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Φορολογικά | Οικονομικά

Οποίος συνάδελφος έχει 
κάποια πρόταση για την 

καλύτερη εικόνα του 
Newsletter μπορεί να 

επικοινωνήσει με τον κ. 
Κωνσταντινίδη στο εξής 

email: konidisk@otenet.gr

-Έκτακτη σύνοδος της Ολομέλει-
ας των Προέδρων των Ενώσεων 
– Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε

- Επιστολή-άποψη της 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.σχετικά με τις καταλη-
κτικές προθεσμίες υποβαλλόμε-
νων δηλώσεων και καταστάσεων 
Οικονομικών Ετών 2011 και 2012-
19/4/2011

- Παράταση για εκκαθαριστικές 
και δηλώσεις Φορολογίας Εισο-
δήματος

-  Στα επίπεδα του 2003 υποτιμή-
θηκαν μισθοί και συντάξεις

- Παρατείνεται η θεώρηση βιβλί-
ων από τους πράκτορες κρατι-
κών λαχείων και παιγνίων



 
    
 

Με συμμετοχή Προέδρων Φοροτε-
χνικών Ενώσεων Μελών και Μη Με-
λών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. από όλη την Ελ-
λάδα πραγματοποιήθηκε η έκτακτη 
σύνοδος της Ολομέλειας των Προ-
έδρων των Ενώσεων – Μελών της, 
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας 
, προκειμένου να συζητηθούν και να 
βρεθούν λύσεις με την Πολιτική Ηγε-
σία του Υπ. Οικονομικών, πάνω σε 
δυο βασικά ζητήματα:

1. Την ομαλή υλοποίηση των φορο-
λογικών υποχρεώσεων των επιχει-
ρήσεων μέσω των Λογιστών – Φο-
ροτεχνικών, κάτω από την πίεση 
των ασφυκτικών, και λανθασμένα 
συσσωρευμένων, προθεσμιών υπο-
βολής των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών και νομικών 
προσώπων, σε συνδυασμό με την 
υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβο-
λή αλλά μετά από Α’βάθμιο έλεγχο 
και φορολογική αναμόρφωση των 
δαπανών, με ευθύνη και υπογραφή 
των Λογιστών – Φοροτεχνικών και 
μάλιστα όταν πολύ καθυστερημένα 
- μετά από παράταση των αρχικών 
προθεσμιών - μόλις στο πρώτο δε-
καήμερο του Απριλίου, παραδόθηκε 
με πολλά προβλήματα κατά την χρή-
ση της η πύλη ηλεκτρονικής υποδο-
χής στο νέο σύστημα του taxis net 
για παλιούς και νέους χρήστες.

2. Την ενημέρωση για τις «αιωρού-
μενες» ευθύνες του Λογιστή – Φο-
ροτεχνικού για κάθε τι στραβό ή αν-
θρώπινο λάθος προκύψει κατά την 
υποβολή των δηλώσεων χωρίς μέχρι 
σήμερα να έχει προχωρήσει η ανα-
μενόμενη εφαρμογή της Πιστοποί-
ησης του Λογιστή – Φοροτεχνικού 
καθώς δεν έχει εκδοθεί η προβλε-
πόμενη Υπουργική Απόφαση από 
τον ν.3842/23-04-2010 που θα κα-
τοχυρώσει τον Κλάδο απέναντι και 
στην παραοικονομία και τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει.

Στην Ολομέλεια, μέρους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών παρευρέθηκαν 
και συμμετείχαν στην συζήτηση, ο 
Γ. Γραμματέας Φορολογικών & Τε-
λωνειακών θεμάτων κ. Γιάννης Κα-
πελέρης και ο Γενικός Διευθυντής 
Φορολογίας, κ. Δημήτρης Σταματό-
πουλος, οι οποίοι άκουσαν και δή-
λωσαν ότι κατανοούν την αγωνία και 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί σε σχέση 
με τις ασφυκτικές ημερομηνίες υπο-
βολής των δηλώσεων, χαρακτηρί-
ζοντας ταυτόχρονα τον Κλάδο πέρα 
από Συνεργάτες και τον 3ο πυλώνα 
της στήριξης των δημοσίων εσόδων 
τονίζοντας ότι είναι αναγκαίο, αυτή 
την κρίσιμη οικονομική συγκυρία, 
να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με 
την ίδια υπευθυνότητα. Ταυτόχρο-
να υπογράμμισαν την θέληση του 
Υπουργείου να ολοκληρώσει άμεσα 
την αναβάθμιση του Επαγγέλματος, 
με την έκδοση της Υπουργικής από-
φασης για την πιστοποίηση η οποία 
προβλέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3842/2010.

Η Ολομέλεια, αφού άκουσε τις το-
ποθετήσεις των εκπροσώπων του 
Υπουργείου Οικονομικών αλλά και 
τις προτάσεις και τοποθετήσεις των 
Προέδρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- το σύστημα του taxinet παρουσιά-
ζει μεγάλες δυσκολίες για την ομαλή 
ηλεκτρονική υποβολή όλων των δη-
λώσεων και ουσιαστικά μας στερεί 
το αναγκαίο εργαλείο για την ολο-
κλήρωση της δουλειάς μας

-  η καθυστέρηση στην συνεργασία 
εταιριών πληροφορικής και ΓΓΠΣ 
δεν μας επιτρέπει την αυτόματη υπο-
βολή των δηλώσεων με αποτέλεσμα 
διπλή εργασία και χαμένο πολύτιμο 
χρόνο

-  την ανάγκη για ολοκλήρωση εντός 

Έκτακτη σύνοδος της Ολομέλειας των Προέδρων 
των Ενώσεων – Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε
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συνέχεια στη σελίδα 3

Αρ.Πρωτ.Ε40/250/15-04-2011
Παράταση ορισμένων προθεσμι-
ών υποβολής μέσω διαδικτύου 
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσε-
ων (Α.Π.Δ.) Α' τριμήνου 2011 από 
εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων.

Π.Δ.33 /14-04-2011
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγ-
χου των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στο Ν. 3908/2011. 

Αρ.Πρωτ.5018268/18-04-2011
Σχετικά με περιορισμούς στην τα-
ξινόμηση των επιβατικών οχημά-
των. 

Αρ.Πρωτ.5018346/18-04-2011
Παροχή διευκρινίσεων για την 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 
2 του άρθρου 30 του Ν.3943/2011 
(ΦΕΚ 66/Α). 

Εγκύκλιος 27/19-04-2011
Αρμόδιο Υποκατάστημα για την 
απόδοση στους ασφαλισμένους 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Παροχών Ασθε-
νείας και τη θεώρηση βιβλιαρίων 
υγείας. 

Αρ.Πρωτ.T01678/18-04-2011
Παραλαβή από τις υπηρεσίες πλη-
ρωμών συντάξεων του IKA-ETAM 
της Περιφέρειας των απογραφι-
κών δελτίων των συνταξιούχων 
του τ.ΤΑΠΟΤΕ. 

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 24/19.4.2011  
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (N. 
3419/05)-Υπηρεσίες μιας Στάσης 
(N.3853/10)- Διαδικασία εγγραφής 
ασφαλισμένου μέσω Υπηρεσιών 
μιας Στάσης (Υ.Α. Κ1-802/24-3-11) 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15261
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?doc=15274&version=2011/04/14
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15270
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15269
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15271
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15273
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15268


 
    
 

του Απριλίου της κατάθεσης όλων 
των δηλώσεων (εισοδήματος και 
Φ.Π.Α.) που έχουν άμεσο εισπρακτι-
κό αποτέλεσμα για το Δημόσιο προ-
κειμένου να αμβλυνθούν οι δύσκο-
λες δημοσιονομικές συνθήκες που 
αντιμετωπίζει η Χώρα - πράγμα το 
οποίο ζήτησαν και οι παραπάνω πα-
ράγοντες του Υπουργείου αποφάσι-
σε να υποβάλει το Δ.Σ. υπόμνημα με 
προτεινόμενες καταληκτικές ημερο-
μηνίες κατανέμοντας όλες τις δηλώ-
σεις σε χρονικό ορίζοντα ανάλογα 
και με το φοροδοτικό ενδιαφέρον 
τους, δεδομένου ότι η εκκαθάριση 
πολλών εξ αυτών δεν παράγει άμεσο 
εισπρακτικό αποτέλεσμα.

Οι ημερομηνίες που αποφασίσθηκε 
να προταθούν είναι:

- ΦΠΑ χρεωστικά 1ου τριμ. 2011 και 
Μαρτίου μέχρι 29/4 – ηλεκτρονική 
υποβολή 
- Φ.Π.Α. πιστωτικά (αντίστοιχα) μέχρι 
16/5 – ηλεκτρονική υποβολή 
- Φ.Π.Α. εκκαθαριστικές – ηλεκτρονι-
κά – μέχρι 30/6/2011
- Δηλώσεις εισοδήματος Προσωπι-
κών Εταιριών που λήγουν 28/4 να 
υποβάλλονται μέσω ΓΓΠΣ μέχρι 28/4 
και πληρωμή μέχρι 29/4
- Για υποβολή δηλώσεων Προσωπι-
κών Εταιριών στις Δ.Ο.Υ. η καταλη-
κτική ημερομηνία – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
από ΑΦΜ – να είναι μέχρι 29/4
- Δηλώσεις Φ.Ε. Ατομικών Επιχειρή-
σεων φυσικών προσώπων Επιτη-
δευματιών και Ελευθέρων Επαγγελ-
ματιών, και Φ.Π. με εισοδήματα από 
συμμετοχές σε προσωπικές Εταιρίες 
– ηλεκτρονική υποβολή - μέχρι και 
30/6
- Καταχώρηση Ισολογισμών Α.Ε. μέ-
χρι και την ημερομηνία υποβολής 
των δηλώσεων Ν.Π.
- Υποβολή Δηλώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
μέχρι 31/05/2011 – ηλεκτρονική 
υποβολή 

- Φ.Α.Π. Νομικών Προσώπων μέχρι 
31/05/2011 – ηλεκτρονική υποβολή 

- Ε9 Νομικών Προσώπων μέχρι 
31/04/2011 – ηλεκτρονική υποβολή 
–
- Οριστική Φ.Μ.Υ. μέχρι 31/07/2011 – 
ηλεκτρονική υποβολή 
- Δηλώσεις Εισοδήματος Φ.Π. με ει-
σόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 
και συντάξεις αλλά και από γεωργικά 
εισοδήματα + Ε9 μέχρι και 31/7/11 – 
ηλεκτρονική υποβολή 
- Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευ-
τών μέχρι 30/9/11
- Πίνακες Φορολογικής αναμόρφω-
σης κλπ μέχρι 31/7/11
- Δηλώσεις Φ.Π.Α. λόγω αυτοελέγχου 
που είναι μηδενικές ή πιστωτικές (και 
καθώς είναι υποχρεωτική υποβολή 
τους για 1η φορά) μέχρι 30/9/11

Σε περίπτωση που δεν κατανοη-
θούν και δεν ικανοποιηθούν άμεσα 
και μάλιστα εντός των επόμενων 
ημερών, ήτοι μέχρι τις 27-4-2011, τα 
εύλογα και δίκαια αιτήματα του Κλά-
δου με κοινή αποδοχή των προτάσε-
ων όλων των εμπλεκομένων μερών, 
πάνω στο εύλογο χρονοδιάγραμμα, 
με στόχο την μη απώλεια εσόδων για 
το Κράτος, το Δ.Σ., εξουσιοδοτήθηκε 
να αξιολογήσει τα υφιστάμενα δεδο-
μένα στις 27/4 και να αποφασίσει για 
κινητοποιήσεις του Κλάδου.

Η μη αλλαγή, εκ μέρους του Υπουρ-
γείου, των συνδυασμένων καταλη-
κτικών ημερομηνιών που με κάθε 
υπευθυνότητα προτείνουμε – σε 
συνδυασμό με τις αργίες του Πάσχα 
και της Πρωτομαγιάς - ενδέχεται να 
οδηγήσει στην πραγματική «φυσική 
αδυναμία» ηλεκτρονικής υποβολής 
δηλώσεων φυσικών προσώπων εκ 
μέρους των Συναδέλφων στις 2 και 3 
Μαΐου, γεγονός που ενδεχόμενα να 
εκληφθεί, εντελώς λανθασμένα, ως 
«λευκή απεργία» του Κλάδου.

Έκτακτη σύνοδος της Ολομέλειας των Προέδρων 
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Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 25/19-04-2011
Ενεργοποίηση της Συμφωνίας με 
τη Γερμανία για ηλεκτρονική ανα-
ζήτηση πληροφοριών. 

ΠΟΛ.1085/2011 Χρόνος ενημέρω-
σης του βιβλίου εσόδων - εξόδων 
από τον πράκτορα κρατικών λα-
χείων και παιγνίων

Απόφαση 521/18-04-2011
Συμπλήρωση των Βιομηχανικών 
ειδών του ΠΙΝΑΚΑ 2 του άρθρου 
9 περί υποβολής τιμοκαταλόγων 
- προαναγγελία μεταβολής τιμών 
κ.λπ. της Α.Δ 7/09 όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύ

Αρ.Πρωτ 32442/2011 (20/04/2011) 
- Αναλήψεις δαπανών ανελαστι-
κού χαρακτήρα.

Π.Δ. 35/2011 (19/04/2011) - Τρό-
πος υπολογισμού της ιδίας συμμε-
τοχής του επενδυτή και καταβολής 
της ενίσχυσης για τις επενδύσεις 
που υπάγονται στο Ν. 3908/2011.

ΠΟΛ. 1083/2011 (18/04/2011) - 
Κοινοποίηση των διατάξεων του 
άρθρου 22 του Ν. 3943/2011 σχε-
τικά με την προσαύξηση ποσών 
φόρου και εισφοράς πλοίων Α΄ 
κατηγορίας με αναπροσαρμογή 
των συντελεστών φόρου και ει-
σφοράς αυτών για την πενταετία 
2011-2015.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 27/2011 
(19/04/2011) - Αρμόδιο Υποκα-
τάστημα για την απόδοση στους 
ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
των Παροχών Ασθενείας και τη 
θεώρηση βιβλιαρίων υγείας.

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15272
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?doc=15276&version=2011/04/18
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15275
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15282
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15278
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15262
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?show=last&doc=15271
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Επιστολή-άποψη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.σχετικά με τις καταληκτικές προθεσμίες υποβαλλόμενων 

δηλώσεων και καταστάσεων Οικονομικών Ετών 2011 και 2012-19/4/2011

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,
Σε συνέχεια της από 023/05-04-11 επι-
στολής μας και της χθεσινής Ολομέλει-
ας των Προέδρων της Ομοσπονδίας 
παρουσία και Ενώσεων μη Μελών μας 
από όλη την Ελλάδα στην οποία είχαμε 
την τιμή της παρουσίας σας και της το-
ποθέτησης σε θέματα που τέθηκαν από 
ένα τμήμα των Προέδρων, λόγω πίεσης 
χρόνου από την πλευρά σας, σας κοινο-
ποιούμε με την παρούσα τις αποφάσεις 
που έλαβε η Ολομέλεια των Προέδρων 
που αφ’ ενός δεσμεύουν το Δ.Σ. και αφ’ 
ετέρου αποδεικνύουν την υπευθυνότη-
τα της μόνης Ομοσπονδίας που εκπρο-
σωπεί τον Κλάδο των Ελευθέρων Επαγ-
γελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών 
που εσείς αποκαλέσατε «τον 3ο πυλώνα 
στην διαδικασία για την είσπραξη των 
δημοσίων εσόδων».
Η Ολομέλεια, αφού άκουσε τις τοποθε-
τήσεις των εκπροσώπων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών αλλά και τις προτάσεις 
και τοποθετήσεις των Προέδρων, λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι:
Ø το σύστημα του Taxis net παρουσιάζει 
μεγάλες δυσκολίες για την ομαλή ηλε-
κτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων 
και ουσιαστικά o σημερινός τρόπος λει-
τουργίας μας στερεί το αναγκαίο εργα-
λείο για την ολοκλήρωση της δουλειάς 
μας
- η καθυστέρηση στην συνεργασία εται-
ριών πληροφορικής και ΓΓΠΣ δεν μας 
επιτρέπει την αυτόματη υποβολή των 
δηλώσεων με αποτέλεσμα διπλή εργα-
σία και χαμένο πολύτιμο χρόνο
- την ανάγκη για ολοκλήρωση εντός του 
Απριλίου της κατάθεσης όλων των δη-
λώσεων (εισοδήματος και Φ.Π.Α.) που 
έχουν άμεσο εισπρακτικό αποτέλεσμα 
για το Δημόσιο προκειμένου να αμβλυν-

θούν οι δύσκολες δημοσιονομικές συν-
θήκες που αντιμετωπίζει η Χώρα - πράγ-
μα το οποίο ζήτησαν και οι παραπάνω 
παράγοντες του Υπουργείου
- την αυξανόμενη πιθανότητα για διενέρ-
γεια λαθών ή παραλείψεων υπό την πίε-
ση του χρόνου αβ ισχύσουν οι υφιστά-
μενες καταληκτικές ημερομηνίες (καθώς 
μεσολαβούν σειρά αργιών)
- το ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής υπο-
βολής των δηλώσεων συνδυάστηκε με 
την «εδώ και τώρα» τακτοποίηση ταμει-
ακών υποχρεώσεων προς το Ο.Ε.Ε.
- την άνευ προηγουμένη ταλαιπωρία που 
αναγκάζονται να υπαχθούν χιλιάδες Φ.Π. 
που πρέπει να πάνε στα Κ.Ε.Π. και στις 
Δ.Ο.Υ. για να πάρουν κλειδάριθμο (κω-
δικούς) και της μη μεταβίβασης αυτής 
της δυνατότητας και στους Πιστοποιη-
μένους Λογιστές – Φοροτεχνικούς από 
την ΓΓΠΣ αποφάσισε να υποβάλει το Δ.Σ. 
υπόμνημα με προτεινόμενες καταληκτι-
κές ημερομηνίες κατανέμοντας όλες τις 
δηλώσεις σε χρονικό ορίζοντα ανάλογα 
και με το φοροδοτικό ενδιαφέρον τους, 
δεδομένου ότι η εκκαθάριση πολλών εξ 
αυτών δεν παράγει άμεσο εισπρακτικό 
αποτέλεσμα.
Οι ημερομηνίες που αποφασίσθηκε να 
προταθούν (με την αναγκαία προϋπόθε-
ση ότι το «Νέο Taxis» θα λειτουργεί ΧΩ-
ΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & για μεγάλο χρονικό 
διάστημα ΓΙΑ ΚΑΘΕ φορολογικό αντικεί-
μενο) είναι:
1. Οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήμα-
τος Προσωπικών Εταιριών (πλην ΕΠΕ) 
με βιβλία Γ’ κατηγορίας μέχρι 28/4 και οι 
πληρωμές μέχρι 29/4 (όπως και οι Εται-
ρίες με βιβλία Β’ Κατηγορίας) (αφορά 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υποβολή) καθώς τώρα 
προβλέπεται μέχρι 15/4
2. Για υποβολή δηλώσεων Προσωπικών 

Εταιριών (πλην Ε.Π.Ε.) στις Δ.Ο.Υ. η κα-
ταληκτική ημερομηνία – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
από ΑΦΜ – να είναι μέχρι 29/4
3. Οι δηλώσεις των Ε.Π.Ε. να πάνε μαζί 
με τις Α.Ε., Συνεταιρισμούς ( η εφαρμο-
γή του ν.3943/2011 απαιτεί εγκυκλίους) 
δηλ. από 10-23/5 ενώ για την ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΗ υποβολή μέχρι 31/5/11.
4. Καταχώρηση Ισολογισμών Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 
μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των 
δηλώσεων Ν.Π.
5. Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων με 
άσκηση ατομικού επαγγέλματος (ανε-
ξάρτητα από βιβλία) ή με εισόδημα από 
ενοίκια, ή με δαπάνες διαβίωσης ή από-
κτησης περιουσιακών στοιχείων και από 
συμμετοχή σε εταιρία (Ο.Ε.,Ε.Ε., κοινωνία) 
μέχρι 30/6 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υποβολή
6. Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων + Ε9 
με εισόδημα από Γεωργική εκμετάλλευ-
ση, Μισθούς, Συντάξεις κλπ μέχρι 31/7 
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υποβολή
7. Περιοδικές Φ.Π.Α. Α΄τριμ 2011 μέχρι 
29/4
8. Περιοδικές Φ.Π.Α. Μαρτίου 2011 μέχρι 
29/4
9. Πιστωτικές – μηδενικές περιοδικές 
Φ.Π.Α. των ανωτέρω περιόδων μέχρι και 
16/5
10. Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. για επιχειρή-
σεις με Γ’ βιβλία μέχρι 30/6 (από 23/5)
11. Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. για επιχειρή-
σεις με Β΄βιβλία 30/6 (από 12/4)
12. Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. (χρεωστική) 
όσων έχουν «αυτοέλεγχο» μέχρι 30/6
13. Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. (μηδενική ή 
πιστωτική) όσων έχουν «αυτοέλεγχο» 
μέχρι 30/9
14. Φ.Α.Π. Νομικών Προσώπων μέχρι 
31/05/2011 – ηλεκτρονική υποβολή
15. Ε9 Νομικών Προσώπων μέχρι 
31/07/2011 – ηλεκτρονική υποβολή –

Προς τον
Γεν. Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων κο ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΠΕΛΕΡΗ
Κοινοποίηση:
· Υφυπουργό Οικονομικών κ. ΚΟΥΣΕΛΑ
· Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
· Γενικό Γραμματέα Οικονομικών κο ΗΛΙΑ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗ
· Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κο ΔΙΟΜΗΔΗ ΣΠΙΝΕΛΛΗ

Θέμα: Η άποψή μας σχετικά με τις καταληκτικές προθεσμίες υποβαλλόμενων δηλώσεων 
και καταστάσεων Οικονομικών Ετών 2011 και 2012

συνέχεια στη σελίδα 5
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16. Οριστική Φ.Μ.Υ. (Ε7) μέχρι 31/07/2011 
– ηλεκτρονική υποβολή –
17. Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευ-
τών μέχρι 30/9/11
18. Πίνακες Φορολογικής αναμόρφωσης 
κλπ μέχρι 31/7/11
19. ΟΛΕΣ οι υπόλοιπες συγκεντρωτικές 
καταστάσεις να πάνε μέχρι 30/9 (μέσω 
ΓΓΠΣ)
20. Δηλώσεις Φ.Π. με μηδενικά ή αφορο-
λόγητα εισοδήματα – ηλεκτρονική υπο-
βολή - μέχρι 30/9/11
Επιπρόσθετα ζητάμε να αποσαφηνι-
σθούν τα ακόλουθα:
μέχρι πότε μπορεί να πληρωθεί μια ηλε-
κτρονικά σταλμένη δήλωση νομικού 
προσώπου ;
Εάν υπάρχει αυτοέλεγχος σε πιο ποσό θα 
γίνει φορολογική αναμόρφωση ;

Κύριε Γενικέ

Ο χρόνος κυλάει αμείλικτα και οι εκκρε-
μότητες συσσωρεύονται χωρίς να επιλύ-

ονται με «δελτία τύπου».
Η Ολομέλεια αποφάσισε ότι σε περίπτω-
ση που η Πολιτική Ηγεσία δεν δει με την 
δέουσα προσοχή τα προβλήματα και 
δεν ικανοποιηθούν άμεσα - και μάλιστα 
εντός των επόμενων ημερών, ήτοι μέχρι 
τις 21/4/2011 ώστε να υπάρξει από την 
πλευρά των Συναδέλφων ο αναγκαίος 
προγραμματισμός - τα εύλογα και δί-
καια αιτήματα του Κλάδου με αποδοχή 
του συνόλου των προτάσεων, βάσει 
του υλοποιήσιμου (και άνευ επιπτώσε-
ων στα δημόσια έσοδα) κατατεθέντος 
χρονοδιαγράμματος, με ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟ 
την μη απώλεια εσόδων για το Κράτος 
τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, το 
Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε να αξιολογήσει 
τα υφιστάμενα δεδομένα στις 27/4 και 
να αποφασίσει για κινητοποιήσεις του 
Κλάδου.
Σε κάθε περίπτωση εφιστούμε την προ-
σοχή της Πολιτικής Ηγεσίας και των Υπη-
ρεσιακών παραγόντων στο εξής πιθανο-
λογούμενο γεγονός:

Η μη αλλαγή, εκ μέρους του Υπουργεί-
ου, του πλέγματος των καταληκτικών 
ημερομηνιών που με κάθε υπευθυνότη-
τα προτείνουμε – σε συνδυασμό με τις 
αργίες του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς 
- ενδέχεται να οδηγήσει στην πραγμα-
τική «φυσική αδυναμία» ηλεκτρονικής 
υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώ-
πων εκ μέρους των Συναδέλφων στις 2 
και 3 Μαΐου, γεγονός που ενδεχόμενα 
να εκληφθεί, εντελώς λανθασμένα, ως 
«λευκή απεργία» του Κλάδου.
Ο Κλάδος θέλει και μπορεί να είναι αρω-
γός στην προσπάθεια για την ενίσχυση 
των Δημοσίων Εσόδων, όμως χρειαζό-
μαστε τα «εργαλεία» που απαιτούν οι 
υποχρεώσεις που αναλάβαμε, για λογα-
ριασμό και προς όφελος των πελατών 
μας, έναντι του Δημοσίου.
Αλλιώς οι προγραμματισμοί και οι προ-
ϋπολογισμοί κινδυνεύουν θα αποδει-
χθούν λανθασμένοι και όχι εξ αιτίας των 
προθέσεων του Κλάδου μας. Αλλού θα 
πρέπει να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι.

Επιστολή-άποψη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.σχετικά με τις καταληκτικές προθεσμίες υποβαλλόμενων 
δηλώσεων και καταστάσεων Οικονομικών Ετών 2011 και 2012-19/4/2011

Διατελούμε με εκτίμηση
για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                        Ο Γ. Γραμματέας
Πανίδης Αβραάμ                       Πατέλης Γ. Νικόλαος   

Με ανακοίνωσή της η ΠΟΦΕΕ ενημερώνει 
πως ύστερα από σημερινή τηλεφωνική  
επικοινωνία με το Υφυπουργό Οικονομι-
κών κο Δημήτριο Κουσελά, παρατείνεται 
η προθεσμία ηλεκτρονικής  υποβολής 
των εκκαθαριστικών Φ.Π.Α. μέχρι  και 
την Τετάρτη 27 Απριλίου 2011. 

Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Οικονομικών 
με την ΠΟΛ.1075/2011, ορίζει ότι ατομι-
κές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας 
του Κ.Β.Σ., μπορούν να υποβάλλουν στις 
ΔΟΥ τις δηλώσεις Φορολογίας Εισοδή-
ματος από τις 18 Απριλίου μέχρι τις 5 
Μαΐου ανάλογα με το ΑΦΜ. 

Οι Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ. 

Παράταση για εκκαθαριστικές και δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος

που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ. και όσες έχουν ως αντικείμενο ερ-
γασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτό-
ρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη με-
σιτεία ασφαλειών ή αν συμμετέχουν σε 
εταιρεία ή κοινοπραξία με Γ΄ κατηγορίας 
βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
των οποίων η δήλωση Φορολογίας ΕΙσο-
δήματος η οποία λήγει στις 15 Απριλίου 
2011 ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., εφόσον οι δη-
λώσεις υποβάλλονται μέσω Δ.Ο.Υ., στην 
περίπτωση υποβολής μέσω διαδικτύου, 
ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 
28η Απριλίου 2011 ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. 
Σε περιπτώσεις που καθίσταται αδύνα-
τη η επικοινωνία με το ειδικό δίκτυο του 
TAXISNET ή στις περιπτώσεις που δεν 
υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
υποβολής των δηλώσεων των ατομικών 

επιχειρήσεων των ελεύθερων επαγγελ-
ματιών και των εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινο-
πραξιών, Κοινωνιών κ.τ.λ.) και λόγω της 
υποχρεωτικής εφαρμογής για πρώτη 
φορά υποβολής των δηλώσεων τους 
μέσω του διαδικτύου, παρέχεται η ευ-
χέρεια υποβολής των δηλώσεων αυτών 
στις Δ.Ο.Υ., εντός πέντε εργάσιμων ημε-
ρών από την καταληκτική ημερομηνία 
λήξης των δηλώσεων μέσω διαδικτύου. 
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοι-
χείων ακινήτων έτους 2011, που υπο-
βάλλονται στη Δ.Ο.Υ., ορίζεται στις ίδιες 
ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσε-
ων και ελευθέρων επαγγελματιών με Γ 
κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ.
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Στα επίπεδα του 2003 «υποτιμήθηκαν» 
οι μισθοί ελέω κρίσης και πλέον το φά-
σμα της φτώχειας απειλεί όλο και πε-
ρισσότερους Ελληνες. 

Είναι δε πρωτόγνωρο για τα ελληνικά 
δεδομένα το γεγονός ότι ο κίνδυνος 
της φτώχειας μετατοπίζεται από τους 
ηλικιωμένους στα νεότερα ζευγάρια 
και τους εργαζομένους. 

Πέρυσι η μείωση των αποδοχών σε 
πραγματικές τιμές (μαζί με τον πληθω-
ρισμό) έφτασε το 13,5% για τους δημο-
σίους υπαλλήλους, το 11,3% για τους 
συνταξιούχους και ξεπέρασε ακόμη και 
το 14% στον ιδιωτικό τομέα. 

Μάλιστα εντός του τρέχοντος έτους 
αναμένεται ραγδαία επιδείνωση της 
κατάστασης, αφενός γιατί οι μέσες 
αμοιβές θα μειωθούν περαιτέρω κατά 
5% με 5,7% και αφετέρου επειδή ανα-
μένεται έξαρση της ανεργίας. 

Το μέσο ποσοστό ανεργίας για το 2011 
υπολογίζεται στο 15% με 16,5% και 
μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους 
πιθανολογείται ότι θα αγγίξει το 18%, 
ποσοστό το οποίο μεταφράζεται σε 

Στα επίπεδα του 2003 υποτιμήθηκαν μισθοί και συντάξεις
1.000.000 ανέργους. 

Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία περι-
λαμβάνονται στην ετήσια Εκθεση της 
Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία πα-
ρουσίασε χθες στη γενική συνέλευση 
των μετόχων ο διοικητής της ΤτΕ, κ. 
Γιώργος Προβόπουλος. 

Πιο αναλυτικά, για το «κούρεμα» των 
αποδοχών το 2010, που γύρισε την 
αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών 
πολλά χρόνια πίσω, σημειώνεται πως οι 
σε πραγματικούς όρους αμοιβές μειώ-
θηκαν κατά 13,5% για τους δημοσίους 
υπαλλήλους και 9,5% για τους απασχο-
λούμενους στις ΔΕΚΟ. 

Οι μέσες συντάξεις υποχώρησαν 
κατά 11,3%. 

Στον ιδιωτικό τομέα, και με εξαίρεση 
τον τραπεζικό κλάδο, εκτιμάται ότι το 
40% με 50% των μισθωτών αντιμετώ-
πισαν περικοπές αποδοχών της τάξης 
του 10%. Οι απώλειες εισοδήματος, 
αφού υπολογιστεί και ο πληθωρισμός, 
ξεπερνά το 14%. 

«Ετσι υπολογίζεται ότι η αγοραστική 

δύναμη των αποδοχών υποχώρησε για 
τους δημοσίους υπαλλήλους σε επί-
πεδο χαμηλότερο του 2003, ενώ στο 
σύνολο της οικονομίας μειώθηκε κατά 
μέσο όρο σε επίπεδο χαμηλότερο σε 
σχέση με το 2006», αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά στην έκθεση. 

Φέτος, όπως όλα δείχνουν, οι αμοιβές 
αναμένεται να γυρίσουν κι άλλα χρό-
νια πίσω, μια και η ΤτΕ προβλέπει ότι 
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους 
οι αποδοχές θα μειωθούν εκ νέου κατά 
5% με 5,7% σε μέσα επίπεδα. 

Και βέβαια στην Εκθεση δεν έχουν 
ληφθεί υπόψη οι νέες περικοπές στα 
επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων 
αλλά και στις πρόσθετες αμοιβές των 
υπαλλήλων στις ΔΕΚΟ, που προαναγ-
γέλθηκαν μέσω του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής, το οποίο παρουσίασε την περα-
σμένη Παρασκευή η κυβέρνηση. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι στον τραπεζικό 
τομέα οι δαπάνες προσωπικού μειώθη-
καν πέρυσι κατά 4,6%, ενώ για φέτος οι 
εκπρόσωποι των τραπεζών έχουν ζητή-
σει «κούρεμα» της τάξης του 10%. 

Πηγή: www.imerisia.gr

Παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου -με 
εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομι-
κών- η προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου 
2010, αναφορικά με τον χρόνο και τον 
τρόπο θεώρησης του χειρόγραφου βι-
βλίου εσόδων- εξόδων ή της μηνιαίας 
κατάστασης του βιβλίου εσόδων- εξό-
δων από τους πράκτορες κρατικών λα-
χείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και 

Παρατείνεται η θεώρηση βιβλίων από τους πράκτορες 
κρατικών λαχείων και παιγνίων

συναφή), καθώς και με το χρόνο ενη-
μέρωσής του με τις συναλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν από 1η Ιουλίου 
2010 έως και 31 Μαρτίου 2011. 

Σύμφωνα με το υπουργείο, η παράτα-
ση δόθηκε αφού ελήφθησαν υπόψη οι 
λόγοι που επικαλούνταν οι υπόχρεοι, 
και ειδικότερα η εσφαλμένη αντίληψή 

Πηγή: www.in.gr

τους περί μελλοντικής απαλλαγής τους 
από την τήρηση βιβλίου εσόδων- εξό-
δων και τη μη θεώρηση από κάποιους 
έως σήμερα βιβλίου εσόδων- εξόδων, 
καθώς οι προμήθειες των επιτηδευμα-
τιών αυτών καλύπτονται από την εκκα-
θάριση του αντίστοιχου φορέα, χωρίς 
να υπάρχει υποχρέωση έκδοσης στοι-
χείων παροχής υπηρεσιών.


