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

Την μετατροπή της σε Ν.Π.Δ.Δ. επιδιώκει η
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Την μετατροπή της υπάρχουσας δομής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) και
του κλάδου σε Ν.Π.Δ.Δ., με μέλη όλους τους ΛογιστέςΦοροτεχνικούς που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα, θα ζητήσει
από την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς το Δ.Σ. της
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Η πρωτοβουλία της μετατροπής σε Ν.Π.Δ.Δ. επιβάλλεται όσο ποτέ
άλλοτε για λόγους προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος,
όπως πολύ σωστά αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση του
αρθρ.17 του Ν.3842/2010, της ανεξαρτησίας των Λογιστών
Φοροτεχνικών και της σωστής λειτουργίας του Επαγγέλματος Λειτουργήματος του Λογιστή Φοροτεχνικού.
Στους στρατηγικούς στόχους της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. της 16ης Ιανουαρίου
2016 συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η μετατροπή των
Συλλόγων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σε Ν.Π.Δ.Δ. στα πλαίσια των Δικηγορικών, Ιατρικών και άλλων Συλλόγων και Ομοσπονδιών με αντίστοιχη διάρθρωση και διοικητική λειτουργία.
Οι Ανωτέρω Σύλλογοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο για λόγους Δημοσίου συμφέροντος, ενώ πρόσφατα μετασχηματίσθηκαν
σε Ν.Π.Δ.Δ. και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών με
τον Νόμο 4461/2017.
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση και
αναφέρει:
Από τα γραφεία των μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εξυπηρετείται πλέον με
την «ηλεκτρονικοποίηση» των διαδικασιών η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας σε θέματα
φορολογικών, ασφαλιστικών, εργατικών υποχρεώσεων και γενικά όλων των εργασιών που μπορούν να μετακινηθούν στις πλάτες του κλάδου.
Στο πλαίσιο αυτό και επειδή:
Το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων της Φορολογικής, Ασφαλιστικής και Εργατικής νομοθεσίας διενεργείται μέσα από τα
γραφεία των μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.,
Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Σε αυτό το τεύχος:
•

Την μετατροπή της σε Ν.Π.Δ.Δ. επιδιώκει η Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

•

Είναι ανάγκη το δεύτερο e-mail επικοινωνίας, μετά τα προβλήματα που προκύπτουν από την περίπτωση των ανασφάλιστων οχημάτων. Πρόταση για ορισμό καταληκτικής ημερομηνίας των Φορ. Δηλώσεων στις 26/7/2017

•

Επιβολή Πρόσθετων Τελών σε επιχειρήσεις με υπαιτιότητα
των Υπηρεσιών Ο.Α.Ε.Δ. και Ε.Φ.Κ.Α.

•

Τελευταία ευκαιρία για τις επιχειρήσεις ο εξωδικαστικός
συμβιβασμός

Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια δεδομένων, λόγω έλλειψης ηλεκτρονικής υπογραφής και πιστοποίησης των ήδη νόμιμα ασκούντων το επάγγελμα,
Οι ευθύνες που βαρύνουν τους συναδέλφους μέσα από ένα διάσπαρτο, πολύπλοκο και δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο είναι τεράστιες,

Το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού είναι "ανοικτό" από
χρόνια και δεν δημιουργούνται θέματα ανταγωνισμού,
Δεν υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης του Νομικού Προσώπου,
με επιβάρυνση του προϋπολογισμού, καθόσον οι αμοιβές που
καταβάλλουν ήδη οι συνάδελφοι Λογιστές - Φοροτεχνικοί στους
Συλλόγους ανά νομό, που έχει παρουσία η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και καλύπτει σχεδόν όλη την Ελληνική Επικράτεια, μπορούν να καλύψουν
την εύρυθμη λειτουργία αυτών.
Καλούμε όλους τους εκπροσώπους του κλάδου να συντονίσουμε
και να ενώσουμε τις ενέργειες μας για να έχουμε το καλύτερο και
γρηγορότερο αποτέλεσμα στην προσπάθεια μετατροπής της
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και του υπόλοιπου κλάδου σε Ν.Π.Δ.Δ., που πιστεύουμε ότι αποτελεί και επιθυμία των χιλιάδων ΛογιστώνΦοροτεχνικών.
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Το αποτέλεσμα είναι να κατακλύζονται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ τα e-mail
των γραφείων μας με πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα, που αφορούν ειδοποιήσεις της Α.Α.Δ.Ε. όχι μόνον για οφειλές των φορολογούμενων (για τις οποίες ΠΡΕΠΕΙ να ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ οι
ίδιοι και όχι εμείς) αλλά και ειδοποιήσεις για ανασφάλιστα οχήματα για τα οποία εμείς μεν είμαστε ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ενώ
οι φορολογούμενοι (όσοι έτυχε να ενημερωθούν από Συναδέλφους καθ’ υπέρβαση των ευθυνών τους) βρίσκονται σε πλήρη
σύγχυση, καθώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν προφανή
λάθη, τα οποία καλούνται να διορθώσουν μέσα από ένα πλέγμα
γραφειοκρατικών διαδικασιών, που σε μεγάλο βαθμό θα χρειαστεί να επωμιστούν τα Λογιστικά-Φοροτεχνικά γραφεία που το
διάστημα αυτό παλεύουν με πληθώρα προβλημάτων στην υποβολή δηλώσεων (έντυπο Ν, κωδ. Ε1 037, 021 και άλλα πολλά).

Είναι ανάγκη το δεύτερο e-mail επικοινωνίας,
μετά τα προβλήματα που προκύπτουν από την
περίπτωση των ανασφάλιστων οχημάτων. Πρόταση για ορισμό καταληκτικής ημερομηνίας
των Φορ. Δηλώσεων στις 26/7/2017
(Κείμενο από την επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
και την Υφυπ. Οικονομικών)

Για άλλη μία φορά τα Λογιστικά-Φοροτεχνικά Γραφεία όλης της
χώρας καλούνται να διεκπεραιώσουν - εν μέσω μάλιστα της περιόδου υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων - έναν τεράστιο
επιπρόσθετο όγκο εργασίας που προέκυψε εξαιτίας της επιβολής
προστίμων στα ανασφάλιστα οχήματα.
Από σχετική διασταύρωση εντοπίστηκαν 1,151 εκ. ως πιθανά
ανασφάλιστα οχήματα, οι κάτοχοι των οποίων ενημερώθηκαν με
μήνυμα στη θυρίδα TAXISnet, ενώ πραγματοποιήθηκε και αποστολή μηνυμάτων στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των κατόχων ενώ οι σχετικές ειδοποιήσεις έπρεπε να σταλούν ταχυδρομικά.
Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι ότι στην συντριπτική
πλειοψηφία ο «υποχρεωτικός» λογαριασμός e-mail που έχει καταχωρηθεί (από την αρχή ακόμη της λειτουργίας του TAXISnet)
από τον Λογιστή του κάθε φορολογούμενου είναι αυτός του
Λογιστή - Φοροτεχνικού, ο οποίος και διαχειρίζεται ηλεκτρονικά
σχεδόν όλες τις φορολογικές συναλλαγές του πελάτη του καθώς
το μεγαλύτερο ποσοστό των φορολογούμενων δεν διαθέτει
κάποιο λογαριασμό email όπως πρέπει να είναι αντιληπτό.

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

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι χρειάζεται άλλου είδους διαδικασία,
επιπλέον πίστωση χρόνου στην όλη διαδικασία πέραν του διμήνου που προβλέπεται, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διεκπεραίωση της, χωρίς περαιτέρω προβλήματα και κυρίως χωρίς να
πληγεί η άλλη παράλληλη διαδικασία που τρέχει αυτή την περίοδο, αυτή της υποβολής φορολογικών δηλώσεων και δηλώνει
παρούσα σε αντίστοιχες περιπτώσεις να παράσχει την συσσωρευμένη εμπειρία της ώστε να μην δημιουργούνται αδικαιολόγητες εντάσεις.
Επίσης είναι απαραίτητη η υλοποίηση της παλαιάς πρότασης της
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. να υπάρχει δεύτερο e-mail επικοινωνίας στα στοιχεία
του TAXISnet, υποχρεωτικής συμπλήρωσης και των δύο, ένα για
τον φορολογούμενο και ένα για τον Λογιστή-Φοροτεχνικό ώστε
να ενημερώνεται ΚΑΙ ο φορολογούμενος για ΚΑΘΕ θέμα καθώς
είναι υποχρέωση της Διοίκησης να ενημερώνει απ’ ευθείας τους
φορολογούμενους και δεν μπορεί και αυτό να καταλήξει να
είναι ευθύνη των Λογιστών-Φοροτεχνικών, οι οποίοι ούτως ή
άλλως έχουν επωμισθεί την πολύ μεγάλη ευθύνη της εκτέλεσης
της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας. Αν αυτό έγινε με τα
ανασφάλιστα οχήματα αύριο φαντασθείτε τι θα γίνει με τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις.
Τέλος με προηγούμενο έγγραφο μας, και σε συνδυασμό με όλα
τα παραπάνω, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είχε προτείνει εγκαίρως, λόγω όλων
των λοιπών προβλημάτων στην υποβολή των δηλώσεων
[καθυστέρηση εντύπου Ν., προβλήματα με κωδ. στο Ε1 (π.χ.
037,021) κ.α.], στα οποία προστέθηκε - από χθες το βράδυ και η διακοπτόμενη λειτουργία του TAXISnet, να καθοριστεί σαν
ρεαλιστική καταληκτική ημερομηνία στην υποβολή φορολογικών
δηλώσεων τόσο των φυσικών όσο και των νομικών οντοτήτων
την 26/7/2017, χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος εφόσον η
1η δόση λήγει την 31/7/2017. Αναμένουμε την έγκαιρη ανακοίνωση της σχετικής απόφασης της κας Υφυπουργού με την σύμφωνη γνώμη την δική σας άλλα και την άμεση θεσμοθέτηση των
δυο e-mail επικοινωνίας.
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Ο.Α.Ε.Δ. για την κίνηση αυτή, καταλογίζει Πρόσθετα Τέλη στον
εργοδότη από το μήνα που δεν έχουν καταβληθεί τα ποσά των

εισφορών στον αλληλόχρεο λογαριασμό Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Δ.
Επειδή:
Ο έλεγχος των υποβεβλημένων ανά τρίμηνο αιτήσεων και δικαιολογητικών επιχορήγησης γίνεται από τους υπαλλήλους των
ΚΠΑ2 Ο.Α.Ε.Δ. με υπερβολική καθυστέρηση και ενίοτε λαμβάνει
χώρα με 1 έως και 3 χρόνια καθυστέρηση έτσι ώστε τόσο η
ενημέρωση για παραγραφή της επιχείρησης από το πρόγραμμα,
όσο και η εξέταση των ενστάσεων να γίνεται, επίσης, με καθυστέρηση από 1 έως και 4 χρόνια από την παραγραφή. Ακολούθως και η ενημέρωση του εργοδότη.
Όταν όμως μετά από ένσταση και έχοντας τελικώς την απόφαση
δικαίωσης της επιχείρησης από τον ΟΑΕΔ και αφότου κατατεθεί
το ποσό της επιχορήγησης στο λογαριασμό του εργοδότη, το

Επιβολή Πρόσθετων Τελών σε επιχειρήσεις με
υπαιτιότητα των Υπηρεσιών Ο.Α.Ε.Δ. και
Ε.Φ.Κ.Α.
(Κείμενο από την επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. που συνάχτηκε σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων και εστάλη προς την
αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. και τις Διοικήσεις του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ο.Α.Ε.Δ.)

Ι.Κ.Α. από την πλευρά του καταλογίζει Πρόσθετα Τέλη στις εισφορές (το οποία μπορεί να υπολογίζονται για βάθος 3 και 4
ετών) διότι θεωρεί ότι οφείλονται από τον εργοδότη και όχι από
τον Ο.Α.Ε.Δ.

Αντίστοιχα, το Ι.Κ.Α. σε περίπτωση που κατατεθούν χρήματα στον
αλληλόχρεο Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Δ. λογαριασμό από τον Ο.Α.Ε.Δ., ΟΣΟ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ και να γίνει αυτό, δεν υπολογίζει Πρόσθετα
Τέλη (λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής εισφορών) στον εκάστοτε

Το “Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με

εργοδότη.

επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη
25.000 ανέργων” υλοποιήθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. και συγχρημα-

Ακόμα, η υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. δεν ενημερώνει τον εργοδότη

τοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και επιδοτού-

για την κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό του λογαριασμό,

σε σε ποσοστό από 60% έως και 100% κάποιες φορές, των α-

με αποτέλεσμα εάν δεν κινείται συχνά ο συγκεκριμένος λογαρια-

σφαλιστικών εισφορών των επιχορηγούμενων ανέργων.

σμός να μην το αντιλαμβάνεται ο εργοδότης έγκαιρα.

Τα αναφερόμενα ποσοστά και αναλογούντα ποσά επιχορήγησης

Τέλος, θεωρούμε ότι είναι άδικο προς τον εκάστοτε επιχειρημα-

αποδίδονταν μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού

τία να πληρώνει Πρόσθετα Τέλη σε εισφορές των οποίων η κα-

Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Δ. και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού

θυστερημένη πληρωμή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της επιχεί-

του εργοδότη.

ρησης, βούληση ή απόφαση, αλλά σε καθυστέρηση εκτέλεσης
εργασιών του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και σε μη-συνεννόηση μεταξύ των

Το πρόγραμμα όριζε ότι η υποβολή δικαιολογητικών και αίτη-

υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ο.Α.Ε.Δ.

σης επιχορήγησης από τον εργοδότη πρέπει να γίνεται ανά τρίμηνο και έως 30 ημέρες μετά τη λήξη του τότε οριζόμενου τρι-

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη από την

μήνου υποβολής των Α.Π.Δ.

αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Φ.Κ.Α. το εν λόγω θέμα που έχει προκύψει έτσι ώστε να βρεθεί ένας τρόπος να μπορεί να γίνεται η

Στην περίπτωση που παραβίαζε τους όρους των προγραμμάτων

εξόφληση των αναλογουσών εισφορών χωρίς να καταλογίζο-

μία επιχείρηση, διακοπτόταν η επιχορήγησή της. Αν μετά από

νται Πρόσθετα Τέλη, τουλάχιστον έως την ημέρα ενημέρωσης

ένσταση δικαιωνόταν, τα ποσά επιχορήγησης που δεν είχαν κα-

του εργοδότη από την αρμόδια υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. για παραλαβή

ταβληθεί, αντί να αποδοθούν μέσω του αλληλόχρεου λογαρια-

της Π.Ε.Ε.

σμού Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Δ. κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό
του επιχειρηματία ΑΝΕΥ ουδεμίας ενημέρωσης. Στην συνέχεια η
αρμόδια υπηρεσία Ι.Κ.Α. όταν ενημερωθεί υπηρεσιακά από τον
Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
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Στο τέλος Ιουνίου η Ειδική Γραμματεία, όπως επισήμανε ο κ.
Κουρμούσης, θα εκδώσει και έναν οδηγό, που θα απευθύνεται

στους συντονιστές της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχουν βγει στον “αέρα” και
σχετικές εγκύκλιοι, οι οποίες θα διευκρινίζουν αναλυτικά την νέα
αυτή διαδικασία.
Όπως δήλωσε ο ίδιος, όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να ρυθμίσουν όλα τα χρέη τους, ενώ προβλέπεται και “κούρεμα” οφειλών
που μπορεί να αφορά τόσο χρέη προς το δημόσιο, όσο και προς
τις τράπεζες.

Τελευταία ευκαιρία για τις επιχειρήσεις
ο εξωδικαστικός συμβιβασμός

Μία επιτυχή κατάληξη ενός εξωδικαστικού συμβιβασμού θα οδηγεί στην σύμβαση αναδιάρθρωσης των χρεών μίας εταιρείας,
που μπορεί να πάρει και δικαστική επικύρωση, ενώ θα επιτρέπει

Ως την πρώτη και τελευταία ευκαιρία για τις υπερχρεωμένες επι-

στην επιχείρηση να λαμβάνει πλέον ασφαλιστική και φορολογική

χειρήσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις

ενημερότητα, να καταθέσει αίτηση για ένταξη σε κάποιο πρό-

τους προς τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κα., χαρακτήρι-

γραμμα του ΕΣΠΑ ή και να λάβει νέο δάνειο από τις τράπεζες.

σε από τον Πολύγυρο τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ο Ειδικός
Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικο-

“Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός θέλει να αφήσει την επιχείρηση

νομίας και Ανάπτυξης, κ. Φώτης Κουρμούσης.

να είναι ανοιχτή”, σημείωσε με νόημα ο κ. Κουρμούσης.

Ο Ειδικός Γραμματέας μίλησε σε ημερίδα, την οποία διοργάνω-

Οι βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποια επιχείρηση στη

σε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με την Πανελλή-

διαδικασία είναι να μπορεί να αποδείξει ότι είναι βιώσιμη και

νια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών

ότι τα συνολικά της χρέη είναι πάνω από 20.000 ευρώ. Επιπλέον

(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), τον Σύλλογο Λογιστών – Φοροτεχνικών Ν. Χαλκιδι-

θα πρέπει να έχει μια θετική χρήση μέσα στα τελευταία τρία χρό-

κής και τον Εμπορικό Σύλλογο Πολυγύρου.

νια κάτι που σημαίνει ότι τα λειτουργικά της έξοδα, αφαιρουμένων των εσόδων της, έχουν θετικό πρόσημο.

Η πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (που θα

Προβλέπεται πως η συμφωνία απαιτεί τη συναίνεση της πλειοψη-

έχουν την ισχύ υπεύθυνης δήλωσης) είναι ήδη έτοιμη και θα

φίας του 60% των συμμετεχόντων πιστωτών, η οποία επιβάλλεται

ανοίξει από τις 3 Αυγούστου για να υποδεχτεί το σχετικό ενδια-

στην μειοψηφία. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης

φέρον από επιχειρηματικά σχήματα κάθε νομικής μορφής.

χρεών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέχρι και σε
120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 50 ευρώ.

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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