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

Αριθμός Φύλλου 268 - 30 Απριλίου 2018 

Σε αυτό το τεύχος: 

• Στις 5-6 Μαΐου το Φορολογικό Πανόραμα της Καβάλας 

• Οδηγός επιχειρήσεων για τον νέο Γενικό  
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) 

• Να ισχύσει για όλες τις περιπτώσεις αναδρομικών η 
δυνατότητα επιλογής από τους φορολογούμενους. 

• Ανοίγει ο δρόμος για την εναρμόνιση των διατάξεων 
που προβλέπουν την υπογραφή των δηλώσεων κάθε 
οντότητας από τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή 

• Απλούστευση διαδικασιών ενδικοφανούς προσφυγής 

• Ξεκίνησε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 

• Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) 

Στις 5-6 Μαΐου το Φορολογικό Πανόραμα 
της Καβάλας 

Συνεχίζεται με επιτυχία ο θεσμός των Φορολογικών Πανορα-
μάτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέ-
ρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) με πρώτο σταθμό για το 
2018 την Καβάλα στις 5 και 6 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του 
ξενοδοχείου Lucy Hotel (ακτή Καλαμίτσας). 

Το Φορολογικό Πανόραμα της Καβάλας διοργανώνεται σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέ-
ρων Επαγγελματιών Καβάλας. 

Τα θέματα εφαρμογής των ΕΛΠ και του ΚΦΕ, τα ζητήματα που 
προκύπτουν με τον ΕΦΚΑ, ο ΦΠΑ, η φορολογία εισοδήματος 
των αγροτών και των επιδοτήσεων, η συμπλήρωση των εντύ-
πων Ε1, Ε2 και του καινούργιου Ε3, οι φόροι της ακίνητης 
περιουσίας και ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
των Δεδομένων (GDPR), θα βρεθούν στο επίκεντρο των εργα-
σιών του Φορολογικού Πανοράματος. 

Το Πανόραμα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Μαΐου από 
τις 16:00-21:00 και την Κυριακή 6 Μαΐου από τις 09:30-
14:30. 

Έπειτα από το Φορολογικό Πανόραμα της Καβάλας θα επακο-
λουθήσει το Φορολογικό Πανόραμα Πτολεμαΐδας - Κοζάνης 
στις 12-13 Μαΐου. 

Χορηγοί στο Φορολογικό Πανόραμα της Καβάλας είναι οι 
εταιρείες Epsilon Net, Alfa Money και Interasco.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και 
για δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ 

http://pofee.gr/
https://pofee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1032:forologiko-panorama-stin-kavala-stis-5-kai-6-maiou-2018&catid=20:ekdiloseis&Itemid=133
https://pofee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1032:forologiko-panorama-stin-kavala-stis-5-kai-6-maiou-2018&catid=20:ekdiloseis&Itemid=133


 

- Σελίδα 2 Αριθμός Φύλλου 268 - 30 Απριλίου 2018 Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.  

Να ισχύσει για όλες τις περιπτώσεις αναδρομι-
κών η δυνατότητα επιλογής από τους φορολο-
γούμενους. 

 Θετική και προς την κατεύθυνση της επίλυσης του «γόρδιου 

δεσμού», κρίνονται οι τελευταίες ρυθμίσεις από την Α.Α.Δ.Ε., για 

την επιλογή φορολόγησης στην περίπτωση αναδρομικών των 

συνταξιούχων και την δυνατότητα πληρωμής φόρων στο TAX-

ISnet με πλαστικό χρήμα. 

Τα θέματα αυτά είχε θέσει και στο παρελθόν η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με τη 

γνωστή της «λίστα» με τα 71 σημεία. 

Η πρόσφατη σχετική απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γιώρ-

γου Πιτσιλή, αφορά την αποφυγή γραφειοκρατίας από την υπο-

βολή πολλών τροποιητικών δηλώσεων κατά την φορολόγηση 

των αναδρομικών των συνταξιούχων. Με τη διαδικασία αυτή, 

δόθηκε η ευχέρεια στους συνταξιούχους που έλαβαν αναδρομι-

κά ποσά που ανάγονται σε τέσσερα φορολογικά έτη, να απαλλα-

γούν από την υποχρέωση να επισκεφθούν τις Δ.Ο.Υ., προκειμέ-

νου να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη αυτά. 

Η διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος με τον διττό τρόπο 

επιλογής αποτελεί μία πάγια θέση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., και πρέπει να 

ισχύσει για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις  αναδρομικών ή συ-

μπληρωματικών ποσών (βλ. αγροτικές ενισχύσεις ή αναδρομικά 

κάθε είδους). 

Παρ’ όλα αυτά, για όσους το επιθυμούν, με την ΠΟΛ.1068/2018 

Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. παρασχέθηκε η δυνατότητα 

υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τη φορολόγηση των 

ποσών αυτών στα έτη, που ανάγονται, προκειμένου να φορολο-

γηθεί με χαμηλότερο συντελεστή η αν δεν υπάρχει φορολογικό 

ενδιαφέρον να τα φορολογηθεί εντός του τελευταίου έτους. 

Επίσης, σημαντική είναι η ρύθμιση στην περίπτωση ανείσπρα-

κτων αποδοχών, όπου ο μισθωτός φορολογούμενος που διαθέ-

τει  βεβαίωση αποδοχών του εργοδότη του από την οποία δεν 

προκύπτει ο διαχωρισμός του εισοδήματος από ανείσπρακτες 

αποδοχές στα έτη που ανάγονται, δύναται να υποβάλει τροπο-

ποιητικές δηλώσεις αποκλειστικά χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. για τη 

φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων κατ’ έτος, με οποιοδήποτε 

πρόσφορο μέσο το οποίο θα αποδεικνύει τον διαχωρισμό των 

αποδοχών στα έτη που αφορούν, όπως βεβαίωση από πιστοποι-

ημένο Λογιστή-Φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δη-

λώσεων (Α.Π.Δ.) του ασφαλιστικού φορέα, κ.λπ. ή παλαιότερες 

βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες προκύπτει το ύψος των 

αποδοχών που είχαν καταστεί ανείσπρακτες, δικαστική απόφαση, 

κ.α. 

Τέλος, θετικά κρίνεται και η άλλη απόφαση της Α.Α.Δ.Ε., με την 

οποία τέθηκε από σήμερα σε λειτουργία, η δυνατότητα στους 

φορολογούμενους να πληρώνουν βεβαιωμένες αρρύθμιστες 

οφειλές, Φυσικών και Νομικών προσώπων, με τη χρήση καρτών 

πληρωμών (πλαστικό χρήμα).  Η πληρωμή πραγματοποιείται 

μέσω της υπηρεσίας, "Προσωποποιημένη Πληροφόρηση" του 

TAXISnet, στη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. Με τη νέα παρεχό-

μενη υπηρεσία, θα είναι δυνατή η πληρωμή πολλών οφειλών σε 

μία συναλλαγή, και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της, οι οφειλές 

πιστώνονται άμεσα. 

Οδηγός επιχειρήσεων για τον νέο Γενικό  
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 
(GDPR) 

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης για τον νέο Γενικό Κα-
νονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
δημιούργησε έναν χρηστικό οδηγό για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν και τίθενται σε ισχύ από 25 Μαΐ-
ου 2018. 

Ο αναλυτικός αυτός οδηγός δίνει την δυνατότητα στις επιχειρή-
σεις να αντιληφθούν τις υποχρεώσεις τους στην διαδικασία 
συμμόρφωσης τους με τον νέο Γενικό Κανονισμό. 

Ακόμη, ο οδηγός αυτός περιγράφει και τα δικαιώματα των φυ-
σικών προσώπων, τα οποία απορρέουν από τον νέο Κανονι-
σμό και τα οποία είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι Λογιστές-
Φοροτεχνικοί, που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους πε-
λάτες τους. 

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στην παρακάτω διεύθυνση: 
https://pofee.gr/images/books/GDPR-pofee-april2018.pdf 

https://pofee.gr/images/books/GDPR-pofee-april2018.pdf
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Ανοίγει ο δρόμος για την εναρμόνιση των δια-
τάξεων που προβλέπουν την υπογραφή των 
δηλώσεων κάθε οντότητας από τον κατά το 
νόμο υπεύθυνο λογιστή 

Η αρχή έγινε με την απόφαση για το έντυπο Ε3 του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε., κυρίου Γιώργου Πιτσιλή. 

Παρά τις επιφυλάξεις που είχαμε σε αρκετά σημεία από την αρχή 
της διαβούλευσης ως προς τις δυσκολίες (πίνακες πρώτης σελί-
δας, ανάλυση δαπανών κλπ), τις περισσότερες από τις γραπτές 
και εμπεριστατωμένες προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το ανασχεδια-
σθέν εξολοκλήρου νέο έντυπο Ε3, υιοθέτησε με δύο πρόσφατες 
αποφάσεις της η Α.Α.Δ.Ε. 

Είναι γεγονός ότι η διαβούλευση για την οριστικοποίηση του 
νέου εντύπου αποδείχθηκε γόνιμη και δημιουργική ενώ παράλ-
ληλα η συνεργασία με την ομάδα εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. που είχε 
αναλάβει αυτό το έργο, υπήρξε εποικοδομητική, καθώς εντά-
χθηκαν στη λογική του επανασχεδιασμού του εντύπου Ε3 μία 
σειρά από παρεμβάσεις για την επιτυχή σύζευξη των στοιχείων 
από τα λογιστικά αρχεία με τα πεδία του καινούργιου εντύπου —
με βάση τα Ε.Λ.Π.— και την πρακτική της εφαρμοσμένης λογιστι-
κής επιστήμης, τόσο για απλογραφικά, όσο και για διπλογραφικά 
βιβλία. 

Το γεγονός αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει στην πράξη τη βούλη-
ση για αμφίδρομη συνεργασία της φορολογικής Διοίκησης με 
τον κλάδο των λογιστών-φοροτεχνικών, στο πλαίσιο εφαρμογής 
των διατάξεων που έχει θεσπίσει η πολιτεία για τον ρόλο, τα 
δικαιώματα  και τη συμβολή του επαγγέλματός τους στο δημό-
σιο συμφέρον. 

Κατά συνέπεια το αποτέλεσμα της υιοθέτησης των προτάσεων 
εύλογα και δίκαια ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα σχετικά αιτή-
ματα των λογιστών-φοροτεχνικών, που ήταν προσανατολισμένα 
στην ύπαρξη μίας βατής και κατανοητής διαδικασίας συμπλήρω-
σης του εντύπου Ε3. 

Το πλέον επίμαχο ζήτημα που αποτελούσε μία από τις είκοσι 
προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είχε τίτλο «Μια μεγάλη ευκαιρία για τη 
φορολογική Διοίκηση: Αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων για 
την ενεργοποίηση του ρόλου του Λογιστή Φοροτεχνικού / Λογι-
στικού Γραφείου», με επωδό «να ξεκαθαρισθεί πότε τη δήλωση 
την υποβάλλει εντελώς προσωπικά ο επιχειρηματίας και πότε ο 
εξουσιοδοτημένος Λ/Φ». 

Η ΑΑΔΕ, με την ομάδα εργασίας και προσωπικά ο Διοικητής κος 
Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε την επιβαλλόμενη προσοχή στο ζήτη-
μα αυτό και στις οδηγίες (βλ. ΠΟΛ.1072/ 16.04.2018) για τη 
συμπλήρωση του εντύπου Ε3 —που αφορά όπως είναι γνωστό 
όλες τις επιχειρήσεις— επισημαίνει, ερμηνεύοντας τις ισχύουσες 
διατάξεις ότι: «συμπληρώνεται (σημ. το Ε3) υποχρεωτικά από 
λογιστή - φοροτεχνικό (για όλα τα νομικά πρόσωπα ή νομικές 
οντότητες ανεξαρτήτως ορίων ακαθαρίστων εσόδων και ατομι-
κές επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία) ή υπάρχει υποχρέωση 
συμπλήρωσης από λογιστή - φοροτεχνικό βάσει των εκάστοτε 
ισχυόντων ορίων ακαθαρίστων εσόδων καθώς και σε κάθε 
περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ότι συμπληρώνεται από λογιστή 
- φοροτεχνικό, το έντυπο αυτό υποβάλλεται αποκλειστικά με 
τους κωδικούς του λογιστή - φοροτεχνικού και όχι με τους κω-
δικούς του επιχειρηματία (φυσικού ή νομικού προσώπου)» 

Χαιρετίζουμε τη θέση και τη ρύθμιση αυτή, σε συνδυασμό με τα 
όσα θετικά σημεία του Ε3, με τη γνωστοποίηση ότι, στο επόμενο 
διάστημα η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ενόψει της ταύτισης πλέον του εντύπου 
Ε3 με τα Ε.Λ.Π. (αφού σχεδιάσθηκε προδήλως, ώστε ως λογι-
στική και φορολογική βάση να περιλαμβάνει και το περιεχόμενο 
των οικονομικών καταστάσεων), θα καταθέσει αρμοδίως πρότα-
ση για την εναρμόνιση των διατάξεων (άρθρου 38 του ν. 
2873/2000 με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 4 του ν. 
4308/2014- ΕΛΠ). 

Υπενθυμίζουμε παρεμπιπτόντως το περιεχόμενο του Δελτίου 
Τύπου (27.03.20187) με τις αποφάσεις στην προ μηνός συνε-
δρίαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στο Κιλκίς (όπως κομβικά σημεία 
που απουσιάζουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών 
Φοροτεχνικών, ανάγκη θωράκισης της ανεξαρτησίας του επαγ-
γέλματος, στο πλαίσιο αρχών, κανόνων, δικαιωμάτων και υπο-
χρεώσεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του 
νόμου 3842/2010 για την πιστοποίηση, την ψηφιακή υπογραφή 
και την ελεγκτική του υποχρέωση σε ό,τι αφορά την φορολογική 
αναμόρφωση). 

Απλούστευση διαδικασιών ενδικοφανούς προ-
σφυγής 

Ξεκινά πιλοτικά από τις 9 Μαΐου η παροχή της δυνατότητας ηλε-
κτρονικής υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής με στόχο την 
μείωση του διοικητικού κόστους, την απλούστευση των διαδικα-
σιών, τη διαφάνεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση του φορολο-
γούμενου. 

Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., από την πα-
ραπάνω ημερομηνία θα δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υπο-
βολής ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής ενώ-
πιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, καθώς και παρακο-
λούθησης της πορείας τους, για πράξεις που έχουν εκδοθεί από 
τις ΔΟΥ:  

α) Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.) Αθηνών, β) Χο-
λαργού, γ) Ψυχικού, δ) Αμπελοκήπων και ε) Ιωνίας Θεσσαλονί-
κης. 

Στη φάση αυτή, η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής παρέχεται 
εναλλακτικά με τον έντυπο τρόπο υποβολής, που προβλέπεται 
στην ΠΟΛ 1064/2017 απόφαση. 

Σε ορίζοντα εξαμήνου, η ευχέρεια ηλεκτρονικής υποβολής θα 
παρασχεθεί σταδιακά για πράξεις, που έχουν εκδοθεί από τις 
υπόλοιπες ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα. 

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας θα εκτιμηθεί το απο-
τέλεσμα αυτής, ώστε προοδευτικά η ηλεκτρονική υποβολή να 
καταστεί η μοναδική διαδικασία υποβολής των ενδικοφανών 
προσφυγών ενώπιον της ΔΕΔ. 
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Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή στο Taxisnet για την υποβολή 

των φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2017. 

Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2017, των υπόχρεων του άρθρου 67 του ν.4172/2013 

υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. 

Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από 

τους ίδιους τους υπόχρεους με τους δικούς τους κωδικούς πρό-

σβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό. 

Η εξουσιοδότηση του λογιστή-φοροτεχνικού θα αφορά την 

διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 (όπως έχουν ενημερωθεί από τα 

ηλεκτρονικά αρχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-

σης της Α.Α.Δ.Ε, εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι 

υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAX-

ISnet. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του 

Ν.1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και 

της συζύγου του προς τον λογιστή, από οποιαδήποτε διοικητική 

αρχή ή ΚΕΠ (παρ. 1 άρθρο 11 ν.2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄, όπως 

ισχύει). 

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων για τα εισοδήματά τους ολο-

κλήρου του φορολογικού έτους 2017 ή μέρους αυτού αν απεβί-

ωσαν εντός του 2017, υποβάλλονται σε χειρόγραφη μορφή 

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα έως 31/12/2018.  

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Διοι-

κητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ του αποβιώ-

σαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης με την ημερομηνία 

θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/εγγυτέρων 

συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω 

διαδικτύου και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής της δήλωσης οφείλουν οι φορολογούμε-

νοι να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

τα οποία αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της 

επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να 

εκδοθούν οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου από 

τις Δ.Ο.Υ. εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 20 παρ. 1 του 

ΚΦΔ, προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή της δήλω-

σης. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προ-

σκομιστούν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 

ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η 

επιφύλαξη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

20 του ΚΦΔ, η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της 

είσπραξης του φόρου. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υπο-

βολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί 

να αντιμετωπιστεί από την Δ.ΗΛΕ.Δ. ή εφόσον κρίνεται από τον 

αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις ότι 

συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της 

δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθεί αυτή 

σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 

Στις περιπτώσεις χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης, αυτή υπο-

βάλλεται σε ένα (1) αντίτυπο στον Προϊστάμενο της Δημόσιας 

Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) προσωπικώς από τον φορολο-

γούμενο, κληρονόμο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο 

για αυτό. 

Οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολο-

γίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 υποβάλλονται ηλε-

κτρονικά μέσω διαδικτύου. Εάν η αρχική δήλωση έχει υποβλη-

θεί χειρόγραφα, τότε και η εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη τροπο-

ποιητική δήλωση υποβάλλεται επίσης χειρόγραφα. 

Οι τροποποιητικές δηλώσεις για φορολογικά έτη μέχρι το 2014 

υποβάλλονται χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.  

Αντίθετα, από το φορολογικό έτος 2015 και μετά οι εκπρόθε-

σμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδή-

ματος υποβάλλονται και αυτές ηλεκτρονικά. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελ-

λάδας μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογι-

κού έτους και το αργότερο έως τις 31/12/2018 (ΠΟΛ 

1201/2017 Απόφαση). 

Ξεκίνησε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 
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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 

Ξεκίνησε από σήμερα και σε συνεχιζόμενη συνεργασία με την 

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μία νέα σειρά τριών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τα εξής 

θέματα: 

Πρόγραμμα Α: Πεδίο Εφαρμογής, Λογιστικά Αρχεία, Τιμολόγηση 

Πρόγραμμα Β: Λογιστικό Πλαίσιο Ατομικών Καταστάσεων 

Πρόγραμμα Γ: Σύνδεση Λογιστικής και Φορολογίας 

Η σειρά σεμιναρίων έχει σαν στόχο την παροχή υψηλού επιπέ-

δου πρακτικής εκπαίδευσης στον επαγγελματία λογιστή, ώστε να 

είναι σε θέση να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά και με ασφάλεια 

στις καθημερινές επαγγελματικές του υποχρεώσεις, σε ένα μετα-

βαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον.  

Το πρόγραμμα Α παρουσιάζει διεξοδικά το πεδίο εφαρμογής 

των ΕΛΠ, θέματα τήρησης λογιστικών αρχείων και ζητήματα 

τιμολόγησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη των απαιτήσεων 

της φορολογικής διοίκησης. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα Β κα-

λύπτει με πληρότητα τα κύρια σημεία του λογιστικού πλαισίου 

των ΕΛΠ για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων, ενώ το πρόγραμμα Γ 

εξηγεί τις κύριες φορολογικές πτυχές των λογιστικών θεμάτων. 

Στους εκπαιδευόμενους δίνεται εξαιρετικά πλούσιο εκπαιδευτικό 

υλικό, προϊόν ομαδικής εργασίας και συνεργασίας έμπειρων και 

εξειδικευμένων εκπαιδευτών με εκτεταμένη ή σημαντική επαγ-

γελματική και συμβουλευτική εμπειρία, σε λογιστικά και φορο-

λογικά θέματα: Παναγιώτης Βρουστούρης, Κώστας Καραμάνης 

και Δημήτρης Λεβεντάκης.  

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει video, περιεκτικές διαφά-

νειες με θεωρία και πρακτικά παραδείγματα, και σημειώσεις με-

λέτης γραμμένες ειδικά για το πρόγραμμα (ανάλυση διατάξεων 

και λυμένα παραδείγματα).  

Οι σημειώσεις μελέτης (συνολικά σχεδόν 500 σελίδες) επικαι-

ροποιούνται και συμπληρώνονται σε κάθε σειρά σεμιναρίων, με 

βάση επερχόμενες αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο και τις εκδι-

δόμενες διοικητικές λύσεις. 

Σημαντική εκπαιδευτική καινοτομία είναι η ευκαιρία εξάσκησης 

του εκπαιδευόμενου επί μεγάλου αριθμού (συνολικά περίπου 

400) πρακτικών προβλημάτων τύπου «Σωστό – Λάθος» και 

«Πολλαπλής επιλογής», σε ηλεκτρονική μορφή.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση, χορηγείται «Βεβαίωση Παρακο-

λούθησης» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

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 

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) 
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