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Πρακτικό της Επιτροπής του ΟΕΕ για τα θέματα του Λογιστή 

Φοροτεχνικού 

(12 Απριλίου 2021) 

 
 
Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασαν την Δευτέρα  τα μέλη της Επιτροπής για να 
συζητήσουν και να τοποθετηθούν επί προβλημάτων που πρέπει άμεσα να 
αντιμετωπισθούν με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί λόγω της 
πανδημίας . 
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 
 
1.Αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας-Προτάσεις. 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφασίσθηκε λόγω της 

αναγκαιότητας και της ιδιαίτερης προσοχής που πρέπει να δοθεί στη 

διατύπωση των θέσεων για τροποποίηση του ΚΦΔ, οι προτάσεις να κατατεθούν 

μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021. 

 

2.Έναρξη λειτουργίας της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων - 

Εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.4646/2019 από το 2021 (υποχρέωση 

εξόφλησης  με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, 

δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας έως 30% 

των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων των φορολογουμένων). 

 

Τα μέλη της Επιτροπής αναφέρθηκαν στα ζητήματα που πρέπει να λυθούν 

μέχρι το άνοιγμα των φορολογικών δηλώσεων, που σημειωτέον μετά την 

παράταση των ΜΥΦ και την καθυστέρηση ανοίγματος της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας , οδηγούμαστε στην παράταση της προβλεπόμενης από το νόμο 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων η οποί 

είναι η 30η Ιουνίου 2021. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν: 

►Η μη  εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.4646/2019 το 2021 και να ισχύσει το 

ίδιο καθεστώς φορολόγησης με του έτους 2019, δηλαδή να μην ισχύσει η 

υποχρέωση 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 των φορολογουμένων. 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.  
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►Η μη ισχύς των τεκμηρίων για το 2021 λόγω των μειωμένων εισοδημάτων 

λόγω COVID 19. 

►Η άμεση νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τον χαρακτηρισμό οικονομικών 

ενισχύσεων που έχουν δοθεί λόγω της πανδημίας για ανακούφιση των 

φορολογουμένων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων,(πχ μισθώματα 

COVID 19, Επιστρεπτέα Προκαταβολή, επιδότηση τόκων δανείων) και τη 

μείωση της προκαταβολής. 

►Για τα λογιστικά - φορολογικά γραφεία λόγω της εξυπηρέτησης των πελατών 

τους  με φυσική παρουσία ενόψει των φορολογικών δηλώσεων πρέπει η 

Πολιτεία να  λάβει μέτρα  για την προστασία της υγείας τους όπως ο 

εμβολιασμός των λογιστών φοροτεχνικών,η δωρεάν χορήγηση self tests κλπ 

 

3.Ασθένεια λογιστών φοροτεχνικών  

Άμεση έκδοση  της σχετικής  Υπουργικής Απόφασης για την ασθένεια λογιστών 

φοροτεχνικών και ρύθμιση περιπτώσεων επιβεβαιωμένων θετικών 

κρουσμάτων λογιστή φοροτεχνικού από COVID-19 με κατ’οίκο νοσηλεία  

σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

4.Επιδότηση παγίων δαπανών επιχειρήσεων. 

Έγινε συζήτηση, υπήρξε προβληματισμός για το πως μπορεί να δοθεί   η 

επιδότηση παγίων δαπανών των επιχειρήσεων και με ποιες προϋποθέσεις. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής προτείνουν στην ΚΔ τη διοργάνωση τηλεδιάσκεψης του 

ΟΕΕ  με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο, τον Διοικητή της 

ΑΑΔΕ, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής  καθώς και τα 

υπηρεσιακά στελέχη προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα  και τα 

αιτήματα των λογιστών φοροτεχνικών προκειμένου έγκαιρα να ληφθούν 

υπόψη  και να προβεί η Πολιτική ηγεσία  σε άμεσες ενέργειες.    


