
 

Προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για 

άμεσες βελτιώσεις των υφιστάμενων 

ρυθμίσεων της φορολογίας, των 

φορολογικών διαδικασιών και του 

τρόπου λειτουργίας της 

φορολογικής διοίκησης. 
 

 

Ακινα,  30/07/2015 

 

 

Προσ τoν Αναπλθρωτι Υπουργό Οικονομικών  
κ. Τρφφωνα Αλεξιάδθ 

 

Γενικά 

Η Διοίκθςθ και τα Μζλθ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αντιλαμβανόμενοι τθν ευκφνθ τουσ απζναντι ςτθν 
Ελλθνικι Οικονομία και με μόνο γνϊμονα τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι τόςο τθν αφξθςθ των 
Δθμοςίων Εςόδων μζςα από τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ αλλά και τθν προςζλκυςθ  
νζων επενδφςεων μζςω τθσ δθμιουργία ενόσ ςτακεροφ και δίκαιου φορολογικοφ ςυςτιματοσ 
κατακζτει το παρόν ζγγραφο με καταγραφι όχι μόνον ςκζψεων αλλά και ςυγκεκριμζνων 
προτάςεων που μποροφν ακόμθ και να ςυμπεριλθφκοφν ςαν προτάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ 
διαπραγμάτευςθσ με τουσ Θεςμοφσ κακϊσ κα προςδϊςουν τθν αναγκαία ϊκθςθ ςτθν ανάπτυξθ 
που πρζπει μετά από 6 χρόνια φφεςθσ να ειςζλκει επιτζλουσ θ Ελλάδα που ςτθρίηεται ςτθν 
Μικρομεςαία Επιχείρθςθ που κατάφερε να επιβιϊςει και ςιμερα αναμζνει από τθν Κυβζρνθςθ να 
τθσ δϊςει τα απαραίτθτα εργαλεία για ανάπτυξθ και εξωςτρζφεια. 

Γνωρίηουμε ότι πολλά από αυτά που ςιμερα προτείνουμε είναι και ςτο δικό ςασ ςχεδιαςμό 
και επομζνωσ κα είμαςτε ςυμπαραςτάτεσ ςασ ςτο δφςκολο ζργο να πείςετε – μζςω τθσ 
ςυςςωρευμζνθσ γνϊςθσ και εμπειρίασ τθσ ομάδασ εργαςίασ που διακζτουμε – όποιον αμφιςβθτεί 
τθν δυνατότθτα ςυμβολισ τουσ ςτθν ανάπτυξθ αλλά και ςτθν αφξθςθ των εςόδων.  
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 Πιςτεφουμε ότι πρζπει να επανζλκει το ενιαίο αφορολόγθτο όριο για όλα τα φυςικά 
πρόςωπα και να γίνει μείωςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι για τα κζρδθ από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα του 26% ι 33% (ι 33,4% όταν διανζμονται κζρδθ). Σο φψοσ των 12.000 € 
αποτελεί μια ρεαλιςτικι και δίκαιθ πρόταςθ τθσ παροφςασ Κυβζρνθςθσ θ οποία ςυμπίπτει με 
τθν εδϊ και χρόνια δικι μασ κζςθ. 

 Είναι άδικο και πζρα από κάκε λογικι να επιβάλλεται φόροσ ςε πολφ χαμθλά ειςοδιματα ι 
ακόμα και μθδενικά μζςω των υπερβολικϊν τεκμθρίων ι «δαπανϊν διαβίωςθσ».  

 Επιπλζον ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ 29% από το πρώτο ευρώ δεν αφινει κανζνα 
περικώριο ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και επομζνωσ τόνωςθσ τθσ απαςχόλθςθσ, 
ενϊ αποτελεί το κίνθτρο για μεταφορά τθσ επιχειρθματικισ ζδρασ για λόγουσ 
ανταγωνιςτικότθτασ αλλά και επιβίωςθσ ςε γειτονικζσ μασ χϊρεσ που μάλιςτα ανικουν και 
ςτθν Ε.Ε. 

 Κατάργθςθ ι ςθμαντικι μείωςθ του τζλουσ επιτθδεφματοσ. ιμερα κερδοφόρεσ και μθ 

επιχειριςεισ, επαγγελματίεσ με ελάχιςτουσ τηίρουσ ι με υψθλά ειςοδιματα επιβαρφνονται με 

ιςόποςο αντίςτροφα προοδευτικό τζλοσ επιτθδεφματοσ. Ουςιαςτικά «τιμωρείται» θ 

προςπάκεια τόνωςθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ με τθν δθμιουργία ενόσ υποκαταςτιματοσ.  

 Αναπροςαρμογι υπολογιςμοφ του ΕΝΦΙΑ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ νζα κατάςταςθ που ζχει 

διαμορφωκεί ςτθν αγορά  των ακινιτων (νζεσ χαμθλότερεσ αξίεσ) αλλά και τθν φπαρξθ 

δανειακισ επιβάρυνςθσ ι και προςθμείωςθσ.  τθν τελευταία περίπτωςθ κα μποροφςε να 

εκπίπτει ζνα ποςοςτό των τόκων από το ποςό του ΕΝΦΙΑ (ιςοδφναμο μζτρο: τζλοσ επί του 

επιτοκίου ςε όλα τα ςτεγαςτικά πλθν τθσ πρϊτθσ κατοικίασ). Θα πρζπει να 

αναπροςαρμοςκοφν οι αντικειμενικζσ ι να υπάρξει νζο ςφςτθμα υπολογιςμοφ ςε ςυνδυαςμό 

με τθν απόφαςθ του τΕ. 

 Μεςοπρόκεςμα, κα πρζπει να υπάρξει κακολικι ςταδιακι μείωςθ των ςυντελεςτών ΦΠΑ 

(ζςτω και 1%). Σο παράδειγμα τθσ μείωςθσ ςτο ΦΠΑ εςτίαςθσ απζδειξε ότι χαμθλότεροι 

ςυντελεςτζσ μποροφν να προκαλζςουν καλφτερα οικονομικά αποτελζςματα (ςε αντίκεςθ με 

τθν εξίςωςθ ςτον φόρο πετρελαίου που μείωςε δραματικά τα δθμόςια ζςοδα). 

 Επαναφορά του αφορολόγθτου αποκεματικοφ για τισ παραγωγικζσ ΜΜΕ, με τθν 

προχπόκεςθ επανεπζνδυςθσ μζρουσ των κερδϊν και αφξθςθσ κζςεων απαςχόλθςθσ.  

Φοροδιαφυγι 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζχει υποβάλλει διαχρονικά τεκμθριωμζνεσ προτάςεισ για τθν κατ’ αρχιν 

αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου αυτοφ και ςτθ ςυνζχεια για τθν πλιρθ εξάλειψι του, προτάςεισ 

οι οποίεσ εφ όςον γίνουν δεκτζσ κα κζςουν μια ιςχυρι βάςθ, για ζνα νζο εκνικό φορολογικό 

ςφςτθμα το οποίο κα επιβραβεφει τισ προςπάκειεσ ετϊν για τθν εμπζδωςθ φορολογικισ 

ςυνείδθςθσ, κα μειϊνει δραματικά το δθμοςιονομικό κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ και δεν κα 

δικαιϊνει τουσ αςυνεπείσ και κατ’ επάγγελμα φοροφυγάδεσ αποδίδοντασ μακροχρόνια οφζλθ 

ςτο κοινωνικό ςφνολο. 
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1. Από ςυςτάςεωσ τθσ θ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προτείνει τθν κακιζρωςθ μακιματοσ φορολογικισ 
ςυνείδθςθσ ςτα ςχολεία ϊςτε οι μακθτζσ να μακαίνουν τθν κοινωνικι υφι και ανάγκθ τθσ 
απόδοςθσ των φόρων και όχι τθν αποφυγι τουσ ωσ «θρωικι πράξθ». 

2. Θα πρζπει να δοκεί θ δυνατότθτα για τθν εξυγίανςθ ιςολογιςμϊν επιχειριςεων (μζτρο 
που κα φζρει άμεςθ ειςροι χρθμάτων ςτα δθμόςια ταμεία). Θζλουμε οι επιχειριςεισ να 
κάνουν μια νζα αρχι αλλά όλεσ λίγο ι πολφ «ςζρνουν» βαρίδια του παρελκόντοσ. Αυτό 
που αναφζρει ςαν δυνατότθτα ο ν.4308/2014 για τα Ε.Λ.Π. μπορεί να αποτελζςει εργαλείο 
εςόδων για το Δθμόςιο. 

3. ε περίπτωςθ που υπάρξει πολιτικι απόφαςθ με νομοκετικι παρζμβαςθ, όπωσ 
ανακοινϊκθκε, για περαίωςθ ειςοδθμάτων ανζλεγκτων χριςεων μζχρι 31/12/2014 ι 
νομιμοποίθςθ κατακζςεων ςτο εξωτερικό ι ςτο εςωτερικό αυτι να ζχει ενιαίο κοινό 
ςυντελεςτι, να λαμβάνει υπόψθ τθσ το ςφνολο τθσ προςαφξθςθσ περιουςίασ και όχι μόνο 
μετρθτϊν. Φυςικά ςε τζτοια περίπτωςθ πρζπει να γίνει με μικρό ςυντελεςτι για να 
υπάρχει ανταπόκριςθ και να ςυνδεκεί με επαναπατριςμό κεφαλαίων 

4. Ανεξαρτθτοποίθςθ του επαγγζλματοσ του λογιςτικι - φοροτεχνικοφ για να μπορζςει να 
κάνει τθν δουλειά του χωρίσ πιζςεισ και επθρεαςμοφσ προσ το ςυμφζρον όλων μασ. 

5. Άμεςθ δθμιουργία επιτροπισ που κα διορκϊςει τα κακϊσ κείμενα και τισ ςτρεβλϊςεισ που 
υπάρχουν  ςτουσ δφο νζουσ νόμουσ 4172 και 4174 /2013 με ςυμμετοχι τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

 

Αλλαγι πολιτικισ για τα πρόςτιμα του Ν.4174/2013 

6. ε αντιδιαςτολι με τθν αυςτθρι διαδικαςία επιβολισ ποινϊν, ζχουμε προτείνει τθ 
δθμιουργία μιασ πρωτοβάκμιασ Συμβουλευτικισ Υπθρεςίασ που κα αςκεί προλθπτικό 
ζλεγχο παρζχοντασ προτάςεισ, διεξόδουσ, λφςεισ ςτισ επιχειριςεισ και όχι ποινζσ για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ (αυτόσ ο ρόλοσ μπορεί να αποδοκεί ςε νζεσ δομζσ 
ςυμβουλευτικισ, κοινωνικοφσ εταίρουσ μζςω προγραμμάτων ΕΠΑ).  

 

Προτείνουμε: 
 

7. Πρζπει να αναπροςαρμοςκοφν και να μειωκοφν δραςτικά τα Πρόςτιμα 2.500 ευρώ που 
αφοροφν λάκθ με κοινό ποςό προςτίμου, τόςο για απλογραφικά όςο και για 
διπλογραφικά, κυριολεκτικά «για ψφλλου πιδθμα» αλλά και γενικότερα πρζπει να 
επαναπροςδιοριςκεί το ποινολόγιο  ςε ςθμερινζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ. 

8. Το ιςόποςο πρόςτιμο του άρκρου 59 και το 60 (για τουσ παρακρατοφμενουσ φόρουσ και 
για όςουσ εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία υποβολισ διλωςθσ) πρζπει οπωςδιποτε να 
καταργθκοφν ι τουλάχιςτον να γίνει δικαιότερο διότι είναι υπερβολικά υψθλά. Να 
υπάρχει δυνατότθτα επαναφοράσ ςυμβιβαςμοφ και καταβολισ ενόσ μειωμζνου ποςοφ 
όπωσ παλαιά κακϊσ αυτό είναι και δίκαιο μζτρο αλλά δθμιουργεί και άμεςθ αφξθςθ 
εςόδων. 

9. Το πρόςτιμο του άρκρου 54 παρ. 1 των 100,00€, για δθλϊςεισ πλθροφοριακοφ χαρακτιρα 
κλπ, πρζπει να μθδενιςκεί ι να γίνει το πολφ 30€. 
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10. Για τισ περιπτϊςεισ υποβολισ εκπρόκεςμων τροποποιθτικών δθλϊςεων φορολογίασ 
ειςοδιματοσ ενώ ζχει προθγθκεί εμπρόκεςμθ αρχικι, να ιςχφςει ότι και για το ΦΠΑ και 
τουσ παρακρατοφμενουσ (να μθν υπάρχει πρόςτιμο εάν ζχει γίνει εμπρόκεςμθ αρχικι). 

 

Φορολογικζσ διαδικαςίεσ – Διόρκωςθ αδικιών –  
Προκεςμίεσ για το φορολογικό ζτοσ 2014 και επόμενα 

Προτείνουμε - Επιςθμαίνουμε: 

 

11. Ρεαλιςτικι καταλθκτικι θμερομθνία για τισ δθλϊςεισ φυςικϊν και νομικϊν  προςϊπων για  
το ζτοσ 2014  είναι θ 30/9/2015 με ενοποίθςθ των δόςεων πλθρωμισ. Η τραπεηικι αργία 
ζχει δθμιουργιςει τεράςτιο πρόβλθμα ςε όλουσ τουσ πολίτεσ φυςικά πρόςωπα και 
επιχειριςεισ. 

12. Νομοκετικι τροποποίθςθ επίςθσ χρειάηεται και θ προκεςμία υποβολισ των φορολογικϊν 
δθλϊςεων για τθ χριςθ 2015 (δθλϊςεισ που κα υποβλθκοφν εντόσ του 2016) από 30/4 ςε 
30/6.  Δεν γίνεται πρϊτα να υποβάλλουν τα φυςικά πρόςωπα και μετά τα νομικά αλλά και 
δεν υπάρχει ο αναγκαίοσ χρόνοσ για ολοκλιρωςθ τθσ υποβολισ ακόμθ και αν το ςφςτθμα 
ανοίγει ακριβϊσ ςτισ 01/02. 

13. Είναι ανάγκθ και νζασ παράταςθσ του πολφ καλοφ μζτρου τθσ ρφκμιςθσ των 100 δόςεων 
και κεωροφμε ότι πρζπει να λθφκεί μζριμνα για νομοκετικι παρζμβαςθ θ ρφκμιςθ αυτι 
να είναι ςυνεχισ π.χ. ζωσ το τζλοσ του ζτουσ 2015 για εξυπθρζτθςθ και πολλϊν ελζγχων 
που δεν πρόλαβαν να ολοκλθρωκοφν. 

14. Είναι άμεςθ θ ανάγκθ για τθν ζκδοςθ , θ τθν κατάργθςθ  τθσ Κ.Υ.Α. για ςυναλλαγζσ με τα 
προνομιακά κράτθ του Ν.4321/2015 διότι αυτι τθν ςτιγμι υπάρχει νομοκετικό κενό. Σα 
προβλιματα πολλά και ςίγουρα κα εντακοφν με το λάκοσ ςκεπτικό που φαίνεται ςε πρϊτθ 
ανάγνωςθ να περιζχει ο νόμοσ που επιχειρεί να διορκϊςει εν μζρει θ αναμενόμενθ Τ.Α. . 
Ελπίηουμε θ ορκϊσ αποφαςιςκείςα δθμόςια διαβοφλευςθ αλλά και τα υπομνιματα των 
φορζων – που κάλυψαν και τθν άποψι μασ – να βοθκιςουν προσ τθν μείωςθ τθσ 
γραφειοκρατίασ ςε επιχειριςεισ που πραγματοποιοφν ςυνικεισ ςυναλλαγζσ κακθμερινά 
με Βουλγαρία ι Κφπρο. Άλλωςτε θ διακίνθςθ εντόσ τθσ Ε.Ε. ελζγχεται πολφπλευρα. 
Εξάλλου ςτα κείμενο με τα προ απαιτοφμενα προσ τουσ κεςμοφσ αναφζρεται ότι κα 
καταργθκεί. 

15. Να προςδιοριςτοφν αντικειμενικοί και ςαφείσ κανόνεσ για τισ ζμμεςεσ τεχνικζσ ελζγχου 
που κα δθμοςιοποιθκοφν. ιμερα ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ωσ μζτρο τεκμθρίωςθσ 
ακροίηονται απλά οι κατακζςεισ των φορολογοφμενων χωρίσ να λαμβάνονται υπ’ όψιν 
ακόμθ οφτε και θ μεταφορά ποςϊν ςε άλλο λογαριαςμό.  

16. Άμεςθ διόρκωςθ των ΠΟΛ.1056/2-3-15 &ΠΟΛ.1113/2-6-2015 για τθν νζα μζκοδο 
υπολογιςμοφ επιςφάλειασ απαιτιςεων που ζμμεςα νομοκετεί κακϊσ εξαιρεί τον 
μθειςπραχκζντα ΦΠΑ – που όμωσ αποδόκθκε ςτο Δθμόςιο – από τθν δυνατότθτα 
ςυνυπολογιςμοφ ςτθν επιςφάλεια που κεωρείται δαπάνθ. Σο Δθμόςιο ζχει απαίτθςθ να 
τιμολογθκοφν ποςά, να αποδοκεί μθ ειςπραχκζντα ΦΠΑ και δεν το αναγνωρίηει οφτε ςαν 
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δαπάνθ. Ποιο είναι το αίςκθμα που δθμιουργεί το μζτρο μπορείτε εφκολα να το 
αντιλθφκείτε. 

17. Για τθν περίπτωςθ δικαιϊματοσ κατάκεςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ να επανζλκει το 
ποςοςτό προκαταβολισ των βεβαιωμζνων προςτίμων ςτο 20% από 50% που είναι 
ςιμερα και αποτελεί ςτοιχείου ζμμεςου εκβιαςμοφ τθσ φορολογικισ αρχισ. 

18. Επαναφορά τθσ ιςχφοσ του μζτρου τθσ ςυλλογισ αποδείξεων για όλα τα φυςικά 
πρόςωπα. Προτείνεται, να εκπίπτει το ςφνολο των αποδείξεων όλων των 
επαγγελματικών κλάδων και όλων των φορολογουμζνων κατά ζνα ποςοςτό από το 
ειςόδθμα, και το υπόλοιπο αυτοφ να φορολογείται με βάςθ τθν υφιςτάμενθ φορολογικι 
κλίμακα και να «κτίηεται» ζτςι το όποιο ποςό αφορολόγθτου. Η εφαρμογι ενόσ τζτοιου 
ςυςτιματοσ κα «ενεργοποιοφςε» τθν φορολογικι ςυνείδθςθ των υπόχρεων, παρζχοντάσ 
τουσ ζνα ιςχυρό κίνθτρο κακολικισ και ενςυνείδθτθσ ςυλλογισ αποδείξεων. Σο ποςό 
φόρου που κα χακεί από το αφορολόγθτο κα υπερκαλυφκεί με τον ΦΠΑ τον αποδείξεων 
που δεν ηθτοφνται ςιμερα, αλλά και με τον φόρο των επιχειριςεων λόγω αφξθςθσ κερδϊν. 

19. Το μζτρο τθσ ωφζλειασ φόρου με ςυγκζντρωςθ αποδείξεων να ιςχφςει για όλα τα 
ειςοδιματα. Σα οφζλθ ςτα Δθμόςια Ζςοδα κα είναι πολλαπλάςια του εκπιπτόμενου 
φόρου. 

20. τθν ΠΟΛ.1113/2-6-15 γίνεται αναφορά ςτθν ζκπτωςθ αςφαλιςτικών ειςφορών από τθν 
Ομόρρυκμθ εταιρεία μόνο αν ζχει τεκεί ςε αδράνεια υπάρχουςα τυχόν ατομικι 
επιχείρθςθ (ςτθν περίπτωςθ  που ςυμμετζχει ο Ομ. Εταίροσ ςε ΟΕ και ςε ατομικι 
επιχείρθςθ) . Ο τρόποσ που αναγράφεται ςτθν εγκφκλιο αφινει να εννοθκεί ότι ζπρεπε να 
είχε τεκεί ςε αδράνεια ςτο μθτρϊο. Επειδι πολλά επαγγζλματα όπωσ και το δικό μασ 
προχποκζτουν τθν φπαρξθ ατομικισ ζςτω και χωρίσ ζςοδα παρακαλοφμε για άμεςθ 
διόρκωςθ τθσ αναφοράσ «ςε αδράνεια» με αναφορά ςτθν φπαρξθ εςόδων που 
καλφπτουν το ποςό των αςφαλιςτικών ειςφορών. 

 Οι επιχειρθματίεσ κα πρζπει να μποροφν να επιλζγουν από ποφ κα γίνεται θ 
αφαίρεςθ των αςφαλιςτικών ειςφορών (Ο.Α.Ε.Ε.) ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ τουσ 
ςε προςωπικζσ εταιρίεσ πζραν τθσ ατομικισ τουσ ιδιαίτερα όταν αυτι δεν ζχει 
κζρδθ για να καλυφκοφν οι ειςφορζσ.  

 

21. Παραμζνει θ κζςθ μασ για υποβολι φακζλων τεκμθρίωςθσ ενδοοµιλικϊν ςυναλλαγϊν 20 
θμζρεσ μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ για υποβολι των δθλϊςεων φορολογίασ νομικϊν 
προςϊπων ι κατ’ ελάχιςτο μζχρι τθν υποβολι τθσ Φορολογικισ διλωςθσ. Για τα 
απλογραφικά βιβλία πρζπει να υπάρχει απαλλαγι τθσ διαδικαςίασ 

22. Είναι απαραίτθτθ θ ζκδοςθ τθσ τροπολογίασ για τα πρατιρια καυςίμων που είχαν 
παραγγείλει ςυςτιματα ειςροϊν - εκροϊν (φπαρξθ δελτίου παραγγελίασ) και 
κακυςτζρθςαν οι προμθκευτζσ τθν εγκατάςταςι τουσ με αποτζλεςμα να αντιμετωπίηουν 
φοβερά άδικα πρόςτιμα. Πρζπει να υπάρχουν μεταβατικζσ διατάξεισ. 

23. Για λόγουσ δικαιοςφνθσ και ίςθσ μεταχείριςθσ μεταξφ ατομικϊν επιχειριςεων και νομικϊν 
προςϊπων (ιδιαίτερα ςε περίοδο φφεςθσ και κρίςθσ)πρζπει να καταςτεί εφικτόσ ςτθν 
περίπτωςθ των ατομικών επιχειριςεων θ δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ ηθμίασ ςτισ 
επόμενεσ 5 χριςεισ. Σιμερα οι ατομικζσ επιχειριςεισ «χάνουν» τθ ηθμιά όταν 
φορολογοφνται με τεκμαρτό τρόπο ςε μια ηθμιογόνο χριςθ. 

24. Διόρκωςθ του λάκουσ ςτθν νομοκετικι αλλαγι που αφορά τθν δωρεάν παραχϊρθςθ 
αγροτεμαχίων από ςυγγενείσ οι οποίοι δεν είναι αγρότεσ (ςυνταξιοφχοι, μιςκωτοί κλπ) 
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Αναγκαίεσ μεταβολζσ ςε κζματα διακοπισ ι 
μεταβίβαςθσ επιχείρθςθσ – Λοιπά  

25. Οι εκπρόκεςμεσ διακοπζσ επιχειριςεων (προ του 2010) να ζχουν κακολικι διάρκεια χωρίσ 
θμερομθνία λιξθσ. ιμερα θ προκεςμία είναι 31/12/2015 μετά από παρατάςεισ. 

26. Η μεταβίβαςθ επιχείρθςθσ (οικογενειακισ) για λόγουσ υγείασ ι ςυνταξιοδότθςθσ ςε 
ςυγγενι Α’ βακμοφ κα πρζπει να γίνεται με τθν μθ καταβολι οπουδιποτε φόρου και   με 
απλι διαδικαςία. 

27. Δθμιουργία μόνιμθσ ομάδασ εργαςίασ για παρακολοφκθςθ τρεχόντων κεμάτων τόςο των 
επιχειριςεων όςο και των φορολογουμζνων με τθν ςυμμετοχι τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Θα βοθκιςει 
ςθμαντικά ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και ςτθν πρόλθψθ κακισ νομοκζτθςθσ. 

28. Αναγκαία είναι θ επαναςφςταςθ τθσ Επιτροπισ ςτα πλαίςια του παλαιοφ αρ. 70Α ανά 
Περιφζρεια με προεδρεφοντα Δικαςτικό και ςυμμετοχι των κοινωνικϊν φορζων . 

29. Στθν διαδικαςία θλεκτρονικισ υποβολισ των ςυμφωνθτικών να ενςωματωκοφν όλα τα 
ςυμφωνθτικά και να μθν χρειάηεται διπλι υποβολι καταςτάςεων και από τουσ δφο 
ςυμβαλλομζνουσ. Να αρκεί θ κατάκεςθ από τον λιπτθ των υπθρεςιϊν (πελάτθ) και μόνο  
θ αποδοχι από  τον πάροχο των υπθρεςιϊν. 

30. Μετατροπι του επιδόματοσ ανεργίασ ςε επίδομα εργαςίασ: Είναι προτιμότερο να δίνονται 
χριματα από το κράτοσ ςτον άνεργο μζςω του εργοδότθ, ζτςι ϊςτε κάκε άνεργοσ να 
προςφζρει εργαςία. 

 

Θεςμικά αιτιματα του Κλάδου  

31. Είναι απαραίτθτθ θ άμεςθ κακιζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, θ οποία κα 
ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αςφάλεια των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και ςτθν εμπζδωςθ 
τθσ κεςμικισ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ επιχειριςεων, Λογιςτικϊν γραφείων και φορολογικϊν 
αρχϊν. Να γίνει με τον ίδιο τρόπο που δόκθκε ςτουσ υμβολαιογράφουσ και τουσ 
Εκτελωνιςτζσ 

32. Η πιςτοποίθςθ πρζπει να προχωριςει και να ολοκλθρωκεί άμεςα χωρίσ διαδικαςία 
εξετάςεων από τουσ ιδθ αςκοφντεσ ΝΟΜΙΜΑ το επάγγελμα και χωρίσ εξαιρζςεισ ςφμφωνα 
με τον Ν.3842/2010 που παραμζνει ςε ιςχφ. 

33. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μπορεί και  πρζπει να είναι κεςμικόσ ομιλθτισ τόςο του Τπουργείου όςο και 
τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ωσ θ μοναδικι Ομοιοεπαγγελματικι Ομοςπονδία ςτον χϊρο των Λογιςτϊν – 
Φοροτεχνικϊν Ελεφκερων Επαγγελματιϊν. 

34. Ο εξουςιοδοτθμζνοσ Λογιςτισ – που εμφανίηεται ςτο ςφςτθμα του Taxisnet-και οι 
υπάλλθλοί του να μθν χρειάηονται επιπλζον εξουςιοδοτιςεισ για ενζργειεσ ςτισ Δ.Ο.Υ 
ςτο όνομα των πελατών τουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι Δ.Ο.Τ. πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν 
πλθροφόρθςθ που αφορά τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ ςε κάποιο Λογιςτικό Γραφείο. Ζτςι 
κα ελζγχεται θ ευκφνθ του προςερχόμενου ςτθν Δ.Ο.Τ. ιμερα ηθτοφν χειρόγραφεσ 
εξουςιοδοτιςεισ. Οι Επαγγελματικζσ Σαυτότθτεσ που χοριγθςε το Ο.Ε.Ε. κινδυνεφουν να 
πεταχτοφν ςτα άχρθςτα. 
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35. Ζγκριςθ τθσ δυνατότθτασ για κακοριςμό φπαρξθσ επαγγελματικοφ λογαριαςμοφ για 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ χριςθ πλθρωμών πελατών μασ (ςαν Λογιςτικά Γραφεία) ο οποίοσ κα 
γνωςτοποιείται και ςτο Μθτρϊο και θ διακίνθςθ δεν κα αποτελεί αντικείμενο ελζγχου εάν 
φυςικά οι χρεϊςεισ ιςοφνται με τισ πιςτϊςεισ για πλθρωμζσ προσ το Δθμόςιο και τα 
Αςφαλιςτικά Σαμεία. Επίςθσ να υπάρξει μζριμνα και οδθγία προσ τουσ ελεγκτικοφσ 
μθχανιςμοφσ – για τθν ιδιαιτερότθτά μασ αυτι - για τουσ ελζγχουσ αυτοφ του είδουσ ςε 
υναδζλφουσ. 

 

Συγκεντρωτικζσ τιμολογίων αγορών – πωλιςεων  

36. Οι ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ τιμολογίων (ι Μ.Τ.Φ.) να υποβάλλονται  ετιςιεσ με όριο 
απαλλαγισ υποβολισ τα 300,00€ και ςτο ςφςτθμα υποβολισ να οριςκεί όριο 
διαςταφρωςθσ  ςε επίπεδο 1 ευρϊ και όχι λεπτοφ. 

37. Οι ιδθ εκκρεμοφςεσ υποβολζσ του 2014 αλλά και 2015 μζχρι ςιμερα να μποροφν να 
υποβλθκοφν πλζον με ζνα ενιαίο αρχείο και όχι υποχρεωτικά ςπαςτά ανά τρίμθνο.  

38. Εναλλακτικά, το όριο απαλλαγισ υποβολισ να γίνει 100€ (με απλοποιθμζνο τιμολόγιο ι 
απόδειξθ) με υποβολι ςε τρίμθνθ θ εξάμθνθ βάςθ, με δυνατότθτα υποβολισ εντόσ 
διμινου και τελικισ τροποποίθςθσ πριν τθν υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ κατά τουσ 
πρϊτουσ μινεσ του επόμενου ζτουσ χωρίσ τθν υποβολι προςτίμων. 


