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Πρακτικό της Επιτροπής του ΟΕΕ για τα θέματα του Λογιστή 

Φοροτεχνικού 

(18 Σεπτεμβρίου  2020) 

Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασαν τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής και 
συγκεκριμένα συμμετείχαν οι: 
1.Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης ως Συντονιστής, 
2.Αβραάμ Πανίδης 
3.Μιχάλης Πόλυγγερ  
4.Δημήτρης Ίσαρης 
5.Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος 
6.Απόστολος Μολιώτης 
7.Δημήτρης Ηλιόπουλος 
 
 
Τα  θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση ήταν: 
 

1. Σχέδιο ΠΔ «Κώδικας Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών» 
 

Εστάλησαν  σε όλα τα μέλη της Επιτροπή  τα πρότυπα συμφωνητικά και 
συγκεκριμένα: 
α) του λογιστικού γραφείου με τους πελάτες του& 
β)του λογιστικού γραφείου με τους υπαλλήλους του. Οι παρατηρήσεις επί των 
σχεδίων των συμφωνητικών πρέπει να σταλούν μέχρι την προσεχή Τετάρτη. 
Ο  Συντονιστής της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι η δικηγόρος, που της 
ανατέθηκε το θέμα των ελαχίστων αμοιβών, την Δευτέρα θα καταθέσει την 
γνωμοδότησή της και εν συνεχεία το τελικό σχέδιο θα προωθηθεί στην 
Κεντρική Διοίκηση για έγκριση.  
 

2. Φορολογικά θέματα  
 

►Να ζητηθεί παράταση  της  υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μέχρι 31/12/2020 καθώς το 
χρονικό διάστημα που ορίστηκε έως 30.9.2020 για όλες αυτές τις υποβολές 
μισθωτηρίων είναι ασφυκτικό και σε καμία περίπτωση δεν είναι εφικτό να 
προβούν όλοι οι υπόχρεοι στις υποβολές.  
 
►Σχετικά με τα πρόστιμα του άρθρου 101 του Ν.4714/2020, πρέπει άμεσα να 
ζητηθεί συνάντηση όπως είχε συμφωνηθεί στη σύσκεψη που είχε 
πραγματοποιηθεί και συμμετείχαν ο  Υφυπουργός Οικονομικών κ. 
Βεσυρόπουλο,ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ Πιτσιλής, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, ο κ. 
Πόλυγγερ,ο κ. Θεοδωρακόπουλος και ο κ.Νιφορόπουλος.  
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►Στην ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  να επαναφέρουμε  τα θέματα: 

• Της  υποχρέωσης των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων 
βιβλίων να καταχωρούν στην  αντίστοιχη  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ τον κύκλο 
εργασιών ή τα ακαθάριστα έσοδα του κάθε μήνα  μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα. 

• Από τη δέσμευση της διατήρησης των θέσεων εργασίας, να εξαιρεθούν 
οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες 
λόγω συνταξιοδότησης, μαθητείας, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου 
χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μέσα στο συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. 

• Να ανοίξει η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ για διόρθωση λαθών στα έσοδα που έχουν 
καταχωρηθεί.  

► Για την ανάρτηση  των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΑΕ  στο 
ΓΕΜΗ, να ζητηθεί η ηλεκτρονική συμπλήρωση  πεδίου στο οποίο θα 
συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του λογιστή φοροτεχνικού για έλεγχο.  
► Για το νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ να επαναληφθεί το σεμινάριο , να 
αναρτηθεί το video και οδηγίες με παραδείγματα για την συμπλήρωση της 
αίτησης. Επίσης να ζητηθεί να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των  αιτήσεων 
των δικαιούχων μέχρι 31/12/2020. 
 

3. Πλατφόρμα myDATA 
 

Τα μέλη της Επιτροπής μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, 
κατέληξαν: 
►Σχετικά με την υπ’αρ 1138/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 
και Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και 
της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», 
συμφωνούν με την αναγκαιότητα να λειτουργήσει η εφαρμογή πιλοτικά από 
1/10/2020 και να τεθεί υποχρεωτικά σε λειτουργία χωρίς πρόστιμα για  όλο το  
2021.Σχετικά με τα στοιχεία των τριών πρώτων τριμήνων τα μέλη της 
Επιτροπής δεν συμφωνούν στη  αναδρομική καταχώρησή τους στο myDATA. 
►Προκειμένου να έχουμε πληρέστερη ενημέρωση για την πορεία των 
myDATA,θα γίνει επικοινωνία με τον κ. Ντίνο για τον ορισμό  τηλεδιάσκεψης 
ώστε να συζητηθούν εκτεταμένα τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί και να 
δοθούν απαντήσεις –διευκρινίσεις  σε ερωτήματα που θα τεθούν. 
► Προτάθηκε από την Επιτροπή , να  ζητηθεί από τις πιστοποιημένες εταιρείες 
πληροφορικής να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους και να ζητηθεί η 
δωρεάν διάθεση τους μέσω του ΟΕΕ στα λογιστικά γραφεία. Με την λειτουργία 
του κάθε προγράμματος θα εντοπισθούν  τα προβλήματα και θα εξοικειωθούν 
με τις νέες διαδικασίες οι λογιστές φοροτεχνικοί προς όφελος των πελατών 
τους. 
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►Είναι  αναγκαία η διοργάνωση συνεχών  σεμιναρίων για την  εφαρμογή των 
myDATA  με παραδείγματα - πρακτικές οδηγίες και όχι σε θεωρητική 
κατεύθυνση . 
 
Σημείωση: Η πλατφόρμα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων δεν έχει 
ανοίξει ακόμη και δεν έχουμε πληροφόρηση για το πότε και ποιες θα είναι οι 
προθεσμίες. 
 


