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

Αριθμός Φύλλου 281 - 16 Μαΐου 2019 

Σε σχετική ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία επισημαίνει πως «κρίνει θετικά την ανάσα 
που δίνεται στα φυσικά πρόσωπα με οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και φορολογική 
διοίκηση κάτι που το είχε ανάγκη όλος ο επιχειρηματικός και μη κόσμος αν και το 
περιθώριο των φορολογικών ρυθμίσεων σε σύγκριση με αυτόν των ασφαλιστικών 
κρίνεται πάρα πολύ σύντομο και μέσα σε φορτωμένο διάστημα πολλαπλών 
φορολογικών υποχρεώσεων (φορ. δηλώσεις, Ε9, κλπ.) (29/6/2019). Στο παρόν Σ/Ν 
παρατηρούμε διαφορετικές ρυθμίσεις οφειλών για τα ασφαλιστικά ταμεία σε σχέση με 
την φορολογική διοίκηση με τα πρώτα να θεωρούνται ευνοϊκότερα. 

Βέβαια για να μην καταλήξει και αυτή η ρύθμιση ανενεργή όπως οι προηγούμενες των 
100 δόσεων, όπου οι περισσότεροι φορολογούμενοι σε σύντομο χρονικό διάστημα 
απώλεσαν την δυνατότητα εξυπηρέτησης πρέπει να βελτιωθεί εκτός από την περαιτέρω 
γενικότερη κατάσταση της οικονομίας και θέματα που θίγονται παρακάτω. 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα την «αγορά», με τα γραφεία των 
Λογιστών - Φοροτεχνικών να εξυπηρετούν το μεγαλύτερο μέρος των ΜμΕ ως 
εξωτερικοί συνεργάτες αυτών, κρίνει απαραίτητο να σχολιάσει ορισμένες διατάξεις που 
θεωρεί ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα αλλα και να προτείνει εναλλακτικά κάποιες 
τροποποιήσεις. 

Ειδικότερα: 

Η διάταξη του άρθρου 53 σχετικά με την υποχρεωτική καταχώρηση στο «ΕΡΓΑΝΗ» 
των αδειών προσωπικού έως μία ώρα μετά την έναρξή της αγγίζει τα όρια της 
τυπολατρίας και περισσότερο μοιάζει με γεννήτρια νέων προστίμων που θα 
προστεθούν στα ήδη δυσβάστακτα πρόστιμα των επιχειρήσεων και μάλιστα χωρίς 
ουσιαστικό λόγο τιμωρίας να είναι απαραίτητα για το θέμα αυτό. Η μη άμεση εφαρμογή 
της διάταξης και την παραπομπή της σε υπουργική απόφαση, με δέσμευση όμως της 
μίας ώρας δεν βοηθάει πουθενά απλά καθυστερεί την εφαρμογή της για μικρό χρονικό 
διάστημα. 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί απαραίτητη την απόσυρση της διάταξης και την παραμονή του 
προηγούμενου καθεστώτος εφόσον καλύπτεται ήδη νομοθετικά. Άλλωστε το βάρος της 
απόδειξης χορήγησης της άδειας, το φέρει ο εργοδότης και στους παραβάτες 
εργοδότες επιβάλλονται βαριές κυρώσεις (διοικητικές και ποινικές). 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: 

• ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΤΗΝ 
ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΤΑ 

• ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ «E-
ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ» 

• ΑΑΔΕ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΦΜ ΜΕ 
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

• ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ 
ΤΟΥ 2018 

• ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ 
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ 

Οι θέσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το νομοσχέδιο για 
την ρύθμιση οφειλών απέναντι στα ασφαλιστικά 

ταμεία, την εφορία και τους ΟΤΑ 

http://pofee.gr/
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Επιστολή προς την Υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανά-
τσιου Κατερίνα, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής κ. Κουβέλη Φώτιο-Φανούριο και τον Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε. κ. Πιτσιλή Γεώργιο, απέστειλε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
κοινοποιώντας αίτημα της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογι-
στών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Χίου, με το οποίο ζη-
τείται παράταση της προθεσμίας καταχώρησης στο «e-
μητρώο πλοίων». 

Συγκεκριμένα στο αίτημά της η Ένωση αναφέρει: 

«Όπως θα γνωρίζετε, στις 15/05/2019 λήγει η προθεσμία 
καταχώρησης στο «e-μητρώο πλοίων», με κωδικούς TAX-
ISnet, όλων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική 
σημαία, των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ανεξαρτή-
τως σημαίας, καθώς και των επαγγελματικών τουριστικών 
ημερόπλοιων (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζό-
μενα στο άρθρο 2 του Ν.4256/2014). 

Επειδή είναι βέβαιο ότι και αυτή η δουλειά θα περάσει από 
τα λογιστικά γραφεία και όπως φαίνεται το μεγαλύτερο 
ποσοστό των φορολογούμενων δεν είναι ενήμεροι και 
δεν έχουν φροντίσει για την υποχρεωτική εγγραφή τους, 
θα πρέπει η διορία να παραταθεί και θεωρούμε ότι η πα-
ράταση θα πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης 
κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων έτους 2018 ήτοι 
τις 30/06/2019 (ή όποιας παράτασης δοθεί). 

Με αυτήν την παράταση της διορίας θα συμπέσει χρονικά η 
υποχρέωση έγγραφής στο μητρώο με την υποβολή της 
Φ.Δ. οπότε οι φορολογούμενοι που θα προσέλθουν στα 
λογιστικά γραφεία για την υποβολή των φορολογικών 
τους δηλώσεων θα ενημερωθούν και θα εγγραφούν στο 
«e-μητρώο πλοίων». 

Ο βάσιμος λόγος απόλυσης, του άρθρου 48, αν όπως 
αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση με το άρθρο πρώτο 
του ν. 4359/2016 (Α' 5) κυρώθηκε ο Αναθεωρημένος 
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΑνΕΚΧ), ο οποίος έχει 
αποκτήσει, από την κύρωσή του, αυξημένη τυπική ισχύ 
έναντι των κοινών νόμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 28 του Συντάγματος, αφενός ανοίγει έναν νέο 
αέναο κύκλο δικαστικών αγώνων αλλά και ενέχει 
κίνδυνους μη σύναψης συμβάσεων αορίστου χρόνου και 
την μετατροπή τους σε ορισμένου χρόνου ώστε να 
αποφεύγεται η οποιαδήποτε απειλή δικαστικών 
διεκδικήσεων. Επίσης η υποχρέωση για απόδειξη της 
ύπαρξης του βάσιμου λόγου απόλυσης από την πλευρά 
του εργοδότη προβλέπεται να οδηγήσει σε μια βιβλιοθήκη 
νέων δικαστικών αποφάσεων με ότι συνεπάγεται αυτό με 
το αντίστοιχό διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση στο άρθρο 59, αν και 
προϋπήρχε, η ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου 
προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή 
τεχνικού έργου, ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καθημερινά 
και πριν την ανάληψη στην οικοδομή, έχει αναλογισθεί 
κανείς την πρακτική εφαρμογή του μέτρου και με ποιον 
τρόπο θα υλοποιείται, από ποιόν και ποια ώρα της ημέρας; 

Ο χαμηλός αριθμός των δεκαοκτώ (18) δόσεων, της 
φορολογικής ρύθμισης, που αφορά τα νομικά πρόσωπα 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μέγιστο όριο τις 30 δόσεις, 
χωρίς να περιλαμβάνονται στις τελευταίες όλων των ειδών 
οι οφειλές, θεωρούμε ότι θέτει εκτός μεγάλη μερίδα των 
επιχειρήσεων, χωρίς μάλιστα να εξειδικεύει ποια ακριβώς 
νομικά πρόσωπα αφορά (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, προσωπικές 
εταιρείες, κλπ.). Είναι ανάγκη να αυξηθούν οι δόσεις στα 

νομικά πρόσωπα αυτά ή ακόμη και να είναι κοινές οι 
συνθήκες ρύθμισης τους με τα φυσικά πρόσωπα και τα 
νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πρότασή 
μας είναι να μην υπάρχει διαφοροποίηση για φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, να ισχύσει ο ίδιος αριθμός δόσεων για 
όλους τους εμπλεκόμενους και να ορισθούν παρόμοια 
εισοδηματικά κριτήρια για όλους. Η αναφορά στην 
λειτουργία του εξωδικαστικού σε συνδυασμό με τα 
αποτελέσματα του μέχρι τώρα, δεν δίνουν την λύση που 
πρέπει στα προβλήματα των επιχειρήσεων. 

Θα επιθυμούσαμε να δούμε στο νομοσχέδιο αυτό την 
μετατροπή της πάγιας ρύθμισης των φορολογικών και 
ασφαλιστικών ρυθμίσεων των 12 δόσεων σε 24 και των 
24 δόσεων σε 36 ή 48. Θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις 
στην δυνατότητα διατήρησης της ρευστότητας και στην 
διατήρηση των υπόλοιπων ρυθμίσεων του παρόντος 
νομοσχεδίου καθότι οι υποχρεώσεις διατήρησης τους 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ορθή καταβολή των 
τρεχουσών υποχρεώσεων τόσο των ασφαλιστικών όσο 
και φορολογικών. 

Κλείνοντας, το κόστος διαχείρισης των διατάξεων του 
εργατικού δικαίου για τις πολλές ΜμΕ επιχειρήσεις που 
εξυπηρετούνται από εξωτερικούς Λογιστές - 
Φοροτεχνικούς θα εκτοξευθεί χωρίς λόγο οδηγώντας σε 
περαιτέρω επιβάρυνση του οικονομικού κλίματος και για 
τον λόγο αυτό επιβάλλεται να αποσυρθούν». 

Αίτημα παράτασης 
προθεσμίας 
καταχώρησης στο  
«e-μητρώο πλοίων» 
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Στην άμεση και αυτοματοποιημένη ενημέρωση του Φορο-

λογικού Μητρώου στο TAXIS με ληξιαρχικά γεγονότα και 

τα στοιχεία των Δελτίων Ταυτότητας των φορολογούμενων 

προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.  

Το θεσμικό πλαίσιο για την διασύνδεση αυτή, που αναμέ-

νεται να διευκολύνει σημαντικά τους φορολογούμενους 

τίθεται με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου 

Πιτσιλή. 

Ειδικότερα με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Φο-

ρολογικού Μητρώου με το Μητρώο Πολιτών του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών θα ενημερώνεται η Φορολογική Διοίκη-

ση για τα ληξιαρχικά γεγονότα του γάμου ή της σύναψης 

συμφώνου συμβίωσης, της λύσης γάμου ή συμφώνου συμ-

βίωσης και του θανάτου, χωρίς να απαιτείται καμία περαι-

τέρω ενέργεια από τους πολίτες, πέραν της ενημέρωσης 

του Μητρώου Πολιτών μέσω του αρμόδιου ληξιαρχείου. 

Με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Φορολογικού 

Μητρώου της ΑΑΔΕ με το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνι-

κής Αστυνομίας, ενημερώνεται η Φορολογική Διοίκηση για 

τις μεταβολές στα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας (έκδοση, 

αντικατάσταση, απώλεια και επανέκδοση), χωρίς να απαι-

τείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τον πολίτη. Στην ίδια 

κατεύθυνση, η ΑΑΔΕ προωθεί την επέκταση της αυτοματο-

ποιημένης ενημέρωσης του Φορολογικού Μητρώου και με 

τα στοιχεία των Αδειών Παραμονής στην Ελλάδα μετανα-

στών και προσφύγων. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να 

έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019. 

ΑΑΔΕ: Διασύνδεση ΑΦΜ με 
ληξιαρχικές πράξεις και τα 
στοιχεία ταυτότητας 

Τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας προβλέπει την 

υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων 

προς τράπεζες, δημόσιο, εργαζόμενους και λοιπούς πι-

στωτές και του 2018 στη ρύθμιση μέσω του εξωδικαστι-

κού μηχανισμού. 

Σύμφωνα με την τροπολογία, η ρύθμιση δεν θα αφορά 

μόνο τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από εδώ και στο 

εξής αλλά και αυτές που έχουν υποβληθεί ήδη. Στην τελευ-

ταία περίπτωση, βέβαια, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να επα-

νυποβάλουν την αίτησή τους. 

Επίσης η τροπολογία προβλέπει την επέκταση έως την 31η 

Μαΐου του 2019, από την 30η Απριλίου που ισχύει, της 

δυνατότητας για την προσκόμιση βεβαίωσης οφειλών στις 

εκκρεμείς αιτήσεις του νόμου Κατσέλη που υποβλήθηκαν 

μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του 2019. 

Παράλληλα, στην ίδια τροπολογία, προβλέπεται ότι η εξό-

φληση εκ μέρους της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από καταπτώσεις εγγυήσε-

ων υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων λόγω της καθυστερημένης 

καταβολής της σχετικής εγγυοδοτικής υποχρέωσης γίνεται 

χωρίς επιβαρύνσεις, ιδίως τόκους υπερημερίας. Η ρύθμιση 

αυτή καταλαμβάνει και εκκρεμείς αγωγές πιστωτικών ιδρυ-

μάτων κατά της εν λόγω τράπεζας εκ των οποίων δεν 

έχουν εκδοθεί αμετάκλητες αποφάσεις. 

Στον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό και τα 
χρέη του 2018 
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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 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1187/07-05-2019 

με την οποία τροποποιείται η Α.1009/2019 που αφορά 

στον τύπο και στο περιεχόμενο των βεβαιώσεων αποδο-

χών ή συντάξεων.  

Σύμφωνα με την απόφαση θα πρέπει να αναρτηθούν εκ 

νέου οι βεβαιώσεις για τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που 

καταβλήθηκαν στους ένστολους και τους συνταξιούχους 

των άρθρων 10-15 του ν. 4575/2018 (ειδικά μισθολό-

για)  

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα: 

Η παράγραφος 11 του άρθρου 6 της Α.1009/2019 από-

φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Ε-

σόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αντικαθίσταται ως εξής: 

«11. Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο 

φορολογικό έτος 2018 στους δικαιούχους των άρθρων 

10 έως και 15 του ν. 4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν 

σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων 

κατηγοριών), αποστέλλονται με τον κωδικό 48 του αρχεί-

ου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Οι 

υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων 

υποβάλλουν εκ νέου ηλεκτρονικό αρχείο σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, στις περιπτώσεις που κατ’ εφαρμογή της 

Α.1009/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), τα χρηματικά αυτά 

ποσά έχουν ήδη αποσταλεί με τον κωδικό 47 του αρχείου 

εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις». 

Εκ νέου η υποβολή 
βεβαιώσεων για τα στελέχη 
και τους συνταξιούχους που 
εμπίπτουν στα ειδικά 
μισθολόγια 
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