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1. 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). 

 

2. 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.  

 
3. 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.  

 

4. 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. 

 

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

 

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

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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 

 
11. 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.  

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

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

 


