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

Συνάντηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή με
το Δ.Σ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.- Συζητήθηκαν όλα τα κρίσιμα
θέματα της φορολογικής πολιτικής

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:
•

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΤΗΣ ΑΑΔΕ Κ. ΓΙΩΡΓΟΥ
ΠΙΤΣΙΛΗ ΜΕ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.- ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ
ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

•

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 29
ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

•

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ
ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΜΟΥ
ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 48 ΤΟΥ
Ν.4611/2019

•

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Κρίσιμα θέματα του Λογιστή-Φοροτεχνικού και της επιχείρησης περιέλαβε η συζήτηση
που είχε το απόγευμα της Παρασκευής, 17/05/2019 το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μετά από την
συνεδρίαση του στα γραφεία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., κατά την επίσκεψη του στον Διοικητή της
ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή.
Επί δυο ώρες ο Διοικητής, παρουσία και του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής
Διοίκησης, κου Ευθύμιου Σαΐτη, άκουσε με ενδιαφέρον τα θέματα και δεσμεύτηκε να
ανταποκριθούν οι υπηρεσίες αφού η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. τις επόμενες ημέρες υποβάλει
εμπεριστατωμένο υπόμνημα τόσο για τα συζητηθέντα ζητήματα, όσο και επιπρόσθετα
για αλλά εξόφθαλμα εκκρεμή προβλήματα που απασχολούν και δυσκολεύουν τη
δουλειά του κλάδου που υπηρετεί την επιχείρηση αλλά και το Δημόσιο συμφέρον.
Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων είναι τα ακόλουθα:
1. Ηλεκτρονικά βιβλία: προσθήκη στην απόφαση, ή στην ανάλογη σχετική διάταξη που
θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες των ηλεκτρονικών βιβλίων, των υφιστάμενων διατάξεων
αρμοδιότητας του Λογιστή-Φοροτεχνικού. Ενσωμάτωση Ηλεκτρονικής υπογραφής στα
ηλεκτρονικά βιβλία, ενημερωτική καμπάνια, εμπεριστατωμένη τεχνική και λογιστική
παρουσίαση από την ΑΑΔΕ, με επαρκή χρόνο προσαρμογής και εξοικείωσης του
κλάδου και των επιχειρήσεων. Είναι αναγκαίο να δοθεί η πρέπουσα βαρύτητα στο
σημείωμα των θέσεων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το θέμα.
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2. Εναρμόνιση και εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2
του άρθρου 54 του ΚΦΔ, για μη πρόστιμο και στις
εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος, φόρου διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους,
πληροφοριακών κλπ. καταστάσεων όταν η αρχική είναι
εμπρόθεσμη. Είναι η πάγια θέση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στο θέμα
από το 2013 όταν άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο
προστίμων με τον Ν. 4174/2013.
3. Μηδενισμός των υφιστάμενων ορίων κύκλου εργασιών
που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.
2873/2000, για υπογραφή από Λογιστή-Φοροτεχνικό,
κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την
εναρμόνιση με τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.
4308/2014 για τα ΕΛΠ.
4. Ενσωμάτωση της απόφαση της ΔΕΔ σε εγκύκλιο, με την
οποία παρέλκει η εγγραφή ιδιόχρησής να καταχωρείται στα
βιβλία των Νομικών Προσώπων αλλά και άλλων
ζητημάτων που προκύπτουν: Δηλαδή να μην απαιτείται
εγγραφή στα βιβλία για να αναγνωριστεί ως δαπάνη, αλλά
να αρκεί η καταχώρηση μόνο στον πίνακα Ζ´ του Ε3.
5. Επίσης εναρμόνιση της υποβολής του φόρου
πολυτελείας Ν. 3833/2010 άρθρο 17 σε εξαγωγές
προϊόντων σε ιδιώτες όπου ο μη συγχρονισμός της
προθεσμίας τελωνείου και ΔΟΥ επιφέρει πρόστιμα του
άρθρου 54, 250 και 500 ευρώ. (Καστοριά, γούνες κλπ.).
6. ΦΜΥ - βεβαιώσεις σε ένα αρχείο. Πρέπει άμεσα να
λειτουργήσει η υποβολή του ενός αρχείου όπως ήταν ο
αρχικός σχεδιασμός και είχε τονισθεί στο έγγραφο μας και
την αντίστοιχη συνάντηση.

7. Διακοπή επιχείρησης και ΜΥΦ: Να μην επηρεάζει και
εμποδίζει την διακοπή επιχειρήσεων, όταν εμφανίζονται
αποκλίσεις στις ΜΥΦ εξόδων γεγονός το οποίο δεν
προκύπτει από διατάξεις και παρερμηνεύεται από πολλές
Δ.Ο.Υ.
8. Είναι αναγκαίο να μην χρειάζεται εξουσιοδότηση από
την επιχείρηση προς τον συνάδελφο Λογιστή-Φοροτεχνικό
εάν είναι εξουσιοδοτημένος μέσω του συστήματος
TAXISnet ο Λογιστής για διάφορες ενέργειες στη ΔΟΥ και
με την σειρά του ο Λογιστής, να μπορεί να εξουσιοδοτεί

Παράταση έως τις 29 Ιουλίου
για τις Φορολογικές Δηλώσεις
Παράταση δόθηκε στις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
Ειδικότερα σύμφωνα με την Α.1211/2019:
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υπάλληλο ή συνεργάτη του χωρίς θεώρηση από τα ΚΕΠ.
9. Ερμηνεία σε εγκύκλιο όπου θα παρέλκει η οποιαδήποτε
εμφάνιση διαφορών φορολογικής με λογιστική βάση της
εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών
από την στιγμή που πλέον εκπίπτονται σε ταμειακή βάση.

10. Το ζήτημα της μη έκπτωσης των ασφαλιστικών
εισφορών ΕΦΚΑ των εταίρων ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΑΕ από τα
ακαθάριστα έσοδα στα βιβλία των εταιριών
11. Φορολογική κατοικία εξωτερικού: Αποδοχή
αποφάσεων της ΔΕΔ για διατήρηση της φορολογικής
κατοικίας, όταν η άσκηση ατομικής επιχειρηματικής
δραστηριότητας στην ημεδαπή, δεν αίρει τα ζωτικά
συμφέροντα και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του
άρθρου 4 του ΚΦΕ, περί της πραγματικής κατοικίας στο
εξωτερικό.
12. Κάτοικοι εξωτερικού με αναδρομική ισχύ.
Αναγνώριση φορολογικής κατοικίας εξωτερικού όταν δεν
είχε δηλωθεί ως τέτοια στο παρελθόν. ΑΦΜ ελληνικό ως
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ο οποίος μετά από χρόνια
επέστρεψε στην χώρα του και στην συνέχεια ο κάτοικος
εξωτερικού θέλει να εγκατασταθεί στην Ελλάδα ως
επενδυτής.
13. Ρύθμιση της αδυναμίας δωρεάν παραχώρησης στη
σύζυγο κατοικίας όταν ιδιοκτήτης είναι μόνο ο σύζυγος
που μετέφερε την φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή
και η σύζυγος είναι κάτοικος ημεδαπής.
14. Επίλυση οίκοθεν του γνωστού ζητήματος διατήρησης
στο μητρώο ανενεργών ΑΦΜ, ατομικών επιχειρήσεων και
εταιρειών πέραν της 5ετίας, για αποφυγή των εξαιρετικά
περιττών και χρονοβόρων διαδικασιών διακοπής στη
ΔΟΥ.
15. Επίλυση της μη επιβολής τέλους επιτηδεύματος από τον
πραγματικό χρόνο σιωπηρής διακοπής και εντεύθεν καθώς
και των εταιρειών που βρίσκονται σε εκκαθάριση.

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών
προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του
ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία
υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι την 29η
Ιουλίου 2019.
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Το πλαίσιο καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας αορίστου
χρόνου μετά τη θέσπιση του
βάσιμου λόγου καταγγελίας με
το άρθρο 48 του
Ν.4611/2019
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με στόχο την άμεση, έγκαιρη και
τεκμηριωμένη ενημέρωση όλων των συναδέλφων, σε
συνεργασία τον κο Πέτρο Ραπανάκη, επιστημονικό
συνεργάτη του e-forologia.gr παρουσιάζει το πλαίσιο
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μετά
τη θέσπιση του βάσιμου λόγου καταγγελίας με το άρθρο
48 του Ν.4611/2019.
Στο έντυπο της καταγγελίας Ε6 του ΠΣ «Εργάνη»,
ερμηνεύοντας τη διάταξη του άρθρου 48 του
Ν.4611/2019, κατά την εκτίμηση μας, πρέπει να γίνεται μια
γενική αναφορά ότι «η καταγγελία γίνεται γιατί συντρέχει
βάσιμος λόγος» χωρίς να εξειδικεύεται και να επεξηγείται
ο βάσιμος λόγος. Αν ο απολυθείς εργαζόμενος, με σχετική
αγωγή, εγείρει θέμα ακυρότητας της καταγγελίας, θα
κληθεί ο εργοδότης να αποδείξει ότι συνέτρεχε βάσιμος
λόγος καταγγελίας της ατομικής σύμβασης εργασίας και
προς τούτο θα οφείλει αναφερθεί σε αυτόν (το βάσιμο
λόγο) για να αιτιολογήσει τη καταγγελία της σύμβασης
εργασίας.
Για την εγκυρότητα της καταγγελίας, πέραν των
προϋποθέσεων που έθετε το άρθρο 5 παρ.3, του
Ν.398/1955 (να είναι έγγραφη, να έχει καταβληθεί η
οφειλόμενη αποζημίωση και να έχει καταχωρηθεί η
απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον
ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια ή να έχει ασφαλιστεί ο
απολυόμενος), απαιτείται πλέον (με το άρθρο 48 του
Ν.4611/2019) και η συνδρομή βάσιμου λόγου (κατά την
έννοια του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Ν. 4359/2016) για την καταγγελία των συμβάσεων
εργασίας αορίστου χρόνου.
Πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του
Ν.4359/2016 αναγνωρίζεται:
α. το δικαίωμα όλων των εργαζομένων να μη λύεται η
εργασιακή τους σχέση χωρίς βάσιμο λόγο που να
συνδέεται με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά τους ή να
βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, της
εγκατάστασης ή της υπηρεσίας.
β. το δικαίωμα των εργαζομένων, των οποίων η
εργασιακή σχέση λύεται χωρίς βάσιμο λόγο, σε επαρκή
αποζημίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση.

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη,
προκύπτει
ως
συμπέρασμα ότι μόνο όταν δεν υφίσταται βάσιμος λόγος
καταγγελίας, υπάρχει δικαίωμα λήψης από τον του
απολυόμενο επαρκούς αποζημίωσης ή άλλης κατάλληλης
επανόρθωσης.
Αντίθετα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, ίσχυε και
συνεχίζει να ισχύει με τις νέες διατάξεις η υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης ανεξάρτητα αν συντρέχει ή όχι
βάσιμος λόγος απόλυσης.

Διευκρινίζεται ότι το καθεστώς του αναιτιώδους της
καταγγελίας δεν αλλάζει με τη διάταξη του άρθρου 48
του Ν.4611/2019. Αυτό που αλλάζει είναι ότι σε
περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης και
απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυρης
καταγγελίας φέρει πλέον ο εργοδότης, ενώ με το
προϊσχύον πλαίσιο το βάρος αυτό, το έφερε ο
εργαζόμενος.
Επιπρόσθετα, επί απόλυσης εργαζομένων συνεχίζει να
ισχύει το καθεστώς να ελέγχεται, αφενός ο αιτιώδης
σύνδεσμος της επιλογής αυτής και της καταγγελίας της
συμβάσεως εργασίας συγκεκριμένου εργαζομένου και
αφετέρου ο τρόπος επιλογής του εν λόγω εργαζομένου ως
απολυτέου, η οποία (επιλογή) πρέπει να πραγματοποιείται
βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων του άρθρου 281 του
Αστικού Κώδικα. Συγκεκριμένα, για την επιλογή του
απολυτέου, μεταξύ των εργαζομένων που ανήκουν στην
αυτή επαγγελματική κατηγορία και ειδικότητα, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη η απόδοση, η αρχαιότητα, η ηλικία, τα
οικογενειακά βάρη, η οικονομική κατάσταση κάθε
μισθωτού και η δυνατότητα εξεύρεσης απ' αυτόν άλλης
εργασίας. Περαιτέρω πρέπει ο εργοδότης, πριν καταλήξει
στο έσχατο μέσο της απόλυσης, ενεργώντας καλόπιστα,
δηλαδή με ευθύτητα και εντιμότητα, που πρέπει να
επικρατεί στις συναλλαγές των εργασιακών σχέσεων, να
προτείνει στο μισθωτό την απασχόληση αυτού σε άλλη
θέση, έστω και κατώτερη εκείνης που κατείχε, εφόσον
όμως υπάρχει τέτοια κενή θέση και ο υπό απόλυση είναι
κατάλληλος να εργαστεί στη θέση αυτή. Στην περίπτωση
που ο εργοδότης επικαλείται ως βάσιμο λόγο, την
αντισυμβατική συμπεριφορά ενός εργαζόμενου του, ένας
τρόπος να δομήσει το βάσιμο λόγο είναι και η επίδοση σε
αυτόν έγγραφης επίπληξης.

Ερμηνεύοντας την ανωτέρω διάταξη του Αναθεωρημένου
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Παρουσία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
στην εκδήλωση της
Υφυπουργού Οικονομικών
Κατερίνας Παπανάτσιου
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της
Υφυπουργού Οικονομικών κας. Κατερίνας Παπανάτσιου,
παρέστη στην ανοικτή πολιτική εκδήλωση που οργάνωσε
ο Τομέας Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ με ομιλήτρια την ίδια και
συντονιστή τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, που έγινε την Τετάρτη 15 Μαΐου
στο ΕΒΕΑ.
Την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτρης Τσαμόπουλος και ο εκπρόσωπος τύπου και
δημοσίων σχέσεων Γιώργος Χριστόπουλος.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι φορέων
από το χώρο της επιχειρηματικότητας, στελέχη της φορολογικής διοίκησης και πλήθος πολιτών και μέλη Λ/Φ της
Ε.Φ.Ε.Ε.Α..
Μεταξύ των φορέων παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕE Γιώργος Καβαθάς, όπως επίσης και ο Πρόεδρος
του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Η κα. Παπανάτσιου στην αναλυτική ομιλία της αναφέρθηκε
στα μέτρα κοινωνικής στήριξης και στις φορολογικές
ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα και ανέλυσε με
παραδείγματα τα ζητήματα της ρύθμισης οφειλών στις
εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία, για να ακολουθήσει
στη συνέχεια διάλογος και τοποθετήσεις από το
ακροατήριο.
Στο βήμα, ο κ. Αλεξιάδης κάλεσε και τον Δημήτρη Τσαμόπουλο με την ιδιότητα του ως Προέδρου της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. και
τον Γιώργο Χριστόπουλο ως εκπροσώπου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε..
Ο Δημήτρης Τσαμόπουλος αναφέρθηκε στις περιπτώσεις
των προστίμων που έχει επισημάνει επανειλημμένα η
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. και οι άλλες Ενώσεις (πρόστιμα
σε τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ενώ
έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η αρχική, πρόστιμα (250 ή
500 ευρώ) στην υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης για

χαρτόσημο ή παρακρατούμενους φόρους με αξία 1 ή 2
ευρώ κλπ.).
Στη συνέχεια ο Γιώργος Χριστόπουλος αφού μετέφερε
χαιρετισμό του Προέδρου της ΠΟΦΕΕ κ. Βασίλη Καμπάνη,
επέλεξε στις επισημάνσεις του μερικά από τα θέματα της
ατζέντας της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., όπως: την επέκταση συλλογής
αποδείξεων για το χτίσιμο του αφορολόγητου από όλους
τους φορολογούμενους, το πρόβλημα της ζημιάς στις
ατομικές επιχειρήσεις η οποία χάνεται στην περίπτωση
φορολόγησης με βάση τα τεκμήρια, (ενώ αντίθετα στην
ίδια περίπτωση ο εταίρος προσωπικής εταιρείας διατηρεί
και μεταφέρει τη ζημία μέσω νομικού προσώπου), το
κρίσιμο θέμα της μη έκπτωσης των ασφαλιστικών
εισφορών στις εταιρείες ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΑΕ, την επαναφορά
στο 20% της βεβαίωσης φόρου στις ενδικοφανείς
προσφυγές, το θέμα του επαγγελματικού λογαριασμού και
ακατάσχετου ορίου, τη δυνατότητα γονικών παροχών
χωρίς κολλήματα όταν ο φορολογούμενος βρίσκεται σε
ρύθμιση και την εξυπηρετεί κα.
Η κα. Παπανάτσιου, πριν κλείσει την εκδήλωση ο
κ. Αλεξιάδης, απάντησε τόσο στα θέματα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
όσο και στις άλλες τοποθετήσεις των ομιλητών και
υπογράμμισε ότι υπάρχουν θέματα - όπως αυτά που
αναφέρθηκαν - τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος
και στο πλαίσιο αυτό “χρειαζόμαστε τη συνεργασία και της
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. και όλων των οργανώσεων
που εκπροσωπήθηκαν, προκειμένου να δώσουμε λύσεις
που απλοποιούν διαδικασίες τόσο του φορολογούμενου
πολίτη, όσο και της απρόσκοπτης λειτουργίας της
επιχείρησης”.

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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