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Συνεδρίαση της Επιτροπής για τα θέματα του λογιστή - 
φοροτεχνικού  

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 

 

Στην τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής για τα θέματα του λογιστή – φοροτεχνικού 

αναφέρθηκαν στα παρακάτω θέματα: 

1.Προβλήματα στη λειτουργία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων - 

επιχορηγήσεις μισθωμάτων - ανάρτηση αναστολών και επιδοτήσεων 

μισθωτών - Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού - δώρων - Παράταση δηλώσεων 

κλπ. 

2.Κατάθεση δικαιολογητικών των Επιστρεπτέων Προκαταβολών. 

3.Επιδότηση πάγιων δαπανών επιχειρήσεων. 

4.Επιχορηγήσεις αγροτών - ενημέρωση βιβλίων.  

5.Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αποπληρωμής 

των χρεών φυσικών προσώπων και μικρών επιχειρήσεων, μέχρι και 240 δόσεις 

έναντι όλων των πιστωτών τους. 

6.Ενημέρωση MyData. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής αναφέρθηκαν στις δυσλειτουργίες της ηλεκτρονικής 

συμπλήρωση των εντύπων και ενδεικτικά: 

►Στο Ε1 (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος) παρατηρείται ότι:  

• στον Πίνακα 5 δεν μεταφέρονται ή δεν μεταφέρονται σωστά τα στοιχεία 

των δευτερευουσών κατοικιών, 

• σε περίπτωση αγοράς ή χρονομεριστικής ή χρηματοδοτικής μίσθωσης 

ακινήτων ή ανέγερσης οικοδομών, το ποσό που έχει αναρτηθεί στους 

κωδικούς 735-736 αντιστοιχεί στην αντικειμενική αξία και όχι στο ποσό 

που αναγράφεται στο συμβόλαιο ή συμφωνητικό χωρίς να δίνεται η 

δυνατότητα καταχώρησης του πραγματικού ποσού, 

• στους κωδικούς 049-050 δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά οι ηλεκτρονικές 

πληρωμές από τις Τράπεζες, 

• οι αποζημιώσεις και οι επιχορηγήσεις λόγω COVID που δεν έχουν μέχρι 

σήμερα εμφανιστεί θα αναρτηθούν στον κωδικό 781, ενώ αφορούν σε 

πραγματικό εισόδημα και για χρηστικούς λόγους πρέπει να 

καταχωρηθούν στον κωδικό 617, 
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• δεν έχουν αναρτηθεί τα διάφορα Επιδόματα του ΕΦΚΑ (Επιδόματα 

ασθενείας). 

 

►Στο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) 

πρέπει να προσυμπληρωθεί σε ένα πεδίο το ποσό των αποζημιώσεων 

ιδιοκτητών ακινήτων λόγω COVID. Για την ορθή απεικόνιση των 

αποζημιώσεων πρέπει να ανοίξει η πλατφόρμα για διορθώσεις και 

συμπληρώσεις σύμφωνα με τη δέσμευσή σας. 

 

►Στο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική 

δραστηριότητα) στον πίνακα ΣΤ δεν έχουν προσυμπληρωθεί από τους 

αρμόδιους φορείς οι επιστρεπτέες προκαταβολές, οι αποζημιώσεις ειδικού 

σκοπού κ.λ.π. 

Ο ΕΦΚΑ δεν έχει ακόμα αναρτήσει τις βεβαιώσεις εισφορών που είναι 

απαραίτητες στην υποβολή του Ε3. 

 

►Σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τις 

Επιστρεπτέες Προκαταβολές μέχρι 30/6/2021, η σχετική πλατφόρμα δεν έχει 

ανοίξει ακόμη και κάποια δικαιολογητικά που ήδη είχαν ληφθεί έχουν 

καταστεί σήμερα εκπρόθεσμα.  

 

 Η επιδότηση των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων, είναι αδύνατη εντός της 

προθεσμίας που έχει δοθεί (17 Ιουνίου 2021) για την υποβολή εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, με κίνδυνο να κατηγορηθούν οι λογιστές - φοροτεχνικοί από 

τους πελάτες τους ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας διορθώσεων των ΜΥΦ μέχρι την 18η Ιουνίου, 

δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στην σύνταξη του εντύπου Ε3, η συμπλήρωση 

του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για να αποδειχθεί η ζημία των επιχειρήσεων 

λόγω COVID.  

Μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισαν να προωθηθούν στην ΚΔ τα 

προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που έχουν εντοπισθεί στη συμπλήρωση των 

εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 για την παρέμβασή της προς τις αρμόδιες αρχές. 

 

 

 

 


