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Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ
Για μια ακόμη φορά θελουμε να σας 
ευχαριστήσουμε για την στήριξη της 
προσπάθειας. 
Ένα μεγάλο Ευχαριστω επίσης οφείλουμε 
στο μεγαλύτερο site του χώρου μας το 
taxheaven που έχει φιλοξενήσει όλα τα 
newsletter της ΠΑΕΛΟ μέχρι τώρα !!
Στα επόμενα μας τεύχη θα φροντίσουμε 
να παρουσιάζουμε   όλα επίκαιρα θέματα 
που αφορούν τον κλάδο λογιστών - 
οικονομολόγων  μαζί με την άποψη μας 
για αυτά καθώς και άκρως ενδιαφέροντα 
άρθρα που μας αφορούν !!

Η Συντακτική Ομάδα 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ
Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας καυτό σε καιρό και καυτό σε υποχρεώσεις για όλους τους συναδέλφους λογιστές 
-οικονομολόγους !!
Εκτός απο τις τρέχουσες δουλειές στις οποίες δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά αλλά απλά θα  υπενθυμίσουμε ότι πάρα πολλές 
για τον Ιούλιο με βάση όσα ισχύουν μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφουμε  αυτή η στήλη υπάρχουν και άλλες δύο βασικές που 
πιστεύουμε ότι θα  πάρουν παράταση όπως: 
1) Οι φορολογικές δηλώσεις για τίς οποίες γενικά η θέση μας είναι να μην δίνονται παρατάσεις αλλά να λήγουν μέσα στο 
τετράμηνο που προβλέπεται , όμως ειδικά για φέτος όπως ακριβώς και πέρυσι  κρίνουμε απαραίτητο την παράταση της λήξης  
των φορολογικών δηλώσεων μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιπλέον ασχολίες που απασχολούν τον 
κλάδο ώστε να καθίσταται δύσκολος αν όχι ακατόρθωτος  στόχος να υποβληθούν οι δηλώσεις μέχρι 27/08/2021.

2) Η εφαρμογή του mydata γιατί εκτός όλων των παραπάνω επιπλέον εργασιών που αναφέραμε παραπάνω, η άποψη μας που 
έχει αναφερθεί και δημόσια , είναι ότι για να μπορέσει να εφαρμοσθεί χρειάζεται επιδοτούμενη εκπαίδευση σε όλους τους 
συναδέλφους και επιδότηση για την αναβάθμιση των εξοπλισμών των λογιστικών  γραφείων και των λογιστηρίων των 
επιχειρήσεων.

ΑΛΛΑ ΕΞΤΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΙΡΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: Για το οποίο  η προθεσμία  λήγει στίς 30/06/2021 και που η αποψη μας ότι έπρεπε 
τουλάχιστον να λήξει στίς 31/07

ΕΣΠΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: Είναι το πρόγραμμα  ΕΣΠΑ που επιδοτεί την ΕΣΤΙΑΣΗ με 7% τον τζίρο  για το οποίο έχουμε αναφερθεί σε 
αναλυτικά άρθρα σε προηγούμενου  newsletter  που συνοδεύεται και με ένα πολύ χρήσιμο συνοπτικό βοηθητικό συνοπτικό 
πίνακα του οποίου η προθεσμία υποβολής αιτημάτων λήγει στίς 30/07/2021

 ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Είναι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που επιδοτεί ανάλογα με τον ΚΑΔ της απο 2,5% έως 5% επί 
του τζίρου τους για το οποίο έχουμε αναφερθεί με όρθρο  στο προηγούμε newsletter και σήμερα υπάρχει συνοπτικός 
βοηθητικός πίνακας  στην τελευταία σελίδα, η δε υποβολή τους είναι μέχρι 30/09/2021

ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: Είναι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που επιδοτεί την αναβάθμιση του 
ψηφιακού εξοπλισμού των δικηγόρων η ημερομηνία λήξης των προτάσεων λήγει στίς 30/07/2021.Για το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα έγινε αναλυτική αναφορά στο προηγούμενου τεύχος 

: Είναι το πρόγραμμα ρυθμίσεων στο οποίο 
αναφερθήκαμε αναλυτικά σε προηγούμενα newsletters και σε δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις που είναι ανηρτημένες στο 
κανάλι της Πύελο (YOU TUBΕ ΠΑΕΛΟ)  στο δε σημερινό μας  φιλοξενούμε δύο άρθρα το ένα με πρακτικά θέματα για την ρύθμιση 
το δε άλλα για το τι συμφέρει μετά απο ανάλυση του συναδέλφου-αρθρογράφο μας να προτείνουμε στούς πελάτες μας

ΕΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ που όλη η αγορά περιμένει  είναι η χρηματοδότηση χωρίς προσωπικές εγγυήσεις αλλά με εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου των πολύ μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών το οποίο  θα χρηματοδοτηθεί απο νέα 
πολύ μικρά ιδιωτικά τραπεζικά ιδρύματα και που είναι κάτι το οποίο θα ανακουφίσει την αγορά και τους Ελεύθερους 
Επαγγελματίες

Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους για τον πολύ δύσκολο Ιούλιο που μας περιμένει 

     ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕΛΟ 

     Βασίλης Παναγιωτόπουλος
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     Λαμπρος Μπέλεσης
     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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ΠΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ ΣΕ 240 ΔΟΣΕΙΣ 
ΤΑ ΧΡΕΗ ΜΑΣ-ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ!

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

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

Την 1/3/2021 ενεργοποιήθηκε η διαδικασία της εξυγίανσης – ρύθμισης οφειλών ή 2ης 
ευκαιρίας – πτώχευσης των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.
Στις 1/6/2021 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού 
μηχανισμού, μέσω της οποίας παρέχεται η νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, με 
μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής.

Η άποψη μας είναι ότι  η ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας, όπως φαίνεται ήρθε για να μείνει  
και σίγουρα θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό τα επόμενα χρόνια .
Η βασική της λογική είναι ότι με βάση κάποια κριτήρια μπορεί να υπάρξει μια πρόταση από 
το κράτος σε Φυσικά και Νομικά πρόσωπα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε Δημόσιο και 
τράπεζες, ώστε να μπορέσουν να τα αποπληρώσουν σε βάθος μεγάλου χρονικού 
διαστήματος!
Σε περίπτωση που το Φυσικά ή Νομικό πρόσωπο δεν μπορεί ή δεν μπορέσει να 
ανταποκριθεί τότε υπάρχει η “ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ”,  στην οποία μετά από ρευστοποίηση 
της ακίνητης και κινητής περιουσίας,  μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να διαγραφούν όλα 
τα χρέη.
Το αν το συγκεκριμένο μέτρο πετύχει είναι κάτι που δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τώρα και 
είναι κάτι που θα το δείξει  ο χρόνος.
 
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:
 
Μέσα από την  ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί κάποιος 
να ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το δημόσιο σε έως 240 δόσεις, καθώς και 
να ρυθμίσει τα δάνεια του προς τράπεζες – διαχειριστές δανείων σε έως 420 δόσεις.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι 50 ευρώ. Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο 
(δημόσιο 5% και τράπεζες 3,75% ετησίως).
Παράλληλα παρέχεται μερική διαγραφή χρέους, υπό προϋποθέσεις (π.χ.  η αξίας της 
περιουσίας να είναι μικρότερη από το ύψος των οφειλών, και δεν υπάρχει διαθέσιμο 
εισόδημα μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης).
Το «κούρεμα» χρέους προς το δημόσιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 95% για τα 
πρόστιμα, 85% για προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και 75% για το 
κεφάλαιο. Δεν γίνεται καθόλου «κούρεμα» κεφαλαίου σε παρακρατούμενους φόρους 
και ασφαλιστικές εισφορές (όπως ΦΠΑ, ΦΜΥ). Το «κούρεμα» χρέους προς τράπεζες δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 80% του κεφαλαίου, ενώ δεν υπάρχει όριο μέγιστου 
κουρέματος για τόκους .

 

Οι προϋποθέσεις – κριτήρια επιλεξιμότητας είναι:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ :

(ΕΦΟΡΙΑ-ΕΦΚΑ).

Κλείνοντας θα αναφέρουμε τα συμπεράσματα μας απο τα ερωτήματα που τέθηκαν στήν 
τελευταία  διαδικτυακή συνάντηση που είχαμε με τον Ειδικό Γραμματέα Δημόσιου Χρέους 
και την ομάδα του, από την οποία  προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:
 



ΑΓΡΟΤΕΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΈΤΟΣ 2020): ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
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Ενόψει των Φορολογικών Δηλώσεων των Αγροτών, επισημαίνω ορισμένα από τα 
σημεία που πρέπει να προσέξουμε:

Α. Βάσεις δεδομένων, που δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τον αγρότη
.

Εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://ww-
w.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/mhtrooagrotonmenu
Απαραίτητη γιατί η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 ( λόγω 
οικογενειακής κατάστασης ) για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 
εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες ( παρ. 3 του άρθρου 29 του 
N.4172/2013 )

Οι δικαιούχοι αγροτικών ενισχύσεων μπορούν  να εκτυπώσουν ηλεκτρονικά τις ετήσιες 
βεβαιώσεις από  https://tax-attestation.opekepe.gr/attestations
Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2020 θα φέρουν 
ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους.
Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον 
προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των 
άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές 
ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις 
δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές 
αποζημιώσεις (κωδ.070) στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του 
κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.
 Στις Δηλώσεις θα συμπεριλάβουμε τις επιδοτήσεις που αφορούν το έτος 2020. Από το έτος 
2021 και μετά, η  φορολόγηση των επιδοτήσεων θα γίνεται με βάση τον χρόνο είσπραξης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης εφόσον 
καταβληθούν, δηλαδή κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση.
Από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ.) εκδίδονται ετησίως και 
αναρτώνται διαδικτυακά βεβαιώσεις καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών για 
φορολογική χρήση που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος.(ΠΟΛ 1219/2018).
Μπορείτε να εκτυπώσετε ηλεκτρονικά τις ετήσιες βεβαιώσεις από https://www.efka.gov-
.gr/el/ekkatharise-eisphoron-me-misthoton-asphalismenon

Στην  «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής», αναγράφεται  το ποσό των ασφάλιστρων 
της αγροτικής παράγωγης(εισφορές ΕΛΓΑ). Η δαπάνη των ασφαλίστρων καθώς και η 
δαπάνη της εταιρείας που συνέταξε την δήλωση αποτελούν έξοδα για τον αγρότη.
Μπορείτε να εκτυπώσετε ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις ΟΣΔΕ, από https://ww-
w . o p e k e p e . g r / e l / o p e k e p e - o r g a n i s a t i o n - g r / o -
pekepe-e-services-gr/efarmoges-ypostiriksis-synallagon-me-ton-politi/eniaia-aitisi
-enisxysis-2020
Επίσης από την «Δήλωση ΟΣΔΕ», μπορούμε να ελέγξουμε τα μισθωτήρια                             
(ενοικιάσεις χωραφιών).

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

MHN ΞΕΧΝΑΜΕ:

 

Στον κωδικό 009 γίνεται διάκριση των ασκούντων αγροτική επιχειρηματική 
δραστηριότητα σε κανονικό καθεστώς Φ. Π. Α., σε ειδικό καθεστώς και σε αφανείς 
αγρότες χωρίς Κ.Α.Δ. (μη υπαγόμενοι ούτε στο κανονικό ούτε στο ειδικό καθεστώς 
Φ.Π.Α.).

Προστέθηκε ο Κωδικός 081 «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19”
Ειδικά οι αγροτικές ενισχύσεις (κωδικός 081) που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο 
πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον 
πρωτογενή τομέα είναι αφορολόγητες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (άρθρο 146 του ν.4764/2020-Α’256). Τα ποσά των 
ενισχύσεων αυτών αναγράφονται στην νέα περίπτωση των κωδικών 657- 658 του 
Πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος («Έκτακτες αμοιβές, 
επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους ασκούντες αγροτική 
δραστηριότητα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
COVID-19») και δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια.

 Προστέθηκε ο Κωδικός 999 «Σύνολο εισπραχθείσας επιστρεπτέας 
προκαταβολής»
Στο νέο κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 προ συμπληρώνεται για πληροφοριακούς 
σκοπούς το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
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Γ. Δαπάνες των αγροτών, που δεν πρέπει να ξεχάσουμε
Εργόσημα

Εκπίπτουν ακόμα και αν αγοράστηκαν στις 31/12/2020 (ΔΕΔ Α 1340/2020)

Ασφαλιστήρια αγροτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων

Παραστατικά της Τράπεζας για τους τόκους και τα έξοδα  του έτους  2020, των δανείων 
που έχει λάβει ο αγρότης στο 2020  ή και σε προηγούμενα χρόνια.

Οι αγρότες μπορούν να καταχωρήσουν στα Έξοδά τους , ποσά προβλέψεων σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο 26 του Ν. 4172/2013.

Οι βασικοί φορολογικοί συντελεστές ( οι ίδιοι ίσχυαν και στις προηγούμενες χρήσεις ) , 
που αφορούν αγροτικές επιχειρήσεις είναι:

από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ 
ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο.

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη.

Δ. «Εισφορά Αλληλεγγύης» και «Τέλος επιτηδεύματος»

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης τα εισοδήματα, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και 
συντάξεις.

 
Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής 
του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν 
παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους 
στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που 
εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού 
δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.
Σε συνέχεια των οδηγιών που παρασχέθηκαν με την ανωτέρω εγκύκλιο, διευκρινίζεται 
ότι για το φορολογικό έτος 2020, η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους 
επιτηδεύματος εφαρμόζεται επιπλέον και για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος – 
παραγωγούς, οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές με Κωδικούς 
Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 47.81.10.01 «Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και 
καπνού, παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές» και 47.89.10.01 
«Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές», δεδομένου ότι οι κωδικοί αυτοί προστέθηκαν στην Εθνική Ονοματολογία 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων με την Α.1260/2020 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. η 
οποία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 
2-12-2020.
 
Στους αγρότες ειδικού καθεστώτος δεν επιβάλλεται «Τέλος επιτηδεύματος» γιατί δεν 
θεωρούνται επιτηδευματίες.
 
Ε. Τεκμήρια και μεταφορά Ζημιάς

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος 
προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση 
κατά το ίδιο φορολογικό έτος και φορολογείται.( Ν. 4172/2013 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ)

Επισήμανση :

Αν για ένα φορολογούμενο προέκυψε ζημία που προέρχεται από ατομική επιχείρηση 
και ο φορολογούμενος αυτός φορολογείται με βάση τις δαπάνες των άρθρων 31 
(Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες) και 32 (Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων), τότε η ζημιά δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα έτη.
Αντίθετα, αν ο φορολογούμενος καλύψει το τεκμαρτό του εισόδημα με ανάλωση 
κεφαλαίου προηγουμένων ετών, οπότε και δεν θα φορολογηθεί με βάση τις δαπάνες, 
μπορεί να μεταφέρει τη ζημιά του στο επόμενο έτος. (παρ. 3 του άρθρου 34 του 
N.4172/2013)
 
 

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές
και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις,
αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των
παραρτημάτων τους   4%

Ζωικό κεφαλαίο και φυτικό  κεφαλαίο πολυετούς 
καλλιέργειας (ΠΟΛ.1116/10.6.2015) 10%

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από μέσα 
μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών
ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
 12%
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός, και 
λογισμικό 20%

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10%

Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα 
μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων
 έως 50 γρ. CO2/χλμ. 16%
 
Επισημάνσεις:

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων 50%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων 
έως 50 γρ. CO2/χλμ.  25%
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Όλοι μας, λίγο πολύ, γνωρίζουμε το ζήτημα των τεκμηρίων αγοράς και κατοχής, ή αλλιώς 
τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, κατά τον φορολογικό νόμο 4172/2013.

Με απλά λόγια, η αγορά για παράδειγμα ενός σκάφους, προσδίδει αυτόματα στον 
φορολογούμενο τεκμήριο αγοράς, αλλά και τεκμήριο κατοχής. Αυτό σημαίνει πως αν το 
πραγματικό του εισόδημα δεν επαρκεί για να καλύψει αυτά τα τεκμήρια, η φορολογική 
αρχή, μέσω της ετήσιας δήλωσης εισοδήματος, θα του βεβαιώσει επιπλέον φόρο, 
θεωρώντας σαν φορολογητέο εισόδημα το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό, εκτός αν 
μπορεί να το καλύψει μέσω της ανάλωσης κεφαλαίου από προηγούμενα έτη, ή 
οποιοδήποτε άλλο κονδύλι των κωδικών  του εντύπου Ε1(κυρίως κωδικοί 659 και 781).
Το 2013, ψηφίστηκε ο Νόμος 4111/2013, ο οποίος καθιέρωσε στη ζωή μας την έννοια του 
φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

Ο φόρος αυτός, ήρθε για να μείνει, θεωρώντας σκόπιμο για τους έχοντες και κατέχοντες, 
κατά τα δεδομένα του νομοθέτη, να έχουν επιπλέον φορολογική επιβάρυνση, πέραν των 
ήδη καθιερωμένων τεκμηρίων.

Ας δούμε λοιπόν ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης και με τι 
επιβαρύνσεις:

Α) Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης:
Από 1929 κυβικά έως και 2500 κυβικά, επιβάλλεται φόρος 5% πάνω στην ετήσια 
αντικειμενική δαπάνη. Αν το Ι.Χ είναι πάνω από 2500 κυβικά, ο φόρος αντίστοιχα είναι 
13%.
Εξαιρούνται από τον φόρο:

στην Ελλάδα.

Σημείωση: Για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ως χρόνος πρώτης 
κυκλοφορίας, λαμβάνεται ο χρόνος πρώτης κυκλοφορίας στην Ε.Ε.

O ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
Α’ ΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-
ΙΔΙΩΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR
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Β) Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης:
Για τα σκάφη αυτά άνω των 5 μέτρων, ο φόρος είναι 13% επί της ετήσιας αντικειμενικής 
δαπάνης, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η τυχόν δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος.
Εξαιρούνται από το φόρο:

κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπου τρεχαντήρι, βαρκαλάς, 
πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ, τα οποία προέρχονται την ελληνική ναυτική παράδοση.

Σημείωση: Τα επαγγελματικά σκάφη δεν έχουν ούτε φόρο πολυτελείας, αλλά ούτε και 
τεκμήριο συντήρησης.

Γ) Δεξαμενές κολύμβησης(πισίνες) εσωτερικές και εξωτερικές:
Ο φόρος πολυτελείας είναι 13% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης.

Δ) Αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα:
Ο φόρος είναι 13% πάνω στην ετήσια αντικειμενική δαπάνη (και σε αυτή την περίπτωση 
δεν ισχύει για τα επαγγελματικά αεροσκάφη).

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω το ζήτημα του διαχρονικού αιτήματος, πολλών φορέων, 
αλλά και πολιτικών κομμάτων, περί κατάργησης των τεκμηρίων(συνεπώς και του φόρου 
πολυτελείας), με τον ερχομό του περιουσιολογίου και των έμμεσων τεχνικών ελέγχου.
Ο καιρός γαρ εγγύς…

Διατάξεις:
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 Η ψηφιακή επανάσταση που συντελείται στη χώρα, η οποία αποτυπώνεται σχεδόν σε 
κάθε συναλλαγή του πολίτη, είναι γεγονός. Μάλιστα χάρη στον επικεφαλής του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κο Κ.Πιερρακάκη, δίνουμε τα φώτα μας στην 
Ευρώπη για την ψηφιακή εφαρμογή του πιστοποιητικού εμβολιασμού, ενώ 
αναγνωρίστηκε διεθνώς η πανθομολογούμενη επιτυχία της διαδικασίας εμβολιασμών 
στη χώρα.

Παρόλα αυτά, δείχνει πιο δύσκολο το στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της 
απλούστευσης των διαδικασιών στον e-ΕΦΚΑ, του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα 
στη χώρα, με τον οποίο ο πολίτης συναλλάσσεται καθημερινά, καθώς καλύπτει κάθε 
πεδίο της κοινωνικής μας δράσης.

Είναι γεγονός πως έχουν γίνει τεράστια άλματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ. 
Τόσο σημαντικά και τόσο πολλά, που ακόμη κι εμείς που εργαζόμαστε σ’ αυτόν, 
δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. 
Έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες ψηφιακές εφαρμογές, που εκπλήσσουν ευχάριστα 
και τον πολίτη αλλά και εμάς τους εργαζόμενους. 
Πιο εμβληματικές θεωρώ πως είναι η ηλεκτρονική έκδοση αποφάσεων σύνταξης που 
ήδη εφαρμόζεται σε συνταξιούχους πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι δεν έχουν χρόνο σε άλλο 
ασφαλιστικό ταμείο, καθώς και στις αντίστοιχες συντάξεις λόγω θανάτου, δηλαδή χηρείας 
για συνταξιούχους π.ΟΓΑ, όπου το ποσό της σύνταξης πιστώνεται στο τέλος του επόμενου 
μήνα από την υποβολή της αίτησης. 
Επίσης επαναστατική είναι η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης, όπου μετά την 
ηλεκτρονική της υποβολή από τον δικαιούχο με τους κωδικούς taxis (του άμεσου μέλους 
είτε η κάρτα πρόκειται να εκδοθεί για το άμεσο μέλος είτε για το έμμεσο) στο site www.ef-
ka.gov.gr, η κάρτα, στην πλαστική της μορφή, αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει 
δηλωθεί το πολύ εντός τριών ημερών! 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΙΟΥΤΑ

ΝΟΜΙΚΟΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ Γ´ ΠΑΡΟΧΩΝ
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Να τονίσω εδώ, πως πριν την ηλεκτρονική διαδικασία, η κάρτα  εκδιδόταν δύο μήνες 
αφότου ο πολίτης υπέβαλε αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου το αίτημα έκδοσης, ενώ 
στο μεταξύ, εφόσον έπρεπε να ταξιδέψει στο εξωτερικό, του χορηγούσαμε ένα 
προσωρινό έντυπο, το οποίο τα περισσότερα νοσοκομεία στο εξωτερικό είτε δεν το 
δεχόταν, ή προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν τηλεφωνικώς, ότι αυτό το κουρελόχαρτο 
που τους επιδείκνυε ο πολίτης που είχαν μπροστά τους, ήταν όντως επίσημο έγγραφο του 
ασφαλιστικού φορέα του, μιας ελληνικής δημόσιας υπηρεσίας. 
Η ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών, η 
έκδοση βεβαίωσης προϋπηρεσίας, η διακοπή της υποχρέωσης υποβολής ασφαλιστικών 
εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που συμμετέχουν σε 
νομικά πρόσωπα, άμα τη δήλωση διακοπής στην ΑΑΔΕ της ασφαλιστέας δραστηριότητας. 
Σημαντικότατη επίσης η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά του αιτήματος επιδότησης 
λόγω ασθένειας, παρόλο που εμφανίζει καθυστερήσεις λόγω των πολλών περιστατικών 
κορονοιού,  αλλά και του γεγονότος, ότι έχουν συσσωρευτεί πολλά αιτήματα στις 
αρμόδιες επιτροπές για να επικυρώσουν τις γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών, όπου 
αυτή απαιτείται.  

 

Η απαρίθμηση των ψηφιακών εφαρμογών πραγματικά δεν μπορεί να χωρέσει σε ένα 
άρθρο και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Παρόλα αυτά, βρισκόμαστε ενώπιον μιας 
πραγματικότητας που αδικεί αυτή την τεράστια προσπάθεια. Ενώ δηλαδή έχουμε πλέον 
συναλλαγές που κυριολεκτικά ολοκληρώνονται με ένα κλικ, υπάρχουν κατηγορίες 
αιτημάτων και συναλλαγών που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν 
ακόμη ηλεκτρονικά, γεγονός που εντείνει τη δυσαρέσκεια και την ανυπομονησία των 
συμπολιτών μας που περιμένουν την εκτέλεσή τους. 

Η κυριότερη αιτία για το φαινόμενο αυτό είναι, πως, εξαιρουμένου του π.ΙΚΑ που είχε ένα 
Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα, τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία δεν είχαν μια 
αντίστοιχα αξιόπιστη ηλεκτρονική βάση των δεδομένων τους, με αποτέλεσμα την 
αδυναμία διαλειτουργικότητας τους είτε για την έκδοση σύνταξης, είτε για την ορθή 
απεικόνιση μιας οφειλής, ή για την ολοκληρωμένη ασφαλιστική ιστορία ενός μισθωτού, ή 
για την επιστροφή ενός πιστωτικού υπολοίπου κλπ. Επικρατεί λοιπόν στην πράξη μια 
πραγματικότητα δύο ταχυτήτων, που είναι βέβαιο πως θα αντιμετωπιστεί, θα πρέπει 
όμως να ληφθούν άμεσα αποφάσεις και να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες 
προκειμένου να αποκατασταθούν οι στρεβλώσεις.  

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ E-ΕΦΚΑ, 
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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ΜΑΡΙΑ Σ. ΜΟΥΚΑ 

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ .

Η τηλεργασία ορίστηκε υποχρεωτική, την περίοδο που άρχισε η πανδημία, για τον 
Covid19,στην Ελλάδα, περίπου δηλαδή, στα μέσα του Μάρτη του 2020. Το άρθρο 4 της από 
11-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου : «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσης του», έπαιρνε ολοένα και παράταση ισχύς, σύμφωνα με τις 
καθημερινές μετρήσεις ασθενών και θανάτων, στην ελληνική επικράτεια.
Στις επιχειρήσεις ορίστηκε το 50% -60% του συνόλου των εργαζομένων, να εργάζονται 
υποχρεωτικά τηλεργασιακά, χωρίς αυτό να επηρεάζει τα δικαιώματα τους, που συνέχιζαν 
να έχουν κανονικά, όπως αν εργάζονταν μέσα στον χώρο εργασίας τους ( άδειες, δώρα, 
μισθοί κλπ.). Από τον Μάιο του 2021 μειώθηκε στο 20% που παραμένει ως σήμερα.

Είχε γενικότερα όμως οφέλη η τηλεργασία και αν ναι, ποια είναι αυτά; 
Πάμε να τα δούμε :

1. Μείωση των μετακινήσεων των εργαζομένων, άρα μείωση της κυκλοφορίας στους 
δρόμους με ιδιωτικά οχήματα ή με ΜΜΜ. Αυτό έχει ως συνέπεια την μείωση ρύπανσης 
του περιβάλλοντος.
2. Ευέλικτο ωράριο εργασίας και καλύτερη ισορροπία εργατικής και προσωπικής 
καθημερινότητας. Μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί η τηλεργασία, ειδικά για τις 
εργαζόμενες μητέρες με ανήλικα παιδιά, για τις νέες μητέρες, αλλά και για ανθρώπους 
μεγαλύτερους σε ηλικία που συνεχίζουν να εργάζονται.
3. Ασφάλεια στην υγεία των εργαζομένων στην πανδημία Covid19, αλλά και των λοιπών 
ιώσεων και της γρίπης καθώς αποφεύγεται η συνύπαρξη με άλλα άτομα στον ίδιο 
κλειστό χώρο.
4. Μείωση του άγχους.
5. Σύμφωνα με μελέτη της Deloitte αλλά και του Eurofound της Ε.Ε., τα κέρδη για τις 
επιχειρήσεις από την τηλεργασία είναι ότι, μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα έως 
και 50%, να συμβάλει στην προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού νεότερων ηλικιών 
και να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα (πηγή:H Καθημερινή)
 

Yπάρχουν όμως και μειονεκτήματα τα οποία είναι:
 

καθηλώνουν σε ένα σημείο, περιορίζοντας σημαντικά τη φυσιολογική και συνηθισμένη 
κινητικότητα μιας συνομιλίας πρόσωπο με πρόσωπο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση του 

Έλσα Μπάρδα).

φεύγοντας από το γραφείο.

Ναυτεμπορική).

εργαζομένων όσο και μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

αίσθημα χάνεται.
 
Στατιστικά τηλεργασίας σε Ευρώπη και Ελλάδα
Όπως αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά η εταιρεία Cosmos Business Systems που έχει 
αναρτήσει στο site της, σχετικά με την τηλεργασία στην Ευρώπη , o ΟΟΣΑ (Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), βρήκε ότι 6 στους 10 πολίτες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν είχαν εργαστεί ποτέ από το σπίτι τους το 2018. Χαρακτηριστικό επίσης είναι το 
παράδειγμα της Ιταλίας, η οποία έχει μπει σε καραντίνα λόγω του κορωνοϊού και μόλις το 
67% των εργαζομένων δεν είχαν εργαστεί ποτέ απομακρυσμένα από το γραφείο, λιγότερο 
από το ¼ έχει πρόσβαση σε γρήγορο internet, ενώ η Ελλάδα αγγίζει το 61%.

Βάσει των στατιστικών του Eurostat το ποσοστό των εργαζομένων από το σπίτι έχει 
ανοδική πορεία από το 2008 με 7,7%  σε 9,6% το 2017. Τo 2017 μόλις το 5% καταγράφηκε 
ότι έχει δουλέψει από το σπίτι με την Ολλανδία να πρωτοστατεί με 13,7%, ακολουθεί το 
Λουξεμβούργο με 12,7% και η Φιλανδία με 12,3%, ενώ στις τελευταίες θέσεις είναι η 
Βουλγαρία με 0,3% και η Ρουμανία με 0,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα με λίγο πιο 
πάνω από το 2% έρχεται στην 6 θέση από το τέλος στο ηλικιακό κοινό 15-64.

Η Ελλάδα συνεχίζει να καταλαμβάνει μια από τις τελευταίες θέσεις ανάμεσα σε 37 χώρες,  
με 0,16%. Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό της Ν. Κορέας με 81,65% καταλαμβάνοντας την 
πρώτη θέση.

Μια πανελλαδική έρευνα που έγινε τον περασμένο Οκτώβρη του 2020 από την εταιρεία 
δημοσκοπήσεων  PULSE RC για την SOCIALDOO, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: το 
μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων νοσταλγούν το γραφείο τους, ακόμα και αν πρέπει να 
χάσουν λίγο χρόνο για την μετακίνηση τους από το σπίτι στο γραφείο. Και αυτό γιατί η 
επιστροφή στο γραφείο ερμηνεύεται ως η επιστροφή στην κανονικότητα, όπως αναφέρει 
η PULSE RC, κάτι που ήθελαν οι Έλληνες εδώ και ένα χρόνο από την έναρξη της 
πανδημίας.

Δείτε αναλυτικά  την έρευνα εδώ : 
h t t p s : / / w w w . i n . g r / 2 0 2 1 / 0 1 / 2 2 / g r e e c e / e r e y n a - o i - e l l i n e s - n o s t a l -
goun-grafeio-pleionotita-thelei-na-epistrepsei/
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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.

Εδώ διακρίνουμε δύο πιθανά σενάρια:
1) Αν η δαπάνη εξοφλήθηκε σε επόμενο φορολογικό έτος, μέσω τραπέζης, όπως έπρεπε, αναγνωρίζεται φορολογικά στο έτος πραγματοποίησης 
της.
2) Αν η δαπάνη όμως δεν εξοφλήθηκε με τραπεζικό μέσο πληρωμής σε επόμενο φορολογικό έτος και είχε εκπέσει στο έτος που 
πραγματοποιήθηκε, τότε απαιτείται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο έτος πραγματοποίησης της, προσθέτοντας την 
ως «θετική λογιστική διαφορά».

Απαιτείται τεράστια προσοχή λοιπόν, στη διαμόρφωση του τελικού φορολογητέου αποτελέσματος, τόσο από την σκοπιά των εσόδων, 
όσο και από τη σκοπιά των δαπανών, γιατί ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές πάντα καραδοκεί! 
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ. 
ΈΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!
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Ήδη από το πρώτο φύλο της ενημερωτικής ηλεκτρονικής έκδοσης της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 10/5/21 
– σελ. 6 “Μπορείτε να οδηγείτε την Επιχείρησή σας “κοιτώντας πίσω ;” - είχαμε 
αναφερθεί στην αντίληψη η οποία θα πρέπει να κυριαρχήσει πλέον, μεταξύ των 
επιχειρηματιών – επιχειρήσεων αλλά και των επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού 
χώρου, με γνώμονα και τη σχετική ρύθμιση ουσιαστικά η οποία αναμενόταν, αλλά όχι 
μόνο.

Κυρίαρχο στοιχείο αυτής της ευκαιρίας / πρόκλησης, για τη μετεξέλιξη όσων εκ τω 
επιχειρήσεων έχουν όντως δυνατότητες και προοπτική – πέρα από την όποια αρνητική 
συγκυρία και λάθος επιλογή έχει μεσολαβήσει έως σήμερα - πρέπει να αποτελέσει : 
>Εκτός των επί μέρους απαιτήσεων του σχετικού νόμου για τη δημιουργία ενός 
κλασικού επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο θα αποτυπώνει και “διασφαλίζει” τη 
βιωσιμότητα της επιχείρησης, 

>Η σε 2η φάση, με τη συμβολή του επαγγελματία χρηματοοικονομικού συμβούλου σε 
συμφωνία με τη διοίκηση, υλοποίηση ενός “restructuring” της εταιρείας με την 
εφαρμογή των αρχών του επιστημονικού μάνατζμεντ και στόχο, την αύξηση της αξίας 
της εταιρείας (value management and economic profit model) μέσω:

συντελούν στην ενίσχυση των προοπτικών βιωσιμότητας και ανάπτυξής της, με την 
ποσοτικοποίηση και προσδιορισμό των σχέσεων και συσχετισμών των αριθμητικών 
δεδομένων και γνώμονα, την απάντηση σε συναφή χρηματοοικονομικά ερωτήματα.

δραστηριοποίησης της γενικότερα, αλλά και ειδικότερα εκείνου που βιώνεται με πολύ 

ανάλυσης των:
                 a)Ανάλυση κόστους και συνεισφορά στην κερδοφορία.
                 b)Ανάλυση διαδικασιών και δραστηριοτήτων.
                 c)Βραχυπρόθεσμες αποφάσεις και αποφάσεις τιμών.
                 d)Μακροπρόθεσμες αποφάσεις και αποφάσεις επενδύσεων.
                 e)Εφαρμογή των μεθόδων για “planning & controlling”.
                 f)“Planning (Budgeting operations & cash flow)”.
                 g)“Controlling” (Ανάλυση δένδρου αποκλίσεων).
                 h)Δυνατότητες μείωσης κόστους  & ευκαιρίες βελτίωσης
                 (Discretionary center cost reduction).  
                 i)Ανάλυση αποδοτικότητας & κεφαλαίων 
                 (Performance measurement & Strategic cost analysis).
                 j)Συστήματα αμοιβών & κινήτρων 
                 (Incentive plans & compensation). 
                                                                                                                                                                                 
Συνοψίζοντας λοιπόν, σημασία έχει, η ερμηνεία και αξιοποίηση την οποία θέλουμε να 
προσδώσουμε σε αυτή την ευκαιρία / πρόκληση, ώστε να απομειωθεί η πιθανότητα 
μετεξέλιξης της σε μια ακόμη χαμένη ευκαιρία και κυρίως μη αναστρέψιμη αν δεν 
αξιοποιηθεί καταλλήλως…

Ο λογιστής-φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε για την ορθή 
υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και είναι ο αρμόδιος για την 
σωστή συμπλήρωση του σημαντικού εντύπου της φορολογικής αναμόρφωσης των 
δαπανών, που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά.
Με βάση λοιπόν τα άρθρα 22, 23 του Ν.4172/2013, αλλά και την ΠΟΛ 1216/2014, ας δούμε 
τι πρέπει να προσέξουμε για μια δαπάνη που πρέπει να εξοφληθεί μέσω τραπέζης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε σε ένα φορολογικό έτος, αλλά εξοφλήθηκε με τραπεζικό μέσο 
πληρωμής σε επόμενο φορολογικό έτος. 
Σημειώνουμε ότι η δαπάνη μπορεί να αφορά επαγγελματία, ή και ιδιώτη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΦΙΟΡΑΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
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ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟ ΜΠΕΛΕΣΗ 
ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 10:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 17:00

ΧΟΡΗΓΟΙ

σ χ ε δ ι α σ τ ι κ ή  ε π ι μ έ λ ε ι α :


