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

jcomp / Freepik

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Αδικαιολόγητη η αύξηση από το ΟΕΕ του
κόστους εκπαίδευσης των Λογιστών-Φοροτεχνικών
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:

Αυθαίρετα το Ο.Ε.Ε. αυξάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην αναγκαία εκπαίδευση, για το έτος 2019, στα 50€ (από 30€ που ήταν το 2018)
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είχε έγκαιρα και από τις 22 Μαρτίου 2018 στο Δ.Σ. της, που συγκλήθηκε στο Κιλκίς, διατυπώσει την αντίθεση της στην όποια πρόθεση αύξησης του ποσού των τριάντα ευρώ, που αφορά στο δικαίωμα παρακολούθησης
της αναγκαίας εκπαίδευσης των Λογιστών-Φοροτεχνικών και καταβάλλεται στο
Ο.Ε.Ε..
Ειδικότερα, για το προκείμενο θέμα, στην παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ.
340/1998, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «Με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης
του Ο.Ε.Ε. καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος και ο τόπος παροχής της αναγκαίας εκπαίδευσης στους λογιστές φοροτεχνικούς, η θεματολογία
και η διάρκεια αυτής, το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης, καθώς και κάθε άλλο
θέμα που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας». Είναι σαφές και λογικό ότι το
ύψος της «απαιτούμενης δαπάνης» αφορά το κόστος παροχής της συγκεκριμένης «αναγκαίας εκπαίδευσης στους λογιστές φοροτεχνικούς».
Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

•

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ Η
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΕΕ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

•

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

•

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΕΛΦΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

•

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΗΜ ΣΕ ΒΑΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
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Επίσης σύμφωνα με την Ανακοίνωση για την Παροχή της
Αναγκαίας Εκπαίδευσης των Λογιστών – Φοροτεχνικών
Έτους 2019, του Ο.Ε.Ε, προκύπτουν μεταξύ άλλων και τα
εξής:
«Το πρόγραμμα σεμιναρίων αναγκαίας εκπαίδευσης λογιστών – φοροτεχνικών έτους 2019, είναι συνολικής διάρκειας 85 ωρών».
Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε το Ο.Ε.Ε να δώσει στην δημοσιότητα αφενός το κόστος των σεμιναρίων (διάρκειας 85
ωρών) και αφετέρου το συνολικό έσοδο που θα προκύψει
από την είσπραξη των 50€, από κάθε υπόχρεο Λογιστή –
Φοροτεχνικό.

Είναι καταρχήν εμφανής η αναντιστοιχία μεταξύ εσόδων
και κόστους, περιμένουμε όμως (εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος) την συγκεκριμένη απάντηση των αρμοδίων
οργάνων του Ο.Ε.Ε, ώστε να προσφύγουμε σε όλα τα αρμόδια όργανα για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που
αφορούν την κοστολόγηση των υπηρεσιών παροχής της
συγκεκριμένης «αναγκαίας εκπαίδευσης στους λογιστές
φοροτεχνικούς».
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. από τον Μάρτιο ζητάει από το Ο.Ε.Ε. να μην
υπάρξει καμία αύξηση στις υποχρεώσεις των συναδέλφων
και δεν θα δεχθεί καμιά αυθαιρεσία στο θέμα της
«αναγκαίας εκπαίδευσης στους λογιστές φοροτεχνικούς».

Λεπτομέρειες για τα
ηλεκτρονικά βιβλία
από τον Διοικητή
της ΑΑΔΕ
Fullvector / Freepik

Στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και στην ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια του 10ου Tax
Forum ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλής.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι, τα ηλεκτρονικά βιβλία
έχουν πάρει συγκεκριμένη μορφή. Όπως έχουν σχεδιαστεί
είναι έτοιμα να δεχθούν πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικής
τιμολόγησης, είτε καταχωρητικά, όπως δηλαδή σήμερα
καταχωρούμε τα βιβλία μας μέσω της σελίδας της ΑΑΔΕ,
είτε με μαζική μεταφορά δεδομένων ή με το ξεχωριστό
κανάλι των ταμειακών μηχανών.
Μέχρι την καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπου η συμπλήρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων θα
γίνεται αυτόματα με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, σχεδιάζεται
μια καινοτομία, τα τιμολόγια να καταχωρούνται στα συστήματα της ΑΑΔΕ μόνο από τον εκδότη. Με την καταχώρηση
αυτή θα ενημερώνονται αυτόματα και τα βιβλία του λήπτη
και η μερίδα του λήπτη. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται συνολικά το έργο καταχώρησης στα βιβλία και παύει να υπάρχει ανάγκη για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις.

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

«Στη φάση που είμαστε τώρα επεξεργαζόμαστε λύσεις
όπου ο λήπτης να μπορεί να συμπληρώνει τα βιβλία του
όταν ο εκδότης για οποιονδήποτε λόγο παρέλειψε να καταχωρήσει το σχετικό τιμολόγιο, καθώς και για τυχόν άλλες
ασυμφωνίες. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι σε πολύ σύντομο χρόνο τα στελέχη μας εργάστηκαν και το έργο των ηλεκτρονικών βιβλίων έχει ένα βαθμό ωριμότητας ως προς
τον σχεδιασμό του και εφόσον εξασφαλιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η αποθηκευτική και υπολογιστική ισχύς
που απαιτείται, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τα ηλεκτρονικά βιβλία μέσα στο 2019» κατέληξε ο
Διοικητής της ΑΑΔΕ.
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Επιστολή του ΣΕΕΛΦΟ
Καρδίτσας στον ΟΑΕΔ για το
θέμα των δικαιολογητικών και
των προσωπικών δεδομένων
Το θέμα της αποστολής δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί
προσωπικών δεδομένων, θίγει η ΣΕΕΛΦΟ Καρδίτσας σε
επιστολή της προς την Διευθύντρια του ΟΑΕΔ/Κατάστημα
Καρδίτσας.
Η επιστολή είναι η εξής:
«Κ. Διευθύντρια,
Η συνεργασία των μελών μας με την Υπηρεσία σας όλα τα
χρόνια, ήταν πάντα κι εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετική. Στα πλαίσια αυτά και με δεδομένο τις τεράστιες αλλαγές που προκύπτουν καθημερινά, θα θέλαμε να επισημάνουμε κάποια θέματα, προς διευκόλυνση όλων
(υπαλλήλων, Λογιστών-Φοροτεχνικών, επιτηδευματιών,
φυσικών προσώπων).
Η Υπηρεσία σας εμπλέκεται σε πάρα πολλά θέματα όπως,
επιδοτούμενα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, άτομα
πρακτικής άσκησης, επίδομα ανεργίας, κάρτα ανεργίας,
οικογενειακά επιδόματα, προσλήψεις, απολύσεις, ρυθμίσεις
οφειλών δανείων εργατικής κατοικίας κλπ. όλα τα παραπάνω, είναι μερικά από τα πολλά αντικείμενα που έχουν πέσει
στις πλάτες σας και καλείστε να διαχειριστείτε. Το ίδιο
όμως κι εμείς.
Πολύς κόσμος περνά καθημερινά από την Υπηρεσία σας, οι
περισσότεροι βιαστικοί γιατί «έχουν φύγει για λίγο από τη
δουλειά». Όλοι τους ανεξαιρέτως έρχονται με «λειψά» δικαιολογητικά, με το εκκαθαριστικό/ά και το Ε1 των τελευταίων ετών να είναι τα πιο συνηθισμένα από αυτά που λείπουν.

κ. Διευθύντρια,
Πόσες φορές σας έστειλαν με fax αντίγραφο του λογαριασμού από την τράπεζα, βεβαίωση από το Δήμο ότι δεν
χρωστάει ο ενδιαφερόμενος, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΓΑ από το γραφείο των ανταποκριτών, (όπου
αυτή χρειάστηκε; Ή καλύτερα, πόσες φορές κάποιος
υπάλληλος αποφάσισε να πάρει τηλέφωνο στην τράπεζα
και να ζητήσει κάτι; Μάλλον ποτέ, έχοντας στο μυαλό του
ότι «γιατί να πάρω τηλέφωνο; αφού δεν θα με
εξυπηρετήσουν».
Σεβόμενοι απόλυτα το έργο σας και τις προσπάθειες των
υπαλλήλων της Υπηρεσία σας, θα θέλαμε να τους ενημερώσετε, να μην ζητούν πλέον τίποτε μέσω τηλεφώνου-faxemail, από κανέναν λογιστή Φοροτεχνικό του νομού, είτε
είναι μέλος του Συλλόγου είναι όχι.
Όποιος έρχεται με λειψά δικαιολογητικά, πολύ απλά τον
στέλνετε στο γραφείο του λογιστή του.
Όποιος θέλει οτιδήποτε, πάει αυτοπροσώπως στο γραφείο
του λογιστή του και το ζητάει. Κι αν δεν μπορεί, ας στείλει
κάποιον άλλον με εξουσιοδότηση.
Δεν θα στέλνουμε πλέον τίποτε και σε κανέναν, διότι ο
νόμος περί προσωπικών δεδομένων μας το απαγορεύει.
Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό κατανοητό, τόσο καλύτερα θα
είναι για όλους.
Ευελπιστούμε στην συνεργασία σας, παραμένοντας στη
διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις».

Εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εσχάτως: προκειμένου να τελειώνει ο καθένας γρήγορα
τη δουλειά του και να μην επανέλθει στην υπηρεσία σας,
επιμένει και επικοινωνείτε με το λογιστή του ζητώντας τα
δικαιολογητικά που του λείπουν, ζητώντας από σας το fax
η το email της Υπηρεσίας.
Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
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Πρατήρια Καυσίμων:
Ηλεκτρονική διαβίβαση
των δεδομένων των
ΦΗΜ σε βάση
δεδομένων της ΑΑΔΕ
Freepik

Από την 1η Ιανουαρίου του 2019 ισχύει η
ΠΟΛ.1208/2018 για τους έχοντες πρατήρια καυσίμων, οι
οποίοι υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
(ΦΗΜ) σε βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.
Για την υλοποίηση των οριζομένων στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010, όπως
ισχύει, με την ΠΟΛ.1208/2018 ορίζεται η έκταση εφαρμογής, το περιεχόμενο, ο χρόνος της υποχρέωσης διαβίβασης
δεδομένων και λοιπά θέματα ως ακολούθως:
Οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία
καυσίμων μέσω πρατηρίων, την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, τα ακόλουθα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση Φ.Η.Μ., η
έκδοση των οποίων ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων
8 και 12 του ν. 4308/2014:
α) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία χονδρικής πώλησης (τιμολόγια):
α) Α.Φ.Μ. εκδότη
β) Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου
γ) Είδος παραστατικού
δ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού
ε) Είδος καυσίμου
στ) Ποσότητα καυσίμου
ζ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.
η) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή

β) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία λιανικής πώλησης
για λιανική πώληση αγαθών:
α) Α.Φ.Μ. εκδότη
β) Είδος παραστατικού
γ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού
δ) Είδος καυσίμου
ε) Ποσότητα καυσίμου
στ) Μικτή αξία πώλησης
Τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων,
που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, διαβιβάζονται
από τις υπόχρεες οντότητες αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε
βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ανά Φ.Η.Μ. και για κάθε ένα
παραστατικό που εκδίδεται, το αργότερο με το πέρας των
διενεργούμενων συναλλαγών, σε ημερήσια βάση. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται στην απόφαση Διοικητή
Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1166/2018.

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.

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες
και εγγραφή πατήστε εδώ

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

Website: www.pofee.gr
Facebook:
www.fb.com/pofee.gr
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