμε τους ειδικούς  αυτούς λογαρι-
ασμούς.
 
Άρθρο 14 «Φορολογικές κλίμακες»
 
Παράγραφος 1
 
Συμφωνούμε με τη σταδιακή μείωση του εν-
διάμεσου συντελεστή των κλιμάκων α’ και β’ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 9 από 25% 
σε 20% και ζητάμε να ξεκινήσει από το έτος 
2008 (οικονομικό έτος 2009) και να ολοκλη-
ρωθεί το έτος 2012 (οικονομικό έτος 2013)
 
Παράγραφοι 2 έως 7
Ζητάμε την απόσυρση των παραγράφων 
2 έως και 7 του άρθρου 14 από το Σχέδιο 
Νόμου. Η φοροδιαφυγή από μερίδα αυτο-
απασχολούμενων δεν θεραπεύεται με την 
τιμωρία (επιπλέον φορολόγηση) όλων όσων 
ήταν, είναι και θα είναι πάντα συνεπείς με τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
Με τις διατάξεις τού άρθρου 14 παράγραφος 
2 έως 7 φορολογούνται εισοδήματα που κι-
νούνται στα όρια της φτώχειας και μάλιστα 
για άλλη μια φορά αναδρομικά από το έτος 
2008.  Όταν σε ένα χωράφι υπάρχουν ξερά 
χόρτα κόβουμε μόνο αυτά, δεν βάζουμε φω-
τιά γιατί έτσι καίγονται και τα χλωρά. 
Είναι πιο εύκολο να ελεχθούν οι επαγγελμα-
τοβιοτέχνες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
που δηλώνουν ζημίες (κάτι φυσιολογικό 
βάσει των υπαρχουσών συνθηκών και προ-
βλέπεται από την φορολογική νομοθεσία 
εφόσον προκύπτει από ειλικρινή βιβλία του 
Κ.Β.Σ. αλλιώς καταργούμε τον Κ.Β.Σ. στην 
πράξη ενώ πολλοί εξ αυτών έχουν και εισό-
δημα από Μισθωτές υπηρεσίες) καθώς στην 
χρήση 2006 ήταν 4.123 Ελεύθεροι Επαγγελ-
ματίες που δήλωσαν ζημία, όμως είναι πιο εύ-
κολο για τους υπηρεσιακούς παράγοντες να 
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«δημιουργούν» φορολογικά έσοδα με απλές 
λογιστικές πράξεις για να γίνονται αρεστοί 
στους Πολιτικούς Προϊσταμένους τους.

Άρθρο 18 «Φορολογία μερισμάτων και λοι-
πών εισοδημάτων»
Παράγραφος 1
Στο πρώτο εδάφιο ζητάμε την απόσυρση 
της φράσης :
 «…καθώς  και μερισμάτων ή προμερισμά-
των σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά 
ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες 
περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους 
γίνεται σε μετρητά ή μετοχές…»
 
Θεωρούμε ότι η επιπλέον φορολόγηση των 
μερισμάτων των Α.Ε. (με συντελεστή 10%), 
θα ενεργήσει ως αντικίνητρο ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας, θα πλήξει περισσότε-
ρο τους μικρομετόχους και θα δημιουργήσει 
μεγαλύτερες στρεβλώσεις στην οικονομία.
 
Άρθρο 19 «Μείωση συντελεστών φόρου και 
αύξηση συντελεστών προκαταβολής φόρου 
εισοδήματος»
 
Παράγραφος 1
 
Συμφωνούμε με τη σταδιακή μείωση του συ-
ντελεστή για τα νομικά πρόσωπα της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 101 από 25% σε 20% 
και ζητάμε να ξεκινήσει από το έτος 2008 
(διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μέ-
χρι 31.12.2008) και να ολοκληρωθεί το έτος 
2012 (διαχειριστικές περιόδους που αρχί-
ζουν από μέχρι 1.1.2012)
 
Παράγραφος 2
 
Συμφωνούμε με τη σταδιακή μείωση του 
συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα από 25% σε 20% 
και ζητάμε να ξεκινήσει από το έτος 2008 
(διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μέ-
χρι 31.12.2008) και να ολοκληρωθεί το έτος 
2012 (διαχειριστικές περιόδους που αρχί-
ζουν από μέχρι 1.1.2012)
 
Παράγραφος 3
Ζητάμε την απόσυρση της παραγράφου 3 
διότι η αύξηση της προκαταβολής επιδεινώ-
νει την ήδη άσχημη οικονομική κατάσταση 
(ρευστότητα) των νομικών προσώπων (Α.Ε., 
Ε.Π.Ε.)

Άρθρο 22 «Φόρος προστιθέμενης αξίας»
 
Παράγραφος 1
Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
2 του άρθρου 4 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας 
Φ.Π.Α.), όπως αυτή τίθεται με την παράγρα-
φο 1 του άρθρου 22 «Με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών ορί-
ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ή έννοια της 
συνήθους δραστηριότητας καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής 
των διατάξεων της παραγράφου αυτής», να 
αποσυρθεί και στη θέση του να μπουν ανα-
λυτικά, στο κείμενο του νόμου προς αποφυ-
γή μελλοντικών διασταλτικών ερμηνειών, οι 
όροι, οι προϋποθέσεις, ή έννοια της συνή-
θους δραστηριότητας καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των δια-
τάξεων της παραγράφου αυτής.
 
Άρθρο 28 «Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών 
υποθέσεων»
 
Παράγραφος 1 
Περίπτωση γ’
Ζητάμε στη ρύθμιση να υπάγονται και οι 
διαχειριστικές περίοδοι που έκλεισαν μέχρι 
και την  31.12.2007. (Απαιτείται σχετική τρο-
ποποίηση και στην περίπτωση κ’)
 
Περίπτωση ε’
Ζητάμε στη ρύθμιση να υπάγονται και οι 
υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί 
εμπρόθεσμη η εκπρόθεσμη αρχική δήλωση 
φόρου εισοδήματος η εκκαθαριστική δήλω-
ση Φ.Π.Α. μέχρι και την ημερομηνία υποβο-
λής του σημειώματος περαίωσης.
 
Περίπτωση θ’
Ζητάμε στην περίπτωση που το ποσό που 
βεβαιώθηκε λόγω άσκησης προσφυγής, από 
επιτηδευματία ή επιχείρηση που υπάγεται 
στην ρύθμιση του άρθρου 28, είναι μεγαλύ-
τερο του ποσού που προκύπτει από το εκκα-
θαριστικό σημείωμα της περαίωσης, τότε η 
επιπλέον διαφορά να επιστρέφεται.
 
Επίσης στην περίπτωση που φορολογούμε-
νος έχει δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις οι 
οποίες υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 
28 και για την μία εξ’ αυτών έχει ασκήσει 
προσφυγή, και το ποσό που βεβαιώθηκε 
λόγω άσκησης προσφυγής είναι μεγαλύτερο 
των ποσών που προκύπτουν από τα εκκαθα-

ριστικά σημειώματα της περαίωσης και των 
δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, τότε η 
επιπλέον διαφορά να καλύπτει κατ’ αρχήν το 
ποσό βεβαίωσης της άλλης ή των άλλων επι-
χειρήσεων και εφ’ όσον υφίσταται ακόμα επι-
πλέον διαφορά τότε αυτή να επιστρέφεται.
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
Με το μέτρο της «περαίωσης»  δεν συμφω-
νούμε σαν Ομοσπονδία Λογιστών - Φορο-
τεχνικών διότι ουσιαστικά μηδενίζει την 
καθημερινή προσπάθειά μας και καταργεί 
τα σημεία σύγκρισης μεταξύ των Συναδέλ-
φων που συμβάλλουν στην βελτίωση των 
υπηρεσιών μας, ενώ συχνά οι πελάτες μας 
αποκρούουν τις συμβουλές μας για εφαρμο-
γή της φορολογικής νομοθεσίας υποστηρί-
ζοντας ότι θα βγει απόφαση που θα κλείσω 
τα βιβλία μου για όλες τις χρήσεις, επομένως 
επιδρά αρνητικά στην δημιουργία φορολο-
γικής συνείδησης. 
Όμως θα πρέπει να δούμε τι θέλουν οι άμε-
σα ενδιαφερόμενοι των οποίων η θέληση 
εκφράζεται από τους Συνδικαλιστικούς  και 
Επαγγελματικούς φορείς των επιτηδευματι-
ών.
 
Περίπτωση κγ’
Ζητάμε οι δόσεις να διαμορφωθούν ως εξής 
α) Δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για ποσά μέ-
χρι 25.000,00 ευρώ, 
 β) Δέκα οκτώ (18) μηνιαίες δόσεις για 
ποσά πάνω από 25.000,00 ευρώ και μέχρι 
60.000,00 ευρώ, και
 γ) Είκοσι τέσσερεις (24) μηνιαίες δόσεις εάν 
το ποσό είναι μεγαλύτερο από 60.000,00 
ευρώ.
 
Λοιπές προσθήκες στο άρθρο 28
α) Να μην θεωρείται παράβαση η οποία προ-
σαυξάνει τους συντελεστές υπολογισμού 
του φόρου η μη επίδειξη βιβλίων και στοι-
χείων στον προληπτικό έλεγχο, γιατί σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 
186/1992 (Κ.Β.Σ.) δεν επηρεάζεται το κύρος 
των βιβλίων και στοιχείων και δεν επισύρει 
λοιπές κυρώσεις στον τακτικό φορολογικό 
έλεγχο. (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1037/2005 και Ε.Υ.Ο.Ο. 
ΠΟΛ. 1087/2005)
 β) Να μην θεωρείται παράβαση η οποία 
προσαυξάνει τους συντελεστές υπολογι-
σμού του φόρου, τυχόν παράβαση, που έχει 
καταλογισθεί σε φορολογούμενο λόγο

Προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών 
στο Σχέδιο Νόμου «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος 

των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 045 • 5  Σεπτεμβρίου 2008 • σελίδα 4 •  

Δράσεις | Αντιδράσεις



Με δύο τροπολογίες της τελευταίας 
στιγμής που κάνουν ακόμα περισ-
σότερο δυσνόητες τις διατάξεις για 

το αφορολόγητο των ελεύθερων επαγγελ-
ματιών ψηφίστηκε χθες από τον αρμόδια 
Επιτροπή της Βουλής το φορολογικό νομο-
σχέδιο. Οι τροπολογίες προκάλεσαν νέες 
αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης... 
Οπως δήλωσε ο κ. Γ. Αλογοσκούφης, με τις 
τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή 
προβλέπεται η διατήρηση του αφορολόγη-
του ορίου των 10.500 ευρώ για 3 επιπλέον 
έτη μετά την πρώτη τριετία άσκησης του 
επαγγέλματος και υπό την προϋπόθεση ότι 
αφορά φορολογούμενους κάτω των 30 ετών, 
που απασχολούνται σε έναν εργοδότη κάθε 
φορά ή ακόμη και στην περίπτωση διαδοχι-
κών αλλά μοναδικών εργοδοτών και αμείβο-
νται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, καθώς 
για φορολογούμενους με 3 ή περισσότερα 
παιδιά.

Το σβήσε-γράψε της τελευταίας στιγμής και 
οι ασάφειες στη διατύπωση του τελικού κει-
μένου αποδεικνύει την προχειρότητα στη 
χάραξη της οικονομικής πολιτικής και τον 
πανικό του οικονομικού επιτελείου, όπως ση-

Βελτιώσεις μόνο για... 20χρονους
μειώνει σε χθεσινή της δήλωση η υπεύθυνη 
του τομέα Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ κ. Λούκα 
Κατσέλη.
Ο πανικός αποδίδεται στον διαγραφόμενο 
κίνδυνο μιας νέας υπαγωγής στην επιτήρηση 
της ΕΕ.
«Τα 3 έτη και το ηλικιακό όριο των 30 ετών 
είναι απολύτως αυθαίρετα και άδικα, και δη-
μιουργούν ακόμα περισσότερες κατηγορίες 
φορολογουμένων με διακριτή φορολογική 
μεταχείριση», προσθέτει χαρακτηριστικά η κ. 
Κατσέλη.
Επαναλαμβάνει δε πως για το ΠΑΣΟΚ απο-
τελεί δέσμευση η επαναφορά του αφορολο-
γήτου στους ελεύθερους επαγγελματίες και 
επιτηδευματίες, ώστε να αποκατασταθεί η 
τεράστια κοινωνική αδικία που συντελείται 
σήμερα.
Ενδεικτική της προχειρότητας του οικονομι-
κού επιτελείου είναι και η εξαίρεση των εισο-
δηματιών που δηλώνουν εισοδήματα από 
ενοίκια τους οποίους ο υπουργός είχε συ-
μπεριλάβει μεταξύ αυτών για τους οποίους 
καταργήθηκε το αφορολόγητο, χωρίς όμως 
να υπάρχει σχετική διάταξη στο κείμενο του 
νομοσχεδίου.
Ετσι οι θιγόμενοι θα χρειαστεί να περιμένουν 
αρκετούς μήνες μέχρι να εκδοθεί η ερμηνευ-

τική εγκύκλιος που θα ξεκαθαρίζει ποιοι χά-
νουν το αφορολόγητο και ποιοι και για πόσο 
χρόνο το διατηρούν.
Εξάλλου «η κυβέρνηση καλείται να επαναφέ-
ρει το αφορολόγητο των μικρών επιχειρήσε-
ων, των επαγγελματιών και επιτηδευματιών, 
και να καταργήσει το καθεστώς των δελτίων 
παροχής υπηρεσιών και των συμβάσεων έρ-
γου που υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία, 
αντί να επιχειρεί να τις νομιμοποιήσει», δή-
λωσε ο Π. Λαφαζάνης, ειδικός αγορητής του 
ΣΥΡΙΖΑ στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σύμ-
φωνα με τον κ. Λαφαζάνη, η τροπολογία του 
κ. Αλογοσκούφη για τη «γενιά των 700 ευρώ» 
αποτελεί έναν μεγάλο εμπαιγμό για τους νέ-
ους και τις νέες, και μια περιφρονητική υποτί-
μηση της νοημοσύνης τους.
Το ΚΚΕ χαρακτήρισε μικροαλλαγές τις «υπα-
ναχωρήσεις» του κ. Αλογοσκούφη σε σχέση 
με τους εργαζομένους που αμείβονται με 
το απαράδεκτο καθεστώς του δελτίου πα-
ροχής υπηρεσιών, λέγοντας ότι «δεν έχουν 
αντίκρισμα και ουσιαστικό αποτέλεσμα». Το 
ΚΚΕ κάλεσε τους εργαζομένους και τους μι-
κρομεσαίους να απορρίψουν ασυζητητί και 
τα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης και 
συνολικά την πολιτική της.

Πηγή : ΕΘΝΟΣ 5/9/2008

Διατηρείται το αφορολόγητο των 10.500 ευρώ για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες που έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά

ΤH διατήρηση του αφορολογήτου σε 
ορισμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγ-
γελματιών και επιτηδευματιών προβλέ-

πουν δύο προσθήκες οι οποίες ενσωματώ-
θηκαν στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο 
ήδη ψηφίστηκε από την αρμόδια επιτροπή 
της Βουλής. 
Ειδικότερα, όπως διευκρίνισε ο υπουργός 
Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκού-
φης, με την πρώτη τροπολογία διατηρείται 
το αφορολόγητο όριο των 10.500 ευρώ για 
τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τους 
επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν τρία ή περισ-
σότερα παιδιά. Μάλιστα, το αφορολόγητο 
προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των 
παιδιών και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 
Επίσης, για τους νέους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες οι οποίοι έχουν υπογράψει σύμβαση 
εργασίας (με έναν ή διαδοχικούς –όμως σε 
κάθε περίπτωση «αποκλειστικούς» εργο-
δότες) διατηρείται για επιπλέον τρία έτη το 
αφορολόγητο όριο, εφόσον αυτοί δεν έχουν 
συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νομοσχέ-
διο οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες διατη-
ρούν το αφορολόγητο όριο για τρία χρόνια 
από την έναρξη εργασίας. 
Αναφορικά με το επίμαχο ζήτημα θέμα των 
«αδρανών» τραπεζικών λογαριασμών, ο 
υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. 
Αλογοσκούφης αποσαφήνισε ότι οι σχεδι-
αζόμενες αλλαγές από την κυβέρνηση δεν 
πρόκειται να θίξουν τα κεκτημένα δικαιώμα-
τα των καταθετών και πρόσθεσε πως αυτό 
που θα επανεξετασθεί είναι το υφιστάμενο 
θεσμικό πλαίσιο που είναι σε ισχύ από το 
1942. Κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας 
εξηγούσαν ότι θα εξετασθούν οι τόκοι και 
οι χρεώσεις που επιβάλλονται στους λεγό-
μενους αδρανείς λογαριασμούς, καθώς σε 
πολλές περιπτώσεις, λόγω των χρεώσεων αυ-
τών, οι λογαριασμοί αυτοί “εξανεμίζονται” και 
δεν καταλήγουν οι πόροι στο Δημόσιο όπως 
προβλέπει ο νόμος. 
Οι ίδιοι κύκλοι τόνισαν ότι παρά τις αντιδρά-
σεις των φορέων για τις αλλαγές στη φορο-
λόγηση των μετοχών, η κυβέρνηση δεν εξε-

τάζει θέμα συμψηφισμού των ζημιών στην 
επιβολή φόρου υπεραξίας στις μετοχές. 
Αναλυτικότερα, ο υπουργός Οικονομίας και 
Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης δήλω-
σε χθες τα εξής: 
«Ψηφίσθηκε πριν από λίγο από την αρμόδια 
Επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου “Ενί-
σχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπο-
λογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, 
μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις”. Η κυβέρνηση είχε ξεκαθαρίσει 
από την αρχή ότι για την αντιμετώπιση κά-
ποιων προβλημάτων, που ενδεχομένως να 
δημιουργούνταν για τους πολύτεκνους και 
τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, θα 
προχωρούσε σε περιορισμένες διορθωτικές 
αλλαγές. 
Το σχέδιο νόμου ψηφίσθηκε με δύο βελτιωτι-
κές τροποποιήσεις που είχαν προαναγγελθεί: 
Πρώτον , διατηρείται το αφορολόγητο όριο 
των 10.500 ευρώ για όσους ελεύθερους 
επαγγελματίες ή επιτηδευματίες έχουν τρία 
ή περισσότερα παιδιά. Εννοείται ότι το ποσό 
αυτό προσαυξάνεται με τα αφορολόγητα που 

συνέχεια στη σελίδα 6
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Διατηρείται το αφορολόγητο των 10.500 ευρώ για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες που έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά

Πηγή: Express  05/09/08

ισχύουν για κάθε παιδί. Αυτός ήταν άλλωστε 
και ο αρχικός μας στόχος. 
Δεύτερον , όπως είχε διευκρινισθεί από την 
πρώτη στιγμή, στόχος ήταν τα φορολογικά 
μέτρα να μην επηρεάσουν τους νέους ελεύ-
θερους επαγγελματίες. Γι’ αυτό και προβλε-
πόταν, άλλωστε, η επί τριετία διατήρηση του 
αφορολογήτου ορίου. Oπως είχα προαναγ-
γείλει στη Βουλή, για τους νέους ελεύθερους 
επαγγελματίες, που έχουν σύμβαση με έναν 
εργοδότη ή συμβάσεις με διαδοχικούς εργο-
δότες στη διάρκεια ενός έτους, το αφορολό-
γητο διατηρείται για τρία επιπλέον έτη, με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει το 
τριακοστό έτος της ηλικίας τους. 
Με τις δύο αυτές βελτιωτικές τροποποιήσεις, 
ενισχύονται και τα κίνητρα για την απόκτηση 
τριών ή περισσοτέρων παιδιών, καθώς και τα 
κίνητρα για την απασχόληση των νέων ελευ-
θέρων επαγγελματιών. 
Θα ήθελα, κλείνοντας, να κάνω μία αναφο-
ρά σχετικά με το θέμα των αδρανών λογα-
ριασμών καταθέσεων που υπάρχουν στις 
τράπεζες. Οι αλλαγές που εξετάζονται δεν 
θίγουν στο παραμικρό τα δικαιώματα των 
καταθετών. Το μόνο που εξετάζεται είναι ο 
εκσυγχρονισμός υπέρ των καταθετών του 
νομοθετικού πλαισίου που ισχύει από το 

1942 καθώς και η πρακτική που ακολουθούν 
οι τράπεζες σχετικά με τον λογισμό τόκων και 
τον λογισμό χρεώσεων στους λογαριασμούς 
αυτούς». 
Αναλυτικότερα, η σχετική προσθήκη - διόρ-
θωση στο νομοσχέδιο «Eνίσχυση της διαφά-
νειας του δαπανών, μέτρα φορολογικής δι-
καιοσύνης και άλλες διατάξεις» έχει ως εξής: 
1. Oι περιπτώσεις α΄ και β΄ του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 2 τροποποιούνται 
και προστίθεται νέα περίπτωση γ΄ ως εξής: 
«α) για όσους υποβάλουν δήλωση έναρξης 
εργασιών για πρώτη φορά για το έτος της 
έναρξης και για τα δύο επόμενα έτη. Eιδικά 
για τους ελεύθερους επαγγελματίες η παρού-
σα εξαίρεση ισχύει και για τα επόμενα τρία 
έτη εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το τρι-
ακοστό έτος της ηλικίας τους και αποκτούν 
εισόδημα από παροχή υπηρεσιών σε έναν 
εργοδότη ή σε δύο διαδοχικούς εργοδότες 
κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους, 
β) για όσους αποκτούν εισόδημα από γεωργι-
κές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
υπολογισμού του εισοδήματός τους εφόσον 
το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το ποσοστό 
του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού 
δηλούμενου εισοδήματος που φορολογείται 
με τις γενικές διατάξεις και γ) για όσους έχουν 

τρία τέκνα και άνω, τα οποία βαρύνουν τον 
φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 του KΦE. 
2. Στην παράγραφο 3 προστίθεται νέο εδά-
φιο ως εξής: 
«Tα ανωτέρω αφορολόγητα ποσά ισχύουν 
και για τους φορολογούμενους που ο φόρος 
υπολογίζεται με την κλίμακα (β) χωρίς την 
εφαρμογή του φορολογικού συντελεστή 
δέκα τοις εκατό (10%) στο πρώτο κλιμάκιο 
εισοδήματος της κλίμακας αυτής. 
3. Tο κείμενο της παραγράφου 4 τροποποιεί-
ται ως εξής: 
«Για τους φορολογούμενους του προτελευ-
ταίου εδαφίου της παραγράφου 1, τα αφο-
ρολόγητα ποσά για τα δύο πρώτα τέκνα του 
πρώτου εδαφίου μειώνουν το πρώτο κλιμά-
κιο εισοδήματος της κλίμακας (β). Oταν το 
εισόδημα του φορολογουμένου, που φορο-
λογείται με την κλίμακα (β), είναι μρικότερο 
από τις μειώσεις λόγω τέκνων, η διαφορά 
αυτή, κατά περίπτωση, προσαυξάνει το αφο-
ρολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της 
κλίμακας (α) ή μειώνει το πρώτο κλιμάκιο του 
εισοδήματος της κλίμακος (β) του άλλου συ-
ζυζύγου». 

Επειτα από παλινωδίες πέντε ημερών, 
η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας 
οριστικοποίησε τη διάταξη για το νέο 

φορολογικό καθεστώς των πολιτών που 
απασχολούνται με δελτία παροχής υπηρεσι-
ών, δηλαδή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε 
ένα μόνο εργοδότη κάθε φορά.
Από την τελική ρύθμιση στην οποία κατέλη-
ξε ο υπουργός κ. Γ. Αλογοσκούφης θα προ-
κύψουν τριών ταχυτήτων απασχολούμενοι 
με «μπλοκάκια» και απαλλαγές διάρκειας 
από 1 έως 6 έτη!
Οι τροποποιήσεις που επέφερε χθες ο 
υπουργός στις διατάξεις του σχετικού ν/σ 
προβλέπουν ότι από όσους απασχολούνται 
με δελτία παροχής υπηρεσιών σε ένα μόνο 
εργοδότη κάθε φορά δικαιούχοι του αφορο-
λόγητου ορίου των 10.500 ευρώ είναι μόνο:
1. Οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, για το 
έτος κατά το οποίο ξεκίνησαν τη δραστηριό-
τητά τους και τα δύο επόμενα έτη. Για όσους 

Μπλοκάκια» με 3 ταχύτητες
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ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους το 2006 
το αφορολόγητο των 10.500 ευρώ θα ισχύει 
μόνο για τα εισοδήματα του 2008, ενώ για 
όσους ξεκίνησαν το 2007 η περίοδος χάρι-
τος θα πιάσει τα εισοδήματα των χρήσεων 
2008 και 2009.
2. Οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατά 
τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας από 
την έναρξη των εργασιών τους δεν έχουν 
κλείσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους. 
Αυτοί δικαιούνται την απαλλαγή των 10.500 
ευρώ έως και για τρία ακόμη έτη, μέχρι να 
φθάσουν στην ηλικία των 30 ετών, εφόσον 
υπάρχει σύμβαση με έναν εργοδότη ή συμ-
βάσεις με δύο διαδοχικούς εργοδότες στη 
διάρκεια του έτους. Ουσιαστικά, η επιπλέον 
περίοδος χάριτος έως και τριών ετών θα δί-
δεται εφόσον η έναρξη εργασιών έχει γίνει 
πριν από τη συμπλήρωση του 27ου έτους 
της ηλικίας.
Στην αντίθετη περίπτωση, το αφορολόγητο 

θα ισχύει μόνο για τα τρία πρώτα έτη. Εάν για 
παράδειγμα ο εργαζόμενος έχει ξεκινήσει 
στην ηλικία των 24 ετών, τότε συμπληρώνει 
την πρώτη τριετία στην ηλικία των 27 ετών, 
δηλαδή πριν φθάσει τα 30, οπότε θα δικαι-
ούται για άλλα τρία χρόνια το αφορολόγητο.
Εάν έχει ξεκινήσει στην ηλικία των 25 ετών, 
τότε συμπληρώνει την πρώτη τριετία στην 
ηλικία των 28 ετών και δικαιούται το αφορο-
λόγητο για άλλα δύο χρόνια, μέχρι να φθάσει 
στα 30. Εάν όμως έχει ξεκινήσει στην ηλικία 
των 28 ετών, τότε δικαιούται το αφορολόγη-
το μόνο για τα τρία πρώτα έτη, δηλαδή μέχρι 
τα 31.
Στην... τρίτη ταχύτητα, δηλαδή σ’ αυτούς που 
θα φορολογούνται με 10% από το πρώτο 
ευρώ του εισοδήματός τους, θα υπάγονται 
όλοι οι υπόλοιποι απασχολούμενοι με δελτία 
παροχής υπηρεσιών, δηλαδή όσοι είναι ηλι-
κίας άνω των 30 ετών και ταυτόχρονα έχουν 
συμπληρώσει ήδη τρία έτη εργασίας.
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