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Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Καλώς ήρθατε στη νέα ηλεκτρονική έκδοση της
Λογιστικής - Φορολογικής Ενημέρωσης της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Η νέα ηλεκτρονική έκδοση της Λογιστικής-Φορολογικής Ενημέρωσης της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. φιλοδοξεί να αποτελεί δύο φορές το μήνα ένα αξιόπιστο εργαλείο ενημέρωσης και πληροφόρησης των φοροτεχνικών όλης της χώρας. Οι τελευταίες αλλαγές στην φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία, οι εκδηλώσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., τα Φορολογικά Πανοράματα και όλη η υπόλοιπη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας αντικατοπτρίζονται μέσα στo ανανεωμένο αυτό newsletter. Επειδή όλες οι προσπάθειες πάντα μπορούν να βελτιώνονται και να γίνονται πιο
χρηστικές και λειτουργικές, περιμένουμε τις όποιες προτάσεις ή ιδέες σας για το newsletter στο email: info@pofee.gr

Συμμετοχή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στις κινητοποιήσεις της
17ης Μαΐου 2017
Σε συνέχεια του καλέσματος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. με σχετική εγκύκλιο και μετά από
απόφαση που πάρθηκε στην συνάντηση που είχε η Ομοσπονδία μας με Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς Φορείς που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου, η
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με τα Μέλη της συμμετείχε στην γενική απεργία της Τετάρτης 17 Μαΐου
ενισχύοντας τις κατά τόπους κινητοποιήσεις, καθώς και την κεντρική κινητοποίηση
της Αθήνας στην Πλ. Κλαυθμώνος με πορεία στη Βουλή.
Στη συνάντηση (11/5/2017) οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων της χώρας τόνισαν ότι η κυβέρνηση μέσα σε 4 μόλις μήνες λειτουργίας του ΕΦΚΑ
έρχεται και αυξάνει έως 61% τις εισφορές, επιβαρύνοντας αυτούς που υποτίθεται
ότι θα ευνοούσε το νέο ασφαλιστικό, δηλαδή τα μικρά και μεσαία εισοδήματα.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων της χώρας είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιβάλλει ασφαλιστικές εισφορές στα έξοδα των επαγγελματιών, μέσω της μη αναγνώρισης των ασφαλιστικών
εισφορών του προηγούμενου έτους, δηλαδή σε εισόδημα που δεν υπάρχει!

Σε αυτό το τεύχος
•

Καλώς ήρθατε στη νέα ηλεκτρονική
έκδοση της Λογιστικής - Φορολογικής Ενημέρωσης της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

•

Συμμετοχή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στις κινητοποιήσεις της 17ης Μαΐου 2017

•

Συνάντηση εκπροσώπων Π.Ο.Φ.Ε.Ε. –
Ε.Φ.Ε.Ε.Α. με τον Υφυπουργό Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Πετρόπουλο και με Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς Φορείς

•

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Φορολογικό
Πανόραμα της Κρήτης

Δυστυχώς πλέον από το «κίνημα δεν πληρώνω» οδηγούμαστε στο «κίνημα δεν
έχω να πληρώσω», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.
Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκε ότι η Κυβέρνηση και οι πολιτικοί που χειρίστηκαν
το Ασφαλιστικό όπως ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, οι Υπουργοί Γιώργος
Κατρούγκαλος και Έφη Αχτσιόγλου, ο Υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος έχουν
προσωπική ευθύνη για την αφαίμαξη του συνόλου της ελληνικής οικονομίας μέσα
από το ασφαλιστικό. Προσωπική, ονομαστική, ευθύνη θα έχουν όσοι βουλευτές
ψηφίσουν αυτά τα καταστροφικά μέτρα.
Φορολογικό Πανόραμα το Σάββατο 20 Μαΐου στην ΑΘΗΝΑ

Στην συνάντηση συμμετείχαν πρόεδροι και εκπρόσωποι των εξής επιστημονικών
και επαγγελματικών φορέων:
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας, Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δικηγορικός
Σύλλογος Αθηνών, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, Δικαστικοί Επιμελητές Αττικής, Ένωση Ασφαλιστικών
Διαμεσολαβητών Ελλάδος και Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Φορολογικό Πανόραμα το Σάββατο 27 Μαΐου στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ
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Οι Προέδροι των ΠΟΦΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΦΕΕΑ στην κινητοποίηση της Αθήνας - 17/05/17

ρίσουν τα ζητήματα με τα μερίσματα ΑΕ, ΕΠΕ, οι αμοιβές διαχείρισης ΟΕ-ΕΕ και ΙΚΕ.
Το θέμα της ασφάλισης των αμοιβών μελών ΔΣ και εάν περιλαμβάνει και τις αμοιβές διαχειριστών ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ.
Το ανώτατο πλαφόν ασφάλισης από μισθωτή εργασία και αυτοαπασχόληση και κατά πόσο η εξακρίβωση του θα γίνεται κατ’ εκτίμηση του ασφαλισμένου ή θα προκύπτει από επεξεργασία του
ΕΦΚΑ, επομένως θα υπάρχει πρώτα πληρωμή του και μετά συμψηφισμοί των επιπλέον καταβολών.

Συνάντηση εκπροσώπων Π.Ο.Φ.Ε.Ε. – Ε.Φ.Ε.Ε.Α. με τον
Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Πετρόπουλο και
με Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς Φορείς
Τις τεράστιες δυσκολίες και επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι
Λογιστές-Φοροτεχνικοί και το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, παρουσίασαν χθες στον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσο Πετρόπουλο, εκπρόσωποι των Διοικήσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) και της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.).
Την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εκπροσώπησαν ο Α Αντιπρόεδρος Μουζάκης Αντώνιος και ο Γ. Γραμματέας Σταυρουλάκης Κων/νος και την
Ε.Φ.Ε.Ε.Α. ο Πρόεδρος Τσαμόπουλος Δημήτριος ,η Α αντιπρόεδρος Μανωλοπούλου Μαρία και o Γενικός Γραμματέας Κος Κουβαρης Νικόλαος.
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. από κοινού ζήτησαν να μην ισχύσουν οι διαφαινόμενες νέες ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό, σύμφωνα με τις οποίες από το 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές αντί να
υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών ή των επιτηδευματιών, θα υπολογίζονται επί
του φορολογητέου εισοδήματος προσαυξημένου κατά το ύψος
των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν την προηγούμενη
χρονιά.
Η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε επιπλέον επιβαρύνσεις τους χαμηλά αμειβόμενους ασφαλισμένους, και επίσης θα αυξάνονται με
γεωμετρική πρόοδο για όσους έχουν υψηλότερα εισοδήματα.

Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ το νέο ποσοστό που
προκύπτει είναι 26,95% επί του 26,95% ήδη υπάρχοντος ποσοστού του ΕΦΚΑ καταλήγει, περίπου, σε πρόσθετη επιβάρυνση
7,26% που σημαίνει συνολικά 34,21% ή αύξηση 26,94% των
εισφορών.
Παράλληλα στον Υπουργό τέθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα ζητήματα:
Η μεγάλη ανάγκη να υπάρξουν συνολικές οδηγίες και να ξεκαθαΛογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Η ασφάλιση των συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν μια μικρή αγροτική παραγωγή για ίδια κατανάλωση. Ενώ μέχρι τώρα δεν είχαν
υποχρέωση ασφάλισης, τώρα ενδεχομένως θα κληθούν να ασφαλιστούν και την ίδια στιγμή κινδυνεύουν και με μείωση της σύνταξης τους.
Η ανάγκη επανεξέτασης του ανώτατου ορίου υπολογισμού των
ασφαλιστικών εισφορών, ενώ να δίνεται και η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης σε περίπτωση μείωσης του ανώτατου ορίου.
Η ανάγκη διαφορετικής μεταχείρισης των περιπτώσεων νέων ενάρξεων από την αρχή του χρόνου, που δεν έχει γίνει ακόμη επεξεργασία των στοιχείων τους, με αποτέλεσμα όταν αυτά οριστικοποιηθούν να προκύπτουν προσαυξήσεις.
Για τους περιστασιακά εργαζόμενους εντός ή εκτός της έδρας του
εργοδότη, οι οποίοι αμείβονται με Απόδειξη Δαπάνης (Τίτλος
Κτήσης) να υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης με εργόσημο. Στην
περίπτωση που η περιστασιακή ως άνω απασχόληση παρέχεται σε
ημέρα Κυριακή να μην έχει εφαρμογή το Β.Δ. 748/66.
Η δημιουργία μίας ομάδας εργασίας με τον κλάδο ώστε να γίνεται
άμεση επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.
Στο φλέγον θέμα της επιβάρυνσης των ασφαλιστικών εισφορών ο
Υφυπουργός ανέφερε ότι η σχετική διάταξη θα προταθεί προς
ψήφιση, για δε τα υπόλοιπα θέματα υπήρξε μια εποικοδομητική
συζήτηση, ενώ ο κ. Πετρόπουλος συμφώνησε στην πρόταση για
την δημιουργία μίας ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή της
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Για το θέμα της ασφάλισης διαχειριστών ΕΠΕ, και ΙΚΕ ο Υφυπουργός ανέφερε ότι:
Στα μερίσματα των ΙΚΕ, με εξαίρεση την μονοπρόσωπη, δεν θεωρούνται ασφαλιστέο εισόδημα.
Στις αμοιβές των διαχειριστών ΕΠΕ επίσης δεν θα επιβάλλονται
ασφαλιστικές εισφορές σε αντίθεση με τα μερίσματα αυτών.
Επίσης, ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε ότι για το θέμα των συνταξιούχων με αγροτικό εισόδημα, πλην ΟΓΑ, εξετάζεται όσοι ήταν ήδη
συνταξιούχοι μέχρι την ημερομηνία ισχύος του νόμου και αποκτούν αγροτικό εισόδημα να μην έχουν καμία περικοπή στην σύνταξη τους όπως συμβαίνει με τους συνταξιούχους του πρώην
ΟΓΑ, μέχρι 31/12/2024, με την προϋπόθεση όμως ότι όλοι θα
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καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για το αγροτικό εισόδημα
αυτό.

Για τα μερίσματα των μετόχων ΑΕ με πάνω από 3% συμμετοχής
στο κεφάλαιο, όταν είναι και μέλη ΔΣ, ανέφερε ότι θα αποτελούν
ασφαλιστέο εισόδημα.
Για όλα αυτά ανέφερε, μετρά και από αίτηση μας, ότι θα υπάρξουν
σύντομα οι κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και εγκύκλιοι από
την πλευρά του υπουργείου.
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. δήλωσε ότι η νομοθέτηση νέων αλλαγών και επιβαρύνσεων στο ασφαλιστικό εξανεμίζει τις όποιες προσπάθειες για
ελάφρυνση των λογιστών-φοροτεχνικών και του επιχειρηματικού
κόσμου από την πλευρά των ασφαλιστικών και φορολογικών συντελεστών.
Εκτός από την συνάντηση με τον κ. Πετρόπουλο, εκπρόσωποι της
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κ. Αβραάμ Πανίδης και ο Οικονομικός επόπτης κ. Γρηγορίου Θωμάς συμμετείχαν στη συνάντηση για τον συντονισμό
των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων κατά των νέων
ρυθμίσεων για το ασφαλιστικό, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας.

Φορολογικό Πανόραμα - Ηράκλειο Κρήτης - 13/05/2017

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το
Φορολογικό Πανόραμα της Κρήτης
Θεσμό αποτελούν πλέον τα Φορολογικά Πανοράματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), τα οποία πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα και αποτελούν το εγκυρότερο βήμα άμεσης ενημέρωσης των φοροτεχνικών όλης της χώρας για τις πολλές και σημαντικές αλλαγές στην
φορολογία και στην ασφάλιση.
Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλη επιτυχία γνώρισε το Φορολογικό Πανόραμα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Μαΐου στο Ηράκλειο
της Κρήτης, σε συνεργασία με την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου, τον Σύλλογο Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων και τον Σύλλογο ΛογιστώνΦοροτεχνικών Μεσσαράς.
Στην κατάμεστη αίθουσα, που παραχωρήθηκε ευγενικά από το
Επιμελητήριο Ηρακλείου, 200 φοροτεχνικοί παρακολούθησαν το
σύνολο των εισηγήσεων, που κάλυψαν θέματα όπως η φορολογία
εισοδήματος φυσικών-νομικών προσώπων, τον ΕΦΚΑ, το περιουσιολόγιο και τα αδήλωτα εισοδήματα, την φορολογία των αγροτών κα.

Ειδικά για το ζήτημα των κόκκινων δανείων και της ρύθμισης
χρεών παρευρέθηκε και έκανε σχετική παρουσίαση ο Ειδικός

Γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης.
Η απαίτηση των φοροτεχνικών της Κρήτης είναι να ξαναγίνει σύντομα Φορολογικό Πανόραμα στο νησί, καθώς η διοργάνωση του
συντελεί τα μέγιστα στην έγκυρη ενημέρωση τους.
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ευχαριστεί τους φορείς των φοροτεχνικών της Κρήτης, τους εισηγητές και τους χορηγούς Epsilon Net και Alfa Money.
Το επόμενο ραντεβού των φοροτεχνικών δίνεται στο Φορολογικό
Πανόραμα της Αθήνας, το οποίο πραγματοποιείται στις 20 Μαΐου
στο ξενοδοχείο Novotel (οδός Μιχαήλ Βόδα 4-6), ενώ στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί Φορολογικό Πανόραμα στα Ιωάννινα
στις 27 Μαΐου στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου.

Προβληθείτε αποτελεσματικά στο
newsletter της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., που δύο
φορές το μήνα αποστέλλεται
ηλεκτρονικά σε χιλιάδες
λογιστές - φοροτεχνικούς και
οικονομολόγους σε όλη τη χώρα

Πανελλήνια Ομοσπονδία
Φοροτεχνικών Ελευθέρων
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε)

Ιουλιανού 42-46,
Αθήνα, Τ.Κ. 10434
Τηλ: 210.82.53.445
Φαξ: 210.82.53.446
Email: info@pofee.gr
Website: www.pofee.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - Προβληθείτε εδώ

Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Facebook:
www.fb.com/pofee.gr
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