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

Αριθμός Φύλλου 278 - 28 Μαρτίου 2019 

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων 
(συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών-πελατών) έτους 2018, μέχρι και τη 
Μεγάλη Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019. 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει αποστείλει σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ και τον Διοικητή της κ. κ. 
Πιτσιλή Γεώργιο, το οποίο ανέφερε τα ακόλουθα: 

«Κε Διοικητά, 

Την 1η Απριλίου 2019 λήγει η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών 
καταστάσεων εσόδων και εξόδων έτους 2018 (ΜΥΦ), εκ των οποίων μεγάλος 
όγκος καταστάσεων, δεν έχει ακόμα υποβληθεί αφενός λόγω και του επιπλέον 
μεγάλου φόρτου εργασίας που προέκυψε για τις επιχειρήσεις και τα λογιστικά 
γραφεία το τελευταίο διάστημα με τις αλλαγές στις συμβάσεις εργασίας, τις 
αναλυτικές υποβολές ετήσιων βεβαιώσεων μαζί με τις άλλες τρέχουσες 
υποχρεώσεις αλλά αφετέρου κυρίως λόγω αδυναμίας του συστήματος να 
επεξεργαστεί άμεσα τον μεγάλο όγκο δεδομένων που δέχεται και θα συνεχίσει να 
δέχεται με αυξανόμενους ρυθμούς μέχρι το τέλος της προθεσμίας. Παρατηρείται και 
φέτος το φαινόμενο, το οποίο έχει δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων και 
προστίμων: η αποστολή αρχείων ΜΥΦ σε σύγκριση με την αποδοχή να 
παρουσιάζει πολλές ημέρες καθυστέρηση με αποτέλεσμα αρχεία τα οποία θα 
αποσταλούν εμπρόθεσμα να μην γίνουν αποδεκτά για κάποιον λόγο και η 
επεξεργασία αυτών να γίνεται σε ημερομηνία εκτός προθεσμίας. 

Για τους λόγους αυτούς, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία 
αυτή και διότι δεν έχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος μία τέτοια ενέργεια, η 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί απαραίτητη την μεταφορά της προθεσμίας ηλεκτρονικής 
υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ μέχρι τις 20 Απριλίου 2019 
εφόσον το σύστημα είναι σε θέση να επεξεργάζεται τα αρχεία δίχως 
καθυστερήσεις». 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: 

• ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-
ΠΕΛΑΤΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2018 

• ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

• ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ 
ΦΟΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

• ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΑΝΣΑΡΙΣΕ Η 
ΑΑΔΕ 

• ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 
ΟΣΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ  
ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ 

Μέχρι τις 22 Απριλίου η προθεσμία υποβολής  
των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων  

(συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών-πελατών) έτους 2018 

Pressfoto / Freepik 
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαι-

νίασε δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους 

πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες 

που ενδιαφέρονται να ενημερώνονται άμεσα 

για τα νέα και τις δράσεις της Αρχής.  

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, θα 

απαντούν στο μήνυμα αν θέλουν να λαμβάνουν 

ενημερώσεις από την Α.Α.Δ.Ε. για τις σημαντι-

κότερες αποφάσεις, εγκυκλίους και λοιπές δρά-

σεις της φορολογικής διοίκησης. 

Πατώντας "ΝΑΙ", θα ενημερώνονται μέσω των 

push notifications στο κάτω μέρος της οθόνης 

του υπολογιστή τους, για τα νέα της Αρχής.  

 

Παράλληλα, στο κάτω μέρος της αρχικής οθό-

νης του ιστοτόπου, μπορούν, αν το επιθυμούν, 

να συμπληρώσουν το e-mail τους, ώστε να 

λαμβάνουν τα νέα ενημερωτικά δελτία 

(newsletters) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων. 

Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες λανσάρισε η ΑΑΔΕ 

Παράταση έως το τέλος Απριλίου 2019 για την υποβολή δηλώσεων 
περιουσιακης κατάστασης έδωσε τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που 
κατατέθηκε στην Βουλή. 

Η ρύθμιση προβλέπει πως οι υπόχρεοι πρέπει να καταθέσουν τα πόθεν έσχες 
εως 30/4/2019 αντί 31/3/2019 που ίσχυε. 

Υπενθυμίζεται ότι υπόχρεοι για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής 
κατάστασης είναι πολιτικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, ορισμένοι δημόσιοι 
λειτουργοί, δημοσιογράφοι, πρόεδροι και διοικητές τραπεζών κ.α. 

Η τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης. 

Πόθεν έσχες:  
Παράταση μέχρι τις 
30 Απριλίου για την 

υποβολή των 
δηλώσεων 

Με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανά-
τσιου παρατείνεται η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής αρχικών δηλώσεων απόδοσης: 

α) παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μι-
σθωτή εργασία και συντάξεις, 

β) παρακρατούμενου φόρου για  αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρό-
μοιες υπηρεσίες, αμοιβές δικηγόρων και μερίσματα δικηγόρων, για τα εισοδήματα που 
αποκτήθηκαν ή τις πληρωμές που καταβλήθηκαν στο μήνα Ιανουάριο του 2019.  

Η καταληκτική ημερομηνία αυτών των δηλώσεων παρατείνεται μέχρι και τη Μ. Δευτέρα 
22 Απριλίου 2019. 

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις απόδοσης που αφορούν όλες τις παραπάνω κατηγορίες, 
για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, θα πραγματο-
ποιούνται αποκλειστικά μέσω TAXISnet. 

Καθώς η διαδικασία του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρα-
κρατούμενων φόρων είναι καινούρια, η εν λόγω παράταση κρίνεται επιβεβλημέ-
νη προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προσαρμογή των πολιτών σε ένα ακόμα βήμα για 
την ψηφιοποίηση της Φορολογικής Διοίκησης. 

Παράταση  
δηλώσεων για 
τους παρακρα-
τούμενους φό-
ρους μέχρι 22 

Απριλίου 

http://www.aade.gr
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Την υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ στις ηλεκτρονικές 

της υποδομές αναζητά αυτήν την περίοδο η Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να προχωρήσει στην 

υλοποίηση της πρώτης, πιλοτικής φάσης της ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης. Πρόκειται για αλλαγή που, όπως 

προσδοκούν στη φορολογική διοίκηση, θα αποτελέσει 

καίριο πλήγμα στην φοροδιαφυγή και κυρίως αυτή της μη 

απόδοσης ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ η ολική καθιέρωση 

της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα περιορίσει παράλληλα 

το διοικητικό κόστος φορολογικής συμμόρφωσης των 

επιχειρήσεων και των επαγγελματιών ενώ θα 

απελευθερώσει και πολύτιμους ανθρώπινους πόρους από 

τη φορολογική διοίκηση για την ενίσχυση του ελεγκτικού 

έργου. 

Στην πράξη το σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα 

λειτουργεί ως εξής, τουλάχιστον στην αρχική του φάση: 

ο εκδότης του τιμολογίου θα συνεχίσει να το εκδίδει 

κανονικά σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. Στη συνέχεια 

θα είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει τα στοιχεία του σε 

ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο taxis. Με την 

ενημέρωση αυτή η σχετική δαπάνη θα καταχωρείται 

αυτόματα στα έσοδα του λήπτη του τιμολογίου και δεν θα 

χρειάζεται ο τελευταίος να το καταχωρεί. Σε ειδικές 

περιπτώσεις θα επιτρέπεται και στον λήπτη να καταχωρήσει 

το τιμολόγιο που έλαβε. 

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης η 

φορολογική διοίκηση θα μπορέσει να στοχεύσει καλύτερα 

τον φορολογικό έλεγχο διότι: 

- θα εντοπίζει ασυνήθιστη "εκδοτική δραστηριότητα", 

όπως είναι οι αξιοσημείωτες διαφορές από μήνα σε μήνα ή 

από έτος σε έτος 

- θα μπορεί να υπολογίζει τον μέσο όρο επαγγελματικών 

δαπανών κάθε επαγγελματικού κλάδου και στη συνέχεια να 

επικεντρώνει τους ελέγχους σε επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις που κινούνται πολύ υψηλότερα του μέσου 

όρου  

- θα μπορεί να υπολογίζει αυτόματα τον οφειλόμενο ΦΠΑ 

κάθε επιχείρησης ή επαγγελματία  

- θα προχωρήσει στην κατάργηση των γραφειοκρατικών 

και χρονοβόρων συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ) 

Έρχονται  
τα ηλεκτρονικά 
τιμολόγια 

Fullvector / Freepik 
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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 

Ασφαλιστικές εισφορές για 
όσους αμείβονται με  

τίτλους κτήσης 

Εισφορές 20,28% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού 

θα πρέπει να καταβάλουν στον ΕΦΚΑ, έως την Παρασκευή 

29 Μαρτίου 2019, όσοι πλήρωσαν με τίτλο κτήσης για τις 

υπηρεσίες του, κάποιον περιστασιακά εργαζόμενο, εντός 

του Φεβρουαρίου του 2019. 

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι το νέο σύστημα ι-

σχύει από 1η Φεβρουαρίου 2019 και προβλέπει εισφορές 

13,3% για σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη, 

οι οποίες θα πρέπει να καταβάλλονται έως την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατι-

κού μήνα. 

Παράλληλα, μάλιστα, προβλέπει την υποχρέωση απογρα-

φής στον ΕΦΚΑ, τόσο των απασχολούμενων που αμείβο-

νται με τίτλο κτήσης, όσο και των εργοδοτών τους, είτε 

υπάρχουν συμβάσεις εργασίας είτε προφορικές συμφωνίες. 

Οι απασχολούμενοι με αυτό το εργασιακό καθεστώς α-

σφαλίζονται υποχρεωτικά ακόμη κι αν ασκούν άλλη ή πα-

ράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα. Εξαιρούνται μόνο 

όσοι ασφαλίζονται μέσω εργοσήμου (π.χ. το κατ’ οίκον 

απασχολούμενο προσωπικό, απασχολούμενοι στην προώ-

θηση προϊόντων, στη διανομή διαφημιστικών εντύπων, 

προσωπικό απασχολούμενο σε ΠΑΕ-ΚΑΕ, διαιτητές αγώ-

νων επαγγελματικής κατηγορίας, εργάτες γης κ.λπ.). 

Εάν οι αμειβόμενοι με τίτλο κτήσης ασκούν ταυτόχρονα 

και άλλη δραστηριότητα, υπάγονται στη διαδικασία εκκα-

θάρισης ασφαλιστικών εισφορών. Δεν ισχύει ελάχιστο 

πλαφόν εισφοράς και το ποσοστιαίο ασφάλιστρο εφαρμό-

ζεται στην όποια καθαρή αμοιβή. Αντίθετα ισχύει το ανώ-

τατο πλαφόν στο ασφαλιστέο εισόδημα, που είναι πλέον 

στις 6.500 ευρώ τον μήνα. Αν για το ίδιο χρονικό διάστη-

μα εκδίδονται για τον ίδιο ασφαλισμένο περισσότερα του 

ενός παραστατικά, από διαφορετικό εργοδότη, τα όρια 

εφαρμόζονται αυτοτελώς για κάθε εκδιδόμενο παραστατι-

κό. Ο έλεγχος του ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος γίνεται 

απολογιστικά, αφού ολοκληρωθεί ο υπολογισμός του 

χρόνου ασφάλισης. 

Οι εισφορές της τάξης του 20,28% υπολογίζονται επί της 

καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει 

μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 20% και του 

τέλους χαρτοσήμου 3,6%, ενώ ο χρόνος ασφάλισης λογί-

ζεται ως χρόνος στον π. ΟΑΕΕ. 
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