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Συνεδρίαση της Επιτροπής για τα θέματα του λογιστή 

φοροτεχνικού  

Δευτέρα  11 Ιανουαρίου  2021. 

 

Στη τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής  για τα θέματα του λογιστή φοροτεχνικού τη 

Δευτέρα  11 Ιανουαρίου 2021, αναφέρθηκαν στα παρακάτω θέματα: 

1.Χρόνος έναρξης της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην 
πλατφόρμα myDATA 

Μετά την τροποποίηση της κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 

κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή, για  έναρξη της υποχρεωτικής 

ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων-

myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από 

1/4/2021  και έπειτα, τα μέλη της Επιτροπής προτείνουν: 

Η ΚΔ να παρέμβει με έντονη διαμαρτυρία προς την Φορολογική Διοίκηση  

εμμένοντας στη   θέση του ΟΕΕ για χαρακτηρισμό του έτους 2021 ως 

προαιρετικό για την διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA. 

Οι λόγοι για την αποδοχή της θέσης του ΟΕΕ είναι καταρχήν ότι πρόκειται  

για μια καινοτόμα μεταρρύθμιση για την οποία πρέπει να είναι ενήμερος ο 

επιχειρηματικός κόσμος,ο χρόνος υποχρεωτικής  εφαρμογής της δεν είναι ο 

κατάλληλος λόγω της πανδημίας του κορονοιού με άγνωστες προβλέψεις για 

το μέλλον, o φόρτος εργασίας των λογιστών φοροτεχνικών,η συρίκνωση της 

οικονομικής δραστηριότητας της χώρας από τα επαναλαμβανόμενα 

lockdown. 

 

2.Επιστρεπτέα Προκαταβολή  5 και 6 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί τον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής, ο οποίος θα προσθέτει στους δύο μήνες του 4ου κύκλου, τους 
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δύο τελευταίους μήνες του έτους, με αποτέλεσμα να αφορά την περίοδο 

Σεπτεμβρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2020. 

Τα μέλη της Επιτροπής μετά από ανταλλαγή απόψεων και για την διόρθωση 

των αδικιών που παρατηρήθηκαν στους προηγούμενους κύκλους ,προτείνουν 

να ληφθούν υπόψη τα ετήσια έσοδα του 2019 και 2020 προκειμένου να 

αποτυπώνεται η πραγματική μείωση του  κύκλου εργασιών των ελληνικών 

επιχειρήσεων λόγω  της πανδημίας. 

3.Ενημέρωση για τη τηλεδιάσκεψη με την ΑΑΔΕ 

Ο Κωνσταντινίδης ενημέρωσε τα μέλη για την τηλεδιάσκεψη με τον Διοικητή 

της ΑΑΔΕ και τα υπηρεσιακά στελέχη για το θέμα της ασθένειας και τον 

θάνατο των λογιστών φοροτεχνικών. Η συζήτηση έγινε σε τεχνικά ζητήματα 

και η πρόταση θα προωθηθεί για νομοθέτηση μαζί με την τροπολογία για τις 

ΜΥΦ 2014. 

4. Επιχορηγήσεις αγροτών (ΟΠΕΚΕΠΕ) 

 

Οι τροποιητικές δηλώσεις για το 2019 των αγροτών  δεν έχουν ανοίξει ακόμη 

και υπάρχει το πρόβλήμα να φορολογηθούν λανθασμένα οι επιδοτήσεις 

καθώς αρκετοί αγρότες τις συμπεριέλαβαν στις δηλώσεις  τους με βάση τη  

πληρωμή τους ( δημοσιευμένο έντυπο δημοσιοποίησης πληρωμών του 

ΟΠΕΚΕΠΕ).Ζητούμε άμεσα να ανοίξει η ηλεκτρονική  πλατφόρμα των 

τροποποιητικών δηλώσεων για διόρθωση και συμπλήρωση των ποσών καθώς  

οι λογιστές δεν έχουν ευθύνη για τις   βεβαιώσεις που χορήγησε  ο ΟΠΕΚΕΠΕ 

μετά τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων και εμμένουμε στην θέση μας ότι οι 

βεβαιώσεις πρέπει να καταβάλλονται μέσα στο χρονικό διάστημα που είναι 

ανοικτό το σύστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και όχι 

μετά την προθεσμία ώστε να μην κινδυνεύουν με πρόστιμα εκπρόθεσμων 

δηλώσεων οι αγρότες. 

Προτείνουμε εκ νέου λόγω του ότι η Δημόσια Διοίκηση δεν στέλνει έγκαιρα 

τις σχετικές  βεβαιώσεις ,να λαμβάνεται υπόψιν το  το έτος της  είσπραξης για 

αναδρομικά ή για επιχορηγήσεις θα είναι και το έτος δήλωσής τους. 
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5. Φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας με εισοδήματα εξωτερικού  

 

Το πρόβλημα εντοπίζεται στις συντάξεις εξωτερικού του έτους 2014 για 

κατοίκους Ελλάδας  μετά από τηναποστολή των σχετικών καταστάσεων από 

τις αντίστοιχες  χώρες. Επειδή στα στοιχεία επικοινωνίας είναι καταχωρημένη 

η ηλεκτρονική διεύθυνση του λογιστή φοροτεχνικού είναι αναγκαία η 

αποστολή του μηνύματος και σε  άλλο  email και κινητό  τηλέφωνο ,για την 

πληρέστερη ενημέρωση του φορολογούμενου προκειμένου να τακτοποιήσει 

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τις υποχρεώσεις του καθώς και να μην 

καταβληθούν πρόστιμα. 

 

6. Μετάθεση ισχύος του άρθρου 7 του Ν.4646/2019 από το έτος 2021 
 

Επανερχόμεθα στην πρότασή μας να μην ισχύσει για το 2020 η εφαρμογή του 

άρθρου 7 του Ν.4646/2019 από 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.  

Τέθηκε επίσης για προβληματισμό από τον Μανούσο η μη ισχύς των 

τεκμηρίων για εισοδήματα μειωμένα λόγω COVID 19 το οποίο θα συζητηθεί 

στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

https://www.enikos.gr/economy/429544/fiasko-ta-kinitra-gia-to-plastiko-xrima-to-aforologito-kalyptetai-mono-apo-logariasmous-deko

