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

Θετική ανταπόκριση στο αίτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του Ν.4446/2016
Θετική ήταν η ανταπόκριση του Υπουργείου Οικονομικών στο αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) για
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του Ν. 4446/2016 και ημερομηνίας
αναφοράς της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών
φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη για τα αδήλωτα εισοδήματα έληγε στις 31/5/17 και πλέον μετατίθεται η λήξη της για τις
30 Σεπτεμβρίου 2017, κατόπιν της κατάθεσης σχετικής τροπολογίας από τον
υπουργό Οικονομικών, στο νομοσχέδιο με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις».
Ωστόσο, από τις 1/6/2017 και μέχρι τις 30/9/2017 η ρύθμιση προβλέπει αυξημένα πρόστιμα και προσαυξήσεις, σε σχέση με όσους έσπευσαν και εντάχθηκαν πρώτοι.
Στο πλαίσιο αυτό όσοι ενταχθούν από την 1η Ιουνίου και μετά θα επιβαρύνονται με πρόσθετο φόρο 12%, έναντι 10% που ήταν μέχρι τις 31/5.
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κλήθηκε στην Βουλή για να διατυπώσει τεκμηριωμένα την άποψη
της για το συγκεκριμένο ζήτημα και εκπροσωπήθηκε από τον Ά Αντιπρόεδρο
της κ. Αντώνη Μουζάκη, ο οποίος εκτός από το παραπάνω ζήτημα έθεσε και το
θέμα της εναρμόνισης-μείωσης των προστίμων του άρθρου 54 του ΚΦΔ, καθώς
και το πρόβλημα των προστίμων των τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος.

Σε αυτό το τεύχος
•

Θετική ανταπόκριση στο αίτημα της
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παράταση της καταληκτικής
ημερομηνίας του Ν.4446/2016

•

Επιστολή Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων και
Νομικών Οντοτήτων

•

Θεσμός έγιναν τα Φορολογικά Πανοράματα
της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

•

Αγροτικές επιδοτήσεις - ενισχύσεις:
Τρόπος φορολογικής αντιμετώπισης

•

Διευρύνεται ο αριθμός των κατ’ επάγγελμα
αγροτών που θα δικαιούνται μείωση φόρου εισοδήματος

•

Αλλαγές στο αφορολόγητο των αγροτών

Επιστολή Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για μεταφορά
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
Φορολογικών Δηλώσεων
Φυσικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. γνωρίζοντας τα προβλήματα που προκύπτουν κατά
την διάρκεια υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, από την
αρχή είχε προτείνει ως καταληκτική ημερομηνία για τα Φυσικά
Πρόσωπα την 15/7 και για τις Νομικές Οντότητες την 30/6, όπως
και πολύ σωστά ορίστηκε, αλλά μόνο για τις Νομικές Οντότητες.
Όμως τα θέματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, όπως ενδεικτικά με τους κωδικούς 037 και 021 που αφορούν την εκκαθάριση
των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, και άλλα θέματα ενημέρωσης
στοιχείων του Ε1 καθώς και το γεγονός ότι το Έντυπο Ν δεν έχει
εναρμονιστεί με τις νέες αλλαγές του εντύπου και της απεικόνισης
του νέου τρόπου υπολογισμού των δόσεων, δεν έχουν επιτρέψει
μέχρι τώρα την ομαλή διεξαγωγή της υποβολής τόσο των Φυσικών Προσώπων όσο και των Νομικών Οντοτήτων.

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

Για τον σκοπό αυτό, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., - δεδομένου ότι δεν υπάρχει
δημοσιονομικό κόστος (ημερομηνία πληρωμής πρώτης δόσης:
31/7) - θεωρεί ότι πρέπει να μεταφερθεί η καταληκτική ημερομηνία των Φορολογικών Δηλώσεων των Φυσικών Προσώπων και
Νομικών Οντοτήτων στις 26 Ιουλίου 2017.
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Θεσμός έγιναν τα Φορολογικά Πανοράματα
της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Φορολογικά Πανοράματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) για το φετινό πρώτο εξάμηνο και το «ραντεβού» του
κλάδου ανανεώνεται πλέον για τις επόμενες σχετικές διοργανώσεις
από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και μετά.
Ο τελευταίος «σταθμός» των Φορολογικών Πανοραμάτων, που
είναι ένας ανερχόμενος θεσμός στο πεδίο της έγκυρης ενημέρωσης
των φοροτεχνικών όλης της χώρας, δόθηκε το Σάββατο 27 Μαΐου
στα Ιωάννινα στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου.
Πάνω από 120 φοροτεχνικοί παρακολούθησαν πλήθος εισηγήσεων για την φορολογία εισοδήματος φυσικών-νομικών προσώπων,
τον ΕΦΚΑ, το περιουσιολόγιο και τα αδήλωτα εισοδήματα, τα πρακτικά θέματα εφαρμογής του ΚΦΕ κ.α.
Το Φορολογικό Πανόραμα των Ιωαννίνων διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Φορολογικό Πανόραμα το Σάββατο 27 Μαΐου στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ιωαννίνων, τον Σύλλογο Λογιστών Κέρκυρας, την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Άρτας-Φιλιππιάδας και την
Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Θεσπρωτίας.
Χορηγοί ήταν οι εταιρείες Epsilon Net, Alfa Money και Interasco.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω:
1. Οι επιδοτήσεις φορολογούνται στο έτος που εισπράχθηκαν,
μόνο όταν δεν είναι γνωστό ποιο έτος αφορούν. Μέχρι στιγμής,
δεν έχει υπάρξει ούτε μία περίπτωση κατά την οποία να αμφισβητείται κάποια επιδότηση, όσον αφορά το έτος στο οποίο ανήκει.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι επιδοτήσεις φορολογούνται στο έτος
που ανήκουν, όποτε κι αν αυτές εισπράχθηκαν.

2. Η επίκληση του εγγράφου της 01.06.16 σχετικά με τη βεβαίωση
του ΟΠΕΚΕΠΕ, αδικεί όσους την επικαλούνται. Γιατί γνωρίζουν
όλοι πολύ καλά ότι η βεβαίωση δεν μπορεί να καλύψει φορολογικά το σύνολο των επιδοτήσεων του κάθε έτους.

Αγροτικές επιδοτήσεις - ενισχύσεις:
Τρόπος φορολογικής αντιμετώπισης
Άρθρο του Γιώργου Παπαδημητρίου, Φοροτεχνικού – Προέδρου
του Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών
Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Νομού Καρδίτσας) & Γ.Γ. του
ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο).
Με τις αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις όσο και να ασχοληθούμε, πάντα θα υπάρχει κάτι ή κάποιος που θα μας υποχρεώνει να
επανερχόμαστε.
Να δούμε πρώτα ποιες υποχρεώσεις έχουμε:
ΠΟΛ.1043/22.03.17: «…Ωστόσο δεν αλλάζουν οι φορολογικές
υποχρεώσεις των αγροτικών επιδοτήσεων, όπου αυτές υπάρχουν,
όσον αφορά στο χρόνο που αυτές βαρύνουν. Συγκεκριμένα, και
κατ' εφαρμογή της ΠΟΛ.1116/10.6.2015 εγκυκλίου, οι αγροτικές
επιδοτήσεις αντιμετωπίζονται φορολογικά στο έτος που αφορούν».
ΠΟΛ.1116/10.06.15 «§4. Οι αγροτικές επιδοτήσεις λαμβάνονται
υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική
δραστηριότητα στο έτος που αφορούν. Στη περίπτωση που καθίσταται αδύνατο να προσδιοριστεί το φορολογικό έτος που αφορούν, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι συμπεριλαμβάνονται στο
εισόδημα του έτους που εισπράχθηκαν…».

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

3. Η βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει το σύνολο των επιδοτήσεων που έχουν καταβληθεί εντός του κάθε έτους. Γράφει π.χ. η
βεβαίωση του φορολογικού έτους 2016: «από την 01.01.16 μέχρι τις 31.12.16, καταβλήθηκαν τόσες επιδοτήσεις...». τι σημαίνει
αυτό; Ότι δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν το 2017 και αφορούν το 2016. Πιο απλά δεν γίνεται να
το γράψω.
4. Το γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι αγανακτούν με το ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις
είναι εντελώς αδιάφορο σε σχέση με το τι προβλέπεται από τη φορολογία.
5. Το γεγονός ότι πολλοί υπάλληλοι στο τμήμα εισοδήματος κάποιων Δ.Ο.Υ. ανά την Ελλάδα, επικαλούνται το έγγραφο του 2016
και δημιουργούν πρόβλημα στους λογιστές, μη παραλαμβάνοντας
συμπληρωματικές δηλώσεις αν δεν υπάρχει η βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι επίσης αδιάφορο γιατί γνωρίζουν πολύ καλύτερα από
μένα ότι δεν έχουν δικαίωμα άρνησης και κακώς ταλαιπωρούν
τους συναδέλφους μου.
Το γεγονός τέλος ότι πολλοί αγρότες διαβασμένοι, επιμένουν να
μπουν οι επιδοτήσεις στο έτος που εισπράχθηκαν γιατί έτσι τους
βολεύει –είτε από πλευράς κάλυψης τεκμηρίων, είτε από πλευράς
καταβολής φόρου- είναι επίσης αδιάφορο. Γιατί ο υπολογισμός
λιγότερου φόρου με τη μέθοδο της φοροαποφυγής, είναι αδίκημα.
Πολλοί συνάδελφοι έχοντας στα χέρια τους υπεύθυνη δήλωση από
τον πελάτη τους που να λέει «..κατ’ εντολή του πελάτη μου..», αν
νομίζουν ότι είναι καλυμμένοι σε περίπτωση ελέγχου γελιούνται.
Για θέματα που έχω εγώ την ευθύνη, εγώ αποφασίζω. Ούτε ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., ούτε ο πελάτης μου.
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Επαναλαμβάνω για θέματα που άπτονται της ευθύνης μου. Όπως
π.χ. η αναμονή του ανοίγματος του κωδικού 037/038 του εντύπου
Ε1. Αυτός ο κωδικός ντε, που άμα τον τσεκάρεις παίρνει ο αγρότης
το αφορολόγητο…
Άντε και άνοιξε. Και μετά τι θα γίνει; Νομίζει κανείς αγρότης ή
έχων αγροτικό εισόδημα, ότι εγώ θα πάω και θα τον τσεκάρω; Όχι
βέβαια. Θα το κάνω μόλις μου φέρει τη βεβαίωση ότι είναι κατ’
επάγγελμα αγρότης από το ΚΕΠΠΥΕΛ. Γιατί η ευθύνη είναι δική
μου και κανενός άλλου.
Αντίθετα, στην περίπτωση που μου φέρνετε αποδείξεις καυσίμων
οι οποίες παραπέμπουν σε κόστος 500 λίτρων πετρελαίου /
στρέμμα: νομίζετε ότι τις βγάζω έξω; Όχι βέβαια… Τις καταχωρώ
κανονικά στα βιβλία σας. Κι να είναι ψεύτικες; Ας είναι. Μου είναι
αδιάφορο. Ξέρετε γιατί; Γιατί η ευθύνη ανήκει σε αυτόν ο οποίος
δηλώνει με αυτό τον τρόπο ότι ξόδεψε τόσα πολλά καύσιμα για
να φτιάξει το χωράφι του. Και είναι αυτός που θα κληθεί να δώσει
εξηγήσεις στον έλεγχο, πως και γιατί έκανε τόσα πολλά έξοδα σε

Διευρύνεται ο αριθμός των κατ’ επάγγελμα
αγροτών που θα δικαιούνται μείωση φόρου
εισοδήματος
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες
διατάξεις» αποσαφηνίζεται ο όρος του συνολικού ετήσιου εισοδήματος όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν.3874/2010,
για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 29 του
Ν.4172/2013 από τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αναλυτικότερα, με την υπόψη τροπολογία τροποποιούνται οι
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (Ν.4172/2013), ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής της μείωσης του φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα, στο εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη ως συνολικό (επί του οποίου τουλάχιστον το 50%
πρέπει να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα προκειμένου
οι κατ' επάγγελμα αγρότες να δικαιούνται τη μείωση) δεν θα συμπεριλαμβάνονται πλέον η κύρια σύνταξη ΟΓΑ, οι αμοιβές από
παροχή με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγόμενων
στην ασφάλιση του ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κ.λπ.
έως 150 ημερομίσθια ανά έτος και οι αμοιβές μελών αγροτικών
ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

καύσιμα σαν αυτά στο παράδειγμά μας.
Με όλα αυτά που γράφω παραπάνω, κάπως προκλητικά είναι η
αλήθεια, θέλω να καταστήσω σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι: ο
καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του σε αυτό που του αναλογεί,
κάτι που άλλωστε ορίζεται από το νόμο παραδόξως πολύ απλά:
«κάνε ότι νομίζεις, αρκεί να μπορείς να το τεκμηριώσεις».
Κλείνω με το εξής: Η ειδική ενίσχυση για την καλλιέργεια βάμβακος είναι η γνωστή συνδεδεμένη επιδότηση. Και οι συνδεδεμένες
επιδοτήσεις:
Καταχωρούνται στον κωδ. 903 του εντύπου Ε3.
Προστίθενται με τις πράσινες επιδοτήσεις του κωδ. 902 του
εντύπου Ε3.
Τα ποσά που υπερβαίνουν τις 12.000,00€ καταχωρούνται στη
2η σελίδα του Ε3, προστίθεται με τις πωλήσεις και φορολογείται.

Αλλαγές στο αφορολόγητο των αγροτών
Την έκπτωση φόρου (από 1.900 έως 2.100 ευρώ) που ισοδυναμεί με έμμεσο αφορολόγητο θα δικαιούνται πλέον οι συνταξιούχοι ΟΓΑ με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, σύμφωνα με σχετική τροπολογία.
Η ΠΟΦΕΕ είχε ζητήσει να επιλυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και
πλέον διευθετήθηκε με σχετική τροπολογία που πέρασε στο
νομοσχέδιο με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις»
Στο εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη ως συνολικό (επί του
οποίου τουλάχιστον το 50% πρέπει να προέρχεται από αγροτική
δραστηριότητα προκειμένου οι κατ΄επάγγελμα αγρότες να δικαιούνται τη μείωση) δεν θα συμπεριλαμβάνεται πλέον η κύρια
σύνταξη του ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΟΓΑ, σε
τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κλπ, έως 150 ημερομίσθια ανά
έτος και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται
στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

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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