
Προτάσεις  της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.   
στην συνάντηση με τον 
αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών κο Αλεξιάδη  
στις 19/9/2016 
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  Στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε., την μόνη Ομοιοεπαγγελματική Ομοσπονδία του κλάδου των Λογιστών-

Φοροτεχνικών  παλεύουμε όλα  τα χρόνια για να διορθώσουμε τα αυτονόητα. 

Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί είναι ο Κλάδος που στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, τα τελευταία 

χρόνια, έχουν υπερβάλει εαυτόν ώστε να υλοποιείται η οποιαδήποτε δημοσιονομική πολιτική και 

πολλές φορές με κόστος που σε φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να τους αναλογεί. 

Μέσα από τα γραφεία μας εξυπηρετείται το 97% περίπου των ασφαλιστικών, εργατικών και 

φορολογικών υποχρεώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προσπαθεί πάντα είτε με προτάσεις για βελτιώσεις στην νομοθετική διαδικασία 

είτε με τεχνικές προτάσεις που περιλαμβάνουν και μεταφορά καταληκτικών ημερομηνιών σε 

διαφορετική ημερομηνία, να βοηθήσει στην ομαλή πορεία υποβολής δηλώσεων  κάθε 

αντικειμένου με στόχο την μείωση λαθών και υποβολή τροποποιητικών που επιβαρύνουν τον 

ελεγκτικό μηχανισμό.  

 

Γενικά 

1. Από συστάσεως της η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προτείνει την καθιέρωση μαθήματος φορολογικής 
συνείδησης στα σχολεία ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν την κοινωνική υφή και ανάγκη της 
απόδοσης των φόρων και όχι την αποφυγή τους ως «ηρωική πράξη». 

2. Ανεξαρτητοποίηση του επαγγέλματος του λογιστική - φοροτεχνικού για να μπορέσει να 
κάνει την δουλειά του χωρίς πιέσεις και επηρεασμούς προς το συμφέρον όλων μας. 

3. Άμεση δημιουργία επιτροπής που θα διορθώσει τα κακώς κείμενα και τις στρεβλώσεις που 
υπάρχουν  στους δύο νέους νόμους 4172 και 4174 /2013 με συμμετοχή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
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Πρόστιμα του Ν.4174/2013 

4. Για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος αλλά και των καταστάσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, ενώ έχει προηγηθεί 
εμπρόθεσμη αρχική, να ισχύσει ότι και για το ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους (να μην 
υπάρχει πρόστιμο εάν έχει γίνει εμπρόθεσμη αρχική). 

 

5. Το θέμα που προέκυψε με τις εκπρόθεσμες δηλώσεις της 5 και 6/9/2016 πρέπει να λυθεί 

καθόσον οι φορολογούμενοι πληρώνουν ήδη πρόστιμα ενώ υπήρχε ανακοίνωση για 
παράταση στο συγκεκριμένο διάστημα. 

 

6. Πρέπει να αναπροσαρμοσθούν και να μειωθούν δραστικά τα Πρόστιμα 2.500 ευρώ που 
αφορούν λάθη με κοινό ποσό προστίμου, τόσο για απλογραφικά όσο και για διπλογραφικά, 
κυριολεκτικά «για ψύλλου πήδημα» αλλά και γενικότερα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί το 
ποινολόγιο  σε σημερινές οικονομικές συνθήκες. Η απώλεια και μόνο ενός φορολογικού 
στοιχείου παλαιών ετών επισύρει πρόστιμο αυτού του ποσού. 

 

7. Να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς συμβιβασμού και καταβολής ενός μειωμένου ποσού 
όπως παλαιά καθώς αυτό είναι και δίκαιο μέτρο αλλά δημιουργεί και άμεση αύξηση 
εσόδων. 

 

8. Το πρόστιμο του άρθρου 54 παρ. 1 των 100,00€, για δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα 
κλπ, πρέπει να μηδενισθεί ή να γίνει το πολύ 30€. Και για μηδενικές δηλώσεις - καταστάσεις 
να μην υπάρχει. 

 

9. Σε αντιδιαστολή με την αυστηρή διαδικασία επιβολής ποινών, έχουμε προτείνει τη 
δημιουργία μιας πρωτοβάθμιας Συμβουλευτικής Υπηρεσίας που θα ασκεί προληπτικό 
έλεγχο παρέχοντας προτάσεις, διεξόδους, λύσεις στις επιχειρήσεις και όχι ποινές για την 
εξασφάλιση της συμμόρφωσης (αυτός ο ρόλος μπορεί να αποδοθεί σε νέες δομές 
συμβουλευτικής, κοινωνικούς εταίρους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ).  

Φορολογικές διαδικασίες – Διόρθωση αδικιών –  
Προθεσμίες για το φορολογικό έτος 2015  

 

10. Μόνιμη ρεαλιστική προθεσμία για υποβολή φορολογικών δηλώσεων όλων των φυσικών 
προσώπων φέτος, με την πρώτη δόση του εκκαθαριστικού να λήγει στις 31/7/2016, είναι η 
15/7. 

Οι Φορολογούμενοι  πρέπει να ενημερώνονται με διαφημιστικά  μη τιμωρητικού 
χαρακτήρα, ότι έχει ήδη αρχίσει η υποβολή δηλώσεων διότι ένα από τα προβλήματα είναι 
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η μη έγκαιρη παρουσία τους στα γραφεία μας με αποτέλεσμα να υπάρχει όγκος συναλλαγών 
τις τελευταίες ημέρες.  Για τα νομικά πρόσωπα να ισχύσει η ημερομηνία, 30/06 . 

 

11. Εξορθολογισμός του συστήματος συλλογής των αποδείξεων με αυτοματοποιημένους 
τρόπους, χωρίς να υφίστανται οι πολίτες το βαρύ άγχος της καθημερινής συλλογής. Ισχύς 
του μέτρου συλλογής αποδείξεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. 

 

12. Υποχρεωτικό e-mail σε όλες τις επιχειρήσεις (τουλάχιστον δύο) κατά την έναρξη ένα για την 
επιχείρηση και έναν για τον Λογιστή φοροτεχνικό. Είναι απαραίτητο τώρα με τις 
ηλεκτρονικές κατασχέσεις για να μην προκύψουν προβλήματα νομικής φύσης, διότι όλοι 
χρησιμοποιούν το mail του λογιστή τους και υπάρχει κίνδυνος να μην ενημερωθούν για 
ενδεχόμενη κατάσχεση. 

 

13. Ταυτόχρονη επιδότηση προμήθειας και συντήρησης τερματικών μηχανών POS. Μηδενικό 
κόστος συναλλαγών για ηλεκτρονική τραπεζική. 
 

14. Καθιέρωση ενός ακατάσχετου λογαριασμού και χωρίς έξοδα παρακράτησης, ανά 
επιχείρηση ο οποίος θα σχετίζεται αποκλειστικά με τη χρήση  τερματικού μηχανήματος POS 
και ηλεκτρονικών συναλλαγών εφόσον καταστεί υποχρεωτική η χρήση τους. 

 
15.  Για την περίπτωση δικαιώματος κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής να επανέλθει το 

ποσοστό προκαταβολής των βεβαιωμένων προστίμων στο 20% από 50% που είναι σήμερα 
και αποτελεί στοιχείου έμμεσου εκφοβισμού της φορολογικής αρχής. 

 

16. Επαναφορά της ισχύος του μέτρου της συλλογής αποδείξεων για όλα τα φυσικά 
πρόσωπα. Προτείνεται να εκπίπτει το σύνολο των αποδείξεων όλων των επαγγελματικών 
κλάδων και όλων των φορολογουμένων κατά ένα ποσοστό από το εισόδημα, και το 
υπόλοιπο αυτού να φορολογείται με βάση την υφιστάμενη φορολογική κλίμακα και να 
«κτίζεται» έτσι το όποιο ποσό αφορολόγητου. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα 
«ενεργοποιούσε» την φορολογική συνείδηση των υπόχρεων, παρέχοντάς τους ένα ισχυρό 
κίνητρο καθολικής και ενσυνείδητης συλλογής αποδείξεων. Το ποσό φόρου που θα χαθεί 
από το αφορολόγητο θα υπερκαλυφθεί με τον ΦΠΑ τον αποδείξεων που δεν ζητούνται 
σήμερα, αλλά και με τον φόρο των επιχειρήσεων λόγω αύξησης κερδών. 

 

17. Επαναπροσδιορισμός και αποσαφήνιση σχετικά με τον ΦΠΑ σχετικά των ΠΟΛ.1056/2-3-
15 & ΠΟΛ.1113/2-6-2015 για την νέα μέθοδο υπολογισμού επισφάλειας απαιτήσεων που 
έμμεσα νομοθετεί καθώς εξαιρεί τον μη εισπραχθέντα ΦΠΑ – που όμως αποδόθηκε στο 
Δημόσιο – από την δυνατότητα συνυπολογισμού στην επισφάλεια που θεωρείται δαπάνη 
καθόσον δεν προκύπτει καθαρά από τις ερμηνευτικές διατάξεις. 

 

18. Ότι αφορά το νέο ασφαλιστικό προσχέδιο, η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών για 
όλες τις μορφές οντοτήτων από το φορολογητέο εισόδημα να γίνεται, σε περίπτωση 
πολλαπλής συμμετοχής από οντότητα της επιλογής του φορολογούμενου.  
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19. Προσοχή μεγάλη πρέπει να δοθεί όσο αφορά τις παροχές σε είδος που αναφέρονται σαν 
εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και τον τρόπο που θα συμπεριφερθούν αυτά στις 
ασφαλιστικές εισφορές  , διότι όταν υπάρχει παράλληλη ασφάλιση δεν λειτουργούν τα όρια 
υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών τόσο τα κατώτερα όσο και τα ανώτερα.  

 

20. Παραμένει η θέση μας για υποβολή φακέλων τεκμηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών για 
τα απλογραφικά βιβλία πρέπει να υπάρχει απαλλαγή της διαδικασίας . 

 

21. Πριν την εορταστική περίοδο του 2015 η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μαζί με Ενώσεις έθεσε το τεράστιο 
πρόβλημα που έχει προκύψει (που απαιτεί αποσαφήνιση) με τον τόπο της φορολογικής 
κατοικίας και της φορολόγησης του παγκοσμίου εισοδήματος φυσικών προσώπων 
(κυρίως αλλοδαπών) που κάνουν έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα. Η διαδικασία 
η οποία ακολουθείται μέχρι σήμερα θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στο θέμα του τόπου 
φορολόγησης του παγκοσμίου εισοδήματος των εν λόγω φορολογουμένων και αυτό 
αποθαρρύνει την κάθε μορφή επένδυσης και ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα που αποτελεί 
αυτή την περίοδο τον στυλοβάτη της Ελληνικής Οικονομίας. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι το 
θέμα είναι πολύ σοβαρό και χρήζει επίσης άμεσης ρύθμισης καθόσον φάνηκε ότι στην 
συνάντηση έγινε κατανοητό το πρόβλημα προτάθηκε τρόπος επίλυσης και περιμένουμε 
ενέργειες σας. 

 
22. Το Ε9 έχει αντικαταστήσει το εθνικό κτηματολόγιο και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση  του νέου 

περιουσιολογίου που ετοιμάζεται. Όλο αυτό το βάρος της καταχώρησης & διόρθωσης των 
στοιχείων τα τελευταία χρόνια έχει πέσει στον Κλάδο των Λογιστών - Φοροτεχνικών. Πάγια 
θέση μας - που έχει εκφραστεί κατ' επανάληψη με κάθε τρόπο και μέσο - είναι ότι το Ε9 
πρέπει να παραμένει ΜΟΝΙΜΑ «ανοιχτό» ώστε να διορθώνονται τα στοιχεία των 
ακινήτων θεωρούμε θετική την διάταξη για μη υποβολή προστίμων μέχρι 29-7-2016, η 
μετέπειτα όμως μείωση στο 50% είναι δυσάρεστη. 

 
23. Για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ ατομικών επιχειρήσεων και νομικών 

προσώπων (ιδιαίτερα σε περίοδο ύφεσης και κρίσης) πρέπει να καταστεί εφικτός στην 
περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων η δυνατότητα μεταφοράς της ζημίας στις 
επόμενες 5 χρήσεις. Σήμερα οι ατομικές επιχειρήσεις «χάνουν» τη ζημιά όταν 
φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο σε μια ζημιογόνο χρήση. 

 

24. Διόρθωση του λάθους στην νομοθετική αλλαγή που αφορά την δωρεάν παραχώρηση 
αγροτεμαχίων από συγγενείς οι οποίοι δεν είναι αγρότες (συνταξιούχοι, μισθωτοί, κλπ.) πριν 
την νέα υποβολή. 

 

25. Απαλλαγή από τις εγγραφές ιδιόχρησης των νομικών προσώπων  όπως ίσχυε και 
παλαιότερα, και αποσαφήνιση για την περίπτωση των φυσικών προσώπων σε ποια 
επιφάνεια υπολογίζεται το ποσοστό 3%. 
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26. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για την εξυγίανση ισολογισμών επιχειρήσεων (μέτρο 
που θα φέρει άμεση εισροή χρημάτων στα δημόσια ταμεία). Θέλουμε οι επιχειρήσεις να 
κάνουν μια νέα αρχή αλλά όλες λίγο ή πολύ «σέρνουν» βαρίδια του παρελθόντος. Αυτό που 
αναφέρει σαν δυνατότητα ο ν.4308/2014 για τα Ε.Λ.Π. μπορεί να αποτελέσει εργαλείο 
εσόδων για το Δημόσιο. 
 

27. Αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των αγροτικών ενισχύσεων-επιδοτήσεων ώστε να 
φορολογούνται στο έτος είσπραξης και όχι αναφοράς θα αποφευχθεί ο τεράστιος όγκος 
τροποιητικών δηλώσεων που πολλές φορές δεν έχουν ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον. 

 

28. Διατήρηση της διάταξης απαλλαγής από τον φόρο υπεραξίας ακινήτων , που λήγει 
31/12/2016 για δύο ακόμη έτη.  

 

Αναγκαίες μεταβολές σε θέματα διακοπής ή 
μεταβίβασης επιχείρησης – Λοιπά  

29. Οι εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων (προ του 2010) δεν παρατάθηκαν για να εκδοθεί 
απόφαση σε συνεννόηση με το υπουργείο ανάπτυξης ώστε να υπάρχει μια μόνιμη  
διάρκεια χωρίς ημερομηνία λήξης δηλαδή μια μόνιμη διαδικασίας. Ακόμη δεν έχουμε 
κάποιο νέο στο θέμα αυτό. 

 

30. Η μεταβίβαση επιχείρησης (οικογενειακής) για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης σε 
συγγενή Α’ βαθμού θα πρέπει να γίνεται με την μη καταβολή οπουδήποτε φόρου και με 
απλή διαδικασία μόνο αλλαγής των ΑΦΜ και τίποτε άλλο. 

 

31. Δημιουργία μόνιμης ομάδας εργασίας για παρακολούθηση τρεχόντων θεμάτων τόσο των 
επιχειρήσεων όσο και των φορολογουμένων με την συμμετοχή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Θα βοηθήσει 
σημαντικά στην επίλυση προβλημάτων και στην πρόληψη κακής νομοθέτησης. 

 

32. Αναγκαία είναι η επανασύσταση της Επιτροπής στα πλαίσια του παλαιού αρ. 70Α ανά 
Περιφέρεια με προεδρεύοντα Δικαστικό και συμμετοχή των κοινωνικών φορέων . 

 

33. Στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των συμφωνητικών να ενσωματωθούν όλα τα 
συμφωνητικά και να μην χρειάζεται διπλή υποβολή καταστάσεων και από τους δύο 
συμβαλλομένους. Να αρκεί η κατάθεση από τον λήπτη των υπηρεσιών (πελάτη) και να 
αρκεί μόνο  η αποδοχή από τον πάροχο των υπηρεσιών. 
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Θεσμικά αιτήματα του Κλάδου  

34. Είναι απαραίτητη η άμεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία θα συμβάλλει 
σημαντικά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην εμπέδωση της θεσμικής 
εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, Λογιστικών γραφείων και φορολογικών αρχών. Μπορεί 
να γίνει άμεσα  με τον ίδιο τρόπο που δόθηκε στους Συμβολαιογράφους και τους 
Εκτελωνιστές. Θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους υπαλλήλους των γραφείων μας. 

 

35. Η πιστοποίηση πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα χωρίς διαδικασία 
εξετάσεων από τους ήδη ασκούντες ΝΟΜΙΜΑ το επάγγελμα και χωρίς εξαιρέσεις σύμφωνα 
με τον Ν.3842/2010 που παραμένει σε ισχύ. 

 

36. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μπορεί και  πρέπει να είναι θεσμικός ομιλητής τόσο του Υπουργείου όσο και 
της Γ.Γ.Δ.Ε. ως η μοναδική Ομοιοεπαγγελματική Ομοσπονδία στον χώρο των Λογιστών – 
Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. 

 

37. Ο εξουσιοδοτημένος Λογιστής – που εμφανίζεται στο σύστημα του Taxisnet – και οι 
υπάλληλοί του να μην χρειάζονται επιπλέον εξουσιοδοτήσεις θεωρημένες από ΚΕΠ για 
ενέργειες στις Δ.Ο.Υ στο όνομα των πελατών τους. Αυτό σημαίνει ότι οι Δ.Ο.Υ. πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση που αφορά την παροχή εξουσιοδότησης σε κάποιο 
Λογιστικό Γραφείο. Έτσι θα ελέγχεται η ευθύνη του προσερχόμενου στην Δ.Ο.Υ. Σήμερα 
ζητούν χειρόγραφες εξουσιοδοτήσεις. Οι Επαγγελματικές Ταυτότητες που χορήγησε το 
Ο.Ε.Ε. κινδυνεύουν να πεταχτούν στα άχρηστα. 

 

38. Έγκριση της δυνατότητας για καθορισμό ύπαρξης επαγγελματικού λογαριασμού για 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ χρήση πληρωμών πελατών μας (σαν Λογιστικά Γραφεία) ο οποίος θα 
γνωστοποιείται και στο Μητρώο και η διακίνηση δεν θα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου εάν 
φυσικά οι χρεώσεις ισούνται με τις πιστώσεις για πληρωμές προς το Δημόσιο και τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία. Επίσης να υπάρξει μέριμνα και οδηγία προς τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς – για την ιδιαιτερότητά μας αυτή - για τους ελέγχους αυτού του είδους σε 
Συναδέλφους. 

 

39. Λήψη μέριμνας στο νομοσχέδιο για την αποκάλυψη των εισοδημάτων διότι  ότι οι 
λογαριασμοί των συνάδελφων έχουν κινηθεί με μεγάλα ποσά τα οποία αποτελούν 
πληρωμές φπα , ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών υποχρεώσεων πελατών των 
Λογιστών Φοροτεχνικών 

 

40. Σε περίπτωση που υπάρξει πολιτική απόφαση με νομοθετική παρέμβαση, όπως 
ανακοινώθηκε, για περαίωση εισοδημάτων ανέλεγκτων χρήσεων μέχρι 31/12/2014 ή 
νομιμοποίηση καταθέσεων στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό αυτή να έχει ενιαίο κοινό 
συντελεστή, να λαμβάνει υπόψη της το σύνολο της προσαύξησης περιουσίας και όχι μόνο 
μετρητών. Φυσικά σε τέτοια περίπτωση πρέπει να γίνει με μικρό συντελεστή για να υπάρχει 
ανταπόκριση και να συνδεθεί με επαναπατρισμό κεφαλαίων . Η μεγαλύτερη μέριμνα που 
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πρέπει να δοθεί στο θέμα αυτό είναι το θέμα της ασφάλειας των πληροφοριών το οποίο 
θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο. 

 

41. Λειτουργία ομάδας ΓΓΔΕ Υπουργείου οικονομικών και ΓΓΠΣ για μείωση του κόστους σε 
συνεργασία με την ΠΟΦΕΕ προς αποφυγή της νέας γραφειοκρατίας που είναι ηλεκτρονική 

 
42. Έκδοση Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου, λόγω γονικής 

παροχής, κληρονομιάς ή δωρεάς χωρίς τις προϋποθέσεις καταβολής ή εξόφλησης του 
αναλογούντος ΕΝΦΙΑ. 

 

Συγκεντρωτικές τιμολογίων αγορών – πωλήσεων  

43. Οι ήδη εκκρεμούσες υποβολές και διορθώσεις  του 2014 αλλά και 2015 μέχρι σήμερα να 
μπορούν να υποβληθούν πλέον με ένα ενιαίο αρχείο και όχι υποχρεωτικά σπαστά ανά 
τρίμηνο με την πρόνοια της μη ύπαρξης προστίμων, να παραταθεί για τρίμηνο η διόρθωση 
τους και να καλύψει και τις ΜΥΦ εσόδων. Άλλωστε η χρήση είναι πιλοτική και έχει 
κοστίσει στον κλάδο άπειρες εργατοώρες απλήρωτες φθάνοντας τους Λογιστές στα όρια 
τους. Ύπαρξη υποχρεωτικού ορίου των 300 ευρώ υποβολής των ΜΥΦ και βελτίωση 
απαραίτητα του συστήματος υποδοχής των ΜΥΦ στην ΓΓΔΕ.  

ΦΠΑ 

44. Στις περιπτώσεις που ποσά ΦΠΑ έχουν καταβληθεί μεταγενέστερα από την φορολογική 
περίοδο που αφορούν είναι δίκαιο να καταλογίζονται μόνο οι προσαυξήσεις  του και όχι 
να επανακαταλογίζονται και στην συνέχεια να επιστρέφονται. 
 

45. Το όριο του τζίρου των 500.000 για το ειδικό καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ να ορισθεί στα 
2.000.000 και η δυνατότητα αλλαγής του από την ημερομηνία της υποβολής της 
δήλωσης και με ημερομηνία μετάταξης την παραπάνω ημερομηνία και όχι την 31/12.    

 


