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

Αριθμός Φύλλου 270 - 28 Ιουνίου 2018 

Μέχρι τις 26 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 

Το αίτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. που πρώτη από όλους τους φορείς ζήτησε την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, εισάκουσε το Υπουργείο Οικονο-

μικών, κατόπιν και σχετικής εισήγησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ). 

Έτσι, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογι-

κού έτους 2017 των φυσικών προσώπων παρατείνεται μέχρι την 26η Ιουλίου 2018.  

Παράλληλα και η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημο-

σίευση της υπουργικής απόφασης και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λή-

ξει, παρατείνεται επίσης μέχρι την 26η Ιουλίου 2018. 

Η απόφαση σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών ελήφθη κατόπιν συνεκτίμησης των 

γεγονότων ότι εισήχθησαν σημαντικές αλλαγές με το νέο έντυπο Ε3, ότι το σύστημα για 

την υποβολή των φετινών δηλώσεων άνοιξε περίπου δεκαπέντε ημέρες αργότερα από 

πέρσι και ότι παρατηρήθηκαν ορισμένες καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική καταχώρηση 

των δηλώσεων τις τελευταίες ημέρες. 

Σημειώνεται ότι για τις προθεσμίες καταβολής των δόσεων του φόρου για τα φυσικά 

πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες εφαρμόζεται το ισχύον θεσμι-

κό πλαίσιο και δεν αλλάζει τίποτε (ημερομηνία καταβολής 1ης δόσης φόρου η 31η 

Ιουλίου). 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είχε ήδη επισημάνει με επιστολή της διοίκησης της (από τις 12 Ιουνίου) 

προς την Υφυπουργό Οικονομικών κα. Α. Παπανάτσιου, τoν Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή και τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συ-

στημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. κ. Π. Τριάρχη, την επιβεβλημένη μεταφορά της προθεσμίας υπο-

βολής φορολογικών δηλώσεων. 

Σε αυτό το τεύχος: 

• Μέχρι τις 26 Ιουλίου η υπο-
βολή των φορολογικών 
δηλώσεων 

• Και με SMS από 1ης Ιουλί-
ου η υποχρεωτική εκ των 
προτέρων δήλωση 
της υπερωριακής απασχό-
λησης ή της υπερεργασίας 

• Αλλαγές στον εξωδικαστι-
κό συμβιβασμό  

• Φορολογικοί έλεγχοι σε 
τουριστικές επιχειρήσεις για 
το βιβλίο πόρτας 

• Μείωση των προστίμων της 
εφορίας 

http://pofee.gr/
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«Με την παρούσα θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προ-

σοχή στο μείζον ζήτημα της ορθής λειτουργίας του tax-

isnet. Πέρα από τα προβλήματα με επαναλαμβανόμενες 

αποστολές βεβαιώσεων οι οποίες θα ταλαιπωρήσουν αρ-

κετούς φορολογούμενους με υποβολή τροποποιητικών 

δηλώσεων, παρουσιάζονται περισσότερα τεχνικά προβλή-

ματα από το παρελθόν, ειδικά τις τελευταίες 15 μέρες και 

κυρίως στις 11.00 το πρωί και μερικές φορές ανά περιο-

χές, κάνοντας αδύνατη όχι μόνο την υποβολή ή την προ-

σωρινή αποθήκευση των φορολογικών δηλώσεων, αλλά 

ακόμα και το άνοιγμα της εκάστοτε σελίδας. Επειδή η φετι-

νή περίοδος είναι από τις δυσκολότερες για τον κλάδο 

μας: ο κόσμος περιμένει με τις ώρες στα γραφεία μας και 

διαμαρτύρεται, οι συνάδελφοι αγανακτούν για χαμένες 

εργατοώρες, οι αλλαγές στο Ε3 δεν έχουν ενσωματωθεί 

ολοκληρωτικά στα ηλεκτρονικά συστήματα, υπάρχουν α-

κόμα προβλήματα με τους φιλοξενούμενους που δεν μπο-

ρούν να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις (όταν είναι 

και οι δυο δηλώσεις οριστικοποιημένες), καθυστέρησε η 

έναρξη λειτουργίας του εντύπου Ν, υπάρχει αδυναμία υπο-

βολής δηλώσεων αγροτών συνταξιούχων λόγω έλλειψης 

της ΚΥΑ, «αλαλούμ» με τις βεβαιώσεις του ΕΦΚΑ (και τι 

εκπίπτει φορολογικά), προβλήματα με την χειρόγραφη υ-

ποβολή του φόρου διαμονής, τις πλαστικές σακούλες και 

άλλα πολλά θέματα καθημερινής «τρέλας». 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη: 

- η επίσπευση των όποιων ενεργειών απαιτούνται για την 

ορθή λειτουργία του taxisnet, 

- η άμεση διευκρίνιση της φορολογικής αντιμετώπισης των 

βεβαιώσεων του ΕΦΚΑ από την φορολογική διοίκηση, 

- η έγκαιρη ενημέρωση του κοινού από την Γ.Γ.Π.Σ. για τα 

προβλήματα που προκύπτουν και το χρονοδιάγραμμα απο-

κατάστασής τους και 

- η μεταφορά της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δη-

λώσεων φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατ’ 

ελάχιστον μέχρι την 30η Ιουλίου 2018, και πάντα με την 

προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος 

καθώς και την έγκαιρη ανακοίνωση της μεταφοράς των 

προθεσμιών αυτών» είχε τονίσει η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στην επιστο-

λή της. 

Με την αποστολή ενός SMS θα μπορεί να γίνεται από την 

1η Ιουλίου η υποχρεωτική εκ των προτέρων δήλωση της 

υπερωριακής απασχόλησης ή της υπερεργασίας.  

Για δυο μήνες, μέχρι τις 31/8/2018 θα ισχύσει μεταβατική 

περίοδος, κατά την οποία θα είναι δυνατή η δήλωση υπε-

ρωριών και με τον παλιό τρόπο, δηλαδή μέσω του Ειδι-

κού Βιβλίου Υπερωριών.  

Η μεταβατική περίοδος θα ολοκληρωθεί την 1η Σεπτεμ-

βρίου και από τότε η υποβολή θα γίνεται μόνο με το νέο 

ηλεκτρονικό τρόπο.  

Ακόμη στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών 

από 1ης Οκτωβρίου θα είναι δυνατή και η υποβολή του 

εντύπου Ε4 της τροποποίησης ωραρίου (πίνακας προσωπι-

κού), μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Προϋπόθεση 

είναι ο εργοδότης να έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλε-

φώνου στο σύστημα “Εργάνη”. 

Με την ίδια απόφαση της υπουργού Εργασίας κας. Έφης 

Αχτσιόγλου, περιγράφεται και η διαδικασία για την ηλε-

κτρονική αναγγελία της παραίτησης εργαζόμενου, μόνο 

εφόσον ο ίδιος έχει συνυπογράψει ή ενημερωθεί με εξώ-

δικο.  

Η υπουργική απόφαση ορίζει τον τρόπο υποβολής του 

εντύπου στην “Εργάνη” υπογεγραμμένου και από τον εργα-

ζόμενο, είτε της εξώδικης δήλωσης του εργοδότη και της 

έκθεσης επίδοσής της στον εργαζόμενο από δικαστικό 

επιμελητή. 

Και με SMS από 1ης Ιουλίου η υποχρεωτική εκ των προτέρων δήλωση 
της υπερωριακής απασχόλησης ή της υπερεργασίας 
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Υπογράφτηκε από την υφυπουργό Οικονομικών κ. Κατερί-

να Παπανάτσιου και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης απόφαση για την τροποποίηση της ΠΟΛ 

1223/29.12.2017 (ΦΕΚ 2319 ΤΕΥΧΟΣ Β), που αφορά 

την διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δη-

μόσιο, στο πλαίσιο του νόμου για τον εξωδικαστικό συμ-

βιβασμό. 

Με την απόφαση αυτή, δίνεται πλέον η δυνατότητα να ρυθ-

μίζονται οφειλές ανεξαρτήτως του ύψους αυτών αντί του 

ορίου των 50.000 €, που ίσχυε έως σήμερα.  

Ιδιαίτερα για οφειλές έως 125.000 € χορηγούνται ρυθμί-

σεις με τα ίδια ακριβώς κριτήρια, που ισχύουν ήδη για 

οφειλές έως 50.000 € και με την ίδια απλοποιημένη δια-

δικασία. 

Επίσης στη ρύθμιση υπάγονται πλέον οφειλές, που είχαν 

βεβαιωθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, αντί της 

31ης Δεκεμβρίου 2016.  

Ακόμη, μικρότερος είναι πλέον ο όγκος των εγγράφων και 

των στοιχείων που πρέπει να συνοδεύουν υποχρεωτικά 

την αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό 

(ν.4469/2017). 

Συγκεκριμένα, όπως ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση 

των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης Ιωάννη Δραγα-

σάκη και Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, δεν είναι 

υποχρεωτικό να κατατίθενται από τον οφειλέτη τα έγγραφα 

που μπορούν να αντληθούν αυτόματα από τις βάσεις δεδο-

μένων της φορολογικής διοίκησης (ΑΑΔΕ) και του Κέντρου 

Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). 

Συνολικά, τα έγγραφα και τα στοιχεία που μπορούν να α-

παλειφθούν από την αίτηση υπαγωγής στο νόμο αριθμούν 

τα 11. Ωστόσο, βάσει της ΚΥΑ, αυτά θα πρέπει να κατατε-

θούν από τον αιτούντα, μόνο σε περίπτωση που, για ο-

ποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα από τις βά-

σεις δεδομένων της ΑΑΔΕ και του ΚΕΑΟ. 

Αλλαγές στον εξωδικαστικό συμβιβασμό  

Η εφαρμογή του φόρου διαμονής έχει φέρει παράπλευρες 

συνέπειες, καθώς περιήλθε σε γνώση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ότι το 

βιβλίο πόρτας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των 

λοιπών τουριστικών καταλυμάτων ζητάνε να το ελέγξουν 

και τα συνεργεία φορολογικού ελέγχου εκτός των αστυνο-

μικών αρχών. 

Η τήρηση του βιβλίου πόρτας δεν έχει καταργηθεί, αλλά 

δεν έχει καμία σχέση με το πεδίο των φορολογικών υπο-

χρεώσεων της τουριστικής επιχείρησης. 

Η ύπαρξη του έχει ως στόχο να τηρούνται τα στοιχεία 

άφιξης και αναχώρησης των πελατών των ξενοδοχείων-

τουριστικών καταλυμάτων και να τα διατηρούν για διάστη-

μα τριών (3) μηνών στο πλαίσιο της πρόληψης και κατα-

στολής του εγκλήματος και λήψης μέτρων ασφαλείας. 

Μάλιστα, οι επιχειρηματίες που το επιθυμούν μπορούν να 

διατηρούν το σχετικό αρχείο τους σε ένα έγγραφο excel, 

με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που εμφανίζονται στην 

έντυπη μορφή του Βιβλίου Πόρτας. Το ηλεκτρονικό αυτό 

αρχείο δεν χρειάζεται θεώρηση από την Τουριστική Αστυ-

νομία. 

Όμως σε γνώση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. περιήλθε το ότι στους κα-

λοκαιρινούς ελέγχους των φορολογικών αρχών στις του-

ριστικές περιοχές, τα κλιμάκια ελέγχου ζητούν να ελέγξουν 

και το βιβλίο πόρτας, προκειμένου να επαληθεύουν μέσω 

αυτού τις καταβολές του φόρου διαμονής από τα ξενοδο-

χεία και τα τουριστικά καταλύματα. 

Φορολογικοί έλεγχοι σε τουριστικές επιχειρήσεις για το βιβλίο πόρτας 
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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 

 

Δεν λαμβάνετε το newsletter στο email σας; 
Γραφτείτε στην λίστα παραληπτών μας για να λαμβάνετε τα  

ενημερωτικά της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. απευθείας στο email σας. 
 

 
 

 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες  
και εγγραφή πατήστε εδώ 

Μην ξεχάσετε να κάνετε 
like στην σελίδα της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στο Facebook 

Τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να περιοριστούν 

έως και κατά 40% τα πρόστιμα της εφορίας κοινοποίησε με 

εγκύκλιο του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής.  

Τα νέα χαμηλότερα πρόστιμα αφορούν φορολογούμενους 

οι οποίοι ακόμα και μετά την έκδοση εντολής ελέγχου και 

μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού 

του φόρου, υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις.  

Οι ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλ-

λονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του 

ν.4512/2018, ήτοι από 17.1.2018 και μετά. 

Ως προς τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, για δηλώσεις που 

αφορούν σε φορολογικά έτη μετά την έναρξη ισχύος του 

Κ.Φ.Δ. γίνεται η ακόλουθη διάκριση: 

- Για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι την 

κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής 

πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ που αποστέλλεται 

στο πλαίσιο του ελέγχου επιβάλλονται οι κυρώσεις για τη 

διαδικαστική παράβαση της υποβολής εκπρόθεσμων δη-

λώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΚΦΔ. 

- Για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 

κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής 

πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ, που αποστέλλεται 

στο πλαίσιο του ελέγχου, και μέχρι την κοινοποίηση του 

προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, 

επιβάλλεται επί του ποσού του φόρου που προκύπτει προς 

καταβολή, αντί του προστίμου του άρθρου 54 ΚΦΔ, πρό-

στιμο που ισούται με το ποσό του προστίμου των άρθρων 

58 παρ. 2, 58Α παρ. 2, ή 59 παρ. 1 του ίδιου ως άνω 

νόμου, κατά περίπτωση. Ωστόσο, το εν λόγω πρόστιμο 

περιορίζεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) του αρχικώς 

προσδιορισθέντος, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή (ήτοι 

το τελικό ποσό της βάσει της δήλωσης φορολογικής υπο-

χρέωσης, όπως διαμορφώνεται μετά τη μείωση κατά 40% 

του σχετικού προστίμου), εξοφληθεί εντός τριάντα (30) 

ημερών από τον προσδιορισμό αυτής. 

H δυνατότητα της κατά τα ανωτέρω μείωσης των προστί-

μων δεν παρέχεται για τις δηλώσεις παρακρατούμενου 

φόρου μισθωτών υπηρεσιών.  

Μείωση των προστίμων της εφορίας 
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