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

Αριθμός Φύλλου 285 - 26 Σεπτεμβρίου 2019 

Την δημιουργία ενός άρτια επεξεργασμένου «οδικού χάρτη» για τα θεσμικά 

ζητήματα του κλάδου και για την διαμόρφωση ενός δικαιότερου φορολογικού 

συστήματος, ενταγμένου σε μια εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, με ενισχυμένο και 

κατοχυρωμένο τον ρόλο του Λογιστή-Φοροτεχνικού, συζήτησε το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα. 

Οι συναντήσεις αυτές εντάσσονται στην στρατηγική της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. να υλοποιηθεί 

αμέσως μετά από τις εθνικές εκλογές ένας απολογισμός της κατάστασης, που 

κληροδότησαν στη χώρα τα επώδυνα προγράμματα προσαρμογής και στο πλαίσιο 

αυτό η Ομοσπονδία συνεχίζει την προγραμματισμένη δράση επαφών, που έχει 

προαναγγείλει πριν τις εκλογές, με τα αρμόδια παραγωγικά Υπουργεία. 

Ο διάλογος με τον Υπουργό Οικονομικών ήταν ειλικρινής, εποικοδομητικός, σε πολύ 

καλό κλίμα. Ο Υπουργός αφιέρωσε στη συζήτηση περισσότερο από μία ώρα όπου 

κατέγραψε αρκετά από τα θέματα του υπομνήματος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και υποσχέθηκε ότι 

θα ενημερώσει τους καθ΄ ύλην αρμόδιους Υπουργούς και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ. 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. παρέδωσε στον κ. Σταϊκούρα τις προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για 

μία σειρά θεμάτων και ανέπτυξε τον στόχο, τόσο της διοίκησης της Ομοσπονδίας, 

όσο και των Ενώσεων της, να λειτουργήσει ένας δίαυλος επικοινωνίας, αφενός για 

τα θεσμικά ζητήματα του κλάδου και αφετέρου για την διαμόρφωση ενός 

δικαιότερου φορολογικού συστήματος, ενταγμένου σε μια εθνική αναπτυξιακή 

στρατηγική, με ενισχυμένο και κατοχυρωμένο το ρόλο του Λογιστή-Φοροτεχνικού. 

Με βάση αυτούς τους άξονες, και πάντα μέσα από δημοσιονομικό χώρο που θα 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: 

• «ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ» ΓΙΑ ΤΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ  

• ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ. ΆΔΩΝΙ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 

• ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 
ΔΟΣΕΩΝ 

• ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΦΙΑ 

«Οδικό χάρτη» για τα θέματα του κλάδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών 
συζήτησε το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με τον Υπουργό Οικονομικών  

κ. Χρήστο Σταϊκούρα  

http://pofee.gr/
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δημιουργείται, η συζήτηση από την πλευρά του Δ.Σ. 

περιέλαβε ανταλλαγή σκέψεων πάνω στις 

φοροελαφρύνσεις, στα υπέρογκα πρόστιμα, στη διατήρηση 

του αφορολογήτου με επέκταση του σε ελεύθερους 

επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, στη σταδιακή 

μείωση της προκαταβολής, στην αύξηση της πάγιας 

ρύθμισης των 12 και 24 δόσεων σε 24 και 36 ή 48, 

ώστε να μην χάνεται η ρύθμιση των 120 δόσεων (όπως 

συνέβη με τις 100 δόσεις), στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

στη ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία όπως τόνισε ο 

Υπουργός λήγει 30/9/2019 και σε άλλα κρίσιμα θέματα. 

Ακόμη, δόθηκε έμφαση στη βελτίωση των δηλωτικών 

διαδικασιών των επιχειρήσεων και στη μείωση των 

γραφειοκρατικών και διοικητικών εμποδίων. 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. τόνισε ότι τα μέτρα που υλοποιεί η 

φορολογική διοίκηση κινούνται στον σωστό δρόμο και 

υπογράμμισε την κομβική σημασία που θα είχε, η 

εφαρμογή του κανόνα να αντιμετωπίζεται η φοροδιαφυγή 

μέσα από τον διαχωρισμό του συμφέροντος μεταξύ 

φορολογούμενου και επιχείρησης, το οποίο σήμερα 

ταυτίζεται για την από κοινού φοροδιαφυγή 

(αντικρουόμενα συμφέροντα). 

Ο κ. Σταϊκούρας επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης, που 

έχει προτάξει ως θεμελιώδη στόχο την υψηλού ρυθμού 

οικονομική μεγέθυνση εντός πλαισίου πειθαρχημένων, 

υγιών και βιώσιμων δημόσιων οικονομικών και 

ευσταθούς τραπεζικού τομέα. Αναγνώρισε δε την ανάγκη 

αναβάθμισης του σύγχρονου ρόλου και της αξιοποίησης 

του Πιστοποιημένου Φοροτεχνικού-Λογιστή με γνώμονα τη 

συμβολή του κλάδου στο δημόσιο συμφέρον. 

Τέλος, κάλεσε την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. να σταθεί αρωγός στην 

προσπάθεια της κυβέρνησης για την ευρύτερη συμμετοχή 

των φορολογουμένων στη ρύθμιση των 120 δόσεων με 

την υπόσχεση της επανάληψης και συνέχισης του 

εποικοδομητικού διαλόγου. 

Θεσμικού χαρακτήρα η συνεργασία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με τον Υπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη 

Τα προβλήματα του κλάδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών, 

αλλά και προτάσεις για την επίλυση τους, παρουσίασε στον 

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, 

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κατά τη διάρκεια συνάντησής των 

δύο πλευρών την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου. 

Στόχος της συνάντησης με τον Υπουργό ήταν να 

εγκαινιασθεί μια θεσμική συνεργασία με τον κλάδο των 

Λογιστών-Φοροτεχνικών, δεδομένου ότι η εποπεία του 

επαγγέλματος μέσω του Ο.Ε.Ε., υπάγεται στον ίδιο.  

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας πέρα από τα εκκρεμή κρίσιμα 

ζητήματα του κλάδου, τα οποία απασχολούν ενεργά και 

θεσμικά το Ο.Ε.Ε., αναφέρθηκε και σε μία σειρά θεμάτων 

με έμφαση στην συμβολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και του κλάδου 

στην ανάπτυξη και μεγέθυνση της οικονομίας. 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. τόνισε στον Υπουργό πως ο 

θεσμικός ρόλος της Ομοσπονδίας είναι να επισημαίνει, να 

προτείνει και να απαιτεί λύσεις προς την κατεύθυνση της 

δημιουργίας ενός οικονομικού περιβάλλοντος, που θα 

ευνοεί την ανάπτυξη αλλά και την σταθερότητα και 

αποτελεσματικότητα του φορολογικού και ασφαλιστικού 

μας συστήματος. 

Αυτός ο ρόλος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. δεν είναι θεωρητικός, αλλά 

προέρχεται από την πράξη και την καταγραφή της εμπειρίας 

του κλάδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών, αφού «το 

επιχειρείν» ζει και αναπνέει πρώτα στα Λογιστικά και 

Φοροτεχνικά Γραφεία και σε αυτά καταλήγουν όλα τα 

πρακτικά προβλήματα επικοινωνίας των φορολογούμενων 

και των επιχειρήσεων με το σύνολο των υπηρεσιών του 

κράτους. 
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Η διοίκηση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. υπογράμμισε στον κ. Γεωργιάδη 

πως μέσα από τα λογιστικά γραφεία εξυπηρετείται το 97% 

περίπου των ασφαλιστικών, εργατικών και φορολογικών 

υποχρεώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Με βάση το υπόμνημα, που έθεσε το Δ.Σ. υπόψη του 

Υπουργού, η συζήτηση εξελίχθηκε με έμφαση στο 

σύγχρονο ρόλο και στην αξιοποίηση του Πιστοποιημένου 

Φοροτεχνικού-Λογιστή με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. 

Ο Υπουργός έδειξε ενδιαφέρον για όλα τα σημεία του 

υπομνήματος, για τα οποία υπογράμμισε ότι δεν αποτελούν 

απλώς αιτήματα «συντεχνιακού» χαρακτήρα, αλλά θέματα 

που μέσω της ευθύνης και των δικαιωμάτων ανεξαρτησίας 

του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, θα άρουν 

εμπόδια και δυσκολίες προς την κατεύθυνση της 

κανονικότητας του επιχειρείν και της ανάπτυξης. 

Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία προσπαθεί πάντα είτε 

με προτάσεις για βελτιώσεις στην νομοθετική διαδικασία, 

είτε με τεχνικές προτάσεις, να βοηθήσει στην ομαλή 

οικονομική και δημοσιονομική πορεία υποβολής της 

χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός πρότεινε να συνεργαστεί το 

Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με την νομική σύμβουλο του 

Υπουργείου, προκειμένου να προηγηθεί νομοτεχνική 

επεξεργασία των όποιων από τα θέματα-αιτήματα της 

Ομοσπονδίας προκριθούν για θεσμική μεταρρύθμιση. 

 

Τα ζητήματα που τέθηκαν στον κ. Γεωργιάδη είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Ανεξαρτητοποίηση του επαγγέλματος του Λογιστική - 

Φοροτεχνικού για να μπορέσει να κάνει την δουλειά του 

χωρίς πιέσεις και επηρεασμούς προς το συμφέρον όλης της 

κοινωνίας. 

2. Είναι απαραίτητη η άμεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής 

υπογραφής, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην 

ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην 

εμπέδωση της θεσμικής εμπιστοσύνης μεταξύ 

επιχειρήσεων, λογιστικών γραφείων και φορολογικών 

αρχών. Μπορεί να γίνει άμεσα με τον ίδιο τρόπο που 

δόθηκε στους Συμβολαιογράφους και τους Εκτελωνιστές. 

Θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους υπαλλήλους των 

γραφείων μας. 

3. Η πιστοποίηση πρέπει να προχωρήσει και να 

ολοκληρωθεί άμεσα χωρίς διαδικασία εξετάσεων από 

τους ήδη ασκούντες ΝΟΜΙΜΑ το επάγγελμα και χωρίς 

εξαιρέσεις, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Ν. 

3842/2010 η οποία παραμένει τυπικά σε ισχύ, επειδή δεν 

εφαρμόσθηκε ποτέ. 

4. Άμεση νομοθέτηση της πρότασης του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) για τις αλλαγές στον 

νόμο του Λογιστή Φοροτεχνικού που περιλαμβάνει 

πληθώρα αλλαγών που απαιτούνται στην σύγχρονη εποχή 

αλλά και λειτουργία των οργάνων του σε επίπεδο 

πειθαρχικού, αλλά και τις απαιτούμενες διορθωτικές 

κινήσεις του κώδικα δεοντολογίας Λογιστών-

Φοροτεχνικών. 

5. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μπορεί και πρέπει να είναι ο θεσμικός 

ομιλητής τόσο του Υπουργείου Ανάπτυξης, του 

Υπουργείου Οικονομικών όσο και της Α.Α.Δ.Ε. ως η 

μοναδική Ομοιοεπαγγελματική Ομοσπονδία στον χώρο 

των Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελεύθερων 

Επαγγελματιών. H λειτουργία επιτροπών μεταξύ 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Α.Α.Δ.Ε., Υπουργείου Οικονομικών 

και Γ.Γ.Π.Σ. για μείωση του κόστους σε συνεργασία με την 

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προς αποφυγή της νέας μορφής γραφειοκρατίας 

που είναι ηλεκτρονική πλέον. 

6. Ο εξουσιοδοτημένος Λογιστής – όπως εμφανίζεται 

στο σύστημα του taxisnet – και οι υπάλληλοί του να μην 

χρειάζονται επιπλέον εξουσιοδοτήσεις θεωρημένες από 

Κ.Ε.Π. για ενέργειες στο όνομα των πελατών τους μέσα στα 

πλαίσια της κατάργησης της γραφειοκρατίας . Αυτό 

σημαίνει ότι η παροχή εξουσιοδότησης σε κάποιο 

Λογιστικό Γραφείο θα γίνεται και θα αναιρείται μέσω 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ. Με αυτό τον τρόπο θα 

ελέγχεται η ευθύνη του προσερχόμενου στις Υπηρεσίες , 

όπου σήμερα ζητούν χειρόγραφες εξουσιοδοτήσεις. 

7. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο σας αλλά και με τις 

υπόλοιπες υπηρεσίες, πρέπει να βρεθεί κοινά αποδεκτή 

λύση στο πρόβλημα της σοβαρής ασθένειας ή θανάτου του 

Λογιστή της επιχείρησης διότι η λύση του 10ημέρου, σε 

περίπτωση θανάτου οποία έχει δοθεί δεν καλύπτει 

ασθένεια και ο χρόνος των 10 ημερών δεν επαρκεί. 

Σήμερα με την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών είναι 

εύκολο να βρεθεί λύση. 

8. Μέριμνα πρέπει να ληφθεί, όπως συμβαίνει στο νομικό 

κλάδο, όπου νομοθετείται ένα χρονικό διάστημα 

υποχρεωτικής άδειας και στους Λογιστές-Φοροτεχνικούς 

κατά του διάρκεια του καλοκαιριού. 

9. Η επαναφορά και υλοποίηση της πάγιας θέσης και του 

κλάδου των Λογιστών - Φοροτεχνικών, αλλά και του 

Ο.Ε.Ε., όπως διατυπώθηκε και αναλύθηκε στη συζήτηση 

της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το 

ασυμβίβαστο του διπλού ρόλου και έργου των Ελεγκτικών 

Εταιρειών, (ελεγκτές οικονομικών καταστάσεων, 

σύμβουλοι επιχειρήσεων, Λογιστική – Φορολογική 

επίβλεψη βάσει εταιρειών συμφερόντων των ελεγκτικών). 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. διαμήνυσε παλαιότερα και συνεχίζει να 

διαμηνύει ότι «η δυνατότητα» να δραστηριοποιούνται και 

να προσφέρουν Λογιστικές – Φοροτεχνικές υπηρεσίες 

μέσω συνδεδεμένων εταιρειών δεν βρίσκει σύμφωνο τον 

κλάδο των Λογιστών - Φοροτεχνικών ο οποίος, μέσω των 

θεσμικών του οργάνων, θα παλέψει για την αλλαγή αυτής 

της κατάστασης. 
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10. Επαναφορά των προϋποθέσεων για την παροχή 

λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών από Νομικά 

Πρόσωπα στα ισχύοντα πριν αλλάξουν με τον νόμο 

4093/12-11-2012, (επί προσωπικών εταιρειών καθώς 

και επί ΕΠΕ και ΙΚΕ, όλοι οι εταίροι πρέπει να διαθέτουν 

επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού. Στις Α.Ε. 

επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού πρέπει 

να διαθέτουν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν την 

πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου). 

11. Αντιμετώπιση του παράνομου φαινομένου, (σε βάρος 

του νόμιμου και συνεπούς Λογιστή - Φοροτεχνικού), όπου 

μετά την κατάργηση διαδικαστικού περιεχομένου 

εγκυκλίων και διοικητικών λύσεων που είχαν δοθεί στις 

ΔΟΥ, ανοίγουν λογιστικά γραφεία και κάνουν έναρξη 

πρόσωπα χωρίς να προσκομίζουν την επαγγελματική 

ταυτότητα από το Ο.Ε.Ε. Άμεση επαναφορά της 

καταργηθείσας διαταγής (ΔΕΣ 1178660 ΕΞ.19.12.2012 

«Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού»), για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου. 

12. Η υποβολή (και όχι απαραίτητα η υπογραφή του Ε3) 

των δηλώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των 

επιχειρήσεων να γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών κωδικών 

του taxis των εξουσιοδοτημένων προς τούτου, Λογιστών 

– Φοροτεχνικών, και μόνο, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί 

από το Οικονομικό Επιμελητήριο και ασκούν νόμιμα το 

επάγγελμα. Είναι απαράδεκτο να υφίσταται η δυνατότητα 

υπογραφής «από τον επαγγελματία» των φορολογικών 

εντύπων, ειδικά του νέου Ε3 η σύνταξη του οποίου απαιτεί 

εξειδικευμένες γνώσεις των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. Πλήρης 

κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του ν. 2873/2000. 

13. Οι συνάδελφοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί που έχουν 

αποφοιτήσει από τα Τ.Ε.Ι. να έχουν το δικαίωμα εγγραφής 

ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

14. Ηλεκτρονικά βιβλία - Υπογραφή από πιστοποιημένο 

Λογιστή – Φοροτεχνικό. Προτείνεται 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. 

15. Στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα σημαντική 

ήταν η διατήρηση των ευεργετικών φορολογικών 

διατάξεων των νόμων των φορολογικών κινήτρων πλην 

όμως θα θέλαμε να δούμε να περιλαμβάνονται οι νόμοι 

αυτοί με ξεχωριστό κεφάλαιο σχέδιο νόμου. Φοβούμαστε 

ότι στην πράξη θα προκύψουν προβλήματα και θα χαθούν 

τα οποία ευεργετήματα υπήρχαν για τις εταιρικές μορφές 

που αναφέρουμε πιο κάτω (ατομικές, κοινωνίες, 

υποκαταστήματα ξένων Α.Ε. και ΕΠΕ, κλπ.). 

16. Στο σχέδιο νόμου το οποίο δεν ψηφίστηκε και 

αποσύρθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση για τις 

αλλαγές στον νόμο περί ΓΕΜΗ, τα πρόστιμα τα οποία 

αναφερόταν προς τις επιχειρήσεις ήταν υπέρογκα. Θέση της 

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είναι μην υπάρχουν τέτοια πρόστιμα εφ’ όσον 

επανέλθει το σχέδιο νόμου προς ψήφιση διότι θα είναι 

καταστροφικό για τις επιχειρήσεις και για το όποιο θετικό 

κλίμα επενδύσεων πάει να δημιουργηθεί αυτό το 

διάστημα. 

17. Με την προηγούμενη νομοθεσία του ΓΕΜΗ, οι 

ατομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν τον 

αριθμό υποβολής φορολογικής δήλωσης στο σύστημα του 

ΓΕΜΗ. Στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρούμε ότι αυτό είναι μία 

διαδικασία είσπραξης των υπηρεσιών του ΓΕΜΗ μετά την 

υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, που επιβαρύνει 

τον Κλάδο των Λογιστών-Φοροτεχνικών. Αυτή η 

διαδικασία είσπραξης πρέπει να διαφοροποιηθεί και στον 

αντίποδα αυτού προτείνουμε να δημοσιεύεται η ΚΑΧ 

(Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης - Β6) σε ηλεκτρονική 

μορφή και να περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του κατά το 

νόμο υπεύθυνου Λογιστή-Φοροτεχνικού με ταυτόχρονο 

έλεγχο του από το μητρώο του Ο.Ε.Ε. χωρίς να εμπλέκεται 

η όλη διαδικασία από την είσπραξη του ΓΕΜΗ. 

Εναλλακτικά όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να αντληθούν 

αυτόματα μέσω της Α.Α.Δ.Ε. 

18. Μια νέα υποχρέωση υποβολής των οικονομικών 

στοιχείων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός του 

Νοεμβρίου 2019, έχουν οι επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και 

ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες). Η πρώτη υποβολή 

των οικονομικών στοιχείων θα αφορά στις ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2016, 

2017 και 2018. (βλ. την σχετική Πράξη του Διοικητή της 

ΤτΕ υπ’ αριθμ. 2682/2019). Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης με την παραπάνω υποχρέωση η ΤτΕ μπορεί 

να επιβάλλει στην κάθε εταιρεία, πρόστιμο κατά 

προσέγγιση ύψους 300.000 Ευρώ και 600.000, σύμφωνα 

με τα γενικότερα οριζόμενα στο Καταστατικό της. Αυτή η 

διάταξη πρέπει να καταργηθεί άμεσα. Επειδή κυοφορείται 

η ψηφιακή διασύνδεση των δημοσίων φορέων, θα πρέπει 

να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από την πολλαπλή 

αποστολή στις Αρχές (ΓΕΜΗ, Τράπεζα της Ελλάδος κλπ.) 

των ίδιων πληροφοριών. Εφ’ όσον απαιτείται σε 

ηλεκτρονική μορφή η κατάθεση, αυτή κάλλιστα μπορεί να 

γίνεται μέσω «πλατφόρμας» του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και βεβαίως να υποβάλλεται με αρχείο το 

οποίο θα δημιουργείται από τα λογιστικά προγράμματα της 

αγοράς. Θα υποβάλλονται μία φορά σε μία υπηρεσία, η 

οποία κατά την άποψη μας πρέπει να είναι η υπηρεσία του 

ΓΕΜΗ και μετά να διαμοιράζεται σε όποιο κρατικό φορέα 

νομιμοποιείται να επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία. 

19. Την ένταξη των Λογιστικών-Φοροτεχνικών γραφείων 

σε προγράμματα του ΕΣΠΑ ενόψει της λειτουργίας των 

ηλεκτρονικών βιβλίων και στην γενικότερη προσπάθεια 



 

- Σελίδα 5 Αριθμός Φύλλου 285 - 26 Σεπτεμβρίου 2019 Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.   

 

Επιστολή στον Πρωθυπουργό και σε όλους τους 

συναρμόδιους Υπουργούς και φορείς απέστειλε το Δ.Σ. 

της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σχετικά με τους λόγους που συνηγορούν 

και επιβάλλουν την μεταφορά της καταληκτικής 

ημερομηνίας ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων. 

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, “Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., διαμέσου 

και των Ενώσεών της, έχει μία γενική εικόνα της κοινωνίας 

και της επιχειρηματικότητας, διότι στα Λογιστικά και 

Φοροτεχνικά Γραφεία καταλήγουν όλα τα πρακτικά 

προβλήματα επικοινωνίας των φορολογούμενων και των 

επιχειρήσεων με το σύνολο των υπηρεσιών του κράτους 

(σημ. μέσα από τα λογιστικά γραφεία εξυπηρετείται το 

97% περίπου των ασφαλιστικών, εργατικών και 

φορολογικών υποχρεώσεων των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων). 

Ως εκ τούτου, αυτή την περίοδο ο κλάδος μας βρίσκεται 

επί ποδός, εξηγώντας στους φορολογούμενους την 

πραγματικότητα, (την οποία ως Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είδαμε με 

ικανοποίηση) ότι οι νομοθετικές βελτιώσεις έκαναν την 

ρύθμιση περισσότερο ευνοϊκή σε σχέση με άλλες του 

παρελθόντος καθώς προβλέπει ελάχιστη καταβολή 20 

ευρώ, μείωση του επιτοκίου από το 5% στο 3% καθώς και 

άρση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και δέσμευσης 

τραπεζικών λογαριασμών για όσους οφειλέτες είναι 

συνεπείς. 

Η άποψη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είναι ότι: για να μην κινδυνεύει η 

επιτυχία της εν λόγω ρύθμισης, πρέπει άμεσα να 

επανεξεταστεί η διορία υποβολής των αιτήσεων ένταξης 

ή να υπάρξει σχετική παράταση μέχρι 31/12/2019 στις 

περιπτώσεις εν εξελίξει φορολογικών ελέγχων και να 

προβλεφθεί ότι θα υπάγονται στη ρύθμιση και οφειλές 

που θα προκύψουν από υποβολές συμπληρωματικών 

δηλώσεων, εφόσον αυτές υποβληθούν μέχρι 

31/10/2019, ασχέτως του χρόνου εκκαθάρισης και 

βεβαίωσης. 

Είναι προς το συμφέρον και του Ελληνικού Δημοσίου και 

των χιλιάδων φορολογούμενων που επιθυμούν να 

ενταχθούν στη ρύθμιση των οφειλών τους να δοθεί η 

παραπάνω παράταση στη διαδικασία”.  

Επιστολή για μεταφορά της 
καταληκτικής ημερομηνίας 
ένταξης στη ρύθμιση των 

120 δόσεων 

designed by Freepik 

πλήρους ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών της 

διοίκησης, με στόχο την αναβάθμιση των μηχανογραφικών 

συστημάτων τους καθώς επίσης και των υποδομών των 

γραφείων. 

20. Στο ν. 4601/2019 που ψηφίστηκε από την 

προηγούμενη κυβέρνηση και αφορά τις συγχωνεύσεις, 

θεωρούμε ότι πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα 

μετατροπής (διάσπασης, ή και απόσχισης κλάδου) από και 

σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματικής οντότητας 

συμπεριλαμβανομένης και της ατομικής παρά τις νομικές 

αντιρρήσεις, είτε είχε προέλθει από συγχωνεύσεις άλλων 

οντοτήτων δυνάμει αναπτυξιακών φορολογικού 

ενδιαφέροντος διατάξεων (ν.δ .1297/1972, 

ν.2166/1993, ν.4172/2013 και άλλων νόμων 

φορολογικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου), είτε όχι. 

Τέλος, στον ίδιο νόμο, σημαντική είναι η διατήρηση των 

ευεργετικών φορολογικών διατάξεων των νόμων των 

φορολογικών κινήτρων πλην όμως θα επιθυμούσαμε να 

δούμε να περιλαμβάνονται οι νόμοι αυτοί με ξεχωριστό 

κεφάλαιο στον παρόν σχέδιο νόμου και να περιγράφονται 

οι επιπτώσεις σε σχέση με τον παρόν σχέδιο νόμου. 
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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 

Ξεκίνησε η υποβολή 
τροποποιητικών δηλώσεων 

ΕΝΦΙΑ 

 

Από τις 19 Σεπτεμβρίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν 

κάνει λάθη στην συμπλήρωση του Ε9 μπορούν να τα 

διορθώσουν και να μειώσουν έτσι τον ΕΝΦΙΑ τους. 

Λίγες ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας πληρωμής 

της πρώτης δόσης του φόρου, δηλαδή στις 30 

Σεπτεμβρίου, άνοιξε η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή 

αρχικών/τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ έτους 2019. 

Πλέον μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τα φυσικά 

πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αρχικές και 

τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά. 

Πιο συγκεκριμένα η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων 

είναι διαθέσιμη στους φορολογούμενους μέσω της 

εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» που βρίσκεται στο 

λογαριασμό κάθε φορολογούμενου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.aade.gr. 

Το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, αποτυπώνει ό,τι ακριβώς 

έχει δηλώσει ο κάθε φορολογούμενος στο Ε9 για τα 

ακίνητά του. Οπότε όποια λάθη έχει εντοπίσει μπορεί να τα 

διορθώσει με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9. 

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η 

υποβολή των διορθωτικών αυτών δηλώσεων δεν 

συνεπάγεται την επιβάρυνσή τους με το αυτοτελές 

πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής των 100 ευρώ, 

τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η ένταξη των 

περιοχών των ακινήτων τους στο Κτηματολόγιο. 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικής δήλωσης 

Ε9 εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό, εφόσον από τις αλλαγές 

προκύπτει αύξηση του οφειλόμενου φόρου ή μείωση έως 

και 300 ευρώ. 

Στις περιπτώσεις που από τις αλλαγές προκύπτει μείωση 

φόρου πάνω από 300 ευρώ τότε ο φορολογούμενος θα 

κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Taxisnet, να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά (συμβόλαια κλπ) στην 

εφορία προκειμένου να ελεγχθούν και να ολοκληρωθεί η 

νέα εκκαθάριση. 

Όποιος έχει λάθη ή παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση ενός 

ή περισσοτέρων από τα έντυπα Ε9 που υπέβαλε για τα έτη 

2010-2019 έχει το δικαίωμα να μπει στην εφαρμογή «Ε9 

Περιουσιολόγιο» και να επιλέξει το έτος για το οποίο 

θέλει να υποβάλει τη νέα διορθωτική δήλωση. Αν επιλέξει 

να διορθώσει στοιχεία δηλώσεων Ε9 ενός ή 

περισσοτέρων ετών της περιόδου μετά το 2010, οι όποιες 

αλλαγές επιφέρει στην εικόνα της περιουσιακής του 

κατάστασης θα μπορούν να μεταφερθούν και στα Ε9 των 

επόμενων ετών, οπότε θα μεταβληθεί και η εικόνα της 

περιουσιακής κατάστασης, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί 

την 1η Ιανουαρίου 2019. 
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