
  Η απότομη εισβολή της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020 
στην χώρα μας, είχε σαν άμεση συνέπεια να διαφοροποιηθεί 
σημαντικά ο τρόπος διαβίωσης όλων μας!!
Παράλληλα έφερε πολλές αλλαγές στον τρόπο εργασίας και 
στην λειτουργία  πολλών επιχειρήσεων.
Πολύ  μεγάλη αλλαγή επέφερε όμως και στον 
τρόπο και τον φόρτο εργασίας στον κλάδο των 
λογιστών-φοροτεχνικών-οικονομολόγωνν!!
Από την μια στιγμή στην άλλη μετατράπηκαν από τους 
...πονοκεφάλους που υπενθύμιζαν  τις φορολογικές 
υποχρεώσεις στους πελάτες τους(όπως με μορφή αστείου 
πολλές φορές επιχειρηματίες αναφέρονταν στον κλάδο ) σε  
πολύτιμους συνεργάτες που  μπήκαν μπροστά, έβαλαν πλάτη 
και στήριξαν, διεκπεραίωσαν και διεκπεραιώνουν όλα τα 
οικονομικά μέτρα με τα οποία προσπάθησε ,και προσπαθεί η 
πολιτεία να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις !!
Με αλλά λόγια αποδείχθηκαν ένας κλάδος αξιόπιστος, 
απαραίτητος και ετοιμοπόλεμος που του αξίζουν  μόνο 
συγχαρητήρια. 
Με γνώμονα λοιπόν αυτή την κατάσταση και ανάγκη που 
δημιουργήθηκε τότε, εμείς εδώ στην ΠΑΕΛΟ πήραμε την 
απόφαση αρχές καλοκαιριού του 2020 να προσπαθήσουμε να 
κάνουμε στην κυριολεξία εκστρατεία ενημέρωσης προς τους 
συναδέλφους όσο καλύτερα μπορούμε χρησιμοποιώντας 
τηλεόραση ραδιόφωνο site διαδίκτυο ώστε να βοηθήσουμε 
και κρατάμε ενημερωμένους όσο καλύτερα γίνεται  όλους 
τους συναδέλφους λογιστές και οικονομολόγους!!
Έτσι παρουσιάσαμε από τους πρώτους την επιστρεπτέα 
προκαταβολή, το πρόγραμμα Γέφυρα 1, το πρόγραμμα 
αναστολών εργασίας, το πρόγραμμα συνεργασία 
προγράμματα ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα Γέφυρα 2, που επιδότησαν 
τις επιχειρήσεις!!
Ο βασικός στόχος ήταν να γίνει όσο το δυνατόν γίνεται 
καλύτερη ενημερωση του κλάδου για να μπορέσει να 
βγει νικητής σε αυτό τον πρωτόγνωρο πόλεμο και σε αυτό 
επικεντρωθήκαμε γιατί το θεωρήσαμε χρέος μας. 
Ελπίζουμε να έχουμε προσφέρει κάτι από την πλευρά μας 
στον κλάδο. 
Στο σημείο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε ΔΗΜΟΣΙΑ 
τον δημοσιογράφο ΝΙΚΟ ΥΠΟΦΑΝΤΗ για την αμέριστη 
υποστήριξη και βοήθεια στο έργο μας. 
Στα πλαίσια αυτά λοιπόν αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε 
ένα διαδικτυακό newsletter το οποίο θα ανεβαίνει στο 
διαδίκτυο ανά δεκαπενθήμερο με τις δράσεις μας, με τα νέα 
που αφορούν τον κλάδο και με άρθρα και τοποθετήσεις από 
λογιστές και οικονομολόγους σε ενδιαφέροντα θέματα!!

Βασίλης Παναγιωτόπουλος 
Πρόεδρος ΠΑΕΛΟ 

Λάμπρος Μπέλεσης 
Αντιπρόεδρος ΠΑΕΛΟ 
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Χαιρετισμός 

1.Πάντα η θέση μας στο θέμα του περιορισμού της 
φοροδιαφυγής  και της αποφυγής  μη έκδοσης 
αποδείξεων είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει σοβαρό 
κίνητρο  για την λήψη των αποδείξεων στον πολίτη 
και στις επιχειρήσεις . 
Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμοσθεί 
ένα σύστημα στο οποίο να υπάρχει πλήρης απαλλαγή 
και έκπτωση για την απόδειξη (δεν χρειάζονται οι 
ηλεκτρονικές συναλλαγές κλπ) 
Κατά την άποψη μας πρέπει να ισχύσει σύστημα 
προσαρμοσμένο με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
στο αμερικανικό σύστημα δηλαδή , η επιχείρηση 
να λαμβάνει αποδείξεις  και να εκπίπτει όλες τις 
δαπάνες και φυσικά να εκδίδει όλα τα έσοδα της με 
παραστατικά 
Θα φορολογείται η διαφορά εσόδων μείον εξόδων 
ενώ στην περίπτωση ζημιάς θα πρέπει να υπάρχει 
αιτιολόγηση της δημιουργίας της ζημιάς 
Με αυτό τον τρόπο θα εισπράττονται άμεσα πολύ 
περισσότερα έσοδα από ΦΠΑ  
Αν δεν υπάρχει αιτιολόγηση τότε θα υπάρξει 
φορολόγηση της αρνητικής θέσης με μεγαλύτερο 
συντελεστή 
2.Για την σωστή εφαρμογή  και λειτουργία του mydata 
η θέση μας είναι ότι  χρειάζονται 
* Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιδότηση λογιστικών 
γραφείων και επιχειρήσεων για αγορά εξοπλισμού 
και κατάλληλων προγραμμάτων 
* Εκπαίδευση των λογιστών και όσων ασχολούνται  με 
την εφαρμογή του mydata μέσω επιδοτούμενων από 
το ΕΣΠΑ προγραμμάτων 
3.Θα πρέπει να δημιουργηθούν Νέα και Σύγχρονα 
ΕΡΓΑΝΗ & TAXIS προσαρμοσμένα στις σημερινές 
ανάγκες 
4.Θα πρέπει η η πρόσληψη του εργαζόμενου πλέον 
να γίνεται με ένα σύστημα ανάλογα των μισθωτηρίου 
όπου θα γίνεται ανάρτηση της πρόσληψης στο 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΗΝΗ και ο εργαζόμενους θα κάνει 
αποδοχή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος 
5. Θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η 
διασύνδεση του ΓΕΜΗ με τα μητρώα των Δ.Ο.Υ και του 
ΕΦΚΑ 

  Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του 
συλλόγου μας πάντα θα προσπαθούμε να 
έχουμε τοποθέτηση για κάποια θέματα 
που αφορούν το κλάδο μας και γενικότερα 
την οικονομία και τα φορολογικά θέματα.
Προσοχή, οι συγκεκριμένες θέσεις 
είναι ανεξάρτητες  από την κρίση της 
Πανδημίας. 

6.Θα πρέπει να μελετηθεί ξανά όλο το πλαίσιο των 
προστίμων, να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατόν  
τα αυτοτελή πρόστιμα και να υπάρχουν μόνο 
προσαυξήσεις προσαρμοσμένες σε σημερινά επίπεδα 
επιτοκίων  
7.Πρεπει να λυθεί το πρόβλημα με τους δεσμευμένους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων γιατί 
δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις 
με αυτόν τον τρόπο ( πάρα πολλοί πελάτες μας 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα) το οποίο ούτε με την 
ρύθμιση των 120 δόσεων λύθηκε 
8.Πρεπει να ισχυροποιηθεί η υπογραφή του λογιστή 
(να γίνει όπως στην Κύπρο και σε άλλες Ευρωπαϊκές 
Χώρες )και στην περίπτωση που υπογράψει ο 
λογιστής να έχει και την πλήρη ευθύνη και έναντι του 
φορολογικού ελέγχου 
9.Μειωση της προκαταβολής των επιχειρήσεων 
τουλάχιστον στο 50% 
10.Παροχή φορολογικών , χρηματοδοτικών και 
ασφαλιστικών κινήτρων για δημιουργία νέων 
(start up) επιχειρήσεων .Τα συγκεκριμένα κίνητρα 
θα δίνονται μόνο όταν οι start up επιχειρήσεις 
υποβάλλουν συγκεκριμένα βussiness plan, cash 
flow  kαι budget των οποίων η εφαρμογή τους θα 
ελέγχεται εφόσον δοθούν τα κίνητρα  
11.Μείωση της γραφειοκρατίας ώστε να μη αποτελεί 
τροχοπέδη για τους ξένους  επενδυτες 
12.Καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής του λογιστή 
13.Δημιουργία νέου Κώδικα Δεοντολογίας 
Οικονομολόγων και Λογιστών  
14.Κατάρτιση από το Οικονομικό Επιμελητήριο σε 
συνεργασία με τους συλλόγους λογιστών κατωτέρων 
προτεινόμενων τιμών λογιστικών-φοροτεχνικών 
υπηρεσιών 
15.Δημιουργία θεσμού ασκούμενου λογιστή 
φοροτέχνη για κάποιο χρονικό διάστημα στο ξεκίνημα 
της καριέρας μας  

Ο Πρόεδρος
Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Ο Αντιπρόεδρος
Λάμπρος Μπέλεσης
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Για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2021 η 
ΠΑΕΛΟ οργάνωσε ενδιαφέρουσες 
εκδηλώσεις  από τις οποίες μας 
προέκυψαν και αρκετές απαντήσεις σε 
προβλήματα που αφορούσαν τον κλάδο 
μας!!

Τον μήνα Μάρτιο οργανώθηκε η εκδήλωση:

ΠΑ.Ε.Λ.Ο: “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ”
 Στο κανάλι της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ   ΕΝΩΣΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ στην διεύθυνση Youtube ΠΑΕΛΟ, ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΑΣΦΑΛΕΙΑ (CSI INSTITUTE)  Εμμανουήλ 
Σφακιανάκης. 
 Σε μία συζήτηση αποκαλυπτική πού δημιούργησε 
τεράστιο προβληματισμό στην κοινότητα των λογιστών – 
οικονομολόγων της χώρας ,καθώς οι απειλές για τα 
λογιστικά γραφεία και τους πελάτες τους, από 
κυβερνοεπιθέσεις ολοένα πολλαπλασιάζονται. 
Ακούσουμε τον πρώην Στρατηγό της ΕΛΑΣ Εμμανουήλ 
Σφακιανάκη, μια σειρά από υποθέσεις, που «άγνωστοι» 
άνοιξαν τα αρχεία πελατών από λογιστικά γραφεία .
Στην συζήτηση  συμμετέχουν για την ΠΑΕΛΟ Ο Πρόεδρος 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος,ο Αντιπρόεδρος Λάμπρος 
Μπέλεσης και το μέλος Κωνσταντίνα Μπουρούνη. 
Την συζήτηση  συντόνισε  ο δημοσιογράφος Νίκος 
Υποφάντης.

Στην εκδήλωση  απεύθυναν χαιρετισμό :
Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
κ.Χατζηθεοδοσίου και o Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου κ. Δαμίγος . 
Στη συζήτηση, από πλευράς ΠΑΕΛΟ, μετείχαν: Ο 
Πρόεδρος κ. Παναγιωτόπουλος και  ο Αντιπρόεδρος κ. 
Μπέλεσης .  
Επίσης από πλευράς ΣΕΛΠΕ μετείχε ο 
Aναπλ. Αντιπρόεδρος κ Ζαϊρης. 
Την συζήτηση συντόνισε  ο δημοσιογράφος Νίκος 
Υποφάντης.

 Μεταξύ άλλων απαντήθηκαν και τα ερωτήματα 
1) Τι ακριβώς σημαίνει το GDPR 
2) Τι κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση 
απο ηλεκτρονική επίθεση
3) Τι κίνδυνο μπορεί να αντιμετωπίσει ένα λογιστικό 
γραφείο απο μία επίθεση διαδικτυακών εχθρών  
4) Με ποιόν τρόπο ένα λογιστικό γραφείο μπορεί να 
προστατευτεί απο ηλεκτρονική επίθεση και ποια 
διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί 
5) Κατά την παράδοση από λογιστικό γραφείο σε άλλο 
λογιστικό γραφείο δίνουμε η όχι  back up η μόνο 
στοιχεία σε έγγραφα 
6) Πόσο εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε μια 
ηλεκτρονική απάτη?
7) Αν υποστουμε μια ηλεκτρονική απατη τι θα πρέπει να 
κάνουμε? 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
1)Ξεκινά η εφαρμογή έναρξης ατομικής επιχείρησης 
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας  και επομένως 
καταργείται η υποχρεωτική επίσκεψη στα μητρώα των  
εφοριών .
2) Θα ξεκινήσει άμεσα  η διασύνδεση  του ΓΕΜΗ με τα 
μητρώα των εφοριών και του ΕΦΚΑ και επομένως δε θα 
απαιτείται μετά από κάθε μεταβολή στο ΓΕΜΗ 
(τροποποίηση καταστατικού , εκλογή νέου διοικητικού 
συμβουλίου, αλλαγή διαχειριστή κλπ) η επίσκεψη σε 
Δ.Ο.Υ και ΕΦΚΑ και κατά συνέπεια εξοικονομούνται 
πολύτιμες  εργατοώρες για τους λογιστές  .
3) Δρομολογείται  η ηλεκτρονική υπογραφή των 
Λογιστών –Φοροτεχνικών σε συνάρτηση με την άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος τους και σε  συνεργασία με τα 
επιμελητήρια.
4) Με την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του 
Δημοσίου η ανταπόκριση των δημοσίων υπηρεσιών ως 
προς την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων 
θα είναι άμεση
5) Θα δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα όπου θα 
καταχωρούνται τα αιτήματα μεγάλων επενδύσεων και 
από αυτήν θα ζητούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που  χρειάζονται ,με στόχο οι επενδύσεις να γίνουν 
περισσότερο φιλικές (ως προς το θέμα της 
γραφειοκρατίας ) στους επενδυτές .
6) Απο τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα 
σχεδιασθεί και θα δημιουργηθεί το νέο ΕΡΓΑΝΗ και το 
ΝΕΟ TAXIS ωστε και τα δύο να είναι πιο σύγχρονα .
6) Τέλος για την εφαρμογή του mydata, τόσο ο Πρόεδρος 
του ΕΕΑ όσο και οι εκπρόσωποι της ΠΑΕΛΟ τόνισαν, ότι 
χρειάζεται χρόνος , εκπαίδευση  και σίγουρα πρόγραμμα 
επιδότησης(για εξοπλισμό,-εκπαίδευση 
προσωπικού,ασφάλεια προσωπικών δεδομένων) για 
επιχειρήσεις και λογιστές ώστε η εφαρμογή του να γίνει 
χωρίς προβλήματα και με απόλυτη επιτυχία   

 Την   Τετάρτη 7 Απριλιου   στο κανάλι της ΠΑ.Ε.Λ.Ο (στο 
Youtube ΠΑΕΛΟ)  διεξήχθη  διαδικτυακή συνάντηση  με 
τον  Ειδικό Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους κ Φωτη 
Κουρμούση και τους συνεργάτες του Χαράλαμπο 
Κώστογλου και Θεώνη Αλαμπάση με θέμα: 
“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 2”

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1) Το βασικό κριτήριο ένταξης  στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΕΦΥΡΑ είναι η μείωση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 
2019 απο 20% και πάνω .Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με 
έσοδα μεγαλύτερα απο 50εκ ευρώ και με προσωπικό 
περισσότερο πάνω απο 250 άτομα 
2) Εντάσσονται όλες οινομικές μορφές των 
μικρομεσαίων επιχειρησεων, οι ατομικές επιχειρήσεις 
και οι ελεύθεροι επαγγελματίες  καθώς και οι εταίροι 
των επιχειρήσεων που έχουν λάβει η εγγυηθεί 
επιχειρηματικά δάνεια 
3) Η επιδότηση θα ισχύσει για 8 μήνες  
4) Θα επιδοτηθουν τόκοι και κεφαλαιο 
5) Εντάσσονται όλα τα δάνεια ,αυτά που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση ,ακόμη και τα καταγγελμένα ,και εκείνα 
για τα οποία έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ακόμη 
και αυτά για τα οποία έχει  βγει εντολή πλειστηριασμού!!! 
Το  χρονικό όριο ένταξης αυτών των δανείων είναι η 
15/07/2021 
6) Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί ξεχωριστά στην 
Γέφυρα ΙΙ για κάθε επιχειρηματικό της δάνειο 
7) Εντάσσονται όλες οι μορφές επιχειρηματικών δανείων 

8) Είναι νομοθετημένη αμοιβή 250 ευρω για τον 
σύμβουλο η Λογιστή που θα υποβάλλει το αίτημα 
9) Με την υποβολή του αιτήματος η πλατφόρμα θα 
απαντά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αν μία 
επιχείρηση εντάσσεται η όχι στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 
ΙΙ 
10) Θα υπάρχει κριτήριο επιβράβευσης των συνεπών 
δανειοληπτών με την μορφή της αυξημένης επιδότησης  

Τον μήνα Απρίλιο  οργανώθηκαν οι εκδηλώσεις:

Το Σάββατο 3 Απριλίου   στο κανάλι της ΠΑ.Ε.Λ.Ο (στο 
Youtube ΠΑΕΛΟ ) διεξήχθη    διαδικτυακή συνάντηση  με 
τον  Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης  κ. Κυριάκο 
Πιερρακάκη με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ".     

Στην συζήτηση απευθύνε χαιρετισμό ο Υπουργός 
Οικονομικών κος Χρήστος Σταϊκούρας  
Στην συζήτηση απο πλευράς ΠΑΕΛΟ  μετείχαν:  
Βασίλης Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος  
Λάμπρος Μπέλεσης Αντιπρόεδρος  
Γιώργος  Νικολουδάκης  Μέλος  
Την συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος 
Υποφάντης

 
Μεταξύ άλλων ο κος Υπουργός ανέφερε: 
Αρχικά ο υπουργός κος Σταϊκούρας απεύθυνε χαιρετισμό 
και αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα που έχει για τα 
πληττόμενα φυσικά πρόσωπα και τίς πληττόμενες 
επιχειρήσεις το Πρόγραμμα  ΓΕΦΥΡΑ Ι & ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ!  
Κλείνοντας τόνισε ότι το ποσό της επιδότησης των 
συγκεκριμένων προγραμμάτων θα υπερβεί τα 
600.000.000 ευρώ και εξήρε τον ρόλο των λογιστών   στην 
προσπάθεια εφαρμογής των προγραμμάτων στήριξης 
των επιχειρησεων που επλήγησαν απο τον COVID-19. 
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https://youtu.be/MF2DCEi41DA
https://youtu.be/Z08EcyzbiW8
https://youtu.be/EhLCFVWrI_E


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ”.
 Όλα όσα πρέπει
να γνωρίζετε!

Στις 5 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για την ένταξη των 
επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ.
Στις παρακάτω γραμμές θα αναφέρουμε συνοπτικά 
κάποια γενικά θέματα, την διαδικασία υπαγωγής, τις 
προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα , άλλα και λίγα 
λόγια για την διαδικασία υποβολής του αιτήματος!

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
α) Το βασικό κριτήριο ένταξης  στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 
ΙΙ, είναι η μείωση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019 από 
20% και πάνω. Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι 
επιχειρήσεις με έσοδα μεγαλύτερα από 50εκ ευρώ και με 
προσωπικό περισσότερο  από 250 άτομα.
β) Στο πρόγραμμα εντάσσονται όλες οι νομικές μορφές 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων(ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ-ΕΠΕ-ΑΕ) 
,όπως επίσης και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες.  Τέλος μπορούν να ενταχθούν  
και οι εταίροι των επιχειρήσεων που έχουν λάβει η 
εγγυηθεί επιχειρηματικά δάνεια.
γ) Η επιδότηση των δανείων θα ισχύσει για 8 μήνες και θα 
επιδοτηθούν τόκοι και κεφάλαιο.

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ BBC CONSULTING SA
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ:
Η διαδικασία της αίτησης στο νέο πρόγραμμα είναι απλή, 
γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται 
δικαιολογητικά.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Α) Για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που 
δεν απασχολεί εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο 
δάνειο:
1. Να ανήκει σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί και 
παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής 
δραστηριότητάς τους, με μείωση εσόδων άνω του 20%, 
κατά το 2020, συγκριτικά με το 2019
2. Να έχει οικογενειακό εισόδημα έως 57.000 ευρώ
3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία αξίας έως 600.000 ευρώ
4. Να έχει καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά 
προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό αξίας έως 40.000 ευρώ.
Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας 
επιδότησης ανέρχεται σε 600 ευρώ ανά δάνειο.

Β) Για πολύ μικρή επιχείρηση και ατομική επιχείρηση – 
ελεύθερο επαγγελματία που απασχολεί 1 έως 9 
εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:
1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – 
αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 
1 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως 
μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ.
Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας 
επιδότησης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ανά δάνειο.

Γ) Για μικρή επιχείρηση που απασχολεί 10 έως 49 
εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:
1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – 
αξίας έως 10 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 
5 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως 
μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ.
Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας 
επιδότησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ ανά δάνειο.

Δ)Για μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 
εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:
1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – 
αξίας έως 50 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 
25 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως 
μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ.
Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας 
επιδότησης ανέρχεται σε 50.000 ευρώ ανά δάνειο.
Αντίστοιχα κριτήρια τίθενται για τις επιχειρήσεις και τους 
ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν μη 
εξυπηρετούμενες ή και καταγγελμένες οφειλές και 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά το μέγιστο ποσό της 
μηνιαίας επιδότησης.
        

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:
Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και πλήρως 
ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση για 
να λάβει την επιδότηση είναι 5.

ΒΗΜΑ 1– ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

ΒΗΜΑ 2– ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με 
σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας του οφειλέτη.

ΒΗΜΑ 3– ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Εκδίδεται ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης 
από την ΕΓΔΙΧ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας  και ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα 
(email) ο οφειλέτης, ώστε να το γνωρίζει.

ΒΗΜΑ 4–ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ Ή 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΑΝΕΙΟΥ(ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΥΘΜΙΣΤΑ 
ΔΑΝΕΙΑ)
Ο οφειλέτης έρχεται σε επαφή με τους πιστωτές (τράπεζες 
ή διαχειριστές δανείων), με σκοπό να ρυθμίσουν τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια.

 ΒΗΜΑ 5– ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε 
η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την 
έγκριση της επιδότησης και πραγματοποιείται κατά την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η καταβολή της 1ης 
δόσης της επιδότησης θα διενεργηθεί στις 31/5/2021 και 
θα αφορά αναδρομικά και τη δόση δανείου του Απριλίου.

Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, 
τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη 
σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή 
διαχειριστή δανείου και πραγματοποιείται κατά την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η ρύθμιση του 
δανείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 15/7/2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στο πρόγραμμα εντάσσονται όλα τα δάνεια δηλαδή 
εκτός από  τα ενήμερα, μπορούν να ενταχθούν και 
αυτά που παρουσιάζουν καθυστέρηση ,ακόμη και τα 
καταγγελμένα ,αλλά και εκείνα για τα οποία έχουν 
εκδοθεί διαταγές πληρωμής,  όπως και αυτά για τα 
οποία έχει  βγει εντολή πλειστηριασμού(με την 
προϋπόθεση όλα αυτά να ρυθμιστούν).
Το  χρονικό όριο ένταξης αυτών των προβληματικών 
δανείων είναι η 15/07/2021.
Μία επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί ξεχωριστά στην 
Γέφυρα ΙΙ για κάθε επιχειρηματικό της δάνειο, 
δηλαδή για παράδειγμα αν έχει 3 διαφορετικά δάνεια 
μπορεί να ενταχτεί και για τα τρία ξεχωριστά, ποτέ 
όμως δύο φορές για το ίδιο δάνειο.
Μορφές  επιχειρηματικών δανείων που εντάσσονται:
Στεγαστικά
Κεφάλαια κίνησης
Ανοιχτά δάνεια
Δάνεια με εξασφάλιση επιταγών
Leaasing
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ WORLDTAXIS 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Λ.Π.

Η πανδημία που πλήττει όλο τον πλανήτη  δημιούργησε σε όλα τα κράτη ύφεση ,όμως 
ιδιαίτερο πλήγμα επέφερε στην χώρα μας που βρισκόταν στη στιγμή που 
προσπαθούσε να βγει από μια βαθιά δεκαετή οικονομική κρίση, η οποία είχε ήδη 
δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα  λειτουργίας  της χώρας :στο 
υγειονομικό στο οικονομικό , στο κοινωνικό και στο βίο πολιτικό .

Αν και ο πρώτος τομέας  είναι σαφέστατα πιο  σημαντικός και άμεσος, γιατί   άφορα τις 
ανθρώπινες ζωές εντούτοις και οι επερχόμενες  οικονομικές συνέπειες είναι εξίσου 
ΟΔΥΝΗΡΕΣ και θα επηρεάσουν το ΑΜΕΣΩΣ επόμενο διάστημα την οικονομία της 
χώρας τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες , τους εργαζόμενους  ,τους ανέργους κλπ.

Στον υγειονομικό τομέα και στην ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ τιθάσευσης του αοράτου εχθρού , στη 
πρώτη γραμμή βρίσκονται οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό για να σώζουν 
ανθρώπινες  ζωές. Στον οικονομικό τομέα  του τόπου, στα εργασιακά , στην 
επιχειρηματικότητα , στις επενδύσεις όπου το χτύπημα  της πανδημίας είναι επίσης 
σκληρό και αδυσώπητο, την μάχη την δίνουν  η πολιτική ηγεσία ,και το υπουργείο 
οικονομικών και ανάπτυξης  που προσπαθούν να στηρίξουν με γενναίες αποφάσεις   
για  οικονομική ενίσχυση τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά !!

Η άποψη μας για αυτή την προσπάθεια είναι ότι Τα περισσότερα ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ 
ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ !

Μέτρα και ενισχύσεις που η εφαρμογή τους απαιτούσε και απαιτεί  δεκάδες 
πλατφόρμες, νέα ΦΕΚ, ΚΥΑ κλπ τα οποία διεκπεραιώθηκαν  και διεκπεραιώνονται 
άριστα και ταχύτατα  και μέσα σε αντίξοες συνθήκες λόγω της ισχύουσας 
πιεστικής-πολεμικής κατάστασης  από τους ΛΟΓΙΣΤΕΣ οι οποίοι αγωνίστηκαν και 
αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή αψηφώντας τον  κίνδυνο της προσωπικής 
σωματικής και ψυχολογικής υγείας Των ίδιων και των οικογενειών τους.

Χάρις στους λογιστές  διοχετεύτηκαν στην πραγματική οικονομία , στην αγορά  , στους 
εργαζόμενους όλες οι  ενισχύσεις για να σταθεί όρθιο το οικοδόμημα της ήδη 
αδύναμης  ελληνικής οικονομίας.

Όμως ο ρόλος του λογιστή οικονομολόγου θα είναι ακόμα πιο σημαντικός με την 
επιστροφή στη κανονικότητα.
Αυτή η κανονικότητα πρέπει να βρει το κλάδο των Λογιστών έτοιμο να ανταπεξέλθει 
στις νέες προκλήσεις και στα νέα δεδομένα που θα φέρουν οι συνέπειες της 
πανδημίας.

4

Ο Λογιστής δεν θα είναι και δεν πρέπει να είναι ένας απλός διεκπεραιωτής 
παραστατικών. Ο Λογιστής επιβάλλεται κυρίως να είναι ο οικονομικός σύμβουλος του 
επαγγελματία και των επιχειρήσεων .

Δεν θα είναι πλέον ο ρόλος του στο  να καταχωρεί μόνο τα παραστατικά στα λογιστικά 
προγράμματα και να ενημερώνει για τις οφειλές στο δημόσιο.

Έργο του θα είναι να σχεδιάζει το οικονομικό μέλλον της επιχείρησης αφού πρώτα 
ενημερωθεί για τα δεδομένα της επιχείρησης από τον επιχειρηματία η τον επενδυτή. 
Θα πρέπει να συντάσσει προϋπολογισμό , που θα  έχει τη δυναμική για αλλαγές 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Να ενημερώνει για τη πορεία των αποτελεσμάτων  ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
ώστε να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις για τις επενδύσεις , να ενημερώνει για την 
φορολογική νομοθεσία ,να ενημερώνει για τις αλλαγές στη φορολογική και εργατική 
νομοθεσία . Μια νομοθεσία που πρέπει επιτέλους να μείνει σταθερή για κάποια 
χρόνια. Να ενημερώνει τον επιχειρηματία για όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά 
εργαλεία, να παρακολουθεί το δανεισμό της επιχείρησης και να προτείνει μέτρα 
αναδιάρθρωσης. Να ενημερώνει για όλα τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα 
απασχόλησης και άρα μείωσης του εργατικού κόστους.

Ο λογιστής θα πρέπει με τη διαρκή εκπαίδευση και τη κατάρτιση του να μπορεί μέσα 
από κοστολογημένα μοντέλα να προτείνει λύσεις για μείωση του κόστους των 
επιχειρήσεων, να μπορεί να συντάσσει το budget ,το cash flow   το  Business Plan, τις 
ταμειακές ροές κλπ και φυσικά τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως Έχοντας 
η επιχείρηση σωστά δεδομένα θα μπορεί  πιο εύκολα  να δανειοδοτηθεί και να 
συμμετάσχει σε προγράμματα επιδοτήσεων- επιχορηγήσεων. Βέβαια το 
σημαντικότερο από όλα είναι ο κλάδος των λογιστών  να αποκτήσει περισσότερο 
αυτοσεβασμό, ώστε να μπορέσει να  απαιτήσει και τoν σεβασμό των εκάστοτε 
διοικούντων  ΔΗΜΟΣΙΩΝ αρχών.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
‘Η Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
’Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΟΧΗ!
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 Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα 
πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από 
ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον 
εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση 
του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον 
ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή 
του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό 
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
 Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του 
εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του 
αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης

.

 Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις 
υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών 
εγγράφων της παρούσας, η σύμβαση εργασίας θεωρείται 
ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.
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Γνωρίζετε ότι…

Κατά την καταγγελία σύμβασης ενός εργατοτεχνίτη που 
αμείβεται με ημερομίσθιο, δεν ισχύει το σύστημα της 
προειδοποίησης εκ μέρους του εργοδότη, όπως ισχύει για 
την καταγγελία σύμβασης ενός υπαλλήλου που αμείβεται 
με μισθό.
Συνεπώς ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να απολύσει 
τον εργατοτεχνίτη με τη διαδικασία της προειδοποίησης 
και με αυτό τον τρόπο να καταβάλλει μικρότερη 
αποζημίωση.
Υπενθυμίζουμε ότι για να έχει δικαίωμα ένας 
εργατοτεχνίτης δικαίωμα αποζημίωσης, πρέπει να έχει 
συμπληρώσει ένα έτος πραγματικής προϋπηρεσίας στον 
ίδιο εργοδότη.

Γνωρίζετε ότι…

Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική 
υποβολή των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην 
υ.α. 295/2014 (Β΄ 2390) στο πληροφοριακό σύστημα του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση 
οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας 
σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα 
αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης 
εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα.

  Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζονται 
περιπτώσεις όπου η καταγγελία σύμβασης εργασίας 
αναγγέλεται ψευδώς στο «ΕΡΓΑΝΗ» ως οικειοθελής 
αποχώρηση εργαζομένου, καθώς υπό το ισχύον πλαίσιο 
απαιτείται μόνη η δήλωση του εργοδότη.
 Σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο εργαζόμενος προσφεύγει 
στα δικαστήρια με αποτέλεσμα τη σώρευση αυξημένου 
αριθμού εκκρεμών υποθέσεων, για τις οποίες μάλιστα 
είναι δυσχερές να διαπιστωθεί από το δικαστή αν 
πρόκειται για καταγγελία της σύμβασης ή για οικειοθελή 
αποχώρηση.
 
Βάσει των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαίο να απαιτείται και 
η υπογραφή του εργαζόμενου για την επιτυχή 
καταχώριση της οικειοθελούς αποχώρησης στο 
«ΕΡΓΑΝΗ». Ταυτόχρονα και υπό τον κίνδυνο δυστροπίας 
του εργαζόμενου ως προς την υπογραφή του σχετικού 
εντύπου, παρέχεται, διαζευκτικά, η δυνατότητα εξώδικης 
δήλωσης του εργοδότη αντί της ως άνω υπογραφής του 
εργαζόμενου.
 Η συχνότερη βέβαια στρέβλωση που παρατηρείται στην 
πράξη είναι η αναληθής αναγγελία εκ μέρους του 
εργοδότη οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού. Δεδο
μένου ότι η αναγγελία αυτή δεν γνωστοποιείται στον 
εργαζόμενο, ο τελευταίος κινδυνεύει να απωλέσει δικαιώ
ματα, όπως π.χ. να μην μπορεί τυπικά να ζητήσει επίδομα 
ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή να το πληροφορηθεί για πρώτη 
φορά μετά από τρεις (3) μήνες, με αποτέλεσμα να έχει 
παρέλθει η αποσβεστική προθεσμία για την αναγνώριση 
της άκυρης απόλυσής του από τον εργοδότη.

Παρατηρήσεις:
α)Το ποσό της αποζημίωσης του εν λόγω εργατοτεχνίτη, καταβάλλεται άμεσα 
από τον εργοδότη, με την κοινοποίηση της καταγγελίας σύμβασης εργασίας 
του και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και τέλη χαρτοσήμου.

β) Σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της καταγγελίας σύμβασης στο 
πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”, απαιτούνται υπογραφές, τόσο από τον 
εργοδότη, όσο και από τον εργαζόμενο στο έντυπο.

γ) Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των 
σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην υ.α. 295/2014 (Β΄ 2390) στο 
πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς 
αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου 
ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις 
(4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα.

δ) Απαιτείται τεράστια προσοχή τόσο για τον εργοδότη, όσο και για τον 
υπεύθυνο λογιστή-φοροτεχνικό,  για το αν είναι έγκυρη μια απόλυση από 
σκοπιάς εργατικού δικαίου γενικότερα, ώστε να μην καταπέσει από τις αρχές 
ως άκυρη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εποχής μας, αποτελούν οι 
αναστολές συμβάσεων εργαζομένων, καθώς και η επιστρεπτέα προκαταβολή 
που έλαβαν κάποιοι 
 

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΜΙΣΘΩΤΟΥ. 
ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΘΕΙ Η 
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ;

“ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ. 
ΌΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ, ΑΠΛΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ!”

Παράδειγμα υπολογισμού αποζημίωσης εργατοτεχνίτη:
Μικτό ημερομίσθιο: 50 ευρώ
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη: 7 χρόνια και 2 μήνες
Η αποζημίωση που δικαιούται ο συγκεκριμένος εργατοτεχνίτης θα είναι: Μικτό ποσό αποζημίωσης=30 
ημερομίσθια*50*14/12= 30*50*14/12=1750 ευρώ.

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη:

*1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη μη συμπληρωμένα
7 ημερομίσθια

*2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη μη συμπληρωμένα
15 ημερομίσθια

*5 έτη συμπληρωμένα έως και 10 έτη μη συμπληρωμένα30 
ημερομίσθια

*10 έτη συμπληρωμένα έως και 15 έτη μησυμπληρωμένα60 
ημερομίσθια

*15 έτη συμπληρωμένα έως και 20 έτη μησυμπληρωμένα
100 ημερομίσθια

*20 έτη συμπληρωμένα έως και 25 έτη μησυμπληρωμένα
120 ημερομίσθια

*25 έτη συμπληρωμένα έως και 30 έτη μησυμπληρωμένα 
145 ημερομίσθια

*30 έτη συμπληρωμένα και άνω  
165 ημερομίσθια

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
Α’ ΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-
ΙΔΙΩΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΦΙΟΡΑΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΕ 
ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ 
“ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ 
ΠΙΣΩ”;

Το επιχειρηματικό μοντέλο (business model) το οποίο 
μπορεί να αναπτυχθεί για Εσάς θα έχει τα παρακάτω 
στοιχεία :

(simulation / optimization).

αποφάσεων αντιστοιχούν στις αποφάσεις οι οποίες 
πρέπει να ληφθούν.

αξίας για τους μετόχους / εταίρους.

επιτεύξιμης απόφασης (feasible solution).

αποτελεσματικό τρόπο και σε σύγκριση με κάποιο 

3. Έχετε αναλύσει το λειτουργικό οικονομικό περιθώριο 

4. Έχετε “γεφυρώσει” λειτουργικά ποια είναι η ποσότητα 

σε θέση να πάρετε ορθολογικές αποφάσεις τιμών που να 

(iii) Ποιο είναι το κόστος λειτουργίας - το νεκρό σημείο 

μετόχους / εταίρους.

απάντηση σε όλους τους προαναφερόμενους 

σχέσεων αυτών και κατ’ επέκταση η απόφαση τυχόν 

>

αξιολόγηση τους οικονομικά).
 >
αποφάσεων.
>
επιθυμητό αποτέλεσμα.
 >Την επικοινωνία με όλους τους τομείς ευθύνης.
 >

>

σας.
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 Ο εξοπλισμός που συνήθως απαλλάσσεται είναι :
α) Εξοπλισμός με βάση την ΠΟΛ 2869/87 :

β) Εξοπλισμός με βάση την ΠΟΛ 1150/2020 :

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ 
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ:

 ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ:

εξής:

 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ:
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Στην Ε.Ε εντάσσονται σήμερα 27 χώρες. Αυτές είναι :
1.Aυστρία 2.Βέλγιο 3.Βουλγαρία 4.Γαλλία 5.Γερμανία 6.Δανία 7.Ελλάδα 8.Εσθονία 9.Ιρλανδία 10.Ισπανία 11.Ιταλία 
12.Κάτω Χώρες 13.Κροατία 14.Κύπρος 15.Λετονία 16.Λιθουανία 17.Μάλτα 18.Ουγγαρία 19.Πολωνία 20.Πορτογαλία 
21.Ρουμανία 22.Σλοβακία 23.Σουηδία 24.Σλοβενία 25.Λουξεμβούργο 26.Τσεχία27.Φιλανδία

Με ημερομηνία ένταξης, οι χώρες που εντάχθηκαν πρώτες είναι: 1958 (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, 
Λουξεμβούργο ενώ το 2013 η τελευταία χώρα είναι η Κροατία. Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ε.Ε. 1/1/1981). Το Ηνωμένο 
Βασίλειο αποχώρησε από την Ε.Ε στις 31/1/2020. Υποψήφιες χώρες για ένταξη είναι:
Aλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία. (πηγή: επίσημος ιστότοπος E.E – Europa.eu).

3) Η Διατακτική ( αγγλική ορολογία voucher ή warrant). Η 
διατακτική είναι συνοδευτικό έγγραφο που περιλαμβάνει 
τον αριθμό μερίδας, τα κιλά, τα τεμάχια και τον αριθμό του 
αυτοκινήτου που έγινε η μεταφορά των αγαθών.
4) Το Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από την ελληνική  
μεταφορική εταιρεία, όπου γίνεται η μεταφορά από το 
αεροδρόμιο ή από τις κεντρικές αποθήκες της 
μεταφορικής, στην αποθήκη της εταιρείας – πελάτη που 
έχει κάνει την παραγγελία.
Το τιμολόγιο του προμηθευτή από την Ε.Ε , σπάνια 
συνόδευε αυτή την παραγγελία και ήταν πιο σύνηθες, να 
το παραλαμβάνουμε κάποιες μέρες αργότερα, με 
ταχυδρομείο (ή email). Στην αγγλική ορολογία είναι  
invoice, Rechnung στα γερμανικά και fattura στα ιταλικά.
Ο αποθηκάριος της εταιρείας πελάτη, υποχρεούται όταν 
παραλαμβάνει την τελική παλέτα ή τα χαρτοκιβώτια, να 
κάνει μπροστά στην μεταφορική εταιρεία καταμέτρηση 
των ειδών. Σε περίπτωση που αντιληφθεί σκισμένα ή 
παραβιασμένα χαρτόκουτα πρέπει να αναγραφεί αυτό 
πάνω στο δελτίο αποστολής της μεταφορικής εταιρείας 
και να υπογραφεί από τον ίδιο. Η συγκεκριμένη 
διαδικασία προβλέπεται ως υποχρεωτική, για την 
αποζημίωση της εταιρείας -πελάτη από την ασφαλιστική 
της εταιρεία.Το τιμολόγιο του προμηθευτή από την Ε.Ε , 
σπάνια συνόδευε αυτή την παραγγελία και ήταν πιο 
σύνηθες, να το παραλαμβάνουμε κάποιες μέρες 
αργότερα, με ταχυδρομείο (ή email). Στην αγγλική 
ορολογία είναι  invoice, Rechnung στα γερμανικά και 
fattura στα ιταλικά.
Ο αποθηκάριος της εταιρείας πελάτη, υποχρεούται όταν 
παραλαμβάνει την τελική παλέτα ή τα χαρτοκιβώτια, να 
κάνει μπροστά στην μεταφορική εταιρεία καταμέτρηση 
των ειδών. Σε περίπτωση που αντιληφθεί σκισμένα ή 
παραβιασμένα χαρτόκουτα πρέπει να αναγραφεί αυτό 
πάνω στο δελτίο αποστολής της μεταφορικής εταιρείας 
και να υπογραφεί από τον ίδιο. Η συγκεκριμένη 
διαδικασία προβλέπεται ως υποχρεωτική, για την 
αποζημίωση της εταιρείας -πελάτη από την ασφαλιστική 
της εταιρεία.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Μετρώντας 14 χρόνια εμπειρίας, σε εισαγωγική εταιρεία 
(1997-2011), ο τρόπος που γινόταν η διαδικασία των 
εισαγωγών, από την παραγγελία, μέχρι το κλείσιμο της 
εισαγωγής, ήταν  συγκεκριμένος. Δηλαδή :
Mε αλληλογραφία (email), ή τηλεφωνικά, κάναμε την 
παραγγελία μας στον προμηθευτή μας. Όταν ερχόταν η 
παραλαβή, τα εμπορεύματα συνόδευαν τα εξής 
παραστατικά : 
1) Το δελτίο αποστολής του προμηθευτή, (αγγλικά delivery 
note, στα γερμανικά Lieferchein, bolla di accompagna-
mento στα Ιταλικά). 
2) Το C.M.R. (έγγραφο φορτωτικής). Εδώ θα μου 
επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση και να 
αναφερθώ στην έννοια και στην ιστορία του C.M.R όπως 
πολύ αναλυτικά, εξηγεί ο Κος Τάκης Καλογεράκου, 
Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Greenwoods Insurance 
Brokers Ltd, στην ιστοσελίδα του εκτελωνιστή  κ. 
Αλέξανδρου Κουρτέση.

Η συνθήκη C.M.R, υπογράφτηκε τον Μάιο του 1956 και 
τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 1961. Η συνθήκη C.M.R, 
διέπει τις διαδικασίες, που θα πρέπει να γίνουν για την 
διεθνή μεταφορά, ως εκ τούτου αντικαθιστά με δικές της 
διατάξεις και νόμους, κάθε σχετικό νόμο των κρατών 
μελών της συνθήκης και η φιλοσοφία είναι, να υπάρχει μια 
ενιαία νομοθεσία πλέον, που να λύνει τις διαφορές των 
νομικών συστημάτων των κρατών μελών.
Συγκεκριμένα, μετά την άφιξη των εμπορευμάτων στον 
τόπο που προσδιορίζεται η παράδοση, έχει το δικαίωμα ο 
παραλήπτης  να απαιτήσει από τον μεταφορέα την 
παράδοση του φορτίου, έναντι απόδειξης και του δεύτερου 
αντιγράφου της φορτωτικής. Εάν η απώλεια 
εμπορευμάτων, έχει προσδιοριστεί ή τα εμπορεύματα δεν 
έχουν αφιχθεί μετά την εκπνοή της περιόδου, ως 
προβλέπεται στο άρθρο 19, ο παραλήπτης έχει δικαίωμα, 
να εγείρει απαιτήσεις για λογαριασμό του, έναντι του 
μεταφορέα για τα δικαιώματα ου ως απορρέουν από την 
σύμβαση μεταφοράς και ως προβλέπονται στο άρθρο 13.

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ- 
Πρακτική 
αντιμετώπιση. 
Ένα άρθρο που 
όλοι πρέπει να 
μελετήσουμε!
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ΜΑΡΙΑ Σ. ΜΟΥΚΑ 

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ .
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αρχικά χρησιμοποιούμε ένα λογαριασμό στην ομάδα 3 τον λογαριασμό 32 – 
παραγγελίες στο εξωτερικό.  Έστω λοιπόν ότι παραλαμβάνουμε εμπορεύματα συνολικής 
αξίας € 1.000,00 ( χιλίων ευρώ) invoice 1, με τιμολόγιο μεταφορικής αξίας € 200,00 
(διακόσια ευρώ) και ΦΠΑ 24% € 48,00 (σαράντα οχτώ  ευρώ).
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΗ
Άνοιγμα παραγγελίας  στον λογαριασμό 32 με την αξία του invoice 1:
_______________            _________________ XΡΕΩΣΗ      ΠΙΣΤΩΣΗ
32.01.00.0001  Παραγγελία από XXX  Ltd      1.000,00
50.01.00.0001  XXX Ltd                                                                  1.000,00
_______________            __________________
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
Καταχώρηση του τιμολογίου της μεταφορικής εταιρείας :
_______________            _________________ XΡΕΩΣΗ      ΠΙΣΤΩΣΗ
32.01.00.0001 Παραγγελία από ΧΧΧ Ltd             248,00
50.00.00.0000  Μεταφορική εταιρεία                                         248,00
_______________            __________________
 
ΕΓΓΡΑΦΗ TΡΙΤΗ
Kλείσιμο του λογαριασμού 32 και μεταφορά της συνολικής αξίας σε λογαριασμό 
κόστους.
_______________            _________________ XΡΕΩΣΗ      ΠΙΣΤΩΣΗ
20.03.00.0024 Eιδικα έξοδα ενδ.αποκτήσ.   200,00
54.00.00.0024 ΦΠΑ 24%                                            48,00
20.03.00.0099 Πραγματική αξία ενδ.απόκτησ.  1.000,00
32.01.00.0001 Παραγγελία από ΧΧΧ Ltd                                   1.248,00
_______________           ___________________
 
 ΕΓΓΡΑΦΗ TΕΤΑΡΤΗ
Πληρωμή του προμηθευτή του εξωτερικού
 
_______________            _________________ XΡΕΩΣΗ      ΠΙΣΤΩΣΗ
50.01.00.0001 ΧΧΧ Ltd                                          1.000,00
38.07.00.0000 Τράπεζα                                                                   1.000,00
_______________            __________________
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΜΠΤΗ
Πληρωμή της μεταφορικής εταιρείας :
_______________            _________________ XΡΕΩΣΗ      ΠΙΣΤΩΣΗ
50.00.00.0000 Mεταφορική εταιρεία                   248,00
38.07.00.0000 Τράπεζα                                                                   248,00
_______________            __________________
 
Ας δούμε ΟΛΗ την απεικόνιση με το παλιό σύστημα τα γνωστά Τ (ταφ):
                                                       32
                             1.000,00                      1.000,00
                               248,00                         248,00
 
Ο λογαριασμός 32 αρχικά χρεώνεται με την αξία των τιμολογίων που θα επιβαρύνουν το 
κόστος της παραγγελίας  και στην συνέχεια  πιστώνεται μεταφέροντας την συνολική του 
αξία στο πραγματικό κόστος των εμπορευμάτων. Η αξία της ομάδας 20 είναι η αξία που 
θα εμφανίζουν τα εμπορεύματα μας στην αποθήκη.
Ο λογαριασμός 20 χρεώνεται  με τις αξίες του τελικού κόστους όπως και ο αντίστοιχος 
λογαριασμός ΦΠΑ (54) πιστώνεται με την αξία του ΦΠΑ του Τ.Π.Υ της μεταφορικής 
εταιρείας. Είναι κατανοητό από όλους ότι οι λογαριασμοί αυτοί δεν μηδενίζουν.
 
                                                    20
                             1.000,00 
                               200,00 
 

Οι λογαριασμοί των προμηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού κλείνουν με την τελική 
πληρωμή τους από την τράπεζα , ενώ αρχικά έχουν πιστωθεί με την αξία του τιμολογίου 
τους.
                                 50.01       50.00
                     1.000,00             1.000,00                                    248,00                  248,00

Τέλος ο  λογαριασμός 38.07 (η τράπεζα), παραμένει με ανοιχτό πιστωτικό υπόλοιπο με τις 
πληρωμές των προμηθευτών.
                                                                       38.07
                                                                            1.000,00
                                                                              248,00
 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ
Ο φάκελος των εισαγωγών κλείνει  με την λογιστική  εγγραφή σε λογαριασμούς τάξεως, 
της αξίας του τιμολογίου ΚΑΙ ΜΟΝΟ του οίκου του  εξωτερικού. Συγκεκριμένα η 
εγγραφή γίνεται ως  εξής :
_________________              _______________ XΡΕΩΣΗ    ΠΙΣΤΩΣΗ
04.91.01.0000 ΧΧΧ ltd                                              1.000,00
08.91.01.0000 XXX ltd                                                                  1.000,00
54.00.20.0044                                                                240, 00
54.00.80.0044                                                                                   240, 00
___________________       __________________
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ENTYΠΟΥ INTRASTAT
Από 1/7/2012 είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων INTRASTAT . 
Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://taxisnet.mof.gov.cy .Από την 1/5/ 2004 
κάθε πρόσωπο εγγεγραμμένο στο μητρώο ΦΠΑ, που αποστέλλει αγαθά ή και 
παραλαμβάνει από άλλα κράτη μέλη, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα στατιστικά 
κατώφλια/όρια απαλλαγής (βλέπε παρακάτω), που ισχύουν για τον εκάστοτε χρόνο, 
υποχρεούται να υποβάλλει κάθε μήνα στο τμήμα ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, την δήλωση 
INTRASTAT,τόσο για τις αποστολές όσο και για τις αφίξεις αγορών. Υποβάλλεται όχι 
αργότερα από την 10η μέρα που ακολουθεί το τέλος του μήνα, στον οποίο η δήλωση 
intrastat αναφέρεται. (πηγή τμήμα https://mof.gov.cy)
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της  ΑΑΔΕ Ε2001 /2021 τα στατιστικά κατώφλια για το έτος 
2021 είναι :
1.Αφίξεις € 150.000,00
2.Αποστολές € 90.000,00
Το intrastat πρέπει να  συμφωνεί πάντα με τις εγγραφές τάξεως του μήνα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ENTYΠΟΥ VIES
Όπως αναφέρεται στο site της Europa.eu στο θέμα ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ,το σύστημα VIES 
ορίζεται ως ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το ΦΠΑ. Είναι μια μηχανή 
αναζήτησης όχι βάση δεδομένων, που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Eλεγχο 
εγκυρότητας του VAT number του προμηθευτή μας (δηλαδή του αντίστοιχου ελληνικού 
ΑΦΜ), κάνουμε εδώ : https://ec.europa.eu//taxation%20_customs/vies.Υπάρχουν δυο 
έντυπα VIES στο σύστημα taxis. Είναι το έντυπο ενδοκοινοτικών παραδόσεων και  το 
έντυπο ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.
Υποβάλλονται όχι αργότερα από την  26η μέρα που ακολουθεί το τέλος του μήνα στον 
οποίο η δήλωση VIES αναφέρεται.
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Πρώτη εγγραφή : χρεώνεται ο 20.03.00.099 (πραγματική αξία ενδοκοινοτικών) με όλη 
την αξία του τιμολογίου του προμηθευτή του εξωτερικού και  πιστώνεται αντίστοιχα ο 
32.01.Στην συνέχεια, χρεώνουμε με την αξία του ελλείμματος τον 20.03.00.099 
(πραγματική αξία ενδοκοινοτικών) και πιστώνουμε τον 50.01.00 (προμηθευτή του 
εξωτερικού).
Εάν το έλλειμμα οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή μας, τότε τον ενημερώνουμε 
και αναμένουμε να μας εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο (αγγλικά credit note).Σε 
περίπτωση κλοπής, κατά την μεταφορά ή καταστροφής που έγινε στην ελληνική 
επικράτεια, ζητάμε αποζημίωση από την μεταφορική και την ασφαλιστική εταιρεία 
αντίστοιχα.
Σε περίπτωση που έχουμε παραγγείλει 20τμχ και μας έχει τιμολογήσει o προμηθευτής 
μας 20τμχ αλλά παραλάβαμε τελικά  10τμχ τι δηλώνουμε στο Intrastat?
Θα δηλώσουμε 20τμχ ότι  δηλαδή μας τιμολόγησε ο προμηθευτής μας  και όχι ότι 
παραλάβαμε πραγματικά , γιατί και ο προμηθευτής μας θα δηλώσει 20τμχ στο Intrastat, 
ανεξάρτητα πως χάθηκαν τα 10τμχ στην πορεία. Τα ελλείματα και τα πλεονάσματα δεν 
έχουν να κάνουν με την συμπλήρωση του Intrastat.
 
ΠΡΟΕΜΒΑΣΜΑΤΑ (ΑΛΛΙΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ)

Μερικές φορές, είχαμε αντιμετωπίσει περιπτώσεις που ο προμηθευτής μας, μας ζήταγε 
να προπληρώσουμε την παραγγελία για να μας την στείλει.
Proforma invoice (ελληνική ορολογία προτιμολόγιο).
Σύμφωνα με την οικονομική ορολογία το προτιμολόγιο είναι ένα προσωρινό ανεπίσημο 
έγγραφο που είναι δυνατόν να εκδίδεται πριν την πώληση συνήθως , όμοιο με το 
τιμολόγιο και έχει πληροφοριακό χαρακτήρα (δεν αποτελεί φορολογικό παραστατικό 
όμως).
Στέλνουμε το προτιμολόγιο στην τράπεζα και αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή, κάνουμε 
τις εξής εγγραφές :
Aνοίγουμε ένα λογαριασμό πάλι από την ομάδα 3 τον 32.03.ΧΧΧ.ΧΧΧΧ ανέκκλητες 
πιστώσεις μέσω τραπεζών. Έστω ότι το προτιμολόγιο έχει αξία € 3.000,00 και έξοδα 
τράπεζας € 100,00. Η εγγραφή είναι η εξής :
 
_________________              _______________ XΡΕΩΣΗ    ΠΙΣΤΩΣΗ
32.03.00.0000  Προέμβασμα ΧΧΧ ltd                     3.000,00
32.03.00.0000 Προέμβασμα ΧΧΧ ltd                         100,00
38.07.00.0000 Τράπεζα                                                                              3.100,00
___________________       __________________

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
1.Αλέξανδρος Κουρτέσης – εκτελωνιστές Πειραιά
2.Τάκης Καλογεράκου – Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Greenwoods 
Insurance Brokers ltd
3.Υπουργείο Οικονομικών τμήμα φορολογίας
4.ΑΑΔΕ.GR επίσημος ιστότοπος
5.Eλληνική Στατιστική Αρχή – επίσημος ιστότοπος
6.Eπίσημη διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε (Europa.eu) – οι χώρες της ΕΟΚ
7.Eπίσημη διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε (Europa.eu) –VIES

Σας ευχαριστώ θερμά όλους, για την σύνταξη αυτού του άρθρου και  ελπίζω να 
βοηθήσει την κατανόηση των εισαγωγών από χώρες της ΕΟΚ ,πολλούς 
συναδέλφους τόσο στην θεωρία όσο και την πράξη.

“ΤΙ  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”
1)Πρόγραμμα επιδότησης πάγιων δαπανών
2)Επιστρεπτεά προκαταβολή 8
3)Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την επανεκκίνηση της εστίασης με επιδότησης του 7% του τζίρου του 
2020
4)Πρόγραμμα επανεκκίνησης ΕΣΠΑ για τουρισμό με επιδότησης του 7% του τζίρου του 2020
5)Έναρξη λειτουργίας του προγράμματος των 240 δόσεων 
6)Λειτουργία μικρών ιδιωτικών τραπεζικών ιδρυμάτων με σκοπό την χορήγηση 
μικροπιστώσεων μέχρι 25000 ευρώ με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
7)Εκταμίευση των χρημάτων για το πρόγραμμα επιδότησης της περιφέρειας για επιδότησης 
των δαπανών
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Παραλαμβάνοντας την παραγγελία δεν χρειάζεται να κάνουμε χρέωση του 32.01 και 
πίστωση σου 50.01 όπως κάναμε αρχικά (βλέπε προηγούμενες εγγραφές), για τον 
ευνόητο λόγο ότι τον προμηθευτή μου τον έχω εξοφλήσει δεν έχει άλλη οικονομική 
απαίτηση από τον πελάτη. Οπότε η επόμενη εγγραφή είναι η εξής :
 
 
Κλείσιμο του λογ/σμού 32.03 και μεταφορά του στον 32.01 :
_______________            _________________ XΡΕΩΣΗ      ΠΙΣΤΩΣΗ
32.01.00.0000  Παραγγελία από ΧΧΧ Ltd             3.100,00
32.03.00.0000  Προέμβασμα ΧΧΧ ltd                                        3.100,00
_______________            __________________

Συνεχίζουμε μετά με ότι δείξαμε παραπάνω. Δηλαδή μεταφέρεται όλη η αξία του 
λογαριασμού 32 στο κόστος στην ομάδα 20.03.00.0099. Και συνεχίζουμε σύμφωνα με 
τις προηγούμενες εγγραφές. Προσοχή και ως προς τα έξοδα της τράπεζας, τα οποία  
επιμερίζονται στο κόστος των ειδών και μεταφέρονται στον λογαριασμό 20.03.00.0000 
(ειδικά έξοδα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς ΦΠΑ).

ΧΟΡΗΓΟΙ


