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

Αριθμός Φύλλου 279 - 11 Απριλίου 2019 

Σε συνέχεια της Πρότυπης Ατομικής Σύμβασης Εργασίας η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. δημιούργησε μία 
πρότυπη επιστολή διαβεβαιώσεων διοίκησης συνεργαζόμενων επιχειρήσεων προς τους 
συναδέλφους Λογιστές-Φοροτεχνικούς η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 
υπεύθυνες δηλώσεις. 

Το κείμενο αυτής της επιστολής μπορεί (ολοκληρωτικά ή μέρος αυτού) να 
χρησιμοποιηθεί, τροποποιηθεί, εμπλουτιστεί ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 
επιχείρησης και της συνεργασίας που έχει με το λογιστικό γραφείο που την εξυπηρετεί. 

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πρόνοιες όπως: 

• Διαβεβαίωση για εφαρμογή των κατάλληλων δικλίδων διασφάλισης 
• Παρεχόμενες πληροφορίες και διαβεβαιώσεις για την σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των φορολογικών δηλώσεων 
• Παρεχόμενες πληροφορίες και διαβεβαιώσεις για την φορολογική αναμόρφωση 

και την τήρηση εργατικής νομοθεσίας 
• Εξουσιοδοτήσεις υποβολής διαφόρων δηλώσεων της επιχείρησης και των 

φορέων της 
• Άδεια επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλειας αυτών 

 

Η πρότυπη επιστολή αυτή είναι ενδεικτική και μπορεί να τροποποιηθεί 
και να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. 

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα σε  
επεξεργάσιμη μορφή Word κάντε κλικ εδώ: 

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: 

• ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  

• ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• ΌΛΟΙ ΣΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΑΡΚΕΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ 2019  

• ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΗΜ ΚΑΙ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

• «ΠΑΡΕΛΘΟΝ» Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΧΡΕΩΝ 

Πρότυπη Επιστολή Διαβεβαιώσεων Διοίκησης 
Επιχείρησης προς το Λογιστικό Γραφείο  

Freepik 

http://pofee.gr/
https://pofee.gr/images/books/pofee-protipi-epistoli-diavevaioseon-dioikisis.doc
https://pofee.gr/images/books/pofee-protipi-epistoli-diavevaioseon-dioikisis.doc
https://pofee.gr/images/books/pofee-protipi-epistoli-diavevaioseon-dioikisis.doc
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Πρότυπη Ατομική Σύμβαση Εργασίας 
 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. πάντα πιστή στο καθήκον της για άμεση, έγκαιρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση 
όλων των συναδέλφων, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του e-forologia.gr και τον 
επιστημονικό συνεργάτη αυτής κο Πέτρο Ραπανάκη, παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο δείγμα 
μιας πρότυπης ατομικής σύμβασης εργασίας πλήρως εναρμονισμένης με το Π.Δ. 156/1994, 
εμπλουτισμένης παράλληλα με όλους τους πιθανούς όρους που απαιτούνται στην ενσωμάτωση 
μιας άρτια καταρτισμένης σύμβασης. 

Όπως θα δείτε στο υπόδειγμα, πέραν των βασικών στοιχείων μιας ατομικής σύμβασης εργασί-
ας συμπεριλαμβάνονται (προς δυνητική χρήση) και οι ακόλουθοι όροι: 

• Όρος συμψηφισμού αποδοχών 
• Παροχές σε είδος 
• Δυνητική χρήση 6ημέρης απασχόλησης 
• Ρήτρα ανάκλησης επιδομάτων εξ ελευθεριότητας 
• Όρος πρόωρης καταγγελίας από τον εργαζόμενο 
• Όροι προσωπικών δεδομένων 
• Λοιποί όροι για θέματα αδείας, ασθενείας (και αιτιολόγησης αυτής),  

πρόσθετης εργασίας κλπ. 
 

Η σύμβαση αυτή είναι ενδεικτική και μπορεί να τροποποιηθεί  
ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. 

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα σε επεξεργάσιμη  
μορφή word κάντε κλικ εδώ: 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
(Αορίστου Χρόνου / Πλήρους Απασχόλησης) 

Photoroyalty / Freepik 

Όλοι στις 120 δόσεις αρκεί να έχουν 
καταβάλλει τις εισφορές του 2019  
 

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η 
ρύθμιση σε έως 120 δόσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία επισήμανε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης 
Τάσος Πετρόπουλος. 

Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι η πλειοψηφία των οφειλετών θα μπο-
ρούν να ενταχθούν στη ρύθμιση και την αποπληρωμή σε έως 120 
δόσεις, αρκεί να έχουν καταβάλει τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφο-
ρές από την έναρξη του 2019. 

Ακόμη, ξεκαθάρισε ότι στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν όλοι 
οι επιχειρηματίες ανεξάρτητα, εάν είναι ενεργοί ή όχι, δηλαδή εάν 
έχουν κλείσει ή όχι την επιχείρηση τους. Μάλιστα επισήμανε ότι δεν 
θα υπάρχει όριο στις οφειλές που μπορεί να έχει κάποιος που έχει 
κλείσει την επιχείρηση του. Ακόμη σε ρύθμιση οφειλών με κούρεμα 
στις προσαυξήσεις θα τεθούν και οι οφειλές των επιχειρήσεων για μη 
καταβολή των εισφορών των εργαζομένων. 

Η ένταξη στη ρύθμιση θα θέτει σε αναστολή τα αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και θα 
απελευθερώνονται αυτόματα οι τραπεζικοί λογαριασμοί, στους οποί-
ους έχει γίνει κατάσχεση. 

https://pofee.gr/images/books/ypodeigma-atomikis-simvasis-ergasias-aoristou-plirous-apasxolisis.doc
https://pofee.gr/images/books/ypodeigma-atomikis-simvasis-ergasias-aoristou-plirous-apasxolisis.doc
https://pofee.gr/images/books/ypodeigma-atomikis-simvasis-ergasias-aoristou-plirous-apasxolisis.doc
https://pofee.gr/images/books/ypodeigma-atomikis-simvasis-ergasias-aoristou-plirous-apasxolisis.doc
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Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν 
υποβληθεί στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ και προκειμένου να 
επιλυθούν πρακτικά ζητήματα που έχουν προκύψει μετά την 
ισχύ της Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών 
ΠΟΛ.1208/2018, καθώς και της Απόφασης του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1218/2018, με την Ε.2056/2019 γίνο-
νται γνωστά τα ακόλουθα: 

Με την Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014 ορίζεται μετα-
ξύ άλλων, ότι για τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών 
που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης των 
υπόχρεων οντοτήτων, παρέχεται απαλλαγή από την υπο-
χρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέ-
σω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (παρ. 4β΄ του 
άρθρου 1 της ως άνω Απόφασης). Συνεπώς, η χρήση 
Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) είναι προαιρετική για τις ως 
άνω περιπτώσεις. 

Για τις διενεργούμενες πωλήσεις καυσίμων, του άρθρου 1 
της Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1195/2018, 
από οντότητες– εκμεταλλευτές πρατήριων καυσίμων καθώς 
και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, προς άλλες οντό-
τητες (χονδρικές πωλήσεις), στις εγκαταστάσεις του πρατη-
ρίου, τα τιμολόγια εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. και πα-
ρέχονται οι εξής εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης αυτών: 

α) απευθείας έκδοση τιμολογίου μέσω προγράμματος ε-
μπορικής διαχείρισης, 

β) έκδοση απόδειξης εσόδου, στην οποία πριν την έναρξη 
της παράδοσης του καυσίμου, πληκτρολογείται μέσω 
του λογισμικού του συστήματος εισροών-εκροών, ο 
αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος της αντισυμβαλλό-
μενης οντότητας, καθώς και ο Α.Φ.Μ. αυτής και αναγρά-
φονται τα υπόψη στοιχεία επί αυτής. Η υπόψη απόδειξη 
εσόδου επέχει θέση τιμολογίου. Στο αρχείο e.txt ανα-
φέρεται ο ΑΦΜ του λήπτη και ο κωδικός είδος παρα-
στατικού έχει την τιμή 222, 

γ) αντικατάσταση της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης 
εσόδου με πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης και 
στη συνέχεια έκδοση του τιμολογίου, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του 
παρόντος. Σημειώνεται ότι η αυτόματα εκδιδόμενη από-
δειξη καθώς και το πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλη-
σης παραμένουν στην οντότητα-εκδότη, η οποία υπο-
χρεούται να τα διαφυλάσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 του ν. 4308/2014, 

δ) έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση μόνο μίας ισόπο-
σης απόδειξης εσόδου χωρίς προηγούμενη έκδοση 
πιστωτικού λιανικής. Σημειώνεται ότι η αυτόματα εκδι-
δόμενη απόδειξη εσόδου, παραμένει στην οντότητα-
εκδότη, η οποία υποχρεούται να τη διαφυλάσσει, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 
4308/2014. Στην περίπτωση αυτή στο πεδίο συμπλη-
ρωματικών πληροφοριών του αρχείου e.txt τοποθετεί-
ται ως πρώτος χαρακτήρας το «R». Επίσης είναι απαραί-
τητη η ενσωμάτωση της πληροφορίας για την απόδειξη 
εσόδου που αντικαθίσταται, ως εξής: μέσα στο πεδίο 
«σειρά» του τιμολογίου, μετά την σειρά, ακολουθεί: 
#173#αριθμός απόδειξης εσόδου#σειρά απόδειξης 
εσόδου. Αν το τιμολόγιο στερείται σειράς, τότε το πεδί-
ο σειρά περιέχει #173#αριθμός απόδειξης εσό-
δου#σειρά απόδειξης εσόδου. Παράδειγμα πεδίου 
συμπληρωματικών πληροφοριών: R?20!30.125 . 

Σε περίπτωση κατά την οποία οι ως άνω οντότητες διενερ-
γούν πωλήσεις καυσίμων προς άλλες οντότητες (χονδρικές 
πωλήσεις), εκτός των εγκαταστάσεων των πρατηρίων, στο 
εκδιδόμενο συγκεντρωτικό παραστατικό διακίνησης ανα-
γράφεται και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης 
απόδειξης εσόδου. Στη συνέχεια για την έκδοση του σχε-
τικού τιμολογίου εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις 
προηγούμενες περιπτώσεις γ΄ ή δ΄. 

Επίσης, για τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις καυσίμων σε 
άλλες οντότητες, στο εκδιδόμενο παραστατικό διακίνησης 
αναγράφεται και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμε-
νης απόδειξης εσόδου. Στη συνέχεια, για την έκδοση του 
συγκεντρωτικού τιμολογίου εφαρμόζονται τα αναφερόμε-
να στην περίπτωση γ΄. 

Περαιτέρω, σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος 
εισροών-εκροών λόγω βλάβης ή σε περίπτωση που υφί-
στανται τεχνικά προβλήματα του τηλεπικοινωνιακού δικτύ-
ου, τα δεδομένα που ορίζονται από την Κ.Υ.Α. 
ΠΟΛ.1009/2012 αποστέλλονται το αργότερο μέχρι το 
τέλος της επόμενης μέρας από την αποκατάσταση της λει-
τουργίας του συστήματος. 

Σημειώνεται ότι στο ίδιο πρατήριο επιτρέπεται η λειτουρ-
γία περισσοτέρων του ενός ΦΗΜ, δηλωμένων στο ίδιο 
υποκατάστημα. 

Διευκρινίσεις σχετικά με τα 
πρατήρια καυσίμων και τη 

διασύνδεση ΦΗΜ και 
διαβίβαση δεδομένων των 

παραστατικών 
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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 

 

Κατάργηση του μέτρου της αναστολής της δυνατότητας 
υποβολής από πλευράς των επιχειρήσεων Αναλυτικών Πε-
ριοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στον ΕΦΚΑ μέσω διαδικτύ-
ου, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ταμεία προ-
βλέπει σχετική διάταξη. 

Οι σχετικές νέες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο στις περι-
πτώσεις των εργοδοτών, των οποίων έχει ανασταλεί η 
δυνατότητα υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 
(Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, καθώς δεν κατέβαλλαν τις αντί-
στοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες ο-
φειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. 

Για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου η υποβολή των 
Α.Π.Δ. θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από το Νόμιμο Εκ-
πρόσωπο της επιχείρησης ή νομίμως εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο, με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο (δισκέτα ή CD), 
στην κατά τόπο αρμόδια Τοπική Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., 
στην ασφαλιστική περιοχή της οποίας, υπάγεται η έδρα της 
επιχείρησης. 

Προς απόδειξη της προσκόμισης των Αναλυτικών Περιο-
δικών Δηλώσεων, θα αποδίδεται στα παραπάνω πρόσω-
πα, αριθμός πρωτοκόλλου με ημερομηνία παραλαβής. 

Προκειμένου να υπάρχει ενιαία διαχείριση από τις Τοπικές 
Υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α., ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 
καταχώρησης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Τοπικής Υπηρε-
σίας του Ε.Φ.Κ.Α. θα πρέπει να αντλούν από το Πληροφο-

ριακό Σύστημα "Εργάνη" τα παρακάτω στοιχεία απασχόλη-
σης: 

• Έντυπο Ε3-  Αναγγελίες Πρόσληψης 

• Έντυπο Ε4 - Πίνακες Προσωπικού Ετήσιου ή Συμπλη-
ρωματικού Ετήσιου Συμπληρωματικού Ωραρίου ή Τρο-
ποποιητικού Αποδοχών. 

• Έντυπο Ε9 Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή 
και εκ Περιτροπής Εργασίας. 

• Έντυπο Ε7- Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για συμβά-
σεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου. 

• Έντυπο Ε5 – Οικειοθελείς Αποχωρήσεις Μισθωτών. 

• Έντυπο Ε6 – Καταγγελίες Εργασιακών Συμβάσεων 

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άντληση τους από το 
Πληροφοριακό Σύστημα "Εργάνη", θα αναζητούνται εγ-
γράφως από τον εργοδότη. Επιπλέον, θα πρέπει να προ-
σκομίζεται η οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρε-
σιών (Φ.Μ.Υ.), των ετών για τα οποία υποβάλλονται Α.Π.Δ. 
και να ελέγχεται μέσω της Διασύνδεσης: 

*Αν το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης είναι ενεργό κατά το χρό-
νο υποβολής των Α.Π.Δ., 

*Αν έχει δηλωθεί παύση εργασιών της επιχείρησης και 
πότε. 

«Παρελθόν» η αναστολή 
δυνατότητας υποβολής 

Αναλυτικών Περιοδικών 
Δηλώσεων λόγω χρεών 
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