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Προς 

Την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020 

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 111 

  

Θέμα: Τοποθέτηση Προέδρου Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κ. Καμπάνη Γ. Βασίλη και προτάσεις επί σχεδίου νόμου του 

Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής 

διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 

2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, 

συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των 

δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» 

 

Καλημέρα κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε την επιτροπή για την πρόσκληση.  

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μία μικρή επανάληψη σε ορισμένα θέματα που ανέφερα και πριν από 3 

εβδομάδες γιατί δυστυχώς δεν είδαμε κάποια εξέλιξη. 

Ως Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχουμε εντολή όλων των Ενώσεων μας, όχι μόνο να αναδείξουμε, αλλά και να 

διαμαρτυρηθούμε προς την πολιτική ηγεσία. 

Προς άρση κάθε παρεξήγησης δηλώνουμε την μη συντεχνιακή πλευρά του όλου ζητήματος.  

Αναφέρουμε λοιπόν την αντίθεση με την οποία εκλαμβάνει η πολιτική ηγεσία και η Φορολογική Διοίκηση το 

ρόλο του Λογιστή - Φοροτεχνικού.  

Αν σύμφωνα με το νόμο 3842/2010 ο ρόλος και το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού εντάσσεται στα 

εμπιστευτικά επαγγέλματα ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, γιατί παρανόμως μας αποστερούνται οι αυτονόητες 

και συνταγματικά επιβεβλημένες κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για να υπηρετήσουμε με την 

επαγγελματική μας υπευθυνότητα το πιστοποιημένο έργο που μας έχει ανατεθεί; 

Δεν καταλαβαίνουμε ενώ έχουμε βάλει «πλάτη» γιατί μας αποστερούνται οι κανόνες εργασιακής ασφάλειας 

δικαίου, με μέσα και εργαλεία ασφαλή που δεν καταπιέζουν, δεν καταδυναστεύουν και κυρίως δεν 

διακινδυνεύουν την ψυχική και σωματική υγεία μας; 

Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο γίνεται πόλεμος όταν έρχεται η εποχή των φορολογικών δηλώσεων, και δεν 

μπορούμε να καταλάβουμε ειδικά φέτος, σε αυτή τη πρωτοφανή συγκυρία του κορωνοϊού, όταν έχουν πέσει 

όλα στις πλάτες των λογιστών, γιατί υπάρχει τόση ολιγωρία στην ανακοίνωση της παράτασης.  

Σίγουρα γνωρίζετε όλοι ότι το TAXISnet υπολειτουργεί, ακόμα και σήμερα γίνονται αλλαγές στα εισοδήματα 

και στα εκκαθαριστικά σημειώματα και ότι οι λογιστές έχουν παράλληλα δεκάδες άλλες δηλώσεις, ΦΠΑ, 

ΜΥΦ, ΑΠΔ, κλπ. και πάνω από αυτές και δηλώσεις COVID, επιστρεπτέα, επιδόματα, και πολλά άλλα. 

Καταλαβαίνετε, ότι δεν είναι μόνο οι φορολογικές δηλώσεις το αγκάθι, και δεν ζητήσαμε παράταση μέχρι 30 

Σεπτέμβριου, αλλά ζητήσαμε για όσο διάστημα χρειαστεί, γιατί το απαιτούν οι συνθήκες και οι περιστάσεις 

που βιώνουμε όλοι μας. Ακόμα και η 30η Σεπτεμβρίου ίσως φανεί ως λίγος χρόνος αν έχουμε νέους γύρους 

μέτρων με νέες πλατφόρμες, επιστρεπτέες και νέες δηλωτικές υποχρεώσεις. 

Απαιτούμε αμοιβαίο σεβασμό και ζητάμε τα αυτονόητα για την αξιοπρέπεια ενός κλάδου που προσπαθεί να 

κρατήσει στην ζωή την οικονομική συνέχεια της χώρας ενώ αγκομαχεί να ανασάνει με όσα τραβάει 

καθημερινά. 

Γνωρίζετε κάποιον λογιστή που να μην δουλεύει μέχρι το βράδυ και τα σαββατοκύριακα για να προλάβει την 

κάθε προθεσμία;  
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Έναν λογιστή που όλο αυτό το διάστημα τα βρήκε όλα σωστά στις πλατφόρμες και δεν έκανε ούτε ένα 

λάθος; 

Γιατί να μην είναι μόνιμα ανοιχτές όλες οι πλατφόρμες; 

Γιατί να πρέπει να πληρώσει τέτοια πρόστιμα ή αποζημιώσεις από την τσέπη του για κάτι το οποίο μπορεί να 

διορθωθεί; 

Γιατί πρέπει να ζουν οι λογιστές με ένα τέτοιο άγχος; και με τέτοια πίεση; 

Και όμως ζούμε καθημερινά έτσι, και η κατάσταση έχει ξεφύγει και ήδη μετράμε θανάτους συναδέλφων από 

την πίεση και το άγχος. 

ΟΧΙ από ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ. 

Πρέπει αυτό να σταματήσει, πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό από όλους το έργο των Λογιστών – 

Φοροτεχνικών, όχι μόνο στα λόγια, αλλά στην πράξη. 

 

Όσον αφορά στο νομοσχέδιο, τα άρθρα που μας αφορούν κρίνουμε ότι είναι όλα προς την σωστή και 

θετική κατεύθυνση. Ωστόσο παραθέτουμε τις εξής παρατηρήσεις: 

 

1) Επί του νέου άρθρου 5Β που προστίθεται στον ΚΦΕ και δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα 

δικαιούχους σύνταξης που προκύπτει στην αλλοδαπή να υπαχθούν σε εναλλακτική φορολόγηση του 

εισοδήματός τους αλλοδαπής προέλευσης. 

Προτείνουμε μια προσθήκη που θα έχει σημαντικό δημοσιονομικό όφελος και την οποία επισυνάπτουμε 

και στο υπόμνημά μας: 

Στο προτεινόμενο άρθρο 5Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167) να προστεθεί νέα παράγραφος 10 ως εξής:  

«10. Συντάξεις που καταβάλλονται από την αλλοδαπή ή Διεθνείς Οργανισμούς σε δικαιούχους που έχουν 

ή μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή επτά 

τοις εκατό (7%), εφόσον οι συντάξεις αυτές εισπράττονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε 

φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για το εισόδημα αυτό.» 

Ειδικότερα επι της διάταξης: 

Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι κατά την παρουσίαση των προτάσεών μας στην ψήφιση του νόμου 

4646/2019 τον Δεκέμβριο του 2019, είχαμε επισημάνει τότε την απουσία πρόβλεψης για παλινοστούντες 

Έλληνες συνταξιούχους που θέλουν να επιστρέψουν ή για συνταξιούχους άλλων χωρών προκειμένου 

να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας επί λέξει: 

«Η παρουσία των φορολογουμένων αυτών στην Ελλάδα θα συνεισφέρει και στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας μέσω αυξημένης ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών της λεγόμενης Silver Economy, δηλ. της 

οικονομικής δραστηριότητας που απευθύνεται στους καταναλωτές της τρίτης ηλικίας». 

Επίσης είχαμε επισημάνει και το ίδιο επισημαίνουμε και στο παρόν Ν/Σ, ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη 

για το μεγάλο πρόβλημα μετανάστευσης νέων επιστημόνων της χώρας. 

Όλοι μιλάμε με αγωνία για το «brain drain», αλλά στο νομοσχέδιο απουσιάζουν εκείνες οι προβλέψεις που 

θα μπορούσαν να δώσουν κίνητρα σε μεγάλο αριθμό των νέων μας - υψηλής κατά κανόνα κατάρτισης 

- να επιστρέψουν καθώς αναγκάστηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης και της υψηλής ανεργίας να 

εγκαταλείψουν τη Χώρα.  

Δεν μας διαφεύγει η ελληνική πραγματικότητα, ότι για τον Έλληνα της ξενιτιάς ακόμα και αν έχει 

αποκατασταθεί στη χώρα υποδοχής, υπάρχει ο νόστος που σημαίνει την επιστροφή στην πατρίδα, τον 

επαναπατρισμό.  
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2) Επί του άρθρου 7: Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 2961/2001 – Υπολογισμός του φόρου χρηματικών 

δωρεών και γονικών παροχών: 

Επί του άρθρου 7, με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση των χρηματικών 

δωρεών και γονικών παροχών που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά 

πρώτης κατοικίας, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο των δωρεοδόχων τέκνων οι προϋποθέσεις και 

τυγχάνουν της απαλλαγής πρώτης κατοικίας του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (Α΄ 238).  

Θετικό θα ήταν να ίσχυε και για υπόλοιπα χρηματικά ποσά των ίδιων κατηγοριών, διότι το διάστημα των 

κρίσεων οι γονείς, οι παππούδες και τα παιδιά έχουν κοινό πορτοφόλι και δεν είναι σωστό αύριο ο έλεγχος 

να καταλογίζει φόρο δωρεάς στους παππούδες και στους γονείς γιατί ενισχύουν οικονομικά τα παιδιά 

τους. 

 

3) Επί του άρθρου 8: Αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού 

καθεστώτος ΦΠΑ. 

Θετικό αν και με μικρή χρονική διάρκεια, πρέπει να μονιμοποιηθεί και να ισχύσει για όλον τον 

επιχειρηματικό κόσμο μέσα από γενναίο πακέτο τις χθεσινής διαπραγμάτευσης. 

 

4) Επί του άρθρου 16: Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 

Θετικό το μέτρο και μας βρίσκει σύμφωνους.  

Οι φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες οι φορολογούμενοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια αλλά 

καθυστερεί η εκδίκασή τους, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 80.000 και είναι μεγάλου φορολογικού 

ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η ταχεία περαίωση των υποθέσεων αυτών, ώστε το δημόσιο να εισπράξει 

άμεσα έσοδα, καθώς η τελεσιδικία των υποθέσεων στα δικαστήρια απαιτεί αρκετά χρόνια. 

Να θυμίσουμε και για το θέμα αυτό την πρότασή μας κατά την συζήτηση του νόμου 4646/2019 τον 

περασμένο Δεκέμβριο:  

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί αναγκαία την επανασύσταση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) στα πλαίσια 

του παλαιού αρ. 70Α του Ν. 2238/1994 ανά Περιφέρεια με προεδρεύοντα Δικαστικό και συμμετοχή των 

κοινωνικών φορέων και Λογιστών - Φοροτεχνικών. Η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής να 

παραμείνει και οι υποθέσεις που απορρίπτονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) να 

οδηγούνται, ως ύστατη προσπάθεια αποφυγής της Δικαστικής Προσφυγής που έχει μεγάλο κόστος για 

τους φορολογούμενους και τη Φορολογική Διοίκηση, στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.  

Επι πλέον θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση των διοικητικών υποθέσεων που χρονίζουν στα Διοικητικά 

Δικαστήρια με επισφαλές για τα δημόσια έσοδα αποτέλεσμα.  

 

 

5) Eπι του άρθρου 18: Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019: 

Πολύ θετική η ρύθμιση αν και θα θέλαμε να δούμε την πλήρη κατάργηση αν και καταλαβαίνουμε το 

δημοσιονομικό πρόβλημα, και συμφωνούμε ότι με τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται η οικονομική ενίσχυση 

και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μέσα από την τόνωση της ρευστότητας, προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν οι δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. 

Επισημαίνουμε όμως και επαναφέρουμε την πρόταση να διορθωθεί η αδικία του υφιστάμενου 

καθεστώτος στον ΚΦΕ, όπου χωρίς καμία μείωση, θα καταβάλουν και φέτος την προκαταβολή φόρου 

εισοδήματος χιλιάδες περιπτώσεις ατομικών εμπορικών και αγροτικών επιχειρήσεων που εμφάνισαν το 
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2019 ζημίες οπότε τα φορολογητέα εισοδήματά τους προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια ως εισόδημα 

από επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τους φορολογούμενους αυτούς δηλαδή ο συντελεστής 

υπολογισμού της προκαταβολής φόρου εισοδήματος παραμένει στο 100%. και δεν καλύπτονται από τη 

διάταξη. 

Απολογιστικά πρέπει η διάταξη αυτή να ισχύσει για όλες τις επιχειρήσεις που θα μείνουν εκτός της 

μείωσης και να συμψηφιστούν τα ποσά με τις δόσεις 1ου και 2ου του 2021. Εναλλακτικά αυτού αν δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί η παραπάνω πρόταση να ισχύσει ένα ικανοποιητικό ποσοστό για το σύνολο των 

επιχειρήσεων αυτών (που δεν θα ευνοηθούν) όπως συνέβη πέρυσι.  

 

6) Επί του άρθρου 75 για τη χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του 

υποχρεώσεων :  

Θετικό το μέτρο αλλά θέλουμε να παρατηρήσουμε μια μικρή παγίδα για τους δανειολήπτες. Ποια είναι 

αυτή: Είναι απολύτως λογικό το δημόσιο να αξιώνει ο δανειολήπτης να καταβάλλει εμπρόθεσμα το μέρος 

δόσης δανείου που του αναλογεί κατά το 9μηνο του προγράμματος κρατικής στήριξης.  

Ωστόσο φαίνεται τουλάχιστον παράδοξο να απαιτείται να δεσμευθεί για ένα επιπρόσθετο διάστημα 6-

18 μηνών η εμπρόθεσμη καταβολή της δόσης του δανείου. Και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη και ρευστή 

περίοδο, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, στην οποία η ανεργία εκτοξεύεται, τα εισοδήματα 

συρρικνώνονται και η αγορά στενάζει.  

 

Γενικότερες επεμβάσεις  

• Όσο αφορά την ρύθμιση για τα αναδρομικά η οποία λήγει 31/7 είναι ανάγκη να παραταθεί ώστε να 

προλάβει ο κόσμος να υλοποιήσει τις ενέργειες της αναλυτικότατης 1169/2020 η οποία δημοσιεύτηκε 

προχθές αλλά χρειάζεται επιπλέον χρόνο. 

• Επέκταση της μείωσης 2% σε εφάπαξ καταβολή του φόρου νομικών προσώπων όπως και των 

φυσικών, διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα. 

 

Κλείνοντας το υπόμνημα μας, θα θέλαμε να ζητήσουμε εκ νέου από τον κο Υπουργό και τον κο Υφυπουργό 

και την Διαρκή επιτροπή να δώσει προσοχή στα παρακάτω σοβαρότατα θέματα, τα οποία επιθυμούμε να 

συμπεριληφθούν σε αυτό το νομοσχέδιο ή σε επόμενα. 

 

1. Νομοθετική διάταξη που να προβλέπει ως «ανωτέρα βία» γεγονότα ασθένειας ή εγκυμοσύνης αλλά 

και απευκταίες περιπτώσεις θανάτου Λογιστών – Φοροτεχνικών. Η Λογίστρια Φοροτεχνικός δεν 

μπορεί, ούτε να γεννήσει, και όλοι μας δεν μπορούμε ούτε να αρρωστήσουμε, ούτε καν να 

αποβιώσουμε, διότι τα πρόστιμα των πελατών μας θα είναι τεράστια και θα επιβαρύνουν εμάς ή τους 

κληρονόμους μας. 

2. Ειδικά για το διάστημα του COVID-19, όλα τα πρόστιμα και για όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις 

(ασφαλιστικές και φορολογικές), να έχουν ενδεικτικό ποσό 1 ευρώ για λόγους ανωτέρας βίας 

(εφαρμογή της σχετικής διάταξης του αρ. 61 του ΚΦΔ – Ν. 4174/2013). 

3. Κανένα πρόστιμο σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής (διορθωτικής) δήλωσης 

(με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων) στη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος, και γενικά όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων τελών και φόρων εφόσον 

η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.  

4. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εμμένει στην θέση της, ώστε η προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων να είναι 

ανάλογη με το κρίσιμο τρίμηνο της υγειονομικής κρίσης δηλαδή για όσο διάστημα απαιτηθεί. Σε 

καμία περίπτωση δεν αρκεί ο χρόνος που δόθηκε μέχρι τις 29/7/2020 σε συνδυασμό με το σύνολο 
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των έκτακτων δηλωτικών υποχρεώσεων του COVID-19 που εκκρεμούν ήδη ή τις νέες που 

προβλέπονται στο άμεσο διάστημα. Το TaxisNET ακόμα και σήμερα συνεχίζει να υπολειτουργεί. 

5. Συντονισμός του χρόνου λειτουργίας των «πλατφορμών» από τα διάφορα Υπουργεία, ώστε να μην 

συμπίπτουν με τις πολλαπλές παράλληλες δηλωτικές υποχρεώσεις των λογιστικών γραφείων και 

θεσμοθέτηση ειδικής συμβουλευτικής «ομάδας παρατηρητηρίου» από την αγορά, με συμμετοχή σε 

αυτή πρωτίστως Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

6. Από μηδενική βάση το όριο της διάταξης του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (50.000,00 ευρώ όπως 

ισχύει με την απόφαση Α.1123/2019) υποχρεωτικής υπογραφής δηλώσεων, βιβλίων και 

οικονομικών καταστάσεων για να ταυτίζεται με την νεότερη διάταξη (που κατισχύει) της παρ. 4 του 

άρθρου 5 του Ν. 4308/2015 (ΕΛΠ), που προβλέπει υπογραφή όλων των οικονομικών καταστάσεων 

και δηλώσεων από μηδενική βάση. 

7. Δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεων στις «πλατφόρμες», με τις οποίες γίνονται 

αιτήσεις για όλα τα μέτρα που αφορούν τον COVID-19. 

8. Καθιέρωση ενδεικτικού ελάχιστου κόστους για όλες τις εργασίες του Λογιστή – Φοροτεχνικού. 

9. Υλοποίηση της υπόσχεσης του Πρωθυπουργού για 800 ευρώ τον μήνα Μάιο για τους επιστήμονες. 

10. Διευθέτηση του χρόνου τιμολόγησης υπηρεσιών από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς. Να γίνεται 

στα πλαίσια ετήσιας περιόδου, γιατί αποτελούν συνεχιζόμενες υπηρεσίες που ολοκληρώνονται στο 

τέλος της διαχειριστικής περιόδου. 

11. Οι χαρακτηρισμοί εξόδων του MyData που ορίζει η απόφαση Α.1138/2020, να μεταφερθούν το 2021 

και σε κάθε περίπτωση να μην υποβληθούν ΜΥΦ για το 2020. 

 

Με εκτίμηση, 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

 

  
ο Πρόεδρος η Γενική Γραμματέας 

Καμπάνης Βασίλειος Τσιώρα Ανδρομάχη 

  
ο Α’ Αντιπρόεδρος ο Β’ Αντιπρόεδρος 

Τσαμόπουλος Δημήτριος Σταυρουλάκης Κων/νος 

  
ο Οικονομ. Επόπτης ο Αν. Γεν. Γραμματέας 

Γρηγορίου Θωμάς Πάτσιας Χρήστος 

  
ο Εφ. Δημ. Σχέσεων τα Μέλη 

Χριστόπουλος Γεώργιος Νάκας Αστέριος 

 Σαββάκης Θεόδωρος 

 Μουσελλής Εμμανουήλ 

 Λαμπρόπουλος Κων/νος 

 


