
 

Ακινα 24-06-2015 

Συνάντθςθ με Γ.Γ.Δ.Ε. 

Θζματα ςυηιτθςθσ- Προτάςεισ  ΠΟΦΕΕ για άμεςεσ ενζργειεσ από τθν 

φορολογικι διοίκθςθ 

 

1. Ρεαλιςτικι καταλθκτικι θμερομθνία για τισ δθλϊςεισ φυςικϊν προςϊπων για  το ζτοσ 2014  

είναι θ 30/9/2015 με τθν προχπόκεςθ για ότι τα νομικά κα ιςχφςει θ 27/7/2015 που 

ανακοινϊκθκε ςιμερα .Η διαδικαςία υποβολισ των φορολογικϊν δθλϊςεων είναι πάρα πολλι 

αργι λόγω του ςυςτιματοσ που «ςζρνεται» με αποτζλεςμα οι εργατοϊρεσ του κλάδου να 

χάνονται ςε αναμονι αντί για παραγωγικι εργαςία. 

2. Τπάρχει ανάγκθ και νζασ παράταςθσ των ρυκμίςεων των 100 δόςεωνςε όλα τα αντικείμενα , 

οπότε πρζπει να λθφκεί μζριμνα για νομοκετικι παρζμβαςθ. 

3. Πρζπει να περάςουν ςτο ςφςτθμα υποβολισ, άμεςα, οι νομοκετικζσ αλλαγζσ που ζγιναν με το 

4330/2015. 

4. Η αφαίρεςθ των δαπανϊν του κωδ. 049 και των υπολοίπων δαπανών πρζπει να 

αναγνωρίηεται ανεξάρτθτα αν θ φορολογικι διλωςθ είναι εμπρόκεςμθ θ εκπρόκεςμθ.  

5. Είναι άμεςθ θ ανάγκθ για τθν ζκδοςθ τθσ Τπουργικισ απόφαςθσ για ςυναλλαγζσ με τα τα 

προνομιακά κράτθ του Ν.4321/2015 διότι αυτι τθν ςτιγμι υπάρχει νομοκετικό κενό. 

6. Μζριμνα για ςυνεννόθςθ με το ΤΠΑΝ για τθν νομοκετικι μετάκεςθ των Γενικϊν υνελεφςεων 

30 θμζρεσ μετά τθν υποβολι των δθλϊςεων Νομικϊν προςϊπων. 

7. Για τισ περιπτϊςεισ υποβολισ εκπρόκεςμων τροποποιθτικϊν δθλϊςεων ειςοδιματοσ ενϊ ζχει 

προθγθκεί εμπρόκεςμθ αρχικι, να ιςχφςει ότι και για το ΦΠΑ και τουσ παρακρατοφμενουσ (να 

μθν υπάρχει πρόςτιμο εάν ζχει γίνει εμπρόκεςμθ αρχικι). 

8. Απαιτείται διόρκωςθ τθσ εγκυκλίου τθσ επιςφάλειασ απαιτιςεων όπου το ΦΠΑ είναι εκτόσ 

υπολογιςμοφ. 

9. Νομοκετικι τροποποίθςθ χρειάηεται θ προκεςμία υποβολισ των φορολογικϊν δθλϊςεων και 

για τθ χριςθ 2015 (δθλώςεισ επόμενου ζτουσ) από 30/4 ςε 30/6.Πρϊτα πρζπει  να 

υποβάλλουν τα νομικά πρόςωπα και μετά τα φυςικά, χρειάηεται επίςθσ  χρόνοσ για 

ολοκλιρωςθ τθσ υποβολισ. 

10. Θα πρζπει να δοκεί θ δυνατότθτα για τθν εξυγίανςθ ιςολογιςμϊν επιχειριςεων (μζτρο που κα 

φζρει άμεςθ χρθματοδότθςθ).  
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11. Για τθν περίπτωςθ κατάκεςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ να επανζλκει το ποςοςτό 

προκαταβολισ ςε 10% από 50% που είναι ςιμερα. 

12. Η ιδιόχρθςθ των βιομθχανοςταςίων , ξενοδοχείων κλπ , όπωσ και με τον Ν. 2238 , πρζπει  να 

μθν απαιτεί εγγραφι ςτα βιβλία εςόδου – εξόδου και να  καταργθκεί , διότι δεν υπάρχει 

φορολογικό ενδιαφζρον τουλάχιςτον ςε επίπεδο νομικϊν οντοτιτων. 

13. Με τθν ΠΟΛ 1113/2015 δθμιουργικθκε χάοσ με το κζμα φορολόγθςθσ των τφπου  αμοιβϊν Δ 

των ομόρρυκμων εταίρων διαχειριςτϊν , με διπλι ερμθνεία μζςα από δφο ζγγραφα τθσ 

διοίκθςθσ αντικρουόμενα  με απόςταςθ διάςτθμα 15 θμερϊν το ζνα με το άλλο  και τα οποία 

εκδόκθκαν  και με κακυςτζρθςθ  2 ετϊν. Η κζςθ τθσ 1113/2015 είναι απαράδεκτθ ωσ προ το 

κζμα αυτό. Πρζπει να διορκωκεί άμεςα. 

14. τθν παραπάνω ΠΟΛ γίνεται αναφορά ςτθν ζκπτωςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν από τθν 

Ομόρρυκμθ εταιρεία μόνο αν ζχει τεκεί ςε αδράνεια ατομικι επιχείρθςθ (ςτθν περίπτωςθ  που 

ςυμμετζχει ο Ομ. Εταίροσ ςε ΟΕ και ςε ατομικι επιχείρθςθ) . Ο τρόποσ που αναγράφεται ςτθν 

εγκφκλιο αφινει να εννοθκεί ότι ζπρεπε να είχε τεκεί ςε αδράνεια ςτο μθτρώο . Επειδι πολλά 

επαγγζλματα όπωσ και το δικό μασ προχποκζτουν τθν φπαρξθ ατομικισ χωρίσ ζςοδα 

παρακαλοφμε για άμεςθ διόρκωςθ με αδράνεια μονό ςαν κζμα πραγματικό εςόδων .Οι 

επαγγελματίεσ φορολογοφμενοι κα πρζπει να μποροφν να επιλζγουν από ποφ κα γίνεται θ 

αφαίρεςθ των αςφαλιςτικών ειςφορών (ΟΑΕΕ) ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ τουσ ςε εταιρίεσ 

πζραν τθσ ατομικισ. Η ΠΟΦΕΕ κεωρεί ότι πρζπει να ιςχφςει για όλεσ τισ νομικζσ οντότθτεσ. 

 

15. Διόρκωςθ τθσ αδικίασ που γίνεται ςτον τρόπο υπολογιςμοφ των τεκμθρίων ςτα <μπλοκάκια> 

με μικρό ειςόδθμα από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ ,όπωσ εκπαίδευςθ κλπ, διότι οδθγεί ςε άδικθ 

υπερφορολόγθςθ.  

16. Διόρκωςθ τθσ εφαρμογισ του νζου εντφπου Ν  ςτθν διανομι κερδϊν για τα απλογραφικά 

βιβλία. 

17. Παραμζνει θ κζςθ μασ για υποβολι φακζλων τεκμθρίωςθσ ενδοοµιλικϊν ςυναλλαγϊν μζχρι 

τθν υποβολι τθσ Φορολογικισ διλωςθσ θ και 20 θμζρεσ αργότερα θ εναλλακτικά. Για τα 

απλογραφικά βιβλία πρζπει να υπάρχει απαλλαγι τθσ διαδικαςίασ. 

18. Ιςχφσ του μζτρου τθσ ςυλλογισ αποδείξεων και για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ. 

Προτείνεται, να εκπίπτει το ςφνολο των αποδείξεων όλων των επαγγελματικϊν κλάδων και 

όλων των φορολογουμζνων κατά ζνα ποςοςτό από το ειςόδθμα, και το υπόλοιπο αυτοφ να 

φορολογείται με βάςθ τθν υφιςτάμενθ φορολογικι κλίμακα και να «κτίηεται» ζτςι το οποίο 

πόςο αφορολόγθτου. Η αφομοίωςθ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ κα βελτίωνε τθ φορολογικι 

ςυνείδθςθ των υπόχρεων, παρζχοντάσ τουσ ζνα ιςχυρό κίνθτρο κακολικισ και ενςυνείδθτθσ 

ςυλλογισ αποδείξεων. 
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19. Θα πρζπει να καταςτεί εφικτόσ ςτθν περίπτωςθ των ατομικϊν επιχειριςεων ο πλιρθσ 

ςυμψθφιςμόσ ηθμιϊν και μεταφοράσ αυτϊν ςε επόμενεσ χριςεισ ( από τον νόμο 5 ζτθ) ενϊ.  

ςιμερα, οι ατομικζσ επιχειριςεισ χάνουν τθ ηθμιά  όταν φορολογοφνται με τεκμαρτό τρόπο. 

20. ε περίπτωςθ που υπάρξει πολιτικι απόφαςθ με νομοκετικι παρζμβαςθ, όπωσ ανακοινϊκθκε 

, για περαίωςθ ειςοδθμάτων ι κατακζςεων αυτι να ζχει ενιαίο κοινό ςυντελεςτι  , να 

λαμβάνει υπόψθ τθσ το ςφνολο τθσ περιουςίασ και όχι μονό μετρθτϊν. Φυςικά ςε τζτοια 

περίπτωςθ πρζπει να γίνει με μικρό ςυντελεςτι για να υπάρχει ανταπόκριςθ και να δεκεί με 

περαίωςθ ειςοδθμάτων ανζλεγκτων χριςεων μζχρι 31/12/2014 από επαγγελματικι χριςθ. 

21. χετικά με τισ ζμμεςεσ τεχνικζσ ελζγχου οπωςδιποτε πρζπει να προςδιοριςτοφν αντικειμενικοί 

και ςαφείσ κανόνεσ. ιμερα ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ακροίηονται απλά οι κατακζςεισ 

των φορολογοφμενων.  

22. Οι εκπρόκεςμεσ διακοπζσ επιχειριςεων (προ του 2010) να ζχουν κακολικι διάρκεια χωρίσ 

θμερομθνία λιξθσ. Ζωσ ςιμερα θ προκεςμία είναι 31/12/2015 μετά από παρατάςεισ. 

23. Η μεταβίβαςθ επιχείρθςθσ (οικογενειακισ) για λόγουσ υγείασ θ ςυνταξιοδότθςθσ κα πρζπει να 

ςυνοδεφεται από τθ μθ καταβολι οπουδιποτε φόρουκαι απλοποιθμζνθ διαδικαςία 

μεταβίβαςθσ. 

24. Δθμιουργία μόνιμθσ ομάδασ εργαςίασ για παρακολοφκθςθ τρεχόντων κεμάτων τόςο των 

επιχειριςεων όςο και των φορολογουμζνων με τθν ςυμμετοχι τθσ ΠΟΦΕΕ . Θα βοθκιςει 

ςθμαντικά ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και ςτθν πρόλθψθ κακισ νομοκζτθςθσ. 

25. Αναγκαία είναι θ νομοκετικι επαναςφςταςθ τθσ επιτροπισ 70Α ανά περιφζρεια με 

προεδρεφοντα Δικαςτικό και ςυμμετοχι τθσ εκπροςϊπων τθσ ΠΟΦΕΕ. 

26. τθν διαδικαςία θλεκτρονικισ υποβολισ των ςυμφωνθτικϊν να ενςωματωκοφν όλα τα 

ςυμφωνθτικά και να μθν χρειάηεται διπλι υποβολι καταςτάςεων και από τουσ δφο 

ςυμβαλλομζνουσ. Να αρκεί θ κατάκεςθ από τον ζνα ςυμβαλλόμενο με αντίςτοιχθ αποδοχι 

από  τον άλλο ςυμβαλλόμενο. 

27. Είναι απαραίτθτθ  θ ζκδοςθ τθσ τροπολογίασ για τα πρατιρια καυςίμων που είχαν προμθκευτεί 

ςυςτιματα ειςροϊν εκροϊν με δελτίο παραγγελία  και κακυςτζρθςαν οι προμθκευτζσ τθν 

εγκατάςταςι τουσ με αποτζλεςμα να αντιμετωπίηουν φοβερά άδικα πρόςτιμα.   

28. Είναι απαραίτθτθ  θ άμεςθ κακιζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, θ οποία κα ςυμβάλλει 

ςθμαντικά ςτθν αςφάλεια των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και ςτθν εμπζδωςθ τθσ κεςμικισ 

εμπιςτοςφνθσ μεταξφ επιχειριςεων, λογιςτικϊν γραφείων και φορολογικϊν αρχϊν. 

29. Η πιςτοποίθςθ πρζπει να προχωριςει και να ολοκλθρωκεί άμεςα χωρίσ διαδικαςία εξετάςεων 

από τουσ ιδθ αςκοφντεσ νόμιμα το επάγγελμα. 
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30. Η ΠΟΦΕΕ πρζπει να είναι κεςμικόσ ομιλθτισ τόςο του Τπουργείου όςο και τθσ ΓΓΔΕ ωσ θ 

μοναδικι ομοιοεπαγγελματικι Ομοςπονδία ςτον χϊρο των Λογιςτϊν. 

31. Ο εξουςιοδοτθμζνοσ Λογιςτισ μζςα από το ςφςτθμα του ΣΑΧΙΝΕΣ και οι ςυνεργάτεσ του να 

μθν χρειάηονται επιπλζον εξουςιοδοτιςεισ για ενζργειεσ ςτισ Δ.Ο.Τ ςτο όνομα των πελατϊν 

τουσ.  

32. Επίςθσ πρζπει να δοκεί  θ δυνατότθτα για τουσ  νόμιμα αςκοφντεσ  το επάγγελμα του λογιςτι 

φοροτεχνικοφ να ηθτιςουν τριιμερθ παράταςθ ςτθν υποβολι οποιαςδιποτε περίπτωςθσ 

θλεκτρονικισ ι χειρόγραφθσ διλωςθσ θ οποία είναι είτε μθδενικι θ πιςτωτικι είτε διλωςθ 

πλθροφοριακοφ χαρακτιρα. Η αίτθςθ κα πρζπει να γίνει πριν τθν παρζλευςθ τθσ εμπρόκεςμθσ 

υποβολισ τθσ εν λόγω διλωςθσ. 

33. Ζγκριςθ τθσ δυνατότθτασ για κακοριςμό φπαρξθσ επαγγελματικοφ λογαριαςμοφ για 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ χριςθ πλθρωμών πελατών μασ (ςαν Λογιςτικά Γραφεία) ο οποίοσ κα 

γνωςτοποιείται και ςτο Μθτρϊο και θ διακίνθςθ δεν κα αποτελεί αντικείμενο ελζγχου εάν 

φυςικά οι χρεϊςεισ ιςοφνται με τισ πιςτϊςεισ για πλθρωμζσ προσ το Δθμόςιο και τα 

Αςφαλιςτικά Σαμεία. Επίςθσ να υπάρξει μζριμνα και οδθγία για τουσ ελζγχουσ αυτοφ του 

είδουσ ςε ςυναδζλφουσ. 

34. Οι ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ τιμολογίων να υποβάλλονται  ετιςιεσ με όριο απαλλαγισ τα 

300 € και ςτο ςφςτθμα  υποβολισ να οριςκεί όριο διαςταφρωςθσ  ςε επίπεδο 1ευρω και όχι 

λεπτοφ.  

35. Πρόςτιμα 2.500 ευρϊ που αφοροφν λάκθ με κοινό ποςόπροςτίμου, τόςο για απλογραφικά όςο 

και για διπλογραφικά, «για ψιλου πιδθμα»  πρζπει να διορκωκοφν και να μειωκοφν δραςτικά.  

36. Οι μθδενικζσ ΦΜΤ και ότι άλλεσ δθλϊςεισ χωρίσ ποςά φόρου να μθν ζχουν καμία κφρωςθ μζςα 

από νομοκετικι αλλαγι. 

37. Σο ιςόποςο πρόςτιμο του άρκρου 59 και το 60 (για τουσ ΦΜΤ, παρακρατοφμενουσ και για 

όςουσ εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία υποβολισ διλωςθσ) πρζπει οπωςδιποτε να καταργθκοφν 

διότι είναι υπερβολικά υψθλά.Να εξεταςτεί νομοκετικά θ δυνατότθτα επαναφοράσ 

ςυμβιβαςμοφ όπωσ παλαιά. 

38. Σο πρόςτιμο του 54 παρ 1 των 100€,για δθλϊςεισ πλθροφοριακοφ χαρακτιρα κλπ, πρζπει να 

γίνει 30€. 

 

 

 


