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Συνεδρίαση της Επιτροπής για τα θέματα του λογιστή 

φοροτεχνικού  

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020. 

 

Στη τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής  για τα θέματα του λογιστή φοροτεχνικού τη 

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, συμμετείχε μετά από πρόσκληση το 

υπηρεσιακό στέλεχος της ΑΑΔΕ κ.Αντώνιος Ντίνος, προκειμένου  να 

ενημερωθούν τα μέλη της Επιτροπής  σε ζητήματα που είχαν τεθεί στην κοινή 

συνεδρίαση της με στελέχη της ΑΑΔΕ και Συνδέσμου των Εταιρειών 

Πληροφορικής  σχετικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία. 

Στον κ.Ντίνο είχε ήδη σταλεί επιστολή από την επιτροπή λογιστών του ΟΕΕ με 

καταγραφή συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων, που παρουσιάζουν 

προβλήματα κατά την καταχώρησή των δεδομένων τους  (στο MyDATA) στα 

Ηλεκτρονικά Βιβλία λόγω της δραστηριότητας τους. 

Ο κ. Ντίνος   ενημέρωσε  τα μέλη της  Επιτροπής σχετικά με την πιλοτική 

εφαρμογή των myDATA, ανέφερε ότι ήδη ομάδες εργασίας προσπαθούν να 

λύσουν τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί στις συγκεκριμένες κατηγορίες 

επιχειρήσεων. Παράλληλα τα μέλη της επιτροπής του επισήμαναν  τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω του lockdown και της 

αδυναμίας την περίοδο αυτή  που προσπαθούν να επιβιώσουν ,να ασχοληθούν  

με την αναβάθμιση  των ηλεκτρονικών τους   συστημάτων.  

Ζήτηθηκε από τον κ Ντίνο, οι Αποφάσεις  και οι εγκύκλιοι που θα εκδοθούν 

για τα ηλεκτρονικά βιβλία να μην έχουν αιφνιδιαστικό χαρακτήρα και να 

λαμβάνουν υπόψη την δύσκολη περίοδο που βιώνει η χώρα μας λόγω του 

δεύτερου κύματος του κορονοιού και που πολύ πιθανόν να έχουμε συνέχεια με 

επαναλαμβανόμενα lockdown. 
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Μετά την αποχώρηση του κ Ντίνου,τα μέλη της Επιτροπής αναφέρθηκαν στα 

παρακάτω θέματα: 

1. Υποβολή δηλώσεων αναστολής  

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων  αναστολής του  Οκτωβρίου για τις  

επιχειρήσεις  και εργοδότες έληξε την Κυριακή 15/11/2020 και ώρα 15:00, η 

πλατφόρμα ήταν ανοικτή μόνο για μία εβδομάδα ενώ για τις  δηλώσεις των 

αναστολών για τους προηγούμενους μήνες η πλατφόρμα ήταν ανοικτή από 10-

25 του τρέχοντος μήνα. Πολλοί λογιστές φοροτεχνικοί δεν πρόλαβαν να 

υποβάλουν τις δηλώσεις διότι τα περισσότερα γραφεία υπολειτουργούν και 

κάποια έκλεισαν λόγω της πανδημίας, η πλατφόρμα έκλεισε με αποτέλεσμα να 

κινδυνεύουν να μην λάβουν οι εργαζόμενοι την ειδική αποζημίωση που 

δικαιούνται. 

Προτείνεται να ανοίξει η πλατφόρμα εκ νέου και να παραμείνει ανοικτή για 

υποβολή νέων δηλώσεων ή διορθώσεων μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 2020 . 

Επίσης για τις  Περιφερειακές Ενότητες που είχαν κηρυχθεί σε επίπεδο 4, λόγω 

της  σύγχυσης που επικράτησε σχετικά με τον χαρακτηρισμό μιας  περιοχής σε 

πληττόμενη ή κλειστή με εντολή του κράτους , προτείνεται να ανοίξει η 

πλατφόρμα για νέες  δηλώσεις  ή ορθές επαναλήψεις των δηλώσεων αναστολής 

Αυγούστου - Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου με οδηγίες σαφείς για την καταχώρηση 

των διορθώσεων. 

2.Παράτασεις Δηλώσεων  

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας που πλήττει τη χώρα μας είναι καταστροφικό 

για τη χώρα μας ,για την οικονομία μας αλλά περισσότερο για την υγεία όλων 

μας. Οι λογιστές φοροτεχνικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει μεγάλο φορτίο 

εργασίας για να ανταποκριθούν στην υλοποίηση όλων των μέτρων της 

Πολιτείας , θεωρούν  επιβελημένες λόγω της κατάστασης τις παρατάσεις: 

➢ Της  προθεσμίας για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή 

τροποποιητικών και μισθώσεων οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 
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01.01.2014, που λήγει την  4η Δεκεμβρίου 2020 μέχρι την ημερομηνία 

λήξεως των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2021 

➢ Της  υποβολής  του ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) στο πληροφοριακό  

σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέχρι την 31-12-2020 

➢ της «Δήλωση Covid» για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο  έως την 

15-12-2020. 

3.Πρόσβαση στις ΔΟΥ  

Με την με αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1129874 ΕΞ 2020  εγκύκλιο του Διοικητή της  

ΑΑΔΕ  με  θέμα «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των 

υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του COVID-19» αναφέρεται στο εδάφιο v του 

κεφάλαιου Β1 : 

«Η εξυπηρέτηση του κοινού διεξάγεται σε επείγουσες περιπτώσεις, 

υποχρεωτικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Στις περιπτώσεις που 

προσέρχονται χωρίς ραντεβού, Δικηγόροι, Λογιστές ως εκπρόσωποι των 

φορολογουμένων πολιτών, καθώς και δικαστικοί επιμελητές, θα 

εξυπηρετούνται, μόνον εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και 

δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας».   

Η εγκύκλιος αυτή ίσως δεν έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις  ΔΟΥ ή δεν την 

ακολουθούν οι υπάλληλοι, δεδομένου ότι  το θέμα της πρόσβασης των 

λογιστών φοροτεχνικών στις  ΔΟΥ είναι καθημερινό και είναι πολλές οι 

διαμαρτυρίες για τη μη εξυπηρέτησή τους. 

Πρέπει να γίνει παρέμβαση στον Διοικητή της ΑΑΔΕ για την άμεση 

γνωστοποίηση της εγκυκλίου σε όλες τις ΔΟΥ. 

4.Έγκριση αδειών λόγω covid-19 

 Να δοθεί λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την μη έγκριση των αδειών 

λόγω covid-19 κατόπιν μοριακού  ελέγχου, που δίνουν οι γιατροί οι οποίοι 

είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΦΚΑ στους εργαζόμενους και δεν αναγνωρίζεται 

από τους ελεγκτές του ΕΦΚΑ. Δημιουργείται πρόβλημα με την πληρωμή της 

ασθένειας τους. 
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5. Διορθώσεις λαθών στα στοιχεία δηλώσεων για οικονομική ενίσχυση 

Οι πλατφόρμες  των δηλώσεων για οικονομική ενίσχυση ( όπως αποζημίωση 

ειδικού σκοπού, επιστρεπτέα προκαταβολή, επιδότηση ενοικίου κλπ) να 

παραμείνουν ανοικτές για διορθώσεις σε όλη τη διάρκεια  της πανδημίας, 

καθώς  παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις οι δικαιούχοι μέχρι σήμερα να μην 

έχουν λάβει  την αντίστοιχη ενίσχυση. 

6. Δηλώσεις αναστολών εργοδοτών και εργαζομένων 

Το ΟΕΕ να ζητήσει  το άνοιγμα  εκ νέου της πλατφόρμας για τις δηλώσεις  των 

αναστολών εργοδοτών και εργαζομένων μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, 

Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020 μέχρι 31/12/2020, ώστε να δοθεί 

η  δυνατότητα για διορθώσεις ή συμπληρώσεις.  

Σχετικά με τις  δηλώσεις αναστολής του Νοεμβρίου  2020  και των επόμενων 

μηνών προτείνουμε τη τήρηση  της  προβλεπόμενης  προθεσμίας για  την 

υποβολή ,με το  άνοιγμα   της  πλατφόρμας  εν συνεχεία για ορθές 

επαναλήψεις μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας.  

 

7.Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 

Προτείνεται να παραμείνει  ανοικτή η πλατφόρμα για την υποβολή εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή  4 μέχρι  τη δημοσίευση  της 

Υπουργικής Απόφασης  του επόμενου κύκλου   Επιστρεπτέας Προκαταβολής. 

 


