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Ιούλιος 2012 

Πρακτικά Θέµατα  και Παρατηρήσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.  
στην νέα προσπάθεια για Φορολογική Ανασύσταση. 

 Πρακτικές και επίκαιρες προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προς την Πολιτική 
Ηγεσία του ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. όπως αυτές διαµορφώνονται σήµερα λαµβάνοντας 
υπ’ όψιν την ύφεση της Ελληνικής Οικονοµίας, την εξυπηρέτηση του 
∆ηµοσίου χρέους αλλά και τα προβλήµατα τα Κλάδου ως ενδιάµεσου 
µεταξύ φορολογούµενων και φορολογούσας Αρχής. 
 

 1. Απλό Σταθερό Φορολογικό Σύστηµα µακράς διάρκειας, για να µπορέσουµε να 
προσελκύσουµε επενδύσεις, είτε αυτές είναι από τον Εσωτερικό της Χώρας ή από το 
Εξωτερικό 
 
 2. Εφαρµογή του µέτρου των αποδείξεων µε την χρήση «φοροκάρτας» 
κάτι που θα µειώσει την γραφειοκρατία αλλά µε ταυτόχρονη πρόβλεψη για την 
αντιµετώπιση του όποιου κόστους των επιχειρήσεων µε φορολογική ελάφρυνση. Να 
εκπίπτουν όλες οι αποδείξεις, µε συντελεστή βαρύτητας ανάλογα µε τα στοιχεία 
παραβατικότητας του κάθε Επαγγελµατικού Κλάδου.  

 Για να έχει αποτέλεσµα ένα ανάλογο µέτρο πρέπει να δηµιουργεί ισχυρά 
συγκρουόµενα συµφέροντα δηλαδή το όφελος του φορολογούµενου να είναι 
τουλάχιστον ίσο µε το Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται στην τελική τιµή, ως εκ τούτου πρέπει να 
ισχύσει η πλήρη έκπτωση των δαπανών µέχρι το όριο του αφορολογήτου και 
ποσοστού στο επιπλέον εισόδηµα και επιλογή των αποδείξεων σύµφωνα µε τα 
προαναφερθέντα. Είναι αναγκαίο να υπάρχει κλιµακωτή αύξηση του οφέλους των 
αποδείξεων ανάλογα µε το εισόδηµα ώστε να υπάρξει το κίνητρο για ζήτηση των 
αποδείξεων δαπανών ακόµη και από τα υψηλά εισοδήµατα. Επίσης θα πρέπει να γίνονται 
«διαφηµιζόµενοι» ουσιαστικοί έλεγχοι σε κάθε ∆.Ο.Υ. (δειγµατοληπτικά) κάθε χρόνο εάν 
πραγµατικά υπάρχουν οι αναγραφόµενες αποδείξεις. Με την επέκταση της χρήσης µιας 
«φοροκάρτας» αυτή η διασταύρωση θα είναι εύκολη. 

 3. Όµως καθώς ο τακτικός έλεγχος όλων των επιχειρήσεων είναι ανέφικτος πρέπει 
να συνεχισθεί και να βελτιωθεί η δυνατότητα για «αυτοέλεγχο» - 
«αυτοπεραίωση» των χρήσεων µε αύξηση των ορίων και επανακαθορισµό κάποιων 
συντελεστών καθαρού κέρδους βάσει της σηµερινής οικονοµικής, παγκόσµιας και 
Ελληνικής, συγκυρίας και ύφεσης αλλά και του ανταγωνισµού που ασκείται σε βάρος των 
Μικροµεσαίων επιχειρήσεων. Όποιος καλύπτει συγκεκριµένα κριτήρια να απαλλάσσεται από 
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φορολογικούς ελέγχους ανά τριετία. Σε όλο τον κόσµο ο έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται 
δειγµατοληπτικά και εάν συνεχισθεί ο αυτοέλεγχος θα µειωθούν οι επιχειρήσεις που θα 
πρέπει να ελέγχονται. 
Προτείνουµε:                                                                                                            
(α) για µεν τους επιτηδευµατίες µε αντικείµενο εργασιών κατά κύριο λόγο το εµπόριο και 
την παραγωγή προϊόντων να είναι εφικτή για κύκλο εργασιών µέχρι 500.000,00 € και                                                                                                                          
(β) για τους επαγγελµατίες µε αντικείµενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών για κύκλο 
εργασιών µέχρι 200.000,00 €,                                                              
 Έτσι ο ελεγκτικός µηχανισµός θα µπορεί να ελέγχει σωστά το υπόλοιπο εναποµείναν 
10% µε 15% των επιχειρήσεων µε τους µεγάλους κύκλους εργασιών  και µε ουσιαστικό 
φορολογικό ενδιαφέρον.                                                                                       
 Βέβαια είναι αυτονόητο ότι θα ελέγχονται  δειγµατοληπτικά και επιχειρήσεις που 
έχουν «αυτοπεραιώσει»  και ο κύκλος εργασιών τους βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων 
και εάν από τον έλεγχο προκύψουν διαφορές στην ορθή µεταφορά των οικονοµικών 
δεδοµένων που έχουν σαν αποτέλεσµα απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή πλασµατική 
διόγκωση θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρές ποινές.  
 Τα «κρούσµατα» για την ΜΗ ορθή µεταφορά των δεδοµένων από τα 
στοιχεία στα βιβλία και από εκεί στις φορολογικές δηλώσεις µπορεί και πρέπει να 
αντιµετωπισθεί µε την υποχρεωτική σύνταξη, και την επακόλουθη 
συνυπευθυνότητα, από Πιστοποιηµένους Λογιστές – Φοροτεχνικούς. Έτσι 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα φαινοµένων φοροδιαφυγής και επιβάλλεται έµµεσα η 
τήρηση της φορολογικής νοµοθεσίας από όλες τις επιχειρήσεις. 
  
 4. Είναι απαραίτητο να υπάρξει µέριµνα για πλήρη αφαίρεση των 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ επισφαλών απαιτήσεων στο έτος που αναγνωρίζονται από την 
επιχείρηση – ως ανείσπρακτες  - µετά από κοινοποίηση εξώδικης πρόσκλησης 
συµβιβασµού στον πελάτη που θα φέρει βέβαια ηµεροµηνία επίδοσης.   
 Να καταργηθεί  ως αναποτελεσµατικός  ο υφιστάµενος τρόπος υπολογισµού 
των επισφαλειών που αναγνωρίζονται ως ζηµία σε ποσοστό 0,5% που έγινε 1% και 
επανήλθε στο 0,5% µε τις πολύπλοκες διαδικασίες υπολογισµού και το υψηλό κόστος 
διαχείρισης. Έτσι θα βελτιωθεί αισθητά το κλίµα δικαιοσύνης εκ µέρους της φορολογικής 
αρχής. 

 5. Να διατηρηθούν οι φοροαπαλλαγές που ισχύουν σήµερα για όσους 
κατοικούν σε αποµακρυσµένες - µειονεκτικές περιοχές, νησιωτικές περιοχές µε 
δυσκολία πρόσβασης εφόσον αξιολογηθεί το πραγµατικό δηµοσιονοµικό κόστος αλλά η 
αποτελεσµατικότητα των  µέτρων. 

 6. Αποδέσµευση της υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από την 
πληρωµή (ακόµη και ποσοστού) και να µην διαγράφεται από το TAXIS οι 
υποβληθείσες δηλώσεις αν δεν πληρωθούν. Έτσι θα υπάρχει διαδικασία προσωρινού 
καταλογισµού ΦΠΑ online µέσα από ερωτήσεις - κριτήρια που θα συµπληρώνει ο 
Πιστοποιηµένος Λογιστής – Φοροτεχνικός που θα δικαιολογούν την µη καταβολή του 
χρεωστικού υπολοίπου. 
 
 7. Άτοκες δόσεις πληρωµής όλων των φόρων και του ΦΠΑ µέσω πιστωτικών 
καρτών. Το κόστος θα χρηµατοδοτηθεί από τις Τράπεζες.  
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 7. α).Εφόσον υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι δηλώσεις ΦΠΑ (αρχικές και 
τροποποιητικές) , να µην υποβάλλεται η εκκαθαριστική ΦΠΑ. 
 
 8. Να υπάρχει νοµοθετική δυνατότητα για την δηµιουργία αφορολόγητου 
αποθεµατικού µέχρι το 50% των κερδών για όλες τις επιχειρήσεις και τους 
επαγγελµατίες ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από επαγγελµατική δραστηριότητα και αντικείµενο εργασιών 
τα οποία θα επενδύονται σε τρία (3) έτη µε αρχή έναρξης της επένδυσης ακόµη και στην 
χρήση σχηµατισµού του αφορολόγητου αποθεµατικού, µε δυνατότητα παράτασης ενός 
ακόµα έτους µε απλή αίτηση. Το ύψος της επένδυσης να ανέρχεται στο 100% του 
αφορολόγητου αποθεµατικού ενώ σε περίπτωση µη υλοποίησης του συνόλου της 
επένδυσης να υποβάλλεται εκπρόθεσµη συµπληρωµατική δήλωση, κατ’ αναλογία, για την 
χρήση που αυτό σχηµατίσθηκε       
 
 9. Απαραίτητη η «εξυγίανση» των ισολογισµών των εταιρειών αν θέλουµε 
να κάνουµε «µια νέα – και σωστή - αρχή». Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις µε Γ΄ κατηγορίας βιβλία 
παρουσιάζουν ισολογισµούς οι οποίοι χρήζουν εξυγίανσης κυρίως στο θέµα των ταµειακών 
διαθεσίµων ή και άλλων λογαριασµών του Ισολογισµού. Οι διαφορές αυτές έχουν 
προκύψει διαχρονικά στα τελευταία έτη λόγω της κρίσης, της λάθος λειτουργίας των 
αναπτυξιακών νόµων αλλά και λόγω απαιτήσεων του τραπεζικού συστήµατος για 
«παρουσίαση καλύτερων οικονοµικών στοιχείων» προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν για 
να αντεπεξέλθουν στην οικονοµική  κρίση.  
 Αναλυτικά η ΠΡΟΤΑΣΗ µας : Η επιβολή έκτακτού φόρου (π.χ. 1,5% έως 3% ) 
πάνω στα ποσά αυτά µε ταυτόχρονη φορολογική αναµόρφωση βοηθάει  τις επιχειρήσεις 
αυτές να εξυγιάνουν τα οικονοµικά  στοιχεία των ισολογισµών τους και φυσικά την 
ανταγωνιστικότητα και την φερεγγυότητα τους έναντι των πιστωτικών ιδρυµάτων και 
τρίτων, καθώς και την εξισορρόπηση των ευθυνών των ελεγκτών κατά την χορήγηση 
φορολογικού πιστοποιητικού .                                                                         
 Προκειµένου να µην διαιωνίζονται τα προβλήµατα  αυτά είναι ανάγκη να επέλθει 
διόρθωση στα οικονοµικά στοιχεία των επιχειρήσεων µε µία σωστή διαδικασία ώστε να 
γίνει η καινούργια αρχή. Η έννοια «κόκκινη γραµµή στο παρελθόν» πρέπει να ολοκληρωθεί 
στην πράξη.                                                           
 ∆ηλαδή:                                                                                                                   
 Οι  επιχειρήσεις µε Γ κατηγορία βιβλίων ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη δεχθεί σηµείωµα 
περαίωσης ή θα δεχτούν στο µέλλον για να περαιώσουν ΝΑ έχουν επιπλέον την εξής 
δυνατότητα:                                                                                
- Εφόσον στα οικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού των ισολογισµών τους παρουσιάζονται 
διαφορές µεταξύ λογιστικών στοιχείων και πραγµατικών δίνεται η δυνατότητα τα ποσά 
αυτά να µεταφερθούν σε ειδικό λογαριασµό πολυετούς απόσβεσης καταβάλλοντας 
ποσοστό ( πχ  1,5% ) επί του ποσού της  διαφοράς που θα εγγραφεί µέχρι και την 31/12 
κάθε έτους.                                                                                    
- Τα παραπάνω ποσά οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα  να τα αποσβέσουν, εφόσον το 
επιθυµούν σε ένα η περισσότερα έτη , µε την προϋπόθεση της φορολογικής αναµόρφωσης 
του ποσού αυτού χωρίς να έχουν καµία επιπλέον επιβάρυνση ή πρόστιµο του φορολογικού 
ή άλλου νόµου. 
- Η ορθή παρακολούθηση της φορολογικής αναµόρφωσης των παραπάνω διαφορών θα 
βεβαιώνεται από τους Πιστοποιηµένους Λογιστές – Φοροτεχνικούς. Η παραπάνω 
διάταξη να έχει ισχύ εφόσον το ποσό, το οποίο προέκυψε και οφείλεται, 
πληρωθεί έως 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.  
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 10. Φορολόγηση των αγροτών µε λογιστικό προσδιορισµό αλλά µε 
αναγνώριση των θεοµηνιών και καταστροφών, αναγνώριση των αποσβέσεων καλλιέργειας 
και ζωικού κεφαλαίου. Όχι επιστροφές ΦΠΑ στο κανονικό καθεστώς και χωρίς παραβάσεις 
για µη τιµολόγηση της παραγωγής αν αυτή δηλωθεί ως ακαθάριστο έσοδο µε την υποβολή 
της δήλωσης. 
 
 11. Υπαρκτό πρόβληµα: ενώ οι ακάλυπτες επιταγές έχουν φτάσει σε 
δυσθεώρητα ύψη και υπάρχει ποινικοποίηση της µη καταβολής Φ.Π.Α. δεν υπάρχει 
διάταξη για προστασία των επιχειρήσεων και είσπραξη του Φ.Π.Α. σε µικρότερο 
χρονικό διάστηµα από ότι η αξία των αγαθών ή υπηρεσιών. Το πρόβληµα λοιπόν 
εντοπίζεται στο Φ.Π.Α. στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων αλλά και δηµοσίων 
οργανισµών στα «επί πιστώσει» (τιµολόγια). Οι επιχειρήσεις Α∆ΥΝΑΤΟΥΝ να 
χρηµατοδοτούν το Φ.Π.Α. 
 Στις περιπτώσεις αυτές, ο πωλητής του προϊόντος ή ο πάροχος της υπηρεσίας είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλλει το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη συναλλαγή εντός µηνός ή 
τριµήνου στις ∆.Ο.Υ., ανάλογα µε τα βιβλία της επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι θα λάβει 
το οφειλόµενο ποσό σε µεταγενέστερο χρόνο (µεταχρονολογηµένη επιταγή ή επί πιστώσει 
συναλλαγή).  
 Για να συµβεί αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να έχει επαρκή ρευστότητα, κάτι που 
φυσικά δεν συµβαίνει σήµερα για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, µε 
δεδοµένη και τη διακοπή της χρηµατοδότησης – διευκόλυνσης από το τραπεζικό σύστηµα.   
 Καλείται δηλαδή, η επιχείρηση εκδότης του τιµολογίου να καταβάλλει ΦΠΑ εντός 
µηνός, το οποίο θα εισπράξει µετά από πολλούς µήνες έως και χρόνια όταν πρόκειται για 
συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο.  Σηµειωτέον, επίσης, ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στην 
καθυστέρηση πληρωµών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 Αντιµετώπιση: Η ενδεδειγµένη λύση θα ήταν η υποχρέωση καταβολής του 
ΦΠΑ κατά το χρόνο της πληρωµής και όχι της φυσικής συναλλαγής. Αυτό, βέβαια, 
προϋποθέτει µια ριζική – αν και αναγκαία – µεταρρύθµιση, όπου η τήρηση βιβλίων θα 
γίνεται σε ταµειακή βάση (µελέτη Παγκόσµιας Τράπεζας, 2007).  

 Ως µέτρο άµεσης εφαρµογής, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε προτείνει την προώθηση νοµοθετικής 
ρύθµισης σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση συναλλαγής µε πίστωση, ο 
αγοραστής θα είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει τουλάχιστον το ποσό του ΦΠΑ 
στον πωλητή (ή απευθείας στο ∆ηµόσιο για λογαριασµό του πωλητή/παρόχου) εντός 
ενός µηνός από την έκδοση του τιµολογίου. Το ίδιο φυσικά θα πρέπει να ισχύει και στις 
συναλλαγές των επιχειρήσεων µε το ∆ηµόσιο.                                              

 12. Υποβολή ΟΛΩΝ των πάσης φύσεως δηλώσεων αποκλειστικά µέσω 
∆ιαδικτύου. ∆ηµιουργία Κεντρικού πληροφοριακού Μηχανογραφικού  συστήµατος µε 
κέντρο την Γ.Γ.Π.Σ. - και σηµείο αναφοράς το Α.Φ.Μ -  που θα ενηµερώνεται ηλεκτρονικά 
από όλες οι Υπηρεσίες (Ασφαλιστικά ταµεία , ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας κλπ), και το 
οποίο θα χορηγεί πληροφόρηση σε όλες, είναι µέτρο το οποίο κρίνεται απαραίτητο. Θα 
καταργήσει το πλήθος των δικαιολογητικών µε µεγάλο δηµοσιονοµικό όφελος ενώ θα 
δώσει δυνατότητα για κεντρικό έλεγχο και θα µπορεί να λειτουργήσει επί της ουσίας 
οποιοδήποτε «ΠΟΘΕΝ - ΕΣΧΕΣ». Πλήρη ουσιαστική και καθολική λειτουργία  της 
ηλεκτρονικής εφορίας «e-DOY» µε ταυτόχρονη «πιστοποίηση» και ουσιαστικό έλεγχο από 
το Υπουργείο στο ποιος ασκεί το Επάγγελµα του Λογιστή – Φοροτεχνικού . Η γενικότερη 
βελτίωση της διαδικασίας θα προέλθει µέσα από την ολοκλήρωση και την κατά 100% 
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λειτουργία του συστήµατος της e-DOY. Βασική προϋπόθεση είναι η διαχείριση των 
δηλώσεων των φορολογουµένων να γίνεται µέσα από πιστοποιηµένα 
Φοροτεχνικά Λογιστικά γραφεία. Και σε περίπτωση που θα καθιερωθεί η ηλεκτρονική 
υπογραφή αυτή να καλύπτει ΜΟΝΟΝ τα πιστοποιηµένα αυτά γραφεία.                                     

 Είναι λανθασµένο το σκεπτικό της Επιτροπής Ανταγωνισµού αναφορικά µε 
την κατάργηση οιουδήποτε ελέγχου στο ήδη «ανοικτό» Επάγγελµα του Λογιστή 
Φοροτεχνικού, διότι η ύπαρξη ελέγχου στο Επάγγελµά µας είναι ανάγκη «δηµοσίου 
συµφέροντος» καθώς καταγράφει και βεβαιώνει τα δηµόσια έσοδα.  Ακόµη και η µετοχική 
σύνθεση των Ανωνύµων Εταιριών πρέπει να ελέγχεται µέσω της ονοµαστικοποίησης των 
µετοχών ώστε να µην υποκρύπτεται σύγκρουση συµφερόντων και φαινόµενα διαπλοκής.  

 Πιστοποιηµένοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί µετά την καθιέρωση της 
ηλεκτρονικής υπογραφής να µπορούν να έχουν πρόσβαση µέσω Taxisnet σε 
στοιχεία του Μητρώου και άλλων τµηµάτων  ώστε να προβαίνουν σε αλλαγές ή 
διορθώσεις και να αποστέλλουν άµεσα µε e-mail στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. την αντίστοιχη 
βεβαίωση που θα εκδίδει το Taxis. Είναι λάθος και χάσιµο πολύτιµων ανθρωποωρών να 
στέλνουµε τον πολίτη για απλές εργασίες  αλλαγή στοιχείων ταυτότητας στα τµήµατα 
Μητρώου των ∆.Ο.Υ.                                                           

 Για άµεση ενέργεια και χρησιµοποίηση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισµού, αντί της 
interactive on-line συµπλήρωσης της δήλωσης, προτείνεται η αποστολή ενός έξυπνου 
αρχείου φορολογικής η άλλης δήλωσης για κάθε φορολογούµενο, που θα φέρει ως όνοµα 
αρχείου τον Α.Φ.Μ. αυτού. Η αποστολή του αρχείου µε e-mail και οι εσωτερικοί έλεγχοι θα 
έλυναν το πρόβληµα καθυστέρησης της υποβολής.  

 Να λειτουργήσει το ίδιο σύστηµα κατάθεσης δηλώσεων του Φ.Π.Α. για όλους τους 
φόρους , και να επεκταθεί σε άλλους τοµείς όπως είναι το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, 
γεγονός που θα εξυπηρετήσει και θέµατα Κ.Β.Σ.. κλπ.  

 Οι προθεσµίες ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήµατος να είναι «ανοικτές» µέσω διαδικτύου από τις 02/01 κάθε έτους, 
δηλαδή να δέχεται το σύστηµα όλες τις δηλώσεις από την έναρξη της νέας χρήσης έως και 
την τελευταία καταληκτική ηµεροµηνία. 

         Να υπάρξει πλήρης αποδέσµευση της υποβολής των δηλώσεων άµεσων και έµµεσων 
φόρων µε την πληρωµή των δηλώσεων αυτών .                                                                                          

 13. Εξωχώριες εταιρείες                                                                                 
 Πρόκειται για θέµα που χρειάζεται λεπτό χειρισµό και συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση διότι θίγονται και θέµατα ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Το ήδη υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο 
είναι ήδη βαρύ όσο αφορά δαπάνες και αγορές από εξωχώριες εταιρείες . Το πρόβληµα 
δηµιουργείται όταν έχουµε ενδοκοινοτικές    Εταιρείες οι οποίες µε την σειρά τους έχουν 
Μετόχους offshore εταιρίες, από Κράτη µέλη τα οποία δεν έχουν δεχθεί την διεθνή 
σύµβαση και το αρνητικό νοµοθετικό πλαίσιο για τις offshore που έχει η Ελλάδα.                                                                                                         
Πιστεύουµε ότι σε συνεννόηση µε την Ε.Ε. και τα τραπεζικά ιδρύµατα πρέπει:                                                                           
 Να υπάρχει έλεγχος για εισαγόµενα εµβάσµατα από Τρίτες Χώρες 
ανεξαρτήτως ποσού και ανά Α.Φ.Μ. (υποχρεωτικά Α.Φ.Μ. και όχι Αριθµό Ταυτότητας) 
του δικαιούχου να γίνεται συγκεντρωτική κατάσταση από τις Τράπεζες , ώστε να 
ενηµερώνεται η φορολογική αρχή για όλα τα εισερχόµενα εµβάσµατα. Η ενηµέρωση αυτή 
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θα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο ∆.Ο.Υ. στην οποία θα καταλήγουν τα 
στοιχεία για περαιτέρω έλεγχο.                                                                       
 Να θεωρείται ως κίνηση κεφαλαίων και η εξαργύρωση τίτλων οµολογιών που έχουν 
εκδοθεί στο εξωτερικό και τα στοιχεία του κοµιστή να συµπεριλαµβάνονται στην ως άνω 
κατάσταση – γνωστοποίηση προς το Υπουργείο. 
        Όσο αφορά τις ενδοκοινοτικές εταιρείες να δηµιουργηθεί σύστηµα διακίνησης 
κεφαλαίων τύπου VIES σε επίπεδο Ε.Ε. φυσικά πάντα µετά από συνεννόηση µε την 
Κοινότητα. Συµπληρωµατικά θα µπορούσε να λειτουργήσει και το Ευρωπαϊκό 
Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας Επιχειρήσεων από όπου θα προκύπτει, τυχόν κρυφός µέτοχος 
των ενδοκοινοτικών επιχειρήσεων και  στην συνέχεια αν η συναλλαγή οφείλεται σε 
OFFSHORE «πίσω» από την κοινοτική επιχείρηση. 
  
 14. Να ολοκληρωθεί άµεσα η νοµοθετική πρόβλεψη για την Πιστοποίηση 
του Επαγγέλµατος του Λογιστή-Φοροτεχνικού. Αν και αναφερθήκαµε πάλι στην 
Πιστοποίηση του Κλάδου σε συνδυασµό µε άλλα φορολογικά θέµατα, επανερχόµαστε στην 
ανάλυσή θέµατος καθώς η   ολοκλήρωση της Πιστοποίησης του Κλάδου µας  είναι από τα 
σηµαντικότερα θέµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει ο νέος φορολογικός νόµος.        
 Στην προσπάθεια της κάθε πολιτικής ηγεσίας για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής 
και την καλύτερη και ενήµερη φορολογική ανταπόκριση των επιχειρήσεων, αρωγός και 
σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η Πιστοποίηση και Οριοθέτηση του Επαγγέλµατος 
του Λογιστή – Φοροτεχνικού. Είναι απαραίτητο να γνωρίζει η επιχείρηση ότι ο Λογιστής 
Φοροτεχνικός µε τον οποίο συνεργάζεται έχει τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις και ότι 
είναι Πιστοποιηµένος από την πολιτεία  ώστε να µπορεί να επιλέγει τον κατάλληλο 
Συνεργάτη.    
 Πρέπει επίσης η επιχείρηση να είναι σίγουρη, µέσα από την ολοκλήρωση της 
απόδοσης ηλεκτρονικής υπογραφής, ότι οι δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται µέσω 
διαδικτύου για λογαριασµό της αποστέλλονται από τον πιστοποιηµένο Λογιστή-
Φοροτεχνικό της και ΟΧΙ από οποιονδήποτε τρίτο. Η πληθώρα νόµων και εγκυκλίων στην 
φορολογική και ασφαλιστική νοµοθεσία και η άµεση υλοποίηση  τους έχει δηµιουργήσει 
την ανάγκη  για έναν Κλάδο µε διαρκή και δια βίου επιµόρφωση και υψηλό αίσθηµα 
ευθύνης και γνώσεων απέναντι στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται στον τοµέα της 
φορολογικής και ασφαλιστικής συµµόρφωσης των επιχειρήσεων µετά την αποδοχή των 
µνηµονίων. Η σύντοµη ολοκλήρωση του νόµου για την θέσπιση και ύπαρξη ενός 
Κώδικα ∆εοντολογίας κρίνεται απαραίτητη γιατί βάζει τους κανόνες και  οριοθετεί το 
ποιος ασκεί αλλά κυρίως το πως ασκεί το Επάγγελµα του Λογιστή-φοροτεχνικού. 

        Ο Κλάδος µας έρχεται σε άµεση επαφή τόσο µε τους Επιχειρηµατίες όσο και µε την 
∆ιοίκηση εφαρµόζοντας την φορολογική και ασφαλιστική νοµοθεσία δηµιουργώντας το 
κατάλληλο κλίµα για συµµόρφωση των επιχειρήσεων και την εµπέδωση 
φορολογικής και ασφαλιστικής συνείδησης .του ως αυτοτελούς  

 15. Υποχρέωση έκδοσης παραστατικών αξίας από τα Τραπεζικά ιδρύµατα για τα 
πάσης φύσεως έσοδά τους όπως οι λοιποί επιτηδευµατίες. 

 16. Στον έλεγχο που θα κάνουν τα Σ∆ΟΕ στις κινήσεις λογαριασµών να εξαιρεθεί ο 
ειδικός λογαριασµός των Λογιστών – Φοροτεχνικών που χρησιµοποιείται για να  
πληρώνουν τους άµεσους και έµµεσους φόρους αλλά και το Ι.Κ.Α. των πελατών τους µέσω 
Internet. 
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 17. Για τον Κλάδο µας είναι ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ότι όταν έχουµε πελάτη µια Εταιρία 
έχουµε «ηθική» υποχρέωση (και το συµπεριλαµβάνουµε στην αµοιβή µας χωρίς να 
είναι δυνατός ο όποιος διαχωρισµός) να συπληρώνουµε και να υποβάλλουµε δωρεάν 
τις δηλώσεις των εταίρων – φυσικών προσώπων – και των µελών της οικογένειάς 
τους, όταν πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις. Πρέπει µε κάποια εγκύκλιο να 
κατοχυρωθούν οι Συνάδελφοι απέναντι στους ελέγχους του Σ∆ΟΕ ειδικά για τις 
προσωπικές δηλώσεις των Εταίρων και των Μετόχων. Να µην απαιτείται η έκδοση Α.Π.Υ. 
«δωρεάν» σε αυτές τις περιπτώσεις. 
 
 18.  Αν το ∆ηµόσιο θέλει «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ» τους Λογιστές 
– Φοροτεχνικούς πρέπει να υπάρχει νοµοθετική ή Υπουργική παρέµβαση για 
σύνδεση των αµοιβών µας µε το πραγµατικό κόστος παροχής των υπηρεσιών 
που απαιτεί το ∆ηµόσιο αλλά και µε την εισαγωγή µιας µεθόδου εξασφάλισης της 
είσπραξης τους. Επηρεάζει αρνητικά  το να πρέπει να πληρώνουµε Φ.Π.Α. και φόρους για 
αµοιβές που είναι σε αναστολή για χρόνια ή χάνονται λόγω της ιδιαίτερης επαγγελµατικής 
σχέσης µε τους πελάτες µας. Αυτό είναι σε άµεση συνάρτηση µε τον επιθυµητό περιορισµό 
της  φοροδιαφυγής ακόµη και στον Κλάδο µας µέσω της υπο-τιµολόγησης  τους καθώς δεν 
έχει θεσπισθεί  - ποτέ µέχρι σήµερα - κάποια ελάχιστη αµοιβή για βασικές υπηρεσίες µας 
σε αντίθεση µε άλλους επιστηµονικούς επαγγελµατικούς κλάδους .  
 
 19. Επιστροφή του φόρου καυσίµων στους πολίτες από τον Οκτώβριο ανάλογα  µε 
τον τόπο κατοικίας (γεωγραφικά κριτήρια), κοινωνικών κριτηρίων αλλά και εισοδηµατικά 
κριτήρια µεταξύ των πολιτών  
 
 20.  Οπωσδήποτε πρέπει να λειτουργήσει ο νέος Κ.Α.Σ. µέσα στο καλοκαίρι του 
2012 (και όχι από 1/1/13 όπως «διαβάζουµε»). Το ήδη διαµορφωθέν τελικό κείµενο 
προωθεί την κατάργηση µεγάλου µέρους θεωρήσεων και άλλων γραφειοκρατικών 
διαδικασιών. Θα µπορούσε δε να καταργεί πλήρως την θεώρηση και στα έντυπα που έχουν 
µείνει, ενώ απαιτείται άµεσα να µπορούν να θεωρούν βιβλία όλες οι επιχειρήσεις 
ακόµη και οφείλουν στο ∆ηµόσιο. Η ύπαρξη και ενηµέρωση βιβλίων βοηθάει τον 
έλεγχο.  
 
 21. Να αρκεί η εξουσιοδότηση µέσω Taxiς σε Πιστοποιηµένο Λογιστή – 
Φοροτεχνικό και για την φυσική εκπροσώπηση του φορολογούµενου ή της 
επιχείρησης στην ∆.Ο.Υ.. Η γραφειοκρατία µε τις εξουσιοδοτήσεις θεωρητικά 
κατοχυρώνει τους υπαλλήλους των ∆.Ο.Υ. αλλά η γραφειοκρατία είναι υπερβολική και το 
κόστος µεγάλο.  
 
 22. Η καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων των φυσικών προσώπων να είναι σταθερά η 31/07 κάθε έτους 
 
 23.  Να υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος για το Ε9  της 1/1/12 ώστε να είναι 
οµαλή η ροή των δηλώσεων στο σύστηµα.  
 
 24. Σύµφωνα µε πληροφορίες µας εξετάζεται πρόταση για απεµπλοκή από την 
γραφειοκρατία της θεώρησης των στοιχείων  µε την χορήγηση µοναδικού αριθµού 
από την ΓΓΠΣ σε συνδυασµό µε τον αριθµό αδείας ή την ηλεκτρονικη  υπογραφή του 
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Πιστοποιηµένου Λογιστή. Πιστεύουµε ότι µε την συγχώνευση θα υπάρχει πρόβληµα. 
Εναλλακτική µας πρόταση στο πρόβληµα είναι να λειτουργήσει το «ηλεκτρονικό 
φορολογικό πρωτόκολο» της ΚΑΘΕ επιχείρησης για θεωρήσεις, γνωστοποιήσεις κλπ ένα 
είδος ηµερολογίου - καρτέλας .  
  
 25. Η εφαρµογή που δηµοσιοποιεί τα στοιχεία του Λογιστή από την ΓΓΠΣ πρέπει να 
τεθεί σε αναστολή µέχρι να τεθεί σε εφαρµογή η ηλεκτρονική υπογραφή καθώς είναι 
αναγκαίο να περιοριστεί η πιθανότητα κακόβουλων ενεργειών. 
 
 26. Μείωση του εξωφρενικού ποσοστού 50% πληρωµής για κατάθεση προσφυγής 
για τον πολίτη. Είναι µέτρο που πλήττει κυρίως αυτούς που έχουν δίκαιο και δεν βοηθάει 
στην εµπέδωση κλίµατος δικαιοσύνης µετά Κράτους και φορολογούµενου.  
 
 27. Πλέον νοµιµοποιούµεθα να διεκδικήσουµε την θεσµοθέτηση της 
συµµετοχής της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (και όχι µέσω άλλων φορέων) σαν Μέλος της Επιτροπής 
διοικητικής  επίλυσης διαφορών του άρθρου 70. Η πιο πάνω επιτροπή πρέπει να 
λειτουργεί σε περιφερειακό επίπεδο (έστω στις περισσότερες) για πιο σωστή λειτουργία 
αλλά και για λόγους αποκέντρωσης. Σαφώς και πρέπει η συµµετοχή σε αυτή να είναι χωρίς 
πρόσθετη αµοιβή για του φορείς που συµµετέχουν πλην, ίσως, µιας χιλιοµετρικής 
αποζηµίωσης. 
 
 28. Οπωσδήποτε νοµοθέτηση άµεσα του Κώδικα ∆εοντολογίας µας 
θεωρούµε οτι είναι κίνηση πάταξης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. 
 
 29. Άµεσες online επιστροφές ΦΠΑ µέσα από το σύστηµα της ΓΓΠΣ µε 
ερωτηµατολόγιο, συµπλήρωση καταστάσεων και σκαναρισµένα τα  τιµολόγια και τα  λοιπά  
στοιχεία, δυνατότητα, αντίστοιχα µε τον προσωρινό καταλογισµό που προαναφέρθηκε. 
Μόνον από Πιστοποιηµένα Λογιστικά Γραφεία. 
 
 30. Αποστολή του αρχείου των κινήσεων κατά την υποβολή του ΦΠΑ µε 
ταυτόχρονη δυνατότητα έκδοσης όλων των στοιχείων «αθεώρητα» ακόµα και αυτά που 
προβλέπει ο νέος Κ.Α.Σ. Επιπλέον να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποιηµένου του 
πιο πάνω αρχείου σε περίπτωση τροποποίησης της περιοδικής ΦΠΑ  
 
 31. Επαναξιολόγηση φοροαπαλλαγών µε βάση εισοδηµατικά, κοινωνικά και 
δηµογραφικά κριτήρια.  
 
 32. Είµαστε κατά της εφαρµογής αντικειµενικών κριτηρίων στον προσδιορισµό του 
εισοδήµατος των επαγγελµατιών. Εάν ο ελεγκτικός µηχανισµός δεν λειτουργεί τότε τον 
βελτιώνουµε και όχι τον υποβαθµίζουµε και τον απαξιώνουµε ενώ ταυτόχρονα επιλέγουµε 
να έχουµε το ίδιο κριτήριο για δίκαιους και φοροφυγάδες. 
 
 33. Ο τρόπος υπολογισµού της «αντικειµενικής» υπεραξίας για την µεταβίβαση των 
επιχειρήσεων πρέπει να αναπροσαρµοσθεί στα σηµερινά δεδοµένα. Ο Μ.Ο. των κερδών 
της τελευταίας 5ετίας πλέον δεν αντιπροσωπεύει κάποια «δεδοµένη» αξία. 
 

34. Η πιθανή λήψη απόφασης για ενηµέρωση του Taxis µε τις πωλήσεις των 
επιχειρήσεων θα δηµιουργήσει ανάγκη για προµήθεια νέου τύπου φορολογικών 
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µηχανισµών ή φορολογικών ταµειακών. Είναι αναγκαίο για λόγους χρηστής διοίκησης το 
κόστος της προµήθεια των νέων ταµειακών µηχανών να αφαιρείται απ’ ευθείας 
από το ποσό του φόρου της επιχείρησης.  

 
35. Το σχέδιο που δηµοσιοποιήθηκε προβλέπει την ανάγκη δηµιουργίας ενός 

«περιουσιολογίου» κινητής και ακίνητης περιουσίας. Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι 
η «αποθήκευση» των δεδοµένων αυτών έχει ανάγκη από θέσπιση αυστηρών κανόνων 
εχεµύθειας και ασφάλειας καθώς πρόκειται για πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα. Η 
εχεµύθεια πρέπει να καλύπτει όλο τον µηχανισµό που θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά 
(Λογιστές, υπαλλήλους τους και Υπαλλήλους του ΥΠΟΙΚΟ) 

 
36. Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να βρεθεί εύκολος και µη 

γραφειοκρατικός τρόπος ενηµέρωσης του ΓΕΜΗ (Γενικό Εµπορικό Μητρώο Επιζειρήσεων) 
µέσω της πλήρους µεταφοράς των αρχείων Φυσικών και Νοµικών Προσώπων από το 
Μητρώο του Taxis.  
 

37. Θέµατα που αφορούν & την Γ.Γ.Π.Σ.  (χωρίς να εξαιρούντα άλλα θέµατα) 

1. ∆ηµιουργία εφαρµογής – αρχείου ανά Πιστοποιηµένο Λογιστικό Γραφείο (και ΙΡ) µε 
πίνακα των ∆ηλώσεων που έχει καταχωρήσει – αποστείλει (διαχειριστικό περιβάλλον 
back office για τα Λογιστικά Γραφεία). Αυτό διευκολύνει τον Κλάδο µας  στην αποφυγή 
παραλείψεων κάποιας αποστολής αλλά και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς για τον 
έλεγχο περιπτώσεων που πλήθος δηλώσεων αποστέλλονται απο µη Πιστοποιηµένο 
Λογιστή (µείωση της φοροδιαφυγής στον Κλάδο µας). 

2. Όλες οι γνωστοποιήσεις που θα απαιτεί ο «νέος» Κ.Β.Σ. (Κ.Α.Σ.) αλλά και το Μητρώο 
να γίνονται και µέσω Taxisnet από τους Πιστοποιηµένους Λογιστές - φοροτεχνικούς. Με 
τα όσα γνωρίζουµε όλες οι καταθέσεις – γνωστοποιήσεις εγγράφων αλλά και η 
πρωτοκόλλησή τους που καταθέτουµε ως έντυπα στις ∆.Ο.Υ. είναι εφαρµογές  που είτε 
υπάρχουν είτε µπορούν να γίνουν και να λειτουργήσουν σύντοµα από την ΓΓΠΣ ώστε 
να αποδεσµευτεί προσωπικό για ελέγχους. 

3. Μαζί µε την υποβολή των δηλώσεων νοµικών προσώπων να εκτυπώνονται και 
ΟΛΕΣ οι δόσεις για πληρωµή µέσω Τράπεζας ή e-banking. Η  πρόταση που 
λειτούργησε µε ταυτόχρονη εκτύπωση των δόσεων  στα φυσικά πρόσωπα , η οποία 
ήταν δική µας, µας  γλύτωσε απ µεγάλο δηµοσιονοµικό κόστος. 

4. ∆ιόρθωση της διαδικασίας για ανδρόγυνο εκ των οποίων ο ένας είναι µόνιµος 
φορολογικός κάτοικος  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

5. Μείωση των e-mail που στέλνει το Taxis και να παραµείνουν µόνο τα ουσιαστικά, 
καθώς το 99,95% καταλήγουν στα γραφεία µας και υπάρχει κίνδυνος να χαθούν 
σηµαντικές ειδοποιήσεις. Όµως απαιτείται το taxisnet κάθε χρόνο να στέλνει επιστολή 
σε όλους τους φορολογούµενους που υπέβαλλαν δήλωση το προηγούµενο έτος ώστε 
τα Φ.Π. να συµµετέχουν ενεργά στην προετοιµασία των στοιχείων για την υποβολή της 
ετήσιας φορολογικής δήλωσης και να τους «κυνηγάµε» µέχρι την τελευταία στογµή. 

6. Οn line ενηµέρωση σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας της επιχείρησης µε 
τον Λογιστή και αυτόµατη διακοπή των e-mail που αποστέλλονται στον ΛΟΓΙΣΤΉ. Το 
µητρώο  του ΤΑΧΙS να µπορεί να δέχεται  δυο e-mail (φορολογούµενου + Λογιστή) 
επικοινωνίας και όχι ένα. Έρχονται συνεχώς ε-mail για πελάτες που διέκοψαν εδώ και 
χρόνια ή για φορολογούµενους που απεβίωσαν. Η βάση δεδοµένων να ενηµερώνεται 
ουσιαστικά και να «διαβάζονται» οι απαντήσεις µας. 

7. Ενοποίηση των «εντύπων» για την απόδοση των παρακρατούµενων φόρων 
Φ.Μ.Υ.  και  Ελεύθερων Επαγγελµατιών. ∆ιευκολύνει την πληρωµή. 
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8. Άµεση έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπογραφής καθώς φέτος υπήρχε 
πρόβληµα µε την ασφάλεια των δεδοµένων. 

9. ∆υνατότητα αναίρεσης και διόρθωσης της δήλωσης µέχρι την καταληκτική ώρα 
(και όχι απλά ηµέρα) που θα γίνει η µεταφορά χρηµάτων από την Τράπεζα για την 
πληρωµή τόσο του ΦΠΑ όσο και για τον Φόρο εισοδήµατος ή τον ΦΜΥ. Το σύστηµα να 
εισπράττει το διαθέσιµο ποσό έστω και αν αποτελεί µέρος του οφειλόµενου. 

10.  Η ύπαρξη ή µη φορολογικών παραβάσεων (στα Φ.Π. ή στα Ν.Π.) πρέπει να 
φαίνονται µέσα  στο σύστηµα ώστε οι Πιστοποιηµένοι Λογιστές να µπορούν να 
συµπληρώνουν σωστά την φορολογική ∆ήλωση.  

11.  Οι ισολογισµοί των ΝΠ  στο σύστηµα να µπορούν να εισάγονται µε αρχείο µορφής 
excel ή pdf. Η σηµερινή εφαρµογή δεν µπόρεσε να υποστηριχθεί µηχανογραφικά, είναι 
χρονοβόρα και στην πράξη καταργήθηκε. 

12.  Η επικοινωνία της Γ.Γ.Π.Σ. µε τις εταιρίες µηχανογράφησης θα µειώσει τα 
προβλήµατα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων µας. Με το ίδιο σκεπτικό ζητήσαµε, 
πριν τεθούν σε επίσηµη λειτουργία,  οι εφαρµογές της ΓΓΠΣ στο site να γίνεται test και 
από ένα τυχαίο δείγµα Συναδέλφων (ενηµέρωση µε e-mail) για συγκέντρωση 
προτάσεων για διόρθωση τυχών λαθών. Αυτό που γίνεται και τώρα ενώ η εφαρµογή 
λειτουργεί πρέπει να βελτιωθεί ως πρακτική. 

13.  Το µενού στην  εσωτερική διαχείριση του συστήµατος της ΓΓΠΣ µπορεί να γίνει  
εύχρηστο, χάνεται παραγωγικός χρόνος . 

14.  Οπωσδήποτε πρέπει να «πιστοποιηθούν» στο  σύστηµα και οι υπάλληλοι – 
Λογιστές των Λογιστικών γραφείων ΟΧΙ σαν «υπεύθυνοι» ή «εκπρόσωποι»  αλλά 
για να γνωρίζουµε ποιος χειρίστηκε και τι. Χωρίς να αποποιούµαστε των ευθυνών µας 
είναι σηµαντικό θέµα ασφαλείας για τους Πιστοποιηµένους Λογιστές – Φοροτεχνικούς. 
Η διαρροή των κωδικών µας είναι ΠΟΛΥ εύκολη υπόθεση και δύσκολα αποδεικνύεις την 
µη συµµετοχή σου σε περίπτωση φοροδιαφυγής. 

15. Online και διαρκής «περαίωση» παλαιών φορολογικών χρήσεων µέσα από εφαρµογή 
στην Γ.Γ.Π.Σ. 

 
 38. Αν και είµαστε ανέκανεν αντίθετοι µε τις διαδικασίες «περαιώσεων» καθώς 
ισοπεδώνουν την προσφορά των υπηρεσιών µας εντούτοις στην παρούσα οικονοµική 
συγκοιρία ίσως να βοηθούσε τα ∆ηµόσια Έσοδα η ψήφιση νόµου για δυνατότητα 
περαίωσης όλων των φορολογικών αντικειµένων µέχρι και 31/12/2011 για όλες 
τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της προηγούµενης νοµοθετικής ρύθµισης. 
 

  
 39. Μείωση της προκαταβολής (όλοι στο 50%) εκτός µισθωτών και συνταξιούχων 
που θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται της προκαταβολής. 
 
 40. Καθιέρωση των Ελεύθερων Οικονοµικών Ζωνών (Ε.Ο.Ζ.) σε ειδικά βιοµηχανικά 
πάρκα για µετεγκατάσταση ή ίδρυση νέων επιχειρήσεων µε εξαγωγική δραστηριότητα . 
Φορολογικά κίνητρα – φόρος 10% επί των κερδών – δωρεάν χρήση γης και υποδοµών- 
πρόσληψη εργαζοµένων υποχρεωτικά από τους άνεργους του ΟΑΕ∆ και επιδότηση των 
επιχειρήσεων αυτών µε το επίδοµα ανεργίας. 
 
 41. Επαναφορά της διάταξης αφαίρεσης των υποχρεωτικών  ασφαλιστικών 
εισφορών από το φορολογητέο εισόδηµα. 
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     ∆ιατελούµε µε εκτίµηση  

Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραµµατέας 

              

Πανίδης Ι.  Αβραάµ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος 

 


