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Θέμα: «Προτάσεις ΟΕΕ για επαγγελματικά θέματα των λογιστών - φοροτεχνικών
στο δεύτερο κύμα της πανδημίας».

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας
και από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου όλη η χώρα βιώνει ένα νέο lock down με
απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους.
Στο ήδη βεβαρημένο εργασιακό πλαίσιο λειτουργίας των λογιστικών γραφείων και
των αυτοαπασχολούμενων λογιστών – φοροτεχνικών, θα προστεθούν νέες
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα νέα μέτρα που έχει εξαγγείλει και θα εξαγγείλει
και στη συνέχεια η Κυβέρνηση.
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Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ο Φορέας των οικονομολόγων και των
λογιστών - φοροτεχνικών, κατανοώντας αφενός την κατάσταση στην οποία
περιέρχεται η ελληνική οικονομία και αφετέρου τα προβλήματα και τις δυσκολίες
των λογιστών – φοροτεχνικών να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές υποχρεώσεις
τους, προτείνει:
1. Λειτουργία λογιστικών – φοροτεχνικών γραφείων
Τα λογιστικά γραφεία να λειτουργούν με κλειστές τις πόρτες των γραφείων τους και
η επικοινωνία με τους πελάτες τους να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά, καθώς με τη χρήση των νέων τεχνολογιών η εξυπηρέτηση είναι
δυνατή και χωρίς την παρουσία των πελατών στα γραφεία τους, στις περισσότερες
περιπτώσεις. Σε έκτακτες περιπτώσεις η προσέλευση να γίνεται μόνο κατόπιν
τηλεφωνικής συνεννόησης και ραντεβού με τον λογιστή και μόνο όταν δεν δύναται
να εξυπηρετηθεί ο ενδιαφερόμενος ηλεκτρονικά.
Είναι δεδομένο ότι, μέσω των δραστηριοτήτων των λογιστών - φοροτεχνικών,
αποτυπώνεται και βεβαιώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των κρατικών φορολογικών
εσόδων και επομένως είναι σημαντικό να διασφαλισθεί στο μέγιστο βαθμό η
απρόσκοπτη και χωρίς συνέπειες συνέχιση της άσκησης του επαγγέλματός τους, με
την απαραίτητη λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας τους.
Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού ζητείται από το Υπουργείο
Υγείας και τον ΕΟΔΥ ο ορισμός ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων λειτουργίας
των γραφείων παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών και το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος - Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακά Τμήματα - να
είναι ο αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή τους.
2. Ασθένεια – θάνατος λογιστών – φοροτεχνικών λόγω COVID-19
Στις περιπτώσεις ασθένειας του λογιστή - φοροτεχνικού να προβλεφθεί παράταση
υποβολής όλων των δηλώσεων των εντολέων – πελατών του, που εξυπηρετούν μέσω
των κωδικών του ΟΕΕ και των εξουσιοδοτήσεων του Taxis, για το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα ασθένειας του λογιστή – φοροτεχνικού ή μέχρι νέας
εξουσιοδότησης σε περίπτωση θανάτου.
3. Επιστημονικό επίδομα
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Στην κατηγορία των δικαιούχων επιστημόνων για ειδική επιχορήγηση που θα
ανακοινώσει η Κυβέρνηση, να συμπεριληφθούν οι οικονομολόγοι και οι λογιστές φοροτεχνικοί ανεξαρτήτου μορφής εταιρείας.
4. Πρόσβαση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.
Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών το κοινό στις
δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά
κατόπιν ραντεβού. Οι λογιστές - φοροτεχνικοί, οι συνεργάτες της Πολιτείας για τη
διασφάλιση των κρατικών εσόδων, να έχουν ελεύθερη είσοδο, με την επίδειξη της
επαγγελματικής

τους

ταυτότητας,

κατόπιν

προηγούμενου

ραντεβού

με

προτεραιότητα και σε περίπτωση που δεν έχει προγραμματιστεί ραντεβού να
εξυπηρετούνται μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν
υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας (ενάρξεις οντοτήτων).
Η αποστολή e-mail από τον λογιστή - φοροτεχνικό προς οποιαδήποτε δημόσια
υπηρεσία για λογαριασμό πελάτη του (ΔΟΥ,ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ,ΕΦΚΑ ΙΚΑ,ΟΑΕΔ) να
λαμβάνει πρωτόκολλο από την αρμόδια υπηρεσία ώστε να είναι κατοχυρωμένο το
εμπρόθεσμο της συναλλαγής ανεξάρτητα από το πότε θα ολοκληρώνεται αυτή.
5. Ενδικοφανείς προσφυγές
Μετάθεση των προθεσμιών για την υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών και των
υποβολών προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστήρια.
6. Υποβολή αίτησης Επιστρεπτέας προκαταβολής
Αναμένεται εντός των ημερών η έκδοση της υπουργικής απόφασης, η οποία θα
καθορίζει τους όρους για τη χορήγηση του τέταρτου κύκλου της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, προκειμένου να αρχίσουν οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
όπου η ρευστότητα θα χορηγηθεί με βάση τους τζίρους Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου,
ενώ αμέσως μετά θα ανοίξει ο πέμπτος κύκλος, με βάση τον τζίρο του Νοεμβρίου.
Προτείνεται να παραμείνει ανοικτή η πλατφόρμα για την υποβολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, τη συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων του επόμενου μήνα
και την υποβολή της αίτησης, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου για τον τέταρτο κύκλο
και μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου για τον πέμπτο κύκλο.
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7. Διορθώσεις λαθών στα στοιχεία αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση
Παρά τη διόρθωση στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για οικονομική
ενίσχυση

όπως

αποζημίωση

ειδικού

σκοπού,

επιστρεπτέας

προκαταβολής,

παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις χωρίς λόγο η μη καταβολή της στους
δικαιούχους.
8. Μετάθεση ισχύος του άρθρου 7 του Ν.4646/2019 από το έτος 2021
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4646/2019 όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα
από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή
ακίνητα πρέπει από το 2020 να εξοφλήσουν, με πλαστικό χρήμα ή με άλλα
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών
συνολικής αξίας έως 30% των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων τους.
Στην περίπτωση στην οποία κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, που θα υποβληθούν το 2021, διαπιστωθεί
η μη κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού, το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με
συντελεστή 22%.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρούσα πανδημία έχει πλήξει όλα τα κράτη με
εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Μετά από
το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού και τη συνεχή μείωση της παραγωγής και
κατανάλωσης, είναι λογικό πολλά νοικοκυριά να μην μπορούν να συγκεντρώσουν
δαπάνες ύψους 30% των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων τους. Προτείνεται η
μετάθεση εφαρμογής του άρθρου 7 του Ν.4646/2019 από το 2021 και να ισχύσει το
ίδιο καθεστώς φορολόγησης με του έτους 2019.
9. Μετάθεση της προθεσμίας του Πόθεν Έσχες
Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων
(Δ.Ο.Σ.) 2020, στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα
των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2019, καθώς και η περιουσιακή
κατάστασή τους κατά την 31-12-2019, υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας
τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος δηλαδή μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020.
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Λόγω του νέου lock down, με τις δυσκολίες των υπόχρεων στη μετακίνηση και τον
περιορισμό της αυτοπρόσωπης παρουσίας στις Τράπεζες, για την έκδοση των
σχετικών βεβαιώσεων, προτείνεται η μετάθεση της προθεσμίας της δήλωσης μέχρι
31/1/2021.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι όπως πάντα στη διάθεσή σας
προκειμένου να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις επί των προτάσεών μας και να
προωθηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση και εφαρμογή τους.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
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