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

Αριθμός Φύλλου 261 - 13 Δεκεμβρίου 2017 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια 

τακτική και καταστατική γενική συνέλευση της 

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

Η καλύτερη σε επίπεδο διαδικασίας και η πιο ενωτική Ετήσια Τα-

κτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση στην ιστορία της Πανελ-

λήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 1-3 Δεκεμβρίου στην 

Αθήνα, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τον κλάδο των Λογιστών-

Φοροτεχνικών και δίνοντας ρεαλιστικό περιεχόμενο στο αίτημα 

για μετατροπή του σε Ν.Π.Δ.Δ. 

Μέσα από μία πρωτόγνωρη τόσο συνδικαλιστικά, όσο και τεχνικά 

διαδικασία με σύμπνοια και χωρίς ανούσιες αντιπαραθέσεις, ο 

κλάδος των Λογιστών-Φοροτεχνικών οδεύει συντεταγμένα στην 

αυτονόητη κατοχύρωση της θέσης που του αρμόζει τόσο στην 

αγορά και στην οικονομία, όσο και στην ελληνική κοινωνία. 

Αυτή η επιδιωκόμενη κατοχύρωση, που συνδέεται άμεσα με το 

αίτημα για το Ν.Π.Δ.Δ., έλαβε το «πράσινο φως» από πολύ μεγάλη 

πλειοψηφία των Αντιπροσώπων (75%) έπειτα από σχετική ψηφοφο-

ρία, που επακολούθησε στην Καταστατική Συνέλευση της 

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

 

Σε αυτό το τεύχος: 

• Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
ετήσια τακτική και καταστατική γενική συνέ-
λευση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

• Τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

• Αίτημα Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για διόρθωση αδικιών 
στις προϋποθέσεις για το κοινωνικό μέρι-
σμα 

• «Στο κενό η προσπάθεια συκοφάντησης 
των Λογιστών για το κοινωνικό μέρισμα» - 
Ψήφισμα του Ο.Ε.Ε. στην 76η ΣτΑ 

• Πρώτες παρατηρήσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στο 
σχέδιο του νέου Έντυπου Ε3 

http://pofee.gr/
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Όπως επισήμανε σχετικά ο Πρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κ. Βασίλης 

Καμπάνης: «Η τροποποίηση του καταστατικού ήταν ένα πολύ 

μεγάλο εγχείρημα λόγω του αυξημένου ποσοστού απαρτίας που 

χρειαζόταν αλλά και του τεράστιου ψηφοδελτίου που σχηματί-

στηκε. Πάνω από είκοσι Ενώσεις Λογιστών-Φοροτεχνικών από 

όλη την Ελλάδα κατέθεσαν προτάσεις για την τροποποίηση του 

καταστατικού, σε πλήθος άρθρων, οι οποίες κωδικοποιήθηκαν 

και μπήκαν σε ψηφοδέλτιο». 

Είναι η πρώτη τροποποίηση του καταστατικού της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

έπειτα από την πάροδο άνω των δέκα ετών από την προηγούμενη. 

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., εκφωνώντας τον διοικητικό απολο-

γισμό ανέφερε μεταξύ άλλων: «αυτή η διαδικασία και η μέχρι 

τώρα εξέλιξη της αποτελεί την επιτομή της έκφρασης της δημο-

κρατίας στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε.. Εμείς στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε. όλα αυτά τα χρό-

νια παλεύουμε για τα αυτονόητα και οι παρεμβάσεις μας είναι 

γενικότερες και όχι στενά συνδικαλιστικές, άλλωστε αυτό μας 

αναγνωρίζεται από όλους, κοινωνικούς εταίρους και λοιπούς 

φορείς». «Ο θεσμικός μας ρόλος απέναντι στα όργανα του κρά-

τους είναι να επισημαίνουμε, να προτείνουμε και να απαιτούμε 

λύσεις προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός πιο δίκαιου 

και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος. Ο ανοιχτός δί-

αυλος επικοινωνίας με την Φορολογική Διοίκηση είναι απαραίτη-

τος, καθώς σε εμάς καταλήγουν όλα τα πρακτικά προβλήματα 

επικοινωνίας των φορολογούμενων με τον φοροελεγκτικό και 

φοροεισπρακτικό μηχανισμό». 

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος αναδεικνύοντας τον μείζονα κοινω-

νικό ρόλο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., υπογράμμισε την συμβολή της Ομο-

σπονδίας στο ζήτημα του νέου ασφαλιστικού: 

«Η Ομοσπονδία μας ήταν η πρώτη που πήρε θέση παραθέτοντας 

τα πρώτα σχετικά παραδείγματα καταδεικνύοντας το πρόβλημα 

που θα δημιουργήσει το νέο ασφαλιστικό με το υψηλό ποσοστό 

εισφορών, το οποίο «γονατίζει» την ήδη ταλαιπωρημένη - φο-

ρολογικά και οικονομικά - τάξη των μικρομεσαίων επιχειρήσε-

ων όπου ανήκουμε εμείς και οι πελάτες μας. Με ενημερωτικά 

δελτία τύπου και συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και κινητοποιή-

σεις μαζί με όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς από το ξεκίνη-

μα της νομοθετικής διαδικασίας του νέου ασφαλιστικού, ανα-

γνωρίζοντας όμως την ανάγκη για την μόνιμη και συνετή ρύθμι-

ση του. Το Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. μετά και από την επιστολή μας, 

αποφάσισε την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το 

θέμα του νέου ασφαλιστικού, σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες

-Μέλη της και την Π.Ο.Φ.Ε.Ε.» 

Μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης διαδικασίας, ο Πρόεδρος 

της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές και τους 

Αντιπροσώπους για την άψογη διαδικασία. 

Τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (2-3 Δεκεμ-

βρίου 2017), ελήφθησαν ομόφωνες αποφάσεις (ψηφίσματα) για 

τον συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά, όπως επίσης για το πρόβλημα 

που δημιουργήθηκε με το κοινωνικό μέρισμα και το ζήτημα των 

φιλοξενούμενων και για τα προβλήματα βιωσιμότητας που αντι-

μετωπίζει ο κλάδος. 

Ειδικότερα, με το ομόφωνο ψήφισμα για τον ΦΠΑ στα νησιά του 

Αιγαίου, η Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζήτησε την αναστολή 

της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και την επανα-

φορά του καθεστώτος μειωμένων συντελεστών σε όσα νησιά 

έχει ήδη καταργηθεί. 

Για τα θέματα βιωσιμότητας του κλάδου και έπειτα από πρόταση 

ψηφίσματος της Ένωσης Λογιστών-Φοροτεχνικών Ελευθέρων 

Επαγγελματιών Μεσσηνίας, που υιοθετήθηκε από την Γενική Συ-

νέλευση, επισημάνθηκε μεταξύ άλλων ότι η διαρκής αύξηση των 

άμεσων και έμμεσων φόρων (χωρίς αφορολόγητο, με τέλος 

επιτηδεύματος, τέλη σε διάφορα είδη και υπηρεσίες κτλ.), η αύ-

ξηση των υποχρεώσεων των Λογιστών-Φοροτεχνικών έναντι 

των πελατών τους και η απελευθέρωση του επαγγέλματος δυσχε-

ραίνουν περαιτέρω την οικονομική κατάσταση της πλειοψηφίας 

των Λογιστών. Στο πλαίσιο αυτό ο τοπικός σύλλογος πραγματο-

ποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας την Πα-

ρασκευή 8/12 στις 08:30. 

Τέλος, στο θέμα του κοινωνικού μερίσματος και των φιλοξενού-

μενων, η Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζήτησε να τροποποιη-

θεί οίκοθεν το σύστημα και να αναγνωρίζει ως ωφελούμενη 

μονάδα τον φορολογούμενο, που έχει συμπληρώσει στη φορο-

λογική του δήλωση τον πίνακα 5.1 κωδικός 203 ανεξάρτητα αν 

έχει συμπληρωθεί ο πίνακας 6 κωδικός 092. 



 

 
- Σελίδα 3 Αριθμός Φύλλου 261 - 13 Δεκεμβρίου 2017 Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.  

 Αίτημα Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για διόρθωση αδικιών στις 
προϋποθέσεις για το κοινωνικό μέρισμα 

Την ανάγκη για χορήγηση παράτασης στην προθεσμία υποβολής 
και εκκαθάρισης των δηλώσεων για το κοινωνικό μέρισμα ζήτη-
σε με επιστολή που έστειλε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στον Υπουργό Οικονο-
μικών κ. Τσακαλώτο Ευκλείδη, την Υφυπουργό Οικονομικών κα 
Παπανάτσιου Αικατερίνη και την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλιση και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Αχτσιόγλου Έφη.  

Το αίτημα αυτό έρχεται να συμπληρώσει το ομόφωνο ψήφισμα 
των Αντιπροσώπων στην πρόσφατη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέ-
λευση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και τις μετέπειτα προσπάθειες της Ομοσπον-
δίας για επίλυση των προβλημάτων αυτών. 

Συγκεκριμένα το αίτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στις 12/12/2017 αναφέρει: 

«Το θέμα του κοινωνικού μερίσματος είναι πλέον γνωστό σε 
όλους μας και για ένα κομμάτι του πληθυσμού που το έχει ανά-
γκη και που υπό άλλες προϋποθέσεις θα το δικαιούνταν, κάνο-
ντας την αίτηση βρίσκονται αντιμέτωποι με τις αδικίες του συστή-
ματος και των απαιτούμενων που προκαλούν την οργή και το 
ξέσπασμα αυτών των ανθρώπων. 

Μία από αυτές τις αδικίες είναι το θέμα με τους φιλοξενούμε-
νους, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη επιστολή μας στις 
29/11/2017, όπου ενώ πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση 
οικίας, έχει συμπληρωθεί εκ παραδρομής και ο κωδικός 092 
που αφορά στη φιλοξενία, με αποτέλεσμα χιλιάδες δικαιούχοι 
του μερίσματος να αποκλείονται αυτόματα από τη χορήγησή του. 

Μια δεύτερη αδικία είναι το θέμα των σεισμόπληκτων νησιών, 
όπου δόθηκε παράταση για την υποβολή των φορολογικών 
δηλώσεων, μέρος των οποίων υποβλήθηκαν χειρόγραφα στις 
ΔΟΥ και δεν είχαν εκκαθαριστεί μέχρι τις 31/10/2017, ημερο-
μηνία που η εφαρμογή του κοινωνικού μερίσματος πήρε την 
αναφορά. 

Επειδή ο σκοπός του μέτρου του κοινωνικού μερίσματος είναι 
να δοθεί ένα βοήθημα σε όσους το έχουν ανάγκη, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
ζητάει αρχικά να μεριμνήσουν τα αρμόδια όργανα έτσι ώστε να 
συμπεριληφθούν όλοι όσοι αποκλείονται από το μέρισμα λόγω 
των αδικιών αυτών και να παραμείνει για τον σκοπό αυτόν και 
μόνο ανοιχτό το σύστημα και να δέχεται αιτήσεις τουλάχιστον 
μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2017.» 

«Στο κενό η προσπάθεια συκοφάντησης των 
Λογιστών για το κοινωνικό μέρισμα» - Ψήφι-

σμα του Ο.Ε.Ε. στην 76η ΣτΑ 

 

Ψήφισμα της 76ης Τακτικής Συνόδου των Αντιπροσώπων του 
Ο.Ε.Ε. κατόπιν σχετικού κειμένου διαμαρτυρίας, που κατέθεσε 
η Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζόμενων-
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.) και Συνεργαζόμενες Παρατάξεις στο 
Ο.Ε.Ε. με θέμα: «Στο κενό η προσπάθεια συκοφάντησης των 
λογιστών για το κοινωνικό μέρισμα». 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ  ΤΗΣ 76ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ  
ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η 

ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων του κοι-

νωνικού μερίσματος παρουσιάστηκαν τα πρώτα προβλήματα τα 

οποία μάλιστα βρέθηκαν στο επίκεντρο της καθημερινής ενημέ-
ρωσης - εκτός των άλλων - και από τους υπηρεσιακούς παράγο-

ντες των συναρμοδίων φορέων.  

Τα γνωστά και απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα (σ.σ. πολλά εκ 

των οποίων ήταν δικαιολογημένα αφού τα δεδομένα μεταφέρ-

θηκαν ως είχαν στις 31/10/2017 από το TAXIS) είχαν ως αποτέ-
λεσμα  πολλοί από τους πραγματικούς δικαιούχους να αντιμετω-

πίσουν αναίτια (και να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν)  σοβα-

ρές αδυναμίες αποδοχής και έγκρισης του μερίσματος. 

Επίσης αναδείχθηκαν πολλές εξόφθαλμες αδικίες που εξαιρούν 

από το μέρισμα πολλές αιτήσεις  νοικοκυριών, τα οποία ενώ 

έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εντούτοις απορρίφθηκαν 
λόγω τεχνικών λαθών. Μία τέτοια περίπτωση είναι για  παρά-

δειγμα ότι η εφαρμογή του κοινωνικού μερίσματος λαμβάνει 

από το έντυπο Ε1 τη φιλοξενία (πίνακας 6) και όχι τη δωρεάν 

παραχώρηση κατοικίας που δηλώνεται στον πίνακα 5 αυτού και 

βάσει αυτής ο φορολογούμενος υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση 

από τον φιλοξενούντα.  

Για του λόγου το αληθές οι υπεύθυνοι αναγνώρισαν και διόρ-

θωσαν αρκετά από τα παραπάνω απρόβλεπτα λάθη της εφαρμο-

γής, όπως την προσθήκη νέου τέκνου στο 2017, τα ζητήματα της 

αναπηρίας, τη δυνατότητα αίτησης από τον φιλοξενούμενο στις 

περιπτώσεις θανάτου του φιλοξενούντος, την μη ένδειξη προη-

γούμενης ασφάλισης, την μη απαίτηση συναίνεσης από όσους 

δεν έχουν κάνει δήλωση (φοιτητές–προστατευόμενα μέλη, κ.λπ.). 

Μέσα σε όλη αυτή την παραζάλη των προβλημάτων και των αδι-

κιών οι λογιστές-φοροτεχνικοί στάθηκαν για μία ακόμη φορά 

στο ύψος των περιστάσεων και αντιμετώπισαν την υφιστάμενη 

κατάσταση με στωικότητα και επαγγελματική συνέπεια. Ωστόσο, 

δεν απεμπόλησαν την ανθρώπινή τους υπόσταση και στάθηκαν 

στο πλευρό όλων, εξυπηρετώντας τα χιλιάδες νοικοκυριά που 

ήθελαν να αιτηθούν.   

Παράλληλα,  δεν αρνήθηκαν, ούτε υπολόγισαν τον πολύτιμο 

χρόνο ακόμη και σε περιπτώσεις που οι αιτούντες  επέμεναν στην 

υποβολή αίτησης παρά την εκ των προτέρων διαβεβαίωσή ότι 

αυτή πρόκειται να απορριφθεί λόγω προφανούς ένδειξης μη 

συγκέντρωσης των προϋποθέσεων. Αδιάψευστη περί αυτού μαρ-
τυρία δίνουν τα στοιχεία για τη μέχρι τώρα εξέλιξή της διαδικα-

σίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με  την αναλογία των  δικαιού-

χων σε σχέση με τις υποβαλλόμενες αιτήσεις.    

Ωστόσο, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες του ο κλάδος των 

λογιστών χρεώθηκε το όλο ζήτημα των λαθών και των τεχνικών 

αδυναμιών της εφαρμογής και δέχθηκε ακόμη και συκοφάντηση 
από συγκεκριμένα μέσα (τηλεοπτικά, ηλεκτρονικά και έντυπα) με 

επωδό «το λάθος του λογιστή…» ή «λάθη λογιστών μπλοκά-

ρουν το κοινωνικό μέρισμα..» και άλλα σχετικά.  

Οι συνάδελφοι Λογιστές-Φοροτεχνικοί υποβάλλουν τις δηλώσεις 

των φορολογουμένων με βάση τα οικογενειακά στοιχεία που 

αυτοί τους προσκομίζουν και για τα οποία σύμφωνα και με τις 
φορολογικές διατάξεις, έχουν προσωπική ευθύνη οι ίδιοι οι 
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φορολογούμενοι. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί κανόνα στις περι-

πτώσεις αλλοδαπών φορολογουμένων που προσέρχονται στα 

λογιστικά γραφεία για πρώτη φορά και δεν έχει καταγραφεί στο 

TAXIS προηγούμενη εικόνα. 

Διαμαρτύρεται για την άδικη και συκοφαντική κριτική  που δέ-

χθηκε ο κλάδος με πρακτικές που θυμίζουν λίγο πολύ, την θεω-

ρία πρόκλησης «κοινωνικού αυτοματισμού», και δηλώνει απερί-

φραστα ότι, ο κλάδος θα συνεχίσει να εκτελεί με συνέπεια και 

υπευθυνότητα το ρόλο που του έχει αναθέσει ο νομοθέτης για 

την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και την προστα-

σία των δικαιωμάτων του πελάτη–φορολογούμενου.  

Στο ίδιο ψήφισμα δηλώνουμε ότι οι λογιστές-φοροτεχνικοί πο-

ρεύονται στην επαγγελματική κονίστρα όλα αυτά τα χρόνια τη-

ρώντας απαρέγκλιτα κάποιες βασικές αρχές, λειτουργώντας συνά-

μα μακριά από τον οποιοδήποτε «καιροσκοπισμό» και 

«κερδοσκοπισμό» που με περισσή ανευθυνότητα και λαϊκισμό 
έσπευσαν να τους αποδώσουν τα παραπάνω μέσα, μη εξαιρου-

μένων και των επώνυμων υπευθύνων στελεχών από τους φορείς 

που υλοποίησαν την εφαρμογή του κοινωνικού μερίσματος. 

Πρώτες παρατηρήσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στο σχέδιο 
του νέου Έντυπου Ε3 

Στην κατάθεση προτάσεων σχετικά με το σχέδιο του νέου Έντυπου 

Ε3 προχώρησε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μετά από πρόσκληση του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε. κ. Πιτσιλή σε συνάντηση με θέμα: «Νέο Έντυπο Ε3». Συ-

γκεκριμένα στην επιστολή της η Ομοσπονδία αναφέρει: 

Το πλήθος των πληροφοριών, που περιέχει το νέο Ε3, οδηγεί 

στην νομοθέτηση πως η τροποποιητική σε εμπρόθεσμη αρχική 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν θα επισύρει κανένα πρό-

στιμο του άρθρου 54 ν.4174/2013. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Για την Σελίδα 1 

1. Πολύ μικρές και μικρές οντότητες του 1 παρ. 2γ καλό είναι 

να ομαδοποιηθούν (σε ένα γκρουπ), καθώς και οι υπόλοιπες 

του 1 παρ. 2α 2β μαζί (μεσαίες και μεγάλες). 

2. Πίνακας Β’ 065-068: υπάρχει κάτι αντίστοιχο και πιο κάτω με 

τον μέσο όρο προσωπικού. 

3. Επίσης θέμα θα δημιουργήσει και η τριετία των στοιχείων 

του Ν.4308/2014 να είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στα 
απλογραφικά και στις μικρές του1. 2γ και όχι στις πολύ μι-

κρές του 2γ. 

4. Οι ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί να έρχονται αυτόμα-

τα από το σύστημα όπου τους δηλώνουμε αλλά να υπάρχει 

και αμφίδρομη ενημέρωση από το Ε3 σε περίπτωση μη ενη-

μέρωσης. Αν είναι ελεύθερα τα πεδία θα υπάρχουν περιπτώ-

σεις που οι λογαριασμοί θα είναι στο Ε3 και δεν θα είναι 

στο σύστημα, που είναι το ζητούμενο. 

5. Βασικό και χρήσιμο θα ήταν να μπορούσαν οι τράπεζες να 
στείλουν αρχείο λογαριασμών ανά ΑΦΜ στο σύστημα και να 

επιβεβαιώνονταν τα στοιχεία, τα οποία με την σειρά τους θα 

ενημέρωναν το Ε3. Σε αντίθετη περίπτωση να μπορούμε να 

βλέπουμε τους λογαριασμούς που υπάρχουν στο Ε1 με τους 

τόκους ώστε να μειωθούν τα λάθη πληκτρολόγησης . 

6. Το αντίστοιχο να ισχύσει και για τα ενεργά POS. 

7. Στα πεδία σύνολο τα λεκτικά Ακαθαρίστων εσόδων - Καθα-

ρά αποτελέσματα να αντικατασταθεί με Κύκλος Εργασιών και 

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, ενώ θα πρέπει να μεταφέ-

ρονται αυτόματα από την πίσω σελίδα. 

8. Στις ιδιότητες προσώπων εντύπου στον 750 αν είναι τσεκα-

ρισμένο το 1 και τα ποσά είναι εντός ορίων (50.000 ή 

100.000) τότε να αναδύεται υπεύθυνη δήλωση του επιχειρη-

ματία ότι την δήλωση την συμπληρώνει μόνος του, ενώ αν 

είναι τσεκαρισμένο το 2 και το 3 να είναι υποχρεωτικό πεδίο 
το ΑΦΜ του Λογιστή ανεξαρτήτως ορίων, όπως ορίζεται από 

τον νόμο. Άλλωστε από τον Ν.4308/2014 προβλέπεται ότι 

οι οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από τον επιχειρη-

ματία και τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή. 

9. Στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις νομίζω αν δεν έχουν καθό-

λου συναλλαγές μεταξύ τους παρέλκει η συμπλήρωση. Στο 

ποσοστό να γραφεί ότι μπορεί να είναι και 0. 

10. Στις Ηλεκτρονικές πλατφόρμες η επωνυμία να συμπληρωθεί 
εναλλακτικά με URL. 

11. Ο πίνακας Γ1 να προτείνεται προ-συμπληρωμένος από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ με την προϋπόθεση ότι πρέπει να νομοθετηθεί και 

ο διττός τρόπος δήλωσης τους, στο έτος αναφοράς ή είσπρα-

ξης τους. 

12. Ο αριθμός παροχής ρεύματος θα δημιουργήσει προβλήματα 

στον πίνακα Γ2. 

13. Στον πίνακα Γ2 να προτείνονται τα περσινά στοιχεία επικαι-

ροποιημένα από το σύστημα για επιβεβαίωση και αλλαγές. 

 

Για την Σελίδα 2 

14. Ο Πίνακας Δ μπορεί να έχει ανάλωση Α’ υλών και παροχή 

υπηρεσίας. 

15. Ο πίνακας Κ καλό θα ήταν να ενσωματωνόταν σαν ξεχωριστή 

στήλη προσωρινών διαφορών στην κατάσταση φορολογικής 

αναμόρφωσης. Εάν δεν μπορεί να γίνει ας μείνει μόνο ο 

ετεροχρονισμός εσόδων και εξόδων.  



 

 
- Σελίδα 5 Αριθμός Φύλλου 261 - 13 Δεκεμβρίου 2017 Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.  

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 

Facebook:  
www.fb.com/pofee.gr 

16.  Στον υπάρχοντα στο σχέδιο Πίνακα Ε’ (πρώην πίνακας Κ’) 

αν παραμείνει θα πρέπει:  

α) Στον πίνακα αυτό στις ενδείξεις «διαφορές από ετεροχρο-

νισμό εσόδων» και «διαφορές από ετεροχρονισμό εξό-

δων» να υπάρχει ανάλυση με τις συνηθέστερες περιπτώ-
σεις εσόδων και εξόδων που δημιουργούν προσωρινές 

διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης. Ειδικότερα : 

αα) Στην ένδειξη «διαφορές από ετεροχρονισμό εξόδων» 

να ανοίγει παράθυρο που ενδεικτικά θα περιέχει : 

1. Ασφαλιστικές εισφορές (μισθωτή εργασία) 

2. Ασφαλιστικές εισφορές (αυτοαπασχολούμενοι – 

μέλη προσωπικών εταιρειών) 

3. Εκπιπτόμενοι φόροι – τέλη (ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.λπ.) 

4. Ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνία, ύδρευση  
(ΠΟΛ. 1094/30.6.2016) 

5. Προβλέψεις για την αποζημίωση προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

6. Λοιπές περιπτώσεις εξόδων 

ββ) Στην ένδειξη «διαφορές από ετεροχρονισμό εσόδων» 

να ανοίγει παράθυρο που ενδεικτικά θα περιέχει : 

1. Έσοδα από Δημόσια τεχνικά έργα. 

2. Λοιπά έσοδα από πωλήσεις αγαθών –  
υπηρεσιών στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 

3. Λοιπές περιπτώσεις εσόδων. 

17. Στα βιολογικά αγροτικά πρέπει να νομοθετηθεί ή να ερμη-

νευθεί η δυνατότητα απογραφής αποθεμάτων στην εύλογη 

αξία για τις πολύ μικρές του 1 2γ επιχειρήσεις. 

 

Για την Σελίδα 3 

18.  Να παραμείνει το πεδίο παρατηρήσεις για σημειώσεις κάτω 

από τον πίνακα στο τέλος του Ε3, καθώς είναι απαραίτητο 
πεδίο. 

19.  Εάν χρειάζεται σαν πληροφορία να ληφθεί μέριμνα για την 

ιδιόχρηση, στην ουσία είναι χρεοπίστωση και δεν αποτελεί 

έσοδο κατά τον Ν.4308/2014. Μπορεί να αναφερθεί στον 

Ζ3 σαν πληροφοριακό στοιχείο και να παρέλκει η εγγραφή 

+/- στα βιβλία ή να αναφερθεί σαν θετικό / αρνητικό σε 

κάποια ανάλυση.  

Για τα Αναλυτικά στοιχεία (ΣΟΒΑΡΟ) 

20. Η ανάλυση στον Ζ2 Παραχώρηση, Δάνειο κλπ. είναι έσοδο 

για αυτόν που λαμβάνει την παροχή και δεν μπορεί να συ-

μπεριληφθεί στην ανάλυση εξόδων διότι έχει συμπεριληφθεί 

στα ποσά των εξόδων με άλλη μορφή. Αν χρειάζεται σαν 

πληροφορία θα πρέπει οι μικτές αποδοχές και οι εργοδοτι-

κές εισφορές να ανεβούν στον δεύτερο πίνακα (Διάφορα 

Λειτουργικά), όπου υπάρχει ανάλυση των εξόδων και να 

παραμείνει ο τελευταίος εκτός καταρράκτη ως πληροφορια-

κός των παροχών σε είδος. 

Μια άλλη πρόταση είναι στην ανάλυση των δαπανών και 

ειδικότερα στην ένδειξη «παροχές στο προσωπικό»   να 

υπάρχει ανάλυση των παροχών σε είδος του άρθρου 13 

του Κ.Φ.Ε. Εφόσον δεν απαιτείται καταγραφή των υπόψη 

παροχών (εισοδημάτων από μισθωτή εργασία για τους δι-

καιούχους), να αφαιρεθούν οι υπόψη ενδείξεις και να δη-

μιουργηθεί ένδειξη «Μισθοδοσία (παροχές στο προσωπι-

κό)» στα γενικά έξοδα διαχείρισης. Οι παροχές σε είδος δεν 

είναι ξεχωριστές δαπάνες έτσι ώστε να καταγράφονται ξε-

χωριστά, είναι δαπάνες που καταγράφονται σε άλλους κωδι-

κούς και μέρος ή το σύνολο αυτών προσαυξάνουν ή δη-

μιουργούν εισόδημα από μισθωτή εργασία για τους δικαι-

ούχους. 

21. Σημαντικό είναι στην εγκύκλιο του Ε3 για το 2017 να είναι 

ο διαχωρισμός δυνητικός και όχι υποχρεωτικός, διότι η κα-

ταχώρηση και η ανάλυση έχει ήδη πραγματοποιηθεί από τα 

γραφεία μας και δεν μπορεί να τροποποιηθεί πλέον. 

Παροχές σε εργαζόμενους

Μικτές αποδιχές
Εργοδοτικές εισφορές
Παραχώρηση οχήματος
Δάνειο
Δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών
Παραχώρηση κατοικίας
Λοιπές περιπτώσεις παροχών σε είδος
Λοιπά

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - Προβληθείτε εδώ 

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 
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