
Συλλυπητήρια επιστολή της Παράταξης ΠΟΦΕ-Ε 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, για τον 

συνάδελφο και εκλεγμένο στη ΣΤΑ, 
ΣΤΕΦΑΝΟ ΧΑΡΜΑΝΤΑ

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                           Αθήνα  5-4-2013

Η ΠΟΦΕ-Ε με την αναγγελία της απώλειας του εκλεκτού συναδέλφου 
και εκλεγμένου αντιπροσώπου στην Συνέλευση των Αντιπροσώ-
πων του Ο.Ε.Ε., ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΑΡΜΑΝΤΑ εκφράζει τα  θερμά συλλυ-

πητήρια προς τους οικείους του και την οικογένεια του. Η ΠΟΦΕ-Ε αντί στε-
φάνου θα καταθέσει χρηματικό ποσό, υπέρ αναπαύσεως του εκλιπόντος 
συναδέλφου στη φιλανθρωπική οργάνωση «Κιβωτός του Κόσμου» και με 
εκπροσώπους της θα παραστεί  στην νεκρώσιμη ακολουθία.   
Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ έδωσε πολλά στον κλάδο, και υπηρέτησε επάξια 
τις συνδικαλιστικές θέσεις στις οποίες τον έστελναν με την ψήφο εμπιστοσύ-
νης οι συνάδελφοι Λ/Φ. Για  το ήθος και την ανθρωπιά του θα μένει αξέχαστος 
στις καρδιές μας. Το χώμα της Αττικής γης που θα τον σκεπάσει ας είναι ελα-
φρύ. Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ Στέφανε. 

Οι Αντιπρόσωποι Συνάδελφοι στη ΣΤΑ ΤΟΥ ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Α΄Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Ο.Ε.
Τα λοιπά μέλη

  Πανίδης Αβραάμ,      Καμπάνης Βασίλειος,     Πατέλης Νικόλαος,
Παρχαρίδης Βασίλειος,   Καρκαντός Γεώργιος,     Νησιούδη Σύλβια,

Παναγάκος Αγησιλαος,   Χριστόπουλος Γεώργιος.

Περιοδ ική  Ενημερωτ ική  Έκδοση  σε  Λογ ιστ ικά  & Φοροτεχν ικά  θέματα
•  Α ρ ι θ μ ό ς  Φ ύ λ λ ο υ  1 6 3  • 8  Α π ρ ι λ ί ο υ  2 0 1 3

.:: επιγραμματικά::.
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Οποίος συνάδελφος έχει 

κάποια πρόταση για την 

καλύτερη εικόνα του 

Newsletter μπορεί να 

επικοινωνήσει με τον κ. 

Κωνσταντινίδη στο εξής 

email: konidisk@otenet.gr

-   Έκδοση θεωρημένης από-
δειξης παροχής  υπηρεσιών 
αντί αθεώρητου τιμολογίου

- Ειδικό φορολογικό καθεστώς 
για νέες επιχειρήσεις, που 
προβαίνουν σε προσλήψεις 
προσωπικού, προερχόμενο 
αποκλειστικά από τις λίστες 
ανεργίας του ΟΑΕΔ.

- Δημοσίευση ισολογισμών - 
Ενημέρωση Γ.Ε.ΜΗ.

- Από 9 Μαΐου οι δηλώσεις Ο.Ε. 
& Ε.Ε. - Οδηγίες για την ηλε-
κτρονική υποβολή των δηλώ-
σεων και της κατάστασης φο-
ρολογικής αναμόρφωσης 
 Προαιρετική και φέτος η συ-
μπλήρωση του ισολογισμού



 
    
 

Αριθ.πρωτ.: ΔΟΣ Α 1053151 ΕΞ 
26.3.2013 
Καθορισμός των μη συνεργάσι-
μων κρατών με βάση τις διατάξεις 
της παραγράφου 5 του άρθρου 
51Α του ΚΦΕ για το έτος 2013

ΠΟΛ.1056/26.3.2013 
Υποχρέωση υποβολής των ερ-
γολαβικών συμβολαίων, που συ-
νάπτονται μεταξύ δικηγόρου και 
εντολέα του, στην Δ.Ο.Υ. του δικη-
γόρου 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: οικ. 
12598/3.4.2013 
Απόδοση δαπάνης για αγορά γυα-
λιών οράσεως 

Αρ. πρωτ.: ΔΝΥΔ 1056719 ΕΞ 
2.4.2013 
Υπολογισμός παραβόλου για προ-
σφυγές δικαστικών λειτουργών 

Αρ. πρωτ.: 29013/4.4.2013 
Καταβολή βοηθήματος αυτοτε-
λώς και ανεξαρτήτως απασχολου-
μένων κατ` εφαρμογή της παρ. 2 
του άρθρου 44 του ν.3986/2011 
(Α` 152) 

Αριθ. πρωτ.: 16016/2022/3.4.2013 
Εφαρμογή της αριθμ. 
8913/1089/2013 κ.υ.α. 

Αγορανομική Διάταξη 
1/15.3.2013 
Τροποποίηση της Αγορανομικής 
Διάταξης 4/2012 ως προς το άρ-
θρο 1 

Αρ. πρωτ.: οικ. 521/26.3.2013 
Καταβολή επιδομάτων σε δικαιού-
χους προγραμμάτων οικονομικής 
ενίσχυσης ΑμεΑ 

 Έκδοση θεωρημένης απόδειξης παροχής 
υπηρεσιών αντί αθεώρητου τιμολογίου

Με την από 31.1.2013 αίτησή σας που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου ρωτάτε εάν είναι νόμιμο να δέχεστε θεωρημένες αποδείξεις 
παροχής υπηρεσιών και θεωρημένα τιμολόγια αντί αθεώρητων τιμολο-

γίων από αντισυμβαλλόμενους σας επιτηδευματίες υπό το πρίσμα των διατάξεων 
του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.- Υποπαρ. Ε1 του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012) που αντικατέστησε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοι-
χείων (Π.Δ. 186/1992).

Επί του ανωτέρω ερωτήματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 και παρ. 1 του άρ-
θρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. προκύπτει ότι για την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απει-
κόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 
(Δημόσιο, νομικά πρόσωπα, επιτροπές ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα κ.λ.π.) σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός 
της χώρας, εκδίδεται αθεώρητο τιμολόγιο, σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 
από τις οποίες προέκυπτε ότι ο επιτηδευματίας εξέδιδε σε άλλο επιτηδευματία θε-
ωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και ο ελεύθερος επιτηδευματίας εξέδιδε 
θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

2. Επίσης, όπως έχει διευκρινιστεί με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/4.1.2013 
(Άρθρο 9, παράγραφος 1), τα τιμολόγια του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ, καθώς και τα 
στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου, ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή μηχανο-
γραφικής έκδοσής τους, εκδίδονται αθεώρητα και χωρίς σήμανση από μηχανισμό 
ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988. Σημειώνεται ότι με το προισχύσαν καθεστώς του Κ.Β.Σ. 
τα τιμολόγια που εκδίδονταν μηχανογραφικά έφεραν σήμανση από μηχανισμό 
ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 
2523/1997 (ποινολόγιο) κατ΄ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν για συγκε-
κριμένη συναλλαγή έχει εκδοθεί το μη προσήκον φορολογικό στοιχείο, εφόσον 
το εκδοθέν περιλαμβάνει τουλάχιστον τα δεδομένα του προβλεπόμενου, έχει εκ-
δοθεί στον οριζόμενο γι΄ αυτόν χρόνο και φέρει θεώρηση στην περίπτωση που 
απαιτείται.

4. Από τα παραπάνω αναφερθέντα προκύπτει ότι η έκδοση θεωρημένης από-
δειξης παροχής υπηρεσιών ή θεωρημένου τιμολογίου (ή αντίστοιχων στοιχείων 
σημασμένων από ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988 επί μηχανογραφικής έκδοσης) αντί 
αθεώρητου ή χωρίς σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ τιμολογίου από υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών προς άλλο υπόχρεο, δεν συνιστά παράβαση ούτε για τον εκδότη 
ούτε για τον λήπτη, εφόσον βεβαίως εκδίδονται για πραγματικές συναλλαγές και 
από τους πραγματικά συμβαλλόμενους.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης
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http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16046
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16047
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16086
http://logistikoskosmos.blogspot.gr/2013/04/a-1056719-242013.html
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16089
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16090
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16091
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16097


 
    
 

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 
Γ99/20/2.4.2013 
Σχετικά με την εφαρμογή του μέ-
τρου εξαίρεσης των υπηρεσιών 
Συντάξεων από τη συναλλαγή με 
το κοινό κατά μία ημέρα εβδομα-
διαίως 

ΠΟΛ.1068/3.4.2013 
Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων του έκτου κεφα-
λαίου του Πτωχευτικού Κώδικα 
(ΠτΚ) «Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης 

Κ.Υ.Α. αριθ. 9296/300/1.4.2013 
Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πι-
στοποίησης Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξη-
ράς - Λιμένος 

Κ.Υ.Α. αριθμ. 9289/299/28.3.2013 
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορ-
τωτών - καθορισμός δικαιολογη-
τικών για την άσκηση του επαγ-
γέλματος του Φορτοεκφορτωτή 
ξηράς και λιμένος 

Κ.Υ.Α. αριθμ. 34566/ΙΑ/12.3.2013 
Τροποποίηση της αριθμ. 
10135/18−11−2012 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός ποσού 
παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012» 

Ειδικό φορολογικό καθεστώς για νέες επιχειρήσεις, 
που προβαίνουν σε προσλήψεις προσωπικού, 

προερχόμενο αποκλειστικά από τις λίστες ανεργίας 
του ΟΑΕΔ.

Απαντώντας στην αριθ. 3976/14.11.12 ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή η 
βουλευτής κα Σκόνδρα Ασημίνα και σε ζητήματα δικής μας αρμοδιότητας, 
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Με τις διατάξεις των παραγράφου 1 έως 7 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010, 
δόθηκαν κίνητρα για την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, για τα 
νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του ΚΦΕ, των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο συνεχόμενες 
διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής πε-
ριόδου, ο συντελεστής φορολογίας κερδών που ορίζεται από τα άρθρα 109 και 10 
του ίδιου νόμου, μειώνεται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση 
ότι ο αριθμός των εργαζόμενων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας 
διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστι-
κές περιόδους. Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη 
των δύο διαχειριστικών περιόδων και αν σε κάποια προκύπτει ζημιά, η μείωση 
του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των επόμενων διαχειριστι-
κών περιόδων και μέχρι να συμπληρωσούν δύο διαχειριστικές περίοδοι ευνοϊκής 
φορολογικής μεταχείρισης. Τα ίδια ισχύουν και για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, στα οποία παρέχεται μείωση 
των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων κατά ποσοστό 20%.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 64 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) ορίζεται, ότι για τους υπόχρεους της παραγραφου 
4 του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω νόμου (ΟΕ, EE, κλπ), ο συντελεστής υπολογισμού 
της προκαταβολής φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 52 μειώνεται κατά πο-
σοστό πενήντα τοις εκατό (50%) κατά τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από την έναρ-
ξη της δραστηριότητάς τους. 

3. Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 
ΚΦΕ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παραγράφου 1 του άρθρου 
1 του ν.4110/2013 που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, ορίζεται 
ότι για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες 
με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα 
τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελε-
στής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις 
εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Πολιτική Ηγεσία, παρά τις υφιστάμενες δύσκο-
λες οικονομικές συνθήκες, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία, 
στήριξη και ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και την ενίσχυση της 
απασχόλησης. 

Εξάλλου, η ειδική φορολόγηση των εταιριών που θα δημιουργηθούν στο εξής και 
θα προσλάβουν προσωπικό αποκλειστικά και μόνο από τον ΟΑΕΔ, δεν αντιμετω-
πίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών προς το παρόν με δεδομένη τη δημοσιο-
νομική κατάσταση της χωράς.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
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Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 11/4.4.2013 
Χορήγηση βοηθήματος ανεργίας 
σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ στις 
περιπτώσεις διακοπής του επαγ-
γέλματος 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16092
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16093
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16094
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16095
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16096
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16099


 
    
 

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 
090/11/20.3.2013 
Ορισμός των αρμοδιοτήτων που 
ασκούνται από τα Γραφεία Κοινω-
νικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Κ.Υ.Α. αριθ. 
2/17805/0022/13.3.2013 
Καθορισμός αποδοχών των δημο-
σιογράφων που απασχολούνται με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
στους φορείς που υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του 
άρθρου 4 και της παρ. 1α του άρ-
θρου 31 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 
226), όπως ισχύει 

Αρ. πρωτ.: 969/40170/1.4.2013 
Οδηγίες σχετικά με την εφαρμο-
γή του άρθρου 36 παρ. 8 του ν. 
4061/2012 

Αρ. πρωτ.: 14932/1083/2.4.2013 
Παροχή διευκρινίσεων επί της 
εγκατάστασης του συστήματος 
εισροών-εκροών στα πρατήρια 
υγρών καυσίμων της Χώρας 

Δημοσίευση ισολογισμών - Ενημέρωση Γ.Ε.ΜΗ.

Με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός υποχρεώ-
σεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» και ειδικότε-
ρα στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα εξής : 

"Άρθρο 232
1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε 
άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικα-
θίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα 
της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εται-
ρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα 
της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέ-
ονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. 
λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο 
οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Με-
ρίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, 
εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα 
πανελλαδικής κυκλοφορίας."
 Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής (δηλαδή, για να αναρτούν νόμιμα οι ΑΕ και 
οι ΕΠΕ) στην ιστοσελίδα τους και όχι στις εφημερίδες τις δημοσευτέες πράξεις και 
στοιχεία τους (π.χ. Προσκλήσεις, οικονομικές καταστάσεις /ισολογισμό κλπ), θα 
πρέπει είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοα-
πογραφής είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., η 
οποία γίνεται μετά από συμπλήρωση και υποβολή αίτησης/ δήλωσής τους (όπως 
η συνημμένη παρούσα) και αφού καταβληθεί παράβολο 10, 00 €, όποτε οι υπηρε-
σίες ΓΕΜΗ θα προβαίνουν στις κατωτέρω ενέργειες: 

- καταχωρούν την αίτηση/ δήλωση,
- δίνουν ΚΑΚ,
- συμπληρώνουν το σχετικό πεδίο “website” της εφαρμογής του ΓΕΜΗ και
- ανεβάζουν στη δημοσιότητα σχετική ανακοίνωση, ως εξής : 
«Την __-___-201__ καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με 
Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ________ η από __-___-201__ αίτηση/ δήλω-
ση της ιστοσελίδας (www____________________) της Εταιρείας με επωνυμία 
«____________________», το διακριτικό τίτλο «____________» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
___________.

3. Επειδή στις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται σαφώς ότι : «Όπου στον κ.ν.. 2190/1920 
και ο 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ 
/ΤΑΕ ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευ-
τέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση 
αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας», συνεπώς διευκρινίζεται ότι 
πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή ιστοσελίδα της εταιρείας και όχι του εκπροσώπου, 
μετόχου κλπ περισσοτέρων ΑΕ.

4. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Ότι : Στη συνέχεια οι εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν 
κάθε φορά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, δεδομένου ότι, στο ίδιο ως άνω άρθρο 
232, ορίζεται ότι «οι προθεσμίες (όπως αυτές που προβλέπει ο ν. 2190/1920 και ο 
3190/1955) που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα (δηλαδή των 
20 ημερών πριν την συνέλευση) λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα 
που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο (δηλαδή στο ΓΕΜΗ) την ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα (δηλαδή δεν εκκινούν από την ημερομηνία της ανάρτησης). 
[Πχ Αν μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα γίνει τον Νοέμβριο, αλλά η γνωστοποίηση στο 
ΓΕΜΗ γίνει στις 15/12 και η συνέλευση συγκληθεί στις 31/12, τότε η ανάρτηση 
είναι εκπρόθεσμη και η συνέλευση μπορεί να πάσχει ή να προσβληθεί για ακύ-
ρωση].
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Άρειος Πάγος 31/2013 
Η καταγγελία της συμβάσεως ερ-
γασίας για οικονομικοτεχνικούς 
λόγους είναι καταχρηστική, όταν 
ο εργοδότης, προκειμένου να 
επιλέξει τους μισθωτούς που θα 
απολυθούν, παραλείπει να λάβει 
υπόψη και να συνεκτιμήσει τα ως 
άνω κριτήρια της αρχαιότητας, 
ηλικίας, οικονομικής και οικογε-
νειακής κατάστασης του καθενός, 
όπως επιβάλλεται από το καθήκον 
προνοίας που τον βαρύνει κατά τα 
άρθρα 651, 657, 658, 660, σε συν-
δυασμό με τα άρθρα 200, 281 και 
288 του ΑΚ και επιτάσσει την από-
λυση εκείνων για τους οποίους το 
μέτρο αυτό θα είναι λιγότερο επα-
χθές. 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16100
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16101
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16074
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16076
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16098


Δόθηκε στην δημοσιότητα η από-
φαση για την παράταση των δη-
λώσεων των ΟΕ-ΕΕ .

Στην συγκεκριμένη απόφαση δίνονται 
και οδηγίες για την υποβολή κατάστα-
σης φορολογικής αναμόρφωσης αλλά 
και οδηγίες για την ηλεκτρονική υπο-
βολή των εν λόγω δηλώσεων

Αναλυτικά

Τρόπος υποβολής της Δήλωσης Φορο-
λογίας Εισοδήματος των υποκειμένων 
σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 
4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994.
1. Υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω 
διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών 
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. , οι 
αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήματος Ν.Π. της παρ. 4 του 
άρθρου 2, ανεξάρτητα αν το προκύ-
πτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεω-
στικό, πιστωτικό ή μηδενικό, καθώς και 
οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις με 
αποκλειστικά χρεωστικό υπόλοιπο και 
τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα 
αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώ-
ματα ακινήτων (Ε2) και του μηχανογρα-
φικού δελτίου οικονομικών στοιχείων 
επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) 
συμπεριλαμβανομένων και των κατα-
στάσεων φορολογικής αναμόρφωσης. 
Αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 
έντυπα Ε3 (με συνημμένη εφαρμογή 
υποβολής φορολογικής αναμόρφω-
σης) και Ε2 (εφόσον συντρέχει περί-
πτωση) και ακολουθεί η υποβολή του 
σχετικών εντύπων. 
Η καταχώρηση των αναλυτικών στοι-
χείων του ισολογισμού είναι προαιρε-
τική. 
Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέ-
πονται από την οικεία απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, δεν συνυπο-
βάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον 
έλεγχο.
2. Οι πάσης φύσεως τροποποιητικές 
και συμπληρωματικές δηλώσεις καθώς 
και οι εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστω-
τικές δηλώσεις υποβάλλονται υποχρε-
ωτικά στην Δ.Ο.Υ. 
3. Επίσης, η δήλωση υποβάλλεται υπο-

χρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. όταν το νομικό 
πρόσωπο:
α. έχει κάνει διακοπή εργασιών έως 30 
Νοεμβρίου του οικείου οικονομικού 
έτους ( περίπτωση ε΄ παράγραφος 1 
άρθρο 64 Κ.Φ.Ε.) . 
β. ζητάει συμψηφισμό του χρεωστικού 
υπολοίπου, εν όλω ή εν μέρει, με απαι-
τήσεις κατά του δημοσίου σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του ν. 3943/2011. 
γ. έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή υποβάλλει 
με επιφύλαξη.
δ. είναι εταιρίες που ασχολούνται με 
την ανέγερση και πώληση ανεγειρό-
μενων οικοδομών ή την εκτέλεση δη-
μοσίων ή ιδιωτικών έργων και προσδι-
ορίζουν τεκμαρτά κέρδη (κωδ.100 της 
δήλωσης Ε 5) . 
ε. εταιρίες που υποβάλουν δηλώσεις 
για υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική 
περίοδο (περίπτωση γ, παραγράφου 1 
του άρθρου 64 Κ.Φ.Ε.).
στ. κάνει χρήση του μειωμένου συντε-
λεστή που προβλέπεται από τις δια-
τάξεις του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε. και 
συμπεριλαμβάνονται κέρδη από υπο-
καταστήματα που δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις του άρθρου αυτού. 
ζ. προέρχονται από μετατροπή ή με-
τασχηματισμό ή συγχώνευση ή απορ-
ρόφηση στο έτος της διαχειριστικής 
περιόδου.
η. είναι εταιρείες εκτελωνιστών στις 
οποίες συμμετέχουν περισσότερα των 
3 μελών.
-Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τε-
χνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της 
υποβολής της δήλωσης φόρου εισο-
δήματος νομικών προσώπων και των 
συνυποβαλλομένων εντύπων, η δήλω-
ση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός 10 
εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής στη Δ.Ο.Υ..

Ως τεχνική αδυναμία θεωρείται :

α.Όταν εμφανίζονται λάθος δεδομέ-
να από το Μητρώο TAXIS, είτε στο ΝΠ 
είτε στα μέλη με αποτέλεσμα να μην 
υπολογίζονται ορθά οι συντελεστές 
φορολόγησης. Στις περιπτώσεις αυτές 
ως αποδεικτικό στοιχείο μη δυνατότη-
τας υποβολής ηλεκτρονικά, αποτελεί 

η εκτύπωση της πρώτης και της τελευ-
ταίας σελίδας της φόρμας με τα πλήρη 
στοιχεία.
β.Όταν υπάρχει ασυμφωνία του πραγ-
ματικού ποσού προκαταβολής του 
προηγούμενου οικ. έτους με αυτό που 
είναι καταχωρημένο στο αρχείο προ-
καταβολών του TAXIS. Στις περιπτώ-
σεις αυτές ως αποδεικτικό στοιχείο μη 
δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικά, 
αποτελεί η εκτύπωση της πρώτης σελί-
δας της φόρμας με τα πλήρη στοιχεία 
και το ποσό του κωδικού 008. 
γ.Όταν εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν 
έχετε υποχρέωση υποβολής για το συ-
γκεκριμένο έντυπο και για το διάστημα 
αναζήτησης υποχρεώσεων που επιλέ-
ξατε» και εφόσον, το Ν.Π. είναι υπόχρεο 
σε υποβολή δήλωσης και έχει επιλεγεί 
από αυτό ο σωστός τύπος εντύπου Φ.Ε., 
τότε στις περιπτώσεις αυτές ως αποδει-
κτικό στοιχείο μη δυνατότητας υποβο-
λής ηλεκτρονικά, αποτελεί η εκτύπωση 
της σελίδας με το μήνυμα όπου εμφανί-
ζεται ο Α.Φ.Μ. του Ν.Π. 
Στις παραπάνω περιπτώσεις (α,β,γ) 
εφόσον ο φορολογούμενος διορθώσει 
την εικόνα του στο Μητρώο TAXIS θα 
μπορεί να υποβάλει τη δήλωση μέσω 
διαδικτύου.
Δ. Όταν εμφανίζονται λάθη και δεν επι-
τρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασί-
ας υποβολής. Στις περιπτώσεις αυτές η 
Γ.Γ.Π.Σ. διερευνά το πρόβλημα και στη 
συνέχεια αποστέλλει έγγραφο στην αρ-
μόδια Δ.Ο.Υ. για την εμπρόθεσμη παρα-
λαβή της δήλωσης.
-Προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η υποβολή δηλώσεων εταιρειών, οι 
οποίες έχουν εισοδήματα που απαλ-
λάσσονται της φορολογίας στο όνομα 
του νομικού προσώπου (οι κοινωνίες 
αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονται 
μέχρι 2 φορτηγά ή επιβατικά Δ.Χ., οι 
λοιποί υπόχρεοι της παραγράφου 4 
του άρθρου 2 που εκμεταλλεύονται 
ένα μόνο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης 
και οι συνιδιοκτησίες που συνεκμεταλ-
λεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι και 
δέκα (10) κόρους ολικής χωρητικότη-
τας, στις οποίες συμμετέχουν αποκλει-
στικά επαγγελματίες αλιείς, (άρθρο 64 
παρ. 7 του Κ.Φ.Ε.), θα γίνεται χρήση του 
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κωδικού 059 του εντύπου Ε5 , τόσο στο 
TAXIS (εφαρμογή της Δ.Ο.Υ.) όσο και 
στο TAXISNET (διαδίκτυο).
Ο κωδικός αυτός θα λειτουργεί ως μει-
ωτικός των κερδών που έχουν αναγρα-
φεί στον κωδικό 040 και προέρχονται 
από εισοδήματα που απαλλάσσονται 
της φορολογίας στο όνομα του νομι-
κού προσώπου. 
Ο κωδικός 048 θα περιλαμβάνει μόνο 
τα κέρδη για τα οποία το νομικό πρό-
σωπο πρέπει να φορολογηθεί. 
Η περιγραφή του κωδ. 059 συμπληρώ-
νεται με την αιτιολογία της εκάστοτε 
περίπτωσης από τον υποβάλλοντα.
4. Η υποβολή της δήλωσης φόρου ει-
σοδήματος (Ε5) με την χρήση ηλεκτρο-
νικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του 
ειδικού δικτύου TAXISnet πραγματο-
ποιείται από 9 Μαίου 2013.

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική υποβολή κατάστασης φο-
ρολογικής αναμόρφωσης
1. Η φορολογική αναμόρφωση υποβάλ-
λεται, σε όλες τις περιπτώσεις, αποκλει-
στικά μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων
2. Δεδομένου ότι η υποβολή των δηλώ-
σεων φορολογίας εισοδήματος γίνεται 
ηλεκτρονικά, η φορολογική αναμόρ-
φωση συνυποβάλλεται με το έντυπο 
Ε3 .
3. Επιπλέον σε περίπτωση που έχει 
υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 
και δεν συνυποβλήθηκε εκ παραδρο-
μής η φορολογική αναμόρφωση, τότε 
αυτή μπορεί να υποβληθεί υποχρεωτι-
κά ηλεκτρονικά μέσω της ανεξάρτητης 
εφαρμογής της ΓΓΠΣ.
4. Όταν από την ανωτέρω φορολογι-
κή αναμόρφωση προκύπτουν ποσά 
που έπρεπε να καταχωρηθούν στο Ε3, 
και συγκεκριμένα στον κωδικό 196 ή 
στους κωδικούς 564-567, τότε προκύ-
πτει υποχρέωση υποβολής σε έντυπη 
μορφή (χειρόγραφα), τροποποιητικών 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των 
πινάκων της κατάστασης φορολογικής 
αναμόρφωσης, θα εμφανίζεται προ-
ειδοποιητικό μήνυμα προκειμένου οι 

υπόχρεοι να επιβεβαιώνουν ότι η υπό-
ψη κατάσταση είναι μηδενική. 
6. Στις περιπτώσεις τροποποιητικής δή-
λωσης φορολογίας εισοδήματος λόγω 
της φορολογικής αναμόρφωσης , η 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα 
υποβάλλεται σε έντυπη μορφή (χειρό-
γραφα) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενώ η κα-
τάσταση φορολογικής αναμόρφωσης 
θα υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω δι-
αδικτύου, μέσω της ανεξάρτητης εφαρ-
μογής της ΓΓΠΣ.
7. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
τροποποίηση της δήλωσης φορολογί-
ας εισοδήματος αλλά απαιτείται η συ-
μπλήρωση του ΙV πίνακα με τους έμμε-
σους – παρακρατηθέντες φόρους τότε 
θα υποβάλλεται μόνο η κατάσταση 
φορολογικής αναμόρφωσης μέσω της 
ανεξάρτητης εφαρμογής υποβολής.

Άρθρο 3
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής 
και καταβολής του φόρου
Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν τη δή-
λωση φόρου εισοδήματος (Ε5) και 
καταβάλλουν το φόρο με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 
μέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν 
εντολή πληρωμής για την εφάπαξ ή με 
δόσεις καταβολή του φόρου, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία, σε τράπεζες 
που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο 
Οικονομικών για να παρέχουν την υπη-
ρεσία αυτή. Το σύστημα μετά την ορι-
στικοποίηση της υποβολής της δήλω-
σης παράγει το σημείωμα για πληρωμή 
του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτό-
τητα Πληρωμής», στοιχείο απαραίτητο 
για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην 
τράπεζα.
Σε περίπτωση που επιλέγεται η κα-
ταβολή του οφειλόμενου ποσού στις 
προβλεπόμενες από το νόμο δόσεις, 
στις συμβεβλημένες τράπεζες κατα-
βάλλεται μόνο η πρώτη δόση, ενώ το 
υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στην αρ-
μόδια Δ.Ο.Υ.
Όταν από τη δήλωση προκύπτει μη-
δενικό ή πιστωτικό αποτέλεσμα τότε 
η δήλωση θεωρείται ότι υποβλήθηκε 
κατά το χρόνο λήψης του μοναδικού 

αριθμού καταχώρησης.

Άρθρο 4
Ημερομηνία υποβολής
1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής, μέσω διαδικτύου, είναι η 31η Μα-
ΐου 2013.
2. Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, 
ισχύει και για τις εταιρίες που υποβά-
λουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδή-
ματός τους σε φυσική μορφή (χειρό-
γραφα) στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που 
προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικό-
τερη προθεσμία από τις διατάξεις του 
άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε.( περιπτώσεις δ΄. 
ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1).
3. Για τις χρεωστικές δηλώσεις ως χρό-
νος υποβολής της δήλωσης, θεωρείται 
ο χρόνος πληρωμής του οφειλόμενου 
ποσού (ολόκληρου ή της πρώτης δό-
σης κατά περίπτωση) στην τράπεζα. Για 
τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρό-
θεσμα, ο πρόσθετος φόρος που οφεί-
λεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
2523/1997 καταλογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα. 

Άρθρο 5
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από 
την Γ.Γ.Π.Σ., αμέσως μετά την λήξη προ-
θεσμίας υποβολής των δηλώσεων και 
την διαπίστωση της καταβολής του 
φόρου, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη 
καταχώρηση των βασικών στοιχείων 
παραλαβής και πληρωμής στο σύστη-
μα TAXIS .
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότη-
τα εμφάνισης του περιεχομένου των 
δηλώσεων Φόρου εισοδήματος καθώς 
και των συνυποβαλλόμενων εντύπων.

Άρθρο 6
Ισχύς της Απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για το οι-
κονομικό έτος 2013 και η ηλεκτρονική 
υποβολή της Δήλωσης Φόρου Εισοδή-
ματος και Απόδοσης του Φόρου με τη 
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι-
νωνίας μέσω διαδικτύου, είναι υποχρε-
ωτική.
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