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Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
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Οι Θέσεις του Κλάδου των Λογιστών – Φοροτεχνικών για τους
Εταιρικούς Μετασχηματισμούς
Τις προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης «περί εταιρικών μετασχηματισμών», παρουσίασε στην Διαρκή
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στην Βουλή στις 19/2/2019, ο Πρόεδρος της
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., κ. Βασίλης Καμπάνης.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:
•

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

•

ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ 60 ΜΕΡΕΣ

•

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ EΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

•

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 20
ΜΑΡΤΙΟΥ ΖΗΤΑ Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ΓΙΑ
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε4

Οι συγκεκριμένες προτάσεις αποτελούν κοινές θέσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ενώ απηχούν τα αιτήματα του κλάδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών.
Η ΓΣΕΒΕΕ μαζί με την ΠΟΦΕΕ διαχρονικά στηρίζουν οποιαδήποτε προσπάθεια
κωδικοποίησης ή απλοποίησης νόμων και διαδικασιών.
Η σημερινή κατάσταση του εταιρικού δικαίου μετασχηματισμών δεν μπορεί σε
καμία περίπτωση να θεωρηθεί ικανοποιητική. Συνολικά, επομένως, το εταιρικό
δίκαιο των μετασχηματισμών παραμένει σήμερα κατακερματισμένο σε ένα ευρύ
φάσμα νομοθετημάτων εταιρικού και φορολογικού δικαίου, παλαιότερων και
νεότερων, των οποίων οι επί μέρους ρυθμίσεις υποφέρουν από ελλείψεις,
συγκρούσεις και ασάφειες. Αποτέλεσμα της ακαταστασίας είναι να δημιουργούνται
ρυθμιστικά κενά και δυσλειτουργίες, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στο κρίσιμο
για την εθνική οικονομία πεδίο της αναδιάρθρωσης των φορέων άσκησης
επιχειρηματικής δραστηριότητας και δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου.
Σε κάθε περίπτωση, σημαντική είναι η διατήρηση των ευεργετικών φορολογικών
διατάξεων των νόμων των φορολογικών κινήτρων.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο (pdf) των προτάσεων.
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Σε ισχύ η
διασταύρωση της
εξόφλησης
τιμολογίων νωπών
και ευαλλοίωτων
προϊόντων μέσα σε
60 μέρες
mrsiraphol / Freepik

Σε πλήρη εφαρμογή μπήκε ο ν. 4492/2017 για τη
«Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το
άρθρο 3 σχετικά με τη δημιουργία ψηφιακής υπηρεσίας,
στην οποία ο παραγωγός ή/και ο μεταποιητής θα αναρτά α)
τα στοιχεία των τιμολογίων που έχει εκδώσει και β) τα
στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική
αξία της συναλλαγής, ενώ μέσω της ίδιας υπηρεσίας θα
ενημερώνει σε περίπτωση μη εξόφλησης τιμολογίων, εντός του διαστήματος των 60 ημερών από την παράδοση,
όπως ορίζει ο νόμος.

Βήματα για τη χρήση της εφαρμογής

Με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 453/15.2.2019) και υπογράφουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Σταύρος Αραχωβίτης, και η Υφυπουργός, Ολυμπία Τελιγιορίδου, καθορίζεται πλέον το πλαίσιο «λειτουργίας της
ψηφιακής υπηρεσίας για τη διακίνηση και εμπορία νωπών
και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων».

3. Από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, επίσης, έως και την 60ή ημέρα, ο έμπορος έχει τη
δυνατότητα να σημάνει καταχώρηση με την οποία δεν συμφωνεί.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία λειτουργεί στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://e-services.minagric.gr/fftransactionlogbook

1. Με χρήση εξατομικευμένων κωδικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής taxisnet, ο Παραγωγός (ή ο Έμπορος) υποβάλει αίτηση εισόδου στην παραπάνω εφαρμογή.
2. Μέσα σε 25 μέρες από την επομένη που εκδόθηκε το
τιμολόγιο ο Παραγωγός μπορεί να καταχωρίζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία του εκάστοτε τιμολογίου.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε διαγραφή και διόρθωση.

4. Από την 61η μέχρι την 70ή ημέρα από την επομένη της
ημερομηνίας έκδοσης του
τιμολογίου, οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν, διαμέσου της
εφαρμογής, τις κάτωθι δυνατότητες:
α) Ο Παραγωγός μπορεί να σημάνει το τιμολόγιό του σαν
«μη εξοφλημένο».
β) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ισχυρισμού περί μη
εξόφλησης, δίνεται εκατέρωθεν η δυνατότητα να εκθέσουν
άπαξ τους ισχυρισμούς τους και να αναρτήσουν τα σχετικά
αποδεικτικά τους μέσα, με δυνατότητα ανάρτησης σε αρχείο με τη μορφή .pdf των σχετικών παραστατικών.
5. Σε περίπτωση μη άρσης της αμφισβήτησης, επιλαμβάνεται η αρμόδια υπηρεσία και εισηγείται τις προβλεπόμενες
κυρώσεις, εφόσον προηγουμένως έχει καλέσει εγγράφως
τους ενδιαφερόμενους να εκθέσουν εντός 10 ημερών τους
ισχυρισμούς τους.
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Πως θα
λειτουργούν τα
e-τιμολόγια
“Τέλος” έρχεται στα χάρτινα τιμολόγια καθώς και στα χειρόγραφα βιβλία από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος
έτους.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχεδιάζει
να προχωρήσει στην πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου για
το «ηλεκτρονικό λογιστήριο».
Έτσι, πάνω από ένα εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες,
αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες θα εκδίδουν τα
τιμολόγια τους ηλεκτρονικά, ενώ online θα ενημερώνουν
και τα φορολογικά βιβλία τους.
Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο η ΑΑΔΕ και έτσι δεν είναι πλέον αναγκαία η
υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατώνπρομηθευτών, η έκδοση των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
καθίσταται πολύ πιο εύκολη όπως και η τήρηση των βιβλίων της εφορίας.

Fullvector / Freepik

Το «ηλεκτρονικό λογιστήριο» θα λειτουργεί πάνω σε μια
ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Οποιαδήποτε εγγραφή εσόδων ή εξόδων, θα εμφανίζεται
ταυτόχρονα, τόσο στον υπολογιστή του επιτηδευματία,
όσο και στο Τaxisnet.
Η εφαρμογή θα περιέχει:
Ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρούνται λεπτομερώς
όλα τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
Ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρούνται αναλυτικά οι
δαπάνες της επιχείρησης
Ειδική φόρμα με στήλες θα εμφανίζεται το άθροισμα εσόδων και δαπανών, για κάθε ημέρα, καθώς και για κάθε
μήνα, για το τρίμηνο και για το σύνολο του έτους ή της
χρήσης

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 θα είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων.
Από τη στιγμή που τα βιβλία των επιχειρήσεων γίνονται
ηλεκτρονικά αυτό σημαίνει ότι τελειώνουν και οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
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Χρονική παράταση για τις
20 Μαρτίου ζητά η
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την
ηλεκτρονική υποβολή του
εντύπου Ε4
Freepik

Την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής
υποβολής του εντύπου Ε4, η οποία είναι η 28η Φεβρουαρίου του 2019, ζήτησε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε με επιστολή της προς
την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Αχτσιόγλου Έφη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει εγκαίρως και από
τις 17 Οκτωβρίου 2018 ζητήσει με άλλη επιστολή προς
την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Αχτσιόγλου Έφη, την κατάργηση της
υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε4.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζήτησε παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής
του εντύπου Ε4 μέχρι τις 20 Μαρτίου 2019 και επισήμανε
πως «στις 28 Φεβρουαρίου 2019 λήγει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Εντύπου Ε4 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των
αποδοχών, που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου
μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας».

Για το θέμα της κατάργησης η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εδώ και χρόνια
τονίζει πως παρέλκει η αναχρονιστική διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού, μια υποχρέωση που έχει τις ρίζες της από την
εποχή που όλοι οι πίνακες ήταν χειρόγραφοι. Ωστόσο σήμερα όλες οι επιχειρήσεις έχουν ήδη ενημερωμένο πίνακα
(ή μερίδα), καθώς με κάθε πρόσληψη ενημερώνουν το
υπάρχον προσωπικό με συμπληρωματικό πίνακα ενώ οι
απολύσεις - αποχωρήσεις είναι απλές διαγραφές. Έτσι αρκεί μια απλή εκτύπωση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης
στην ηλεκτρονική μερίδα της κάθε επιχείρησης στο ΕΡΓΑΝΗ και όχι να απαιτείται η χρονοβόρος ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4.

«Με στόχο την ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής του παραπάνω εντύπου, έχοντας υπόψη και τις
λοιπές αυξανόμενες υποχρεώσεις των γραφείων των Λογιστών-Φοροτεχνικών με καταληκτική ημερομηνία το τέλος
Φεβρουαρίου, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., θεωρεί ότι πρέπει να μεταφερθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του κατά ένα δεκαπενθήμερο μέχρι τις 20/03/2019», τονίζει η Ομοσπονδία στην σχετική επιστολή.

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
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