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Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ

Άλλος ένας πολύ δύσκολος χρόνος για όλους τους συμπολίτες μας 
με την καταστροφική μανία της Πανδημίας !!
Για εμάς τους λογιστές ήταν παρά πολύ δύσκολη μια και όλοι 
μας είχαμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή 
ενός αόρατου πολέμου και στηρίζουμε τις επιχειρήσεις από την 
καταστροφή κάτι που αποδείχθηκε αληθινό και ο κλάδος βγήκε 
νικητής και αναβαθμισμένος με την λήξη του συναγερμού. 
Η ΠΑΕΛΟ σε όλη την διάρκεια του χρόνου να σταθεί κοντά στα μέλη 
της στους φίλους της αλλά και σε όλους τους συναδέλφους με τρεις 
δραστηριότητες. 
Τα νέα της ΠΑΕΛΟ (στο τεύχος αυτό γίνεται αναφορά για αυτή μέσα 
από το μήνυμα της συντακτικής ομάδας).
Τις διαδικτυακές ημερίδες η εσπερίδες όπου γινόταν ενημέρωση 
για τα καινούργια μέτρα και για ειδικά θέματα που έπρεπε να 
ενημερωθούμε από τις εκδηλώσεις πέρασαν πολλά σημαίνοντα 
πρόσωπα τα οποία θα αναφέρουμε παρακάτω μαζί με ένα μεγάλο 
ευχαριστώ για την συμμετοχή τους:
Στον υπουργό Οικονομικών, Κο  Χρήστο  Σταϊκούρα 
Στον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης,Κο  Κυριακο  Πιερακακη 
Στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Κο Χρήστο Τριαντοπουλο 
Στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Κο Γιώργο Πιτσιλη 
Στον Ειδικό Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους, Κο Φώτη Κουρμουση 
Στον Στρατηγό ΕΑ της ΕΛΑΣ, Κο Μανώλη Σφακιανακη 
Στον Πρόεδρο του Σελπε, Κο Αντώνη Μακρη 
Στον Γενικό Διευθυντή του Σελπε και καθηγητή Πανεπιστημίου 
Νεαπολεως Κύπρου, Κο Αντώνη Ζαΐρη 
Στο στέλεχος της ΑΑΔΕ, Κο Αντώνη Ντινο 
Στον Πρόεδρο του Helca, Κο Βουραντα Γιώργο 
Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΠΟΕΣ, Κο Αντώνη Λιαρο 
Στον Τηλεοπτικό Σταθμό Σκαι για την φιλοξενία του στις εκπομπες 
του Νίκου Υποφάντη 
Στον Τηλεοπτικό σταθμό blue sky για την φιλοξενία του στις 
εκπομπές του Μπαμπη Καουκη 
Στον ραδιοφωνικό σταθμό Σκαι 100,3 για την φιλοξενία στον σταθμό 
στην εκπομπή του Νίκου Υποφάντη 
Στον Μπάμπη Καουκη 
Αφήσαμε τελευταίο τον Νίκο Υποφαντη 
Εικόνα.pngτον δημοσιογράφο της καρδιας μας ����
Τον άνθρωπο που συντόνισε όλες τις εκδηλώσεις μας και μας 
κάλεσε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο για να ενημερώσουμε 
αλλά και να εκφράσουμε την άποψη μας 
Επίσης ένα ευχαριστώ στα μέλη μας για την συμμετοχή τους και 
συγκεκριμένα στους :
Βασίλη Παναγιωτοπουλο 
Λαμπρό Μπελεση 
Γιώργο Νικολουδακη 
Τάσο Δουκερη 
Βασιλική Ζαχαράκη 
Ντίνα Μπουρουνη 
Μαρα Μαρινάκη 

Μήνυμα της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 

<ΜΑΖΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ>
Η εβδομαδιαία συναντηση μας στο κανάλι μας στο YouTube ΠΑΕΛΟ 
που καθιερώθηκε από τον Οκτώβρη και που μέχρι στιγμής έχει 
γίνει δεκτή με χαρά από τους συναδέλφους μια και τα θέματα της 
κρατούν το ενδιαφέρον όλων. 
Ένα μεγάλο ευχαριστω στον συντονιστή Λαμπρό Μπελεση και στον 
Τασο Δουκερη παρόντα σε όλες τις συναντήσεις όπως επίσης στον 
Βασίλη Παναγιωτοπουλο που ήταν παρόν στις περισσότερες 

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τρεις εκπροσώπους του 
κλάδου που μας τίμησαν με την παρουσία τους :
Δημήτρη Ισαρη  
Γιώργο Παπαδημητριου 
Γιώργο Χριστόπουλο 
Και τέλος σε όλα τα μέλη και φίλους μας που μας τίμησαν με την 
συμμετοχή τους και που είναι 
    Γιώργος Νικολουδάκης 
    Αλέξανδρος Στέρπης 
    Σπίνος Φίλιππος 
    Τσιτουνης Κωστας 
    Ζαχαράκη Βασιλική 
    Σκοταδη Μαρία 
    ΝΙκος Καραδημήτρης 
    Ντίνα Μπουρουνη 
    Σταύρος Γραμματικογιανης 
    Ιορδανης Πετσογλου 
    Χρήστος Χαρβατης 
    ΒΙκυ Μποτσετου 
    Τάσος Κατσαρής 
    ΝΙκος Σπυροπουλος 
    Νικήτας Κατσάρας 
    Άννα Σπαθη 

Συνεχίζουμε δυνατά την επόμενη χρόνια! 

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!! 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
σελ. 2: 
ΕΥΧΕΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ 
ΤΙΜΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!
σελ. 4:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΈΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΦΠΑ 13%

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
myDATA the  Game Changer
 

σελ.6:
ΣΤΈΡΠΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
σελ.7: 
ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
σελ.8: 
ΜΑΡΙΑ Σ. ΜΟΥΚΑ 
ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ & ΔΥΝΑΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ..... 
 

σελ.9: 
ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ‘Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; 
σελ.10:
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
MYDATA ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 14 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Φθάσαμε, στο τελευταίο της χρονιάς,newsletter των νέων 
της ΠΑΕΛΟ!!
Μια προσπάθεια που ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου με βασικό 
στόχο την ενημέρωση των μελών  μας, των φίλων μας 
αλλά και όλων των συναδέλφων σε θέματα φοροτεχνικά, 
λογιστικά, μισθοδοσίας, οικονομικά, ενημερωτικά ενώ 
παράλληλα και άρθρα υποδείξεις και προτάσεις προς τα 
αρμόδια όργανα.  
Η προσπάθεια αυτή έγινε δεκτή από την πλειοψηφία όλων 
των συναδέλφων γεγονός που μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. 
Φυσικά αν κάποια άτομα δεν είχαν ασχοληθεί, 
προσφέροντας τις γνώσεις τους με την εξαιρετική τους 
αρθρογραφία η προσπάθεια δεν θα είχε πετύχει.
Έχουμε λοιπόν την ανάγκη να ευχαριστήσουμε την 
συντακτική ομάδα, την εταιρεία pure media που 
ασχολείται με το δημιουργικό κομμάτι του newsletter με 
εξαιρετική επιτυχία και τέλος ένα ένα τους ανθρώπους 
που έγραψαν άρθρα για τα νέα της ΠΑΕΛΟ ένα ένα 
αναφέροντας τους παρακάτω ονομαστικά 
ΟΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ ΤΟ 2021 ΗΤΑΝ:
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΣΟΣ ΔΟΥΚΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΟΡΑΝΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΚΑ
ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΗ
ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗ
ΜΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΗΣ
ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΙΟΥΤΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΪΡΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ
ΤΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΜΒΥΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΑΔΗ
ΧΑΡΑ ΚΙΤΣΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΣΟΥΝΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΤΣΕΤΟΥ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΠΗΣ 
Τέλος οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Φώτη 
Κουρμούση για τις δυο συνεντεύξεις που μας 
παραχώρησε.
 
Ο συντονιστής της ομάδας σύνταξης 
Λάμπρος Μπελεσης
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ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Εύχομαι η νέα χρονιά να φέρει περισσότερη υγεία, χαρά 
και ευημερία και λιγότερα χρέη!
Χαιρετισμούς!

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ BBC CONSULTING SA
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο. & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ 

Αγαπητοί αναγνώστες, σας εύχομαι χρόνια πολλά και 
καλές γιορτές με υγεία και προσωπική και οικογενειακή 
ευτυχία!  
Η ΠΑΕΛΟ και το newsletter μας θα συνεχίσουν και την 
επόμενη χρόνια ό,τι ξεκίνησαν μέσα στο 2021 και 
ελπίζουμε να είμαστε κοντά στα μέλη τους φίλους και 
όλους τους συναδέλφους αναλύοντας όλα τα θέματα με 
απλό, λιτό και κατανοητό τρόπο.
Χρόνια πολλά και υγεία σε όλους !  

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

Eύχομαι σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειες 
τους χαρούμενες γιορτές, με υγεία και ηρεμία, ψυχική 
και σωματική ξεκούραση και ένα 2022 με πολύ κουράγιο 
και ήρεμες καταστάσεις στην εργασία μας!

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR
ΜΕΛΟΣ 

Το 2022, ας είναι μια χρονιά ριζικής αναγέννησης μας, 
ανάδειξης του καλού μας εαυτού και αναγέννησης του 
κλάδου μας, που εύχομαι να σταθεί επάξια στο ύψος των 
περιστάσεων!

ΜΑΡΙΑ Σ. ΜΟΥΚΑ 
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ .

1/1/2022...η πρώτη σελίδα ενός νέου βιβλίου 365 
σελίδων. Ξεκινήστε να την γράφετε όμορφα, 
δημιουργικά,γεμάτη όνειρα, υγεία, προκλήσεις και 
όμορφες ξεχωριστές στιγμές. Χρώματα, μελωδίες, 
αρώματα και ευλογία να ομορφαίνουν την 
καθημερινότητα μας.
Καλή δύναμη σε όλους και Χρόνια πολλά. 

ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Eν-TAXIS

Το λογιστικό γραφείο της Άννας Χρυσούλη εύχεται για 
τις άγιες ημέρες. Το φως και η λάμψη της Γεννήσεως 
του Θεανθρώπου με το νέο Έτος 2022.
Όπου υπάρχει μίσος, να φέρει αγάπη.
Όπου υπάρχει αδίκημα, να δώσει  συγχώρεση.
Όπου υπάρχει διχόνοια, να φέρει ενότητα.
Όπου υπάρχει αμφιβολία, να φέρει πίστη.
Όπου υπάρχει απελπισία, να φέρει ελπίδα.
Όπου υπάρχει λύπη, να φέρει χαρά.
Όπου υπάρχει σκοτάδι,  να φέρει φως .
Όλα τα όνειρα αξίζουν να γίνουν πράξεις.
Ας παλέψουμε γι' αυτά.
Καλές γιορτές με Υγεία 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΙΟΥΤΑ
ΝΟΜΙΚΟΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ Γ´ 
ΠΑΡΟΧΩΝ

Εύχομαι σε όλους όσοι συμμετέχουν στη σημαντική 
προσπάθεια ενημέρωσης των μελών της ΠΑΕΛΟ,  καλές 
γιορτές με υγεία!!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΜΒΥΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΕ ΑΕ 
ΠΡΩΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Εύχομαι η νέα χρονιά να φέρει πιο κοντά την 
εκπλήρωση όλων των προσωπικών στόχων και ονείρων 
του καθενός, οικογενειακή γαλήνη, επαγγελματική 
πρόοδο και ομαλότητα.
Πάνω απ΄ολα, υγεία για όλους τους συνανθρώπους μας 
με περισσότερες χαρούμενες στιγμές και λιγότερες 
δυσκολίες και εμπόδια
Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά σε όλους του 
αναγνώστες μας και τους αγαπητούς συναδέλφους!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ.Μ. ΚΟΥΣΟΥΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, M.SC., ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
E-FOROLOGIA, EPSILON 7

Εύχομαι η Γέννηση του Θεανθρώπου να μας χαρίσει Υγεία 
& Αγάπη!!!!!
Καλή Χρονιά!!

ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ Ι. ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ACCOUNTING OFFICE

Αρχικά δεν πρέπει να παραλείψω να εκφράσω τις 
θερμές ευχαριστίες μου στην Πανελλήνια Ένωση 
Λογιστών–Οικονομολόγων (ΠΑ.Ε.Λ.Ο.) για την 
φιλοξενία των άρθρων μου στο δεκαπενθήμερο 
ενημερωτικό newsletter. Μια σημαντική πρωτοβουλία 
για τον κλάδο μας όπου με έγκυρη και αξιόπιστη 
ενημέρωση, βοηθά τον κάθε συνάδελφο στην 
καθημερινότητα του.
Εύχομαι το 2022 να φέρει στη ζωή μας νέα ελπίδα , νέες 
προσδοκίες και να αφήσει στο παρελθόν την πανδημία. 
Ας είναι ο χρόνος που θα φέρει πίσω την κανονική μας 
ζωή.
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία και 
δημιουργικότητα σε όλους.  

ΜΠΟΤΣΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗΣ.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα! Ευτυχισμένο το νέο έτος! 
Υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο! Συνεχίζουμε με 
αισιοδοξία και ελπίδα στο 2022! Ευχόμαστε από καρδιάς 
το νέο έτος να εκπληρώσει τις προσδοκίες και τα όνειρα 
όλων!

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
NEW ACCOUNTS AE.

Συγχαρητήρια στην ΠΑΕΛΟ που με τις πρωτοβουλίες της, 
φέρνει εμάς τους λογιστές πιο κοντά, να ανταλλάσσουμε 
απόψεις, δυναμώνοντας έτσι την φωνή μας, βοηθώντας 
και την διοίκηση να αντιληφθεί και πόσο σοβαρά είναι τα 
προβλήματά μας και πόσο εύκολο είναι να λυθούν. 

Χρόνια Πολλά σε όλους, με Υγεία, Δύναμη και 
αισιοδοξία!

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι πιο θερμές ευχές μας για χαρούμενα Χριστούγεννα 
και μια νέα χρονιά γεμάτη υγεία, αισιοδοξία, 
δημιουργία και ελπίδα!

ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
Α ΤΑΞΗΣ  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EΙΔΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΟΥ TAXISKEP.GR

Διανύοντας τις τελευταίες ημέρες του 2021 και μαχόμενοι 
την καθημερινότητα  με τις ποικίλες δυσκολίες της. Το 
TaxisKep, οι συνεργάτες μας από το Ξυλόκαστρο, την 
Μύκονο και την Κέα, σας ευχόμαστε, όμορφα 
Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά.
Ευχαριστούμε την ΠΑ.Ε.Λ.Ο. για την φιλοξενία των 
άρθρων μας και την πολύτιμη συνεισφορά της στο 
επάγγελμα του Φοροτέχνη–Λογιστή –Οικονομολόγου.
Να περάσετε ευτυχισμένες γιορτές διπλά στα αγαπημένα 
σας πρόσωπα και το νέο έτος να σας φέρει υγεία, πρόοδο, 
ευημερία κι ευτυχία σε κάθε σας στιγμή.

ΣΤΈΡΠΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΌΓΟΣ BSC, UOAMSC ACCOUNTING & 
FINANCE, AUEB

Εύχομαι από καρδιάς καλές γιορτές και ο νέος χρόνος να 
είναι λαμπερός και γεμάτος αισιοδοξία!

ΕΥΧΕΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΗΣΕΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!
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ΕΥΧΕΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΗΣΕΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΦΙΟΡΑΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ

Εύχομαι η ιδιαίτερα εποικοδομητική προσπάθεια της 
ΠΑ.Ε.Λ.Ο. να συνεχιστεί
έτσι ελπιδοφόρα όπως με την εκκίνηση & έως σήμερα 
πορεία της.

Παράλληλα, η εμπνευσμένη κατευθυντήρια ομάδα της, 
να διευρύνει συνεχώς το ενημερωτικό & γνωστικό 
πλαίσιο μεταξύ των συναδέλφων, με θέματα, που
αναβαθμίζουν το επίπεδο και διευρύνουν την οπτική των 
επαγγελματιών αλλά και δυνητικών πελατών για 
υπηρεσίες προστιθέμενης χρηματοοικονομικής αξίας.
Με το τρόπο αυτό εκτιμώ, η συμβολή και ο ρόλος μας θα 
αξιολογηθεί & σταθμισθεί, όχι ως απλά διεκπεραιωτικός 
και επιβαλλόμενος από τις συνθήκες, αλλά ως του 
χρηματοοικονομικού συμβούλου που συντελεί στην 
οριοθέτηση -ποσοτικοποίηση & αποτίμηση του οράματος 
και προοπτικής της κάθε επιχείρησης/ επιχειρηματία, 
στις ιδιαίτερα έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες που μας
περιμένουν!!!

Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, χαρά & επαγγελματική 
καταξίωση!!!

ΜAΡΑ ΜΑΡΙΝAΚΗ
ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ACHIEVE PERFORMANCE 

Το 2021 ήταν μια δύσκολη χρονιά με πολλές αλλαγές 
σε πολλούς τομείς αλλά έφερε τεχνολογική εξέλιξη 
και χρήσιμη εμπειρία σε όλους μας ενισχύοντας την 
ευελιξία μας και την ανθεκτικότητά μας. Οι 
προκλήσεις μπορεί να μας ταλαιπωρούν αρχικά αλλά 
στην πορεία μας βελτιώνουν και μας εξελίσσουν και 
εάν τις αξιοποιήσουμε μαθησιακά μόνο κέρδος 
μπορεί να έχουμε. Παράλληλα, το 2021 μας έφερε 
κοντά, ενίσχυσε την δυναμική του να μοιραζόμαστε 
πληροφορία και γνώση ώστε να κάνουμε όλοι 
καλύτερα και σταδιακά αποδοτικότερα τη δουλειά 
μας. Η Achieve Performance και οι συνεργάτες της 
προσπάθησαν να συμβάλλουν με χρήσιμες 
συμβουλές, έμπνευση και παρακίνηση, και ελπίζουμε 
να σας ήταν χρήσιμη και βοηθητική η συμβολή μας. 
Ευχαριστούμε για την ευκαιρία να συμμετέχουμε στην 
προσπάθειά σας και ευχόμαστε σε όλους ολόψυχα, 
καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος 
χρόνος με υγεία προπάντων, για εσάς, τις οικογένειες 
και τους συνεργάτες σας. Ας είναι το ξεκίνημα της 
Νέας Χρονιάς αφετηρία μίας δημιουργικότερης 
εποχής που θα ενισχύσει τη συνεργασία και την 
αλληλοβοήθεια φέρνοντας καλύτερες μέρες για 
όλους.»

ΧΑΡΑ ΚΙΤΣΟΥ 
ACHIEVE PERFORMANCE CONSULTANT TRAINER & 
COACH
MSC POSITIVE PSYCHOLOGIST & PSYCHOLOGY 
COACH (HONS),
BSC LICENSED PSYCHOLOGIST (HONS), 
SYSTEMIC CONSTELLATIONS COUNSELOR, 
EMDR TRAUMATHERAPIST, 

Αν το 2022 είναι η  ταινία της ζωής μας, εύχομαι 
ολόψυχα να έχουμε πρωταγωνιστές την αγάπη, την 
ελπίδα, τη χαρά και την ευημερία, σκηνοθέτη το νόημα 
της  ζωής και συμπρωταγωνιστές τους αγαπημένους 
μας ανθρώπους στη ζωή και την εργασία μας. 
Χρόνια ξεχωριστά σε κάθε ξεχωριστό συνάνθρωπό 
μας!
 

ΤΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ
MSc, MSc, CBP, MBPsS
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ACHIEVE PERFORMANCE

Το 2021 σε λίγες ημέρες θα αποτελεί παρελθόν. Μια 
χρονιά ακόμη, ανάμεσα στις πολλές των τελευταίων ετών, 
που έκρυβε πολλές προκλήσεις για την οικονομία της 
χώρας μας, τις επιχειρήσεις, και τα νοικοκυριά. Οι 
προκλήσεις ενδεχομένως θα συνεχιστούν και τα επόμενα 
χρόνια με επίκεντρο τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για 
την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας μας. Όλα αυτά σε ένα διεθνές 
περιβάλλον που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ασταθές, 
τόσο στην γειτονιά μας όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
Στο πλαίσιο αυτό, ας στρέψουμε την προσοχή μας σε ότι 
μας ξεχωρίζει – σε ότι μας δυναμώνει και αποτελεί 
στοιχείο της εξαιρετικής μοναδικότητας μας. Ας 
επενδύσουμε περισσότερο στα δυνατά μας στοιχεία και ας 
μεμψιμοιρούμε λιγότερο για ότι ενδεχομένως μας έχει 
στερήσει ο αστάθμητος παράγοντας. Έχουμε αποδείξει ότι 
είμαστε δυνατοί, εργατικοί και δημιουργικοί. Αγαπάμε τη 
γνώση, την πρόοδο και μέσα σε δύσκολους καιρούς 
βρίσκουμε το κουράγιο να κοιτάμε μπροστά και να 
σχεδιάζουμε το μέλλον. 
Ας είναι λοιπόν ένα κοινό όραμα αυτό που θα μας 
κρατήσει όλους ενωμένους στην πορεία μας προς το 
μέλλον. Ας γίνουμε συν-δημιουργοί, με αισιοδοξία, ενός 
μέλλοντος πιο φωτεινού για όλους και κυρίως για τις 
επόμενες γενιές. 
Εύχομαι ολόψυχα καλές γιορτές, χαρούμενα 
Χριστούγεννα με υγεία, και το 2022 ας είναι μια χρονιά 
γεμάτη ελπίδα και πρόοδο για όλους. 
Χρόνια πολλά!

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
CEO & I-SPIRIT SOFTWARE COFOUNDER

Tα στελέχη των εταιρειών Αccounting &  Invoice 
Software και οι συντελεστές της εφαρμογής 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit, σας εύχονται το 2022 
να είναι μια  χρονιά με υγεία πάνω από όλα. Ευχόμαστε 
ολόψυχα και με δύναμη να είναι η χρονιά που θα φέρει 
το τέλος της πανδημίας και να πλημμυρίσει τον κόσμο με 
ευημερία,  ευτυχία, ειρήνη και  επιτυχίες.   
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 
TAXVOICE.GR

"Η γέννηση του Χριστού ας είναι το προμήνυμα για μια 
χρονιά διαφορετική, όμορφη, με λιγότερα προβλήματα 
και περισσότερες φωτεινές εικόνες. Ελπίζω οι άνθρωποι 
να προσπαθήσουμε αυτές τις γιορτές να ξαναβρούμε την 
ανθρωπιά μέσα μας και να αλλάξουμε πορεία, οδεύοντας 
προς μια καλύτερη προοπτική του εαυτού μας. Καλά 
Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο έτος!!!
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      H myDATA ήρθε για να μείνει, να οργανώσει, να βάλει τάξη να ελέγξει και σε κάθε 
περίπτωση να βάλει τους δικούς της  κανόνες. Ο σχεδιασμός της  από την φορολογική 
διοίκηση της έχει ξεκινήσει μια πριν δεκαετία και ευαγγελιστές της myDATA ήταν η ΜΥΦ 
από 0,001€ και η διασύνδεση των πρατηρίων υγρών καυσίμων στο esend.  Tο  2020  
έκανε την επίσημη εμφάνιση της με την Α.1138 και από τότε ο λογιστικός και 
επιχειρηματικός κύκλος, με τη  ενεργή συμμετοχή του, ενημερώνεται μέσω σεμιναρίων, 
επιμελητηρίων και εταιρειών πληροφορικής αλλά και από την ίδια τη  Α.Α.Δ.Ε. καθολικά 
ή μέσω κλαδικών ομάδων εργασίας για πιο εξειδικευμένα θέματα. Νέες έννοιες όπως η 
σύνοψη, ο χαρακτηρισμός, η διαβίβαση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη), ο πάροχος και 
πολλά άλλα  έχουν μπει στην ζωή μας και από την 01η Οκτωβρίου 2021 ξεκίνησε 
τμηματικά  η αποστολή των δεδομένων πωλήσεων από τις οντότητες προς την myDATA, 
σχετικά με επιτυχία για ένα τόσο μεγάλο και δύσκολο έργο πληροφορικής που ίσως να 
είναι και το μεγαλύτερο που έχει λάβει χώρα στην φορολογική διοίκηση. Παρακάτω θα 
αναλύσουμε και διευκρινίσουμε τέσσερις ενότητες  εκ των πολλών με την σειρά που 
απασχολούν λογιστές και επιχειρήσεις. 
1.Ακυρώσεις και διορθώσεις είναι εφικτές στην myDATA. 
Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι το πως και το πότε μπορούμε να ακυρώσουμε ή 
να διορθώσουμε στην myDATA και σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες. 
Τα ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε δεν έχουν αλλάξει τους βασικούς κανόνες της 
λογιστικής αποτύπωσης. Ο τρόπος των διορθώσεων πρέπει να είναι ξεκάθαρος και να 
τεκμηριώνεται.

myDATA the  Game Changer

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

CEO & I-SPIRIT SOFTWARE COFOUNDER 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

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

 Σε περίπτωση που μία ακύρωση γίνει στην εμπορική μας διαχείριση συνεπάγεται ότι 
πρέπει να ενημερωθεί και η  myDATA. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρακολουθούμε δυο βιβλία 
(τα επίσημα και τα ανεπίσημα ), αλλά ότι τα παραστατικά που έχουμε στην εμπορική μας 
διαχείριση πρέπει να έχουν  το ίδιο status και στην myDATA.  Ας δούμε μερικά 
παραδείγματα. 

 Σε περίπτωση που στην εμπορική μας διαχείριση εκδοθεί ακυρωτικό για παραστατικό 
που έχει ενημερώσει την myDATΑ, οφείλουμε να ακυρώσουμε την εγγραφή του και στην 
myDATA. Οι εμπορικές εφαρμογές που είναι myDATA ready,   υποστηρίζουν την 
δυνατότητα αυτή, διαβάζοντας τον ΜΑΡΚ του αρχικού παραστατικού και στην συνέχεια 
«το διαγράφουν» και στην myDATA. Ουσιαστικά δεν διαγράφεται αλλά ακυρώνεται και το 
ιστορικό του πάντα μένει «κρεμασμένο» στο UID (ταυτότητα) του παραστατικού ως ΜΑΡΚ 
ακύρωσης του Μαρκ αποστολής. 
Οι εμπορικές εφαρμογές που πληρούν τις προδιαγραφές της myDATA,  μας προστατεύουν 
στην περίπτωση αυτή κρατώντας ένα σωστό ιστορικό που τεκμηριώνει αυτές τις ενέργειες 
σε έναν μελλοντικό έλεγχο.

Σε περίπτωση που εκδώσουμε το παραστατικό και δεν έχουμε προλάβει να το 
αποστείλουμε στην myDATA το πρωτογενές παραστατικό μαζί με το ακυρωτικό του δεν θα 
αποσταλούν στην myDATA. 

ΈΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΑΓΩΓΗ
ΣΤΟΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΦΠΑ 13% ΓΙΑ:
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Έκδοση Πιστωτικού παραστατικού.
Το πιστωτικό διαβιβάζεται ως σύνοψη και χαρακτηρισμό στην myDATA και χωρίζεται σε 2 
κατηγορίες. Το σχετιζόμενο πιστωτικό που σημαίνει ότι έχει προηγηθεί η διαβίβαση του 
αρχικού παραστατικού και πιστώνουμε ολόκληρο ή μέρος αυτού. Σε αυτή την περίπτωση 
για να διαβιβαστεί,  το πιστωτικό πρέπει να «διαβάσει»  τον ΜΑΡΚ του αρχικού.
Η δεύτερη κατηγορία είναι το μη σχετιζόμενο Πιστωτικό που διαβιβάζεται αυτόνομα 
δηλαδή χωρίς να διαβάσει τον ΜΑΡΚ του αρχικού. Η δεύτερη περίπτωση γίνεται χρήση 
όταν στο πιστωτικό αυτό αντιστοιχούνε περισσότεροι από έναν ΜΑΡΚ π.χ όταν εκδίδουμε 
πιστωτικό τζίρου βάση κάποιας ετήσιας συμφωνίας. Θα μπορούσε να γίνει χρήση  όταν 
δεν έχει ανέβει το αρχικό όπως στην προκειμένη περίπτωση της εκκίνησης διαβίβασης 
των πωλήσεων στην μέση της χρήσης του 2021.
Πρέπει να λαμβάνουμε  υπόψιν  τους χρόνους που ακυρώνουμε, τις προγενέστερες 
ημερομηνίες, τις κενές αριθμήσεις, να υπάρχει σωστή τεκμηρίωση (email, σχόλια, 
απόδειξη από courier ) και να μην ξεχνάμε ότι τα επίσημα βιβλία της επιχείρησης είναι 
αυτά που έχουμε δημοσιοποιήσει στην myDATA.

2.Η υποχρέωση διατήρησης του αρχείου παραστατικών της επιχείρησης εξακολουθεί 
να υφίσταται.
Από την πρώτη στιγμή η επιχειρησιακή ομάδα της mydata  ήταν ξεκάθαρη. Επειδή το 
παραστατικό διαβάστηκε δεν  σταματά η υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και 
στοιχείων από τις οντότηες. 
Οι εικονικές συναλλαγές και τα πλαστά τιμολόγια παρατείνουν τον χρόνο της υποχρέωσης 
αυτής,  αυτό δηλαδή το χρόνο διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων.
Σε περίπτωση που η οντότητα έχει επιλέξει η εμπορική της εφαρμογή να κάνει διαβίβαση 
σύνοψης μέσω αδειοδοτημένου  πάροχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης,  δηλαδή κάποιον 
ενδιάμεσο φορέα  όποιος διαφυλάσσει τα αντίγραφα των παραστατικών που εκδίδει η 
οντότητα  και σε δικό του server, ο αρχικός χρόνος της διαφύλαξης του φυσικού αρχείου 
αυτού μειώνεται και η οντότητα αποκτά το δικαίωμα μη εκτύπωσης του παραστατικού της 
καθώς και την απαλλαγή της από Φ.Η.Μ στην λιανική (όπου αυτό απαιτείται).
Να διευκρινίσουμε ότι αν η οντότητα επιλέξει διαβίβαση από την εμπορική της εφαρμογή 
μέσω αδειοδοτημένου παρόχου για τις λιανικές, πρέπει να λάβει την συγκατάθεση του 
πελάτη  λήπτη. Δεν είναι επίσης ξεκάθαρο τι γίνεται,  αν ο πελάτης λήπτης λιανικής δεν 
συναινέσει στην διαβίβαση (πχ αν κάποιος έχει λάβει ιατρικές υπηρεσίες λιανικώς  και 
δεν επιθυμεί να κρατηθεί ένα αντίγραφο και σε server κάποιου τρίτου που στην 
προκειμένη περίπτωση είναι ο αδειοδοτημένος πάροχος). 
Σε κάθε περίπτωση όμως τα εικονικά ή πλαστά παραστατικά, αυξάνουν το χρόνο της 
διαφύλαξης του φυσικού αρχείου από την οντότητα. ΠΧ αν ο έλεγχος κρίνει μια 
συναλλαγή εικονική ή πλαστή, ο χρόνος αυτός μπορεί να επεκταθεί πέραν του αρχικού 
χρόνου.
Αν η οντότητα έχει επιλέξει ένα πρόγραμμα τιμολόγησης που αποθηκεύει τα δεδομένα της 
σε server (cloud) που ανήκει στον κατασκευαστή του ή σε τρίτο,  οφείλει αυτή να γνωρίζει 
από τον κατασκευαστή του λογισμικού, για τον χρόνο και την δυνατότητα της 
αναπαραγωγής των δεδομένων της (τιμολόγια – αποδείξεις κ.ά) που δικαιούται  σε 
περίπτωση  που δεν ανανεώσει την  συνδρομής της μαζί του, ώστε να λάβει τα κατάληλα 
μέτρα για την διαφύλαξη του αρχείου της .
Αξίζει να αναφέρουμε ότι αν η  οντότητα αποδεχτεί  να κάνει αποδοχή των παραστατικών 
αγοράς με ηλεκτρονικά τιμολόγια, μειώνεται κατά ένα έτος ο χρόνος της αρχικής 
παραγραφής (από 5  σε 4 έτη) δηλαδή της νόμιμης καταστροφής του φυσικού της αρχείου 
προς τον φορολογικό έλεγχο. 

3.Η myDATA δημιούργησε κοινό κώδικα επικοινωνίας  μεταξύ κράτους, λογιστών, 
επιχειρήσεων και προγραμμάτων εμπορικής λογιστικής διαχείρισης 
Τιμολόγιο δελτίο Αποστόλης; απόδειξη είσπραξης εφημερίδων και περιοδικών;  
Φορτωτική; απόδειξη πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων κι άλλα 500 παραστατικά 
ήρθανε και μπήκανε σε τάξη με την απόφαση  1138/2020.
Ειδικά δε για τον χαοτικό πίνακα των λιανικών πωλήσεων στο ESEND έχει αναρτηθεί η 
συγχώνευση τους στα βοηθητικά με την ονομασία «Κωδικοί διαβιβαζομένων 
παραστατικών».
Η myDATA έβαλε τάξη στο χαος των παραστατικών  και στην παρερμηνεία τους, 
κλείνοντας το μεγάλο κενό που είχαν αφήσει τα ΕΛΠ το 2014. O λογιστής το κράτος η 
επιχείρηση ο ελεύθερος επαγγελματίας και οι εταιρείες κατασκευής λογισμικού,  
απόκτησαν  κοινό κώδικα επικοινωνίας όσον αφορά τις ονομασίες των παραστατικών και 
όχι μόνο. 

H myDATA έβαλε τους κανόνες που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να υπάρξει ψηφιακός 
μετασχηματισμός στην φορολογική διοίκηση. 
Τα ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε καθορίζουν χρόνους,  τρόπους, ονομασίες , δηλώσεις 
και  ακυρώσεις.
Καθορίζουν την γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ λογιστή επιχείρησης και κράτους.
Καθορίζουν τον τρόπο της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πελατών προμηθευτών όσον 
αφορά το παραστατικό του εκδότη – λήπτη που αναφέρεται με την έννοια αντικριζόμενο. 
Καθορίζουν τη  κοινή γλώσσα επικοινωνίας των λογισμικών προγραμμάτων και 
εφαρμογών είτε αυτές ανήκουν στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. 
Φόροι, λοιποί φόροι, χαρτόσημο, σκοπός διακίνησης, τρόποι πληρωμής, κωδικός 
εγκατάστασης, αιτιολόγηση για μηδενικό ΦΠΑ, χαρακτηρισμοί και πολλά άλλα 
επιλέγονται από λίστες τιμών.
Η πληροφορία πλέον μπορεί να είναι ξεκάθαρη και αξιοποιήσιμη από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς όπως ο λογιστής η οντότητα το  κράτος το λογισμικό κ.ά. 

4.Η myDATA συνέβαλε στην άμεση και ποιοτική αξιοποίηση των δεδομένων  των 
πωλήσεων,  από το κράτος τους  λογιστές και τις ίδιες τις οντότητες 
Από το 1994 που μηχανογραφώ επιχειρήσεις θυμάμαι ότι  η πρώτη κουβέντα που μου 
έλεγε ο λογιστής που μόλις γνώριζα ήταν: «Νίκο θέλω να μηχανογραφήσω όλους τους 
πελάτες μου αλλά το κόστος είναι τεράστιο».
Η mydata άφησε και εδώ το αποτύπωμά της καταφέρνοντας να μηχανογραφήσει σχεδόν 
όλες τις επιχειρήσεις και τους ελευθέρους επαγγελματίες και μάλιστα με ελάχιστο κόστος 
(κάτω από 100€) που είναι και άμεσα αποσβέσιμο (εξοδοποιείται μέσα στην χρήση).  
Οι επιχειρήσεις πλέον,  κρατούν αναλυτικά τις συναλλαγές τους στη δική τους  εφαρμογή 
τιμολόγησης (Αναλυτικό ημερολόγιο πωλήσεων) ενώ το λογιστικό γραφείο μπορεί να 
πάρει άμεσα από την myDATA όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην λογιστική του 
εφαρμογή.
Το λογιστικό γραφείο λαμβάνει ηλεκτρονικά δεδομένα στο λογιστικό του πρόγραμμα , 
αυτά που ο πελάτης του έχει δηλώσει ( στην Α.Α.Δ.Ε) όχι μόνο από την εφαρμογή 
τιμολόγησης που διαθέτει  αλλά  και από όποιο άλλο μέσο έχει διαβιβάσει στην myDATA  
(πάροχο, ΦΗΜ*, καταχωρητική φόρμα, αυτοτιμολόγηση, εφαρμογή τιμολόγησης του 
προμηθευτή του κοκ). Στην συνέχεια τα αξιοποιεί άμεσα για έλεγχο και  χαρακτηρισμό σε 
περιπτώσεις ώστε να καταθέσει οριστικά τις δηλωτικές υποχρεώσεις και τις οικονομικές 
καταστάσεις του πελάτη του.
Οι εξελιγμένες λογιστικές εφαρμογές που κάνουν χρήση τα λογιστικά γραφεία, 
λαμβάνουν από την myDATA  το σύνολο των πωλήσεων, φόρων και κρατήσεων αλλά και 
σε περίπτωση που η λογιστική εφαρμογή δεν έχει τέτοια δυνατότητα η myDATA  
προσφέρει την πληροφορία αυτή μέσα από το συνοπτικό βιβλίο που έχει ενημερωθεί από 
τις πωλήσεις και τις αγορές της οντότητας.
Στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ, υπάρχει και η πληροφορία που αναφέρει τι είδους 
πώληση είναι και σε πλήρη ανάλυση(αν  πρόκειται για  υπηρεσία,  εμπόρευμα ή  προϊόν 
ή αν είναι έσοδο επόμενης -  προηγούμενης χρήσης αλλά και ακόμα αν δεν αφορά 
πώληση και απλά αναφέρεται στο  παραστατικό ως 1.95 λοιπά πληροφοριακά στοιχεία) η 
οποία θα αξιοποιήτε από όλους τους εμπλεκόμενους. 
Έτσι η myDATA τεχνολογικά και με το πλήρωμα του χρόνου, έκανε πράξη αυτό που 
ανάφερα στις πρώτες σειρές της παραγράφου που τα λογιστικά γραφεία ζητούσαν σε μένα 
και σε άλλους συναδέλφους μηχανογράφους,  δηλαδή να μηχανογραφήσει  τους πελάτες 
της χωρίς υπερβολικό κόστος. 
Οι κανόνες αλλάζουν και το λογιστικό γραφείο αλλά και οι επιχειρήσεις, πρέπει να βάλουν 
νέες διαδικασίες στην καθημερινότητά τους. Οι διαδικασίες αυτές ψηφιοποιούνται. Σε 
κάθε περίπτωση αυτοί οι κανόνες θα πρέπει μπουν και να αφομοιωθούν από επιχείρησης 
και  λογιστικά γραφεία,  ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός να μη γίνει ψηφιακή 
γραφειοκρατία αλλά το μέσο για τον άμεσο και σωστό προϋπολογισμό, τον σωστό 
υπολογισμό φόρων,  απαιτήσεων και υποχρεώσεων της οντότητας προς το κράτος και 
από τους πελάτες της ώστε να δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το κίνητρο για 
την μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Είναι στα χέρια όλων μας να απαιτήσουμε την  βελτίωση και την απλοποίηση της  myDATA  
αλλά και υποχρέωση μας η κατανόηση των νέων κανονισμών και της τεχνολογικής 
εξέλιξης.
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ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:

OΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΤΈΡΠΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΌΓΟΣ BSC, UOA
MSC ACCOUNTING & FINANCE, AUEB

Μετάθεση στο χρονοδιάγραμμα της εξόφλησης των επιστρεπτέων προκαταβολών 
ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών για το καλοκαίρι του 2022 εξαιτίας των 
πολλαπλών ανισορροπιών στην αγορά που έχουν προκληθεί από την πανδημία, τις τιμές 
ενέργειας κ.ο.κ., δίνοντας ανάσα ρευστότητας σε περίπου 700.000 επιχειρήσεις. 
Ειδικότερα, ο υπουργός οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε ότι πληρωμή της 
πρώτης από τις 60 άτοκες δόσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής, μετατίθεται για τις 30 
Ιουνίου 2022 ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε η πρώτη δόση να εξοφληθεί έως την 
31η Ιανουαρίου 2021. Επιπλέον, η δεύτερη ανακοίνωση αφορά την ολοσχερή καταβολή 
του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής για την οποία δόθηκε η δυνατότητα να 
εξοφληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022 αντί της 31η Δεκεμβρίου που προβλεπόταν αρχικά.
Με αυτή την απόφαση η κυβέρνηση φαίνεται να «νιώθει» τον παλμό της αγοράς καθώς 
σε πρόσφατη δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας είχε αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «έχουμε αποδείξει ότι έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά για να σταθούμε 
κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Υπάρχουν σκέψεις τις οποίες θα 
δρομολογήσουμε».
Με την έκδοση των εκκαθαριστικών τα οποία θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ 
www.aade.gr στην επιλογή «myAADE/ ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη 
πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή», θα ενημερωθούν όλοι 
για το ποσό που θα πρέπει να επιστρέψουν στο κράτος. Έπειτα, οι επαγγελματίες θα 
αποφασίσουν αν θα προβούν σε εφάπαξ εξόφληση διεκδικώντας ακόμα μεγαλύτερη 
έκπτωση (μέχρι 80%) ή θα συνεχίσουν την αποπληρωμή σε έως 60 δόσεις και 5-ετή 
ορίζοντα.

Συγκεκριμένα και με βάση όσα είναι γνωστά,  επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη 
δραστηριότητας πριν την 1/1/2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από 1/4/2019 έως 
31/12/2020, έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα 
διατήρησης θέσεων εργασίας θα επιστρέψουν:

2020 της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη του 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις 
αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 
2020. Ωστόσο, εφόσον πληρώσουν εφάπαξ το ποσό της ενίσχυσης θα επιστρέψουν τελικά 
το 21,25% του δανείου.

2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από 
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και σημειώνει ζημίες προ φόρων το 2020. Σε 
περίπτωση εφάπαξ πληρωμής, επιστρέφει το 28,05%.

που δεν θα επιστραφεί στο κράτος αυξάνεται στο 57,5%.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 
2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή 
έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα διατήρησης 
θέσεων εργασίας θα επιστρέψουν:

και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης να ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα 
έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει 
ζημίες προ φόρων το 2020.

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών:

Στην 1η Επιστρεπτέα Προκαταβολή ενισχύθηκαν 52.490 επαγγελματίες και επιχειρήσεις 
με το ποσό των 601,813 εκατ. ευρώ

Στην 2η ενισχύθηκαν 89.732 επαγγελματίες και επιχειρήσεις με το ποσό των 1,259 δισ. 
ευρώ

Στην 3η  ενισχύθηκαν 101.522 δικαιούχοι με το ποσό των 1,510 δισ. ευρώ

Στην 4η οι ενισχύσεις έφθασαν στα 2,174 δισ. ευρώ για 447.041 επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες

Στην 5η το ποσό έφτασε τα 1,250 δισ. ευρώ για 361.505 επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Στην 6η οι ενισχύσεων ήταν 524,6 εκατ. ευρώ για 280.109 επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις

Και στην 7η  945,8 εκατ. ευρώ για 297.621 επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
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ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ   Α ΤΑΞΗΣ  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ EΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΟΥ TAXISKEP.GR

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας θα χορηγηθεί εφόσον
1. Καταγγελθεί η Σύμβαση Εργασίας
Δηλαδή  αρχικά στον εργαζόμενο προηγηθεί απόλυση.
Αν ο απολυμένος  δεν έχει επιδοτηθεί ποτέ ξανά 
χρειάζονται 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο 
χωρίς σε αυτό το χρονικό διάστημα να περιλαμβάνονται οι 
2 τελευταίοι μήνες εργασίας.
Παράδειγμα: Εργαζόμενη απολύθηκε στις 13/12 άρα από 
13/10 και πίσω σε διάστημα 14 μηνών χρειάζονται 125 
ημέρες εργασίας.
Να σημειωθεί (Οι ασφαλισμένοι που έχουν επιδοτηθεί και 
στο παρελθόν  δεν πρέπει να έχουν λάβει εντός της 
προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης 
για την οποία υποβάλλουν αίτηση πάνω από τετρακόσια 
(400) ημερήσια επιδόματα.)
Αυτό σημαίνει πως αν έχει επιδοτηθεί ο απολυμένος στο 
παρελθόν(την τελευταία τετραετία) η επιδότηση αυτή δεν 
πρέπει να ξεπερνά τους 16 μήνες επιδότησης 

2.Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι:
>Για αρχική επιδότηση: εξήντα (60) ημέρες από την 
επομένη της ημερομηνίας λήξης ή λύσης της εργασιακής 
σχέσης
> Για συνέχιση επιδότησης που ανεστάλη: δύο (2) έτη από 
την ημερομηνία έγκρισης της αρχικής επιδότησης

3.Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να καταθέσει ο 
απολυμένος είναι:
(όλα τα έγγραφα επισυνάπτονται στην πλατφόρμα του 
oaed.gr)
1. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας .
2.Στοιχεία μισθωτής εργασίας (ημέρες ασφάλισης) και μη 
μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα).
3.Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο 
ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος
   **Τα 2 πρώτα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα 
από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι  δυνατή η 
αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους 
ασφαλισμένους
Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) 
προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή 
αν έχει αλλάξει.

4. Πότε υποβάλλεται η αίτηση  
Η αίτηση για την υπαγωγή στην τακτική επιδότηση 
ανεργίας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατά το 
πρώτο 7ημερο μετά τη λήξη της εργασιακής του σχέσης 
και οπωσδήποτε εντός της 60νθήμερης προθεσμίας.

Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση 
από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την 
οποία ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία 
στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε 
αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και 
στις e-services ΟΑΕΔ.
Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

άνεργος έχει την υποχρέωση να δηλώνει την παρουσία του 
στον ΟΑΕΔ 

5.Διαρκεια επιδότησης
         για από 

6. Ύψος επιδότησης .
Προσοχή :
Το ύψος της επιδότησης υπολογίζεται με βάση τον μέσο 
όρο των μικτών μηνιαίων αποδοχών του τελευταίου 
πριν από την απόλυση 6μηνου ως εξής:
Παράδειγμα: εργαζόμενος  το τελευταίο 6μηνο έχει στο 
σύνολο αποδοχές 1131,25 και αφού αναζητούμε το Μέσο 
Όρο Μισθών του 6μηνου διαιρούμε αυτό το ποσό 1131,25 / 6 
= 188,54 είναι ο μέσος μισθός ανά μήνα που εμφανίζεται στα 
ένσημα του .

          

              125-149 ημέρες  εργασίας                                   5 μήνες
              150-179                                            6 μήνες
              180-219                                            8 μήνες
              220-249                                          10 μήνες
              250 και άνω                                                          12 μήνες

                         125 -249
         και 4050 ημέρες εργασίας                           12 μήνες          
 συνολικά                                                     
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Β: ΚΟΙΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
               ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΤΙΑΣ 
Απαιτούμενες Ημέρες        ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
Εργασίας κατά τη διετία
(πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης

 αφαιρουμένων των 2 τελευταίων  μηνών) 
                     200    5 μήνες
                     250    6 μήνες
                     300                                                                                  8 μήνες
                     350
& συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας κατά την

 υποβολή της αίτησης                                                               12 μήνες
                 200-300
& 4050 ημέρες εργασίας συνολικά                             12 μήνες

Άρα το ποσό επιδότησης που δικαιούται είναι ίσο με  
299,50 τον μήνα 

- Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε 
προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου
-Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται είκοσι 
πέντε (25) ημερήσια επιδόματα

7.Κατά την επιδότηση καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων 
και Πάσχα .
Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται, εφόσον ο 
ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.05 έως 
31.12. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης 
καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο 
Χριστουγέννων. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο 
διάστημα καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια 
επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης 
δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.
Στις 7 Δεκεμβρίου 2021 καταβλήθηκε το δώρο 
Χριστουγέννων στους ανέργους που επιδοτούνται από τον 
ΟΑΕΔ.
Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος 
επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.01 έως 30.04. Για κάθε 
έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) 
ημερήσια επιδόματα Δώρο Πάσχα. Για επιδότηση όλο το 
προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται δωδεκάμισι 
(12,5) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης 
μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Πάσχα.

8. Καταβολή επιδότησης

δηλαδή από την επομένη της λήξης τους

τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, 
εφόσον αυτός έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμες 
δηλώσεις παρουσίας μέσω της  e –services του oaed.gr  
με τους κωδικούς taxisnet ή τους προσωπικούς κωδικούς 
ΟΑΕΔ και χρήση του ΑΜΚΑ 

την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα αυτής (Παρασκευή)

με την αίτησή του ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει την 
πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνιαίων επιδομάτων του 
χωρίς άλλη ενέργεια

Μ.Ο. ΜΕΙΚΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΑΠΟΔΟΧΩΝ

348,49€ ΚΑΙ ΑΝΩ            15,97€                399,25€

ΑΠΟ 174,25€ ΕΩΣ 348,48€           11,98€                 299,50€

ΕΩΣ 174,24€                                  7,99€                                        199,75€
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ΜΑΡΙΑ Σ. ΜΟΥΚΑ 

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ .

23.12.2021     #14

ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ & ΔΥΝΑΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΕΛΕΓΧΟΥ  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ.....  

   Στα 23 χρόνια εργασίας μου ως λογίστρια, μου άρεσε ιδιαίτερα να βοηθάω και να 
μοιράζω τις γνώσεις μου, σε φοιτητές, που μόλις είχαν τελειώσει την σχολή τους και 
έμπαιναν «ως επαγγελματίες πλέον» στα δύσκολα μονοπάτια της λογιστικής.
  Είχα την τύχη και το εννοώ, μετά από τόσα χρόνια, να πω ότι δούλεψα πάνω σε 
χειρόγραφα βιβλία, τα γνωστά «ταφ» που φτιάχναμε και να μάθω μισθοδοσία σε DOS 
πρόγραμμα, όπου εμείς έπρεπε να ξέρουμε πως θα παραμετροποιούμε τις κλίμακες 
φόρου, αλλά και τις ασφαλιστικές, με μεγάλο κίνδυνο ωστόσο να πληκτρολογήσουμε κάτι 
λάθος, ή να βγάλουμε λάθος αποτέλεσμα.
  Όλο αυτό όμως με δίδαξε και πιστεύω και άλλους συναδέλφους, να έχουμε το 
πλεονέκτημα να τσεκάρουμε πιο εύκολα τον εαυτό μας και τα φορολογικά ή μισθολογικά 
μας αποτελέσματα.  Θυμώνω όταν στην ερώτηση «μα τι έγινε ; »  ακούω την απάντηση 
«δεν φταίω εγώ ...το πρόγραμμα έκανε λάθος», κάτι που δεν θεωρώ καθόλου, αν θέλετε, 
επαγγελματικό, καθώς οφείλουμε σε όλα τα προγράμματα ως λογιστές να κάνουμε τους 
απαραίτητους ελέγχους.

   Πάμε λοιπόν νέοι μου συνάδελφοι, να δούμε πως τσεκάρουμε μια μηνιαία μισθοδοσία 
πριν την οριστικοποιήσουμε.
Παράδειγμα :
Πρόσληψη άγαμης εργαζόμενης, με πλήρη εργασιακή απασχόληση (δηλαδή 25 
ημέρες), μικτές αποδοχές € 1.500,00 και ασφάλιση ΙΚΑ ΤΕΑΜ. Να υπολογιστεί η 
μηνιαία μισθοδοσία.
Ημέρες: 25
Μικτά: € 1.500,00
Ταμείο εργαζόμενου : € 211,80
Φ.M.Y: € 143,65
Κρατήσεις εργαζομένου :  € 355,45
Πληρωτέο : € 1.144,55
Ταμείο εργοδότη : € 338,10
Kόστος € 1.838,10

Πάμε να αναλύσουμε μια μια τις κινήσεις μας :
 Εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση το μήνα, αναγνωρίζονται 25 ημέρες ασφάλισης, 
εκτός αν απασχολήθηκαν Κυριακές και γιορτές.
  Το ταμείο του εργαζόμενου υπολογίζεται με σταθερό ποσοστό επί των μικτών αποδοχών. 
Δηλαδή (Βάση όπως είναι τώρα με την ισχύουσα νομοθεσία), € 1500,00 Χ 14,12% = € 
211,80.
 Αντίστοιχα το ταμείο του εργοδότη, υπολογίζεται με σταθερό ποσοστό επί των μικτών 
αποδοχών και είναι  € 1.500,00 Χ 22,54 % = € 338,10.
 

  Φ.Μ.Υ (φόρος μισθωτών υπηρεσιών): Για τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών, οι 
υπολογισμοί μας βασίζονται πάνω στους πίνακες που κοινοποιούνται κάθε φορά σε 
διάφορα λογιστικά –φορολογικά  site. Nα πούμε ότι σύμφωνα με την παρ.50 του άρθρου 
72 του Ν 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2021, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον 
ιδιωτικό τομέα.

Ο φόρος υπολογίζεται πάνω στις καθαρές αποδοχές. Έτσι έχουμε:
1.Υπολογίζουμε το καθαρό μηνιαίο εισόδημα. Αφαιρούμε από τις μικτές αποδοχές τις 
κρατήσεις ΙΚΑ εργαζόμενου : € 1500 – € 211,80 = € 1288,20
2.Το μετατρέπουμε σε ετήσιο καθαρό εισόδημα δηλαδή : €  1288,20 X 14 = € 18.034,80. 
Πως προκύπτει το 14 ;  προκύπτει ως εξής : είναι 12 μηνιαίοι μισθοί συν 1 μισθός το Δ.Χ 
συν μισός μισθός το επίδομα αδείας συν μισός μισθός το Δώρο Πάσχα.
3.Υπολογίζουμε βάση της τελευταίας φορολογικής κλίμακας :
Στα € 10.000 ο φόρος είναι  € 900,00
Στα  € 8.034,80 ο φόρος είναι € 8.034,80 Χ 22% = € 1.767,66
Άρα συνολικός φόρος = € 900,00 + € 1.767,66 = € 2.667,66

Σύμφωνα με το άρθρο 16 για την μείωση του φόρου εισοδήματος έχουμε και λέμε : Ο 
φόρος μειώνεται κατά 777 ευρώ για άτομα που δεν έχουν εξαρτώμενα τέκνα. 
Για φορολογητέο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα € 12.000, το ποσό της μείωσης 
μειώνεται κατά  € 20,00 ανά € 1.000 από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της 
μείωσης του φόρου του παρόντος άρθρου. Εδώ το φόρος μας ξεπερνάει τα € 12.000 (είναι 
€ 18.034,80). Άρα ανά € 1.000 μείωση είναι € 20,00Χ 6, δηλαδή € 100Χ6 =€ 600,00 και για 
τα υπόλοιπα € 34,80 πάει μείωση € 0,696 άρα συνολική μείωση φόρου € 656,32. Οπότε ο 
φόρος μας διαμορφώνεται σε € 2.667,66 - € 656,32 = € 2011,16 (ετήσιος φόρος). 
Αναλογία σε μηναίο φόρο  € 2011,16/14 = €  143,65.
   Κρατήσεις εργαζομένου. Οι κρατήσεις εργαζομένου είναι δύο. Ο Φ.Μ.Υ του και το ταμείο 
του. Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή, € 211,80 που είναι το ΙΚΑ του και € 143,65 που 
είναι ο φόρος που του παρακρατείται . Σύνολο € 355,45. Αυτές οι κρατήσεις αφαιρούνται 
από τις μικτές αποδοχές του για να βγάλουμε το καθαρό ποσό που θα του καταθέσουμε.
  Το κόστος του εργαζόμενου, δηλαδή αυτό που επιβαρύνει τον εργοδότη είναι οι μικτές 
αποδοχές δηλαδή € 1.500,00 συν οι εργοδοτικές εισφορές € 338,10. Σύνολο € 1.838,10.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurostat, τον Αύγουστο του 2018 (δες εδώ  https://ec.euro-
p a . e u / e u r o s t a t / s t a t i s t i c s - e x p l a i n e d / i n d e x . p h p ? -
title=Archive:%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%AF_%CE%BA%CE%B1%CE%B
9_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%
CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&oldid=400968) «το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 υπολογίστηκε σε 25,40 EUR το 2016 και σε 29,80 EUR στη 
ζώνη του ευρώ (ευρωζώνη των 19). Ωστόσο, αυτό το μέσο κόστος συγκαλύπτει 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αφού το ωριαίο κόστος εργασίας 

ωριαίο κόστος ήταν ακόμη υψηλότερο στη Νορβηγία (50,20 EUR).

Το κόστος εργασίας συνίσταται στο κόστος μισθών και ημερομισθίων συν το μη 
μισθολογικό κόστος, όπως είναι οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλουν οι 
εργοδότες. Το 2016, η αναλογία του μη μισθολογικού κόστους στο συνολικό κόστος 
εργασίας ήταν 23,9 % στην ΕΕ των 28 και 26,0 % στην ευρωζώνη. Η αναλογία του μη 
μισθολογικού κόστους επίσης διέφερε σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ: η 
υψηλότερη αναλογία μη μισθολογικού κόστους σημειώθηκε στη Γαλλία (33,2 %), στη 
Σουηδία (32,5 %), στο Βέλγιο (27,5 %), στη Λιθουανία (27,8 %) και στην Ιταλία (27,4 %), ενώ 
η χαμηλότερη αναλογία σημειώθηκε στη Μάλτα (6,6 %), στο Λουξεμβούργο (13,4 %), στην 
Ιρλανδία (13,8 %), στη Δανία (13,9 %) και στην Κροατία (14,9 %)».
 



www.paelo.grΠανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

3

ECONOMIC REVIEWS AND ANΑLYSIS
923.12.2021     #14

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
‘Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; 

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ 
TAXVOICE.GR
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

   Επιδότηση ανεργίας ή επιδότηση εργασίας και επιχειρηματικότητας; Το ερώτημα είναι 
ρητορικό, η δε απάντηση;
Τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, λόγω της γιγάντωσης της ανεργίας και της 
κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας, είμαστε θεατές στο ίδιο έργο..
Θα τολμούσα να πω με περίσσια βεβαιότητα, πως οι περισσότεροι, πλην ολίγων, δεν είναι 
ευχαριστημένοι με τον τρόπο που η κεντρική διοίκηση αντιμετωπίζει τα κομβικά ζητήματα 
της ανεργίας, αλλά και της ανάδειξης και εμπέδωσης της επιχειρηματικότητας.

Τελικά είναι προτιμότερο να επιδοτούμε την ανεργία, ή την επιχειρηματικότητα και την 
ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω αυτής;
Η απάντηση σε αυτό το φλέγον ερώτημα, δε θα μπορούσε να είναι μονοδιάστατη..
Θεωρώντας δεδομένο, ότι οι έννοιες της επιχειρηματικότητας, της ανεργίας και της 
απασχόλησης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, αποτελώντας τους κρίκους μιας 
ενιαίας αλυσίδας, διατυπώνουμε την άποψη πως το μίγμα διαχείρισης των μεταξύ τους 
ισορροπιών, κρίνεται ελλιπές.
Καθημερινά στα γραφεία μας, γινόμαστε δέκτες ερωτημάτων από επίδοξους 
επιχειρηματίες, που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, από τα οποία προκύπτει ο 
εύλογος προβληματισμός τους, για το γεγονός του εάν η πολιτεία, διαθέτει κάποια 
εργαλεία, που θα τους στηρίξουν στη νέα τους αρχή.
Από την άλλη, οι ήδη ενεργοί επιχειρηματίες, αναζητούν ευέλικτους τρόπους 
χρηματοδότησης, καθώς και «έξυπνα εργαλεία», που θα τους κάνουν πιο 
ανταγωνιστικούς στην τοπική, αλλά και παγκόσμια πλέον αγορά.
Παράλληλα, το μόνιμο ερώτημα όλων των ανθρώπων της αγοράς είναι το εάν το Δημόσιο, 
διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς, ώστε να τους επιδοτήσει για την  εύρεση και 
πρόσληψη εξειδικευμένου και κατάλληλου έμψυχου δυναμικού.
Συνδέοντας όλα τα παραπάνω με το αδιαμφισβήτητο γεγονός της διαρθρωτικής ανεργίας, 
τόσο των νέων, όσο και των μεσήλικων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εύρεση 
κατάλληλων λύσεων σε αυτό το σύνθετο ζήτημα, μπορεί να επιτευχθεί, μόνο μέσα από την 
αλλαγή του μοντέλου και της φιλοσοφίας, του μίγματος οικονομικής και κοινωνικής 
πολιτικής.

Τι σημαίνει με απλό τρόπο λοιπόν αυτό;
Τα πράγματα είναι απλά, αν θέλουμε να τα δούμε κατάματα..Ο επίδοξος επιχειρηματίας, 
αναζητεί κατάλληλες ευκαιρίες και στήριξη από την πολιτεία, καθώς και εξεύρεση 
καταρτισμένου προσωπικού.
Ο ενεργός επαγγελματίας, προσανατολίζεται είτε στην διατήρηση της βιωσιμότητας του, 
είτε στην περαιτέρω ανάπτυξη του, είτε στην διάσωση του από μια προβληματική 
κατάσταση, που πιθανόν βρίσκεται λόγω αρνητικών συγκυριών.
Ο άνεργος, προσπαθεί να επανενταχτεί επιτυχώς στην απαιτητική και συνεχώς 
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, βρίσκοντας καταφύγιο σε ένα ασφαλές περιβάλλον, το 
οποίο θα του επιτρέψει να βιοποριστεί αφενός, αλλά και να εξελιχτεί τόσο οικονομικά, 
όσο και κοινωνικά.Ο ενεργός εργαζόμενος, είτε μέσα από την ήδη υπάρχουσα εργασία 
του, είτε αναζητώντας κάτι άλλο, έχει σα βασικό στόχο, την εξασφάλιση ενός καλύτερου 
επιπέδου ζωής και την βιώσιμη εξέλιξη του στον εργασιακό στίβο.
Συνδετικός κρίκος όλων αυτών των παραγόντων της ελεύθερης αγοράς, μπορεί να είναι 
η πολιτεία, η οποία με τους κατάλληλους μηχανισμούς και δομές που διαθέτει, 
επιβάλλεται να λειτουργήσει συνετά και ισορροπητικά, κάνοντας όλες τις πλευρές να 
νιώθουν ευχαριστημένες.
Με το κατάλληλο μίγμα λοιπόν οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, κατά την άποψη 
μου η επίσημη πολιτεία, οφείλει να ανακαλύψει την «χρυσή τομή», μεταξύ στήριξης 
επιχειρηματικότητας, εργασίας και ανεργίας.
Η βασική φιλοσοφία, κατά την άποψη μου, πρέπει να εδράζεται στις εξής θέσεις:

πρόσληψη εξειδικευμένου ή μη έμψυχου δυναμικού.

άμεσα στην αγορά εργασίας, με παράλληλη επιμόρφωση και συμβουλευτική 
καθοδήγηση τους, αλλά και εκπαίδευση τους σε διαρκή βάση.

νέους επαγγελματίες, χωρίς καμία εξαίρεση και ψιλά γράμματα.

συμπολιτών μας, για όσο διάστημα απαιτείται, έως ότου επανενταχθούν επιτυχώς στην 
αγορά εργασίας.

με αυστηρή ρήτρα την διατήρηση και τόνωση της απασχόλησης, μέσω κατάλληλων 
κινήτρων και μηχανισμών.

Επιδότηση ανεργίας ή επιδότηση εργασίας και επιχειρηματικότητας; Το ερώτημα είναι 
ρητορικό, η δε απάντηση;
Εν κατακλείδι, η απάντηση μάλλον είναι προφανής…
Σε καμία περίπτωση η πολιτεία, δε μπορεί να επιδοτεί την ανεργία, σε μεγαλύτερο 
βαθμό από την απασχόληση, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων.
Η ανεργία, καταπολεμάται μόνο μέσα από την πλήρη απασχόληση και την τόνωση της 
επιχειρηματικότητας, η οποία όμως σέβεται τους κανόνες του παιχνιδιού και 
προστατεύει το έμψυχο δυναμικό της.
Η αλήθεια σε κάποια θέματα, βρίσκεται πάντα κάπου στη μέση…
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

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

  Τα mydata ήδη ξεκίνησαν από τον Οκτώβρη του 2021 για πολλές επιχειρήσεις ,ενώ από 
τον Νοέμβρη γενικεύεται η εφαρμογή τους, η διαβίβαση βέβαια για το 2021 αφορά  μόνο 
τα έσοδα.
Ήδη προκύπτουν διάφορα ερωτήματα τόσο σε εμάς, όσο και στην πλειοψηφία των 
λογιστών, των φοροτεχνικών και των στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών των 
επιχειρήσεων και για το ξεκαθάρισμα κάποιων εννοιών αλλά και για την διαβίβαση των 
δεδομένων.
Φυσικά το θέμα θα πρέπει να απασχολήσει και τους επιχειρηματίες γιατί δυστυχώς οι 
περισσότεροι δεν έχουν αντιληφθεί ότι η έκδοση των παραστατικών και στην συνέχεια η 
αρχική διαβίβαση του παραστατικού δεν είναι ευθύνη του λογιστή εξωτερικού συνεργάτη, 
ή των λογιστικών γραφείων αλλά των ίδιων των επιχειρηματιών.
Εμείς σήμερα θα απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα που προκύπτουν και  στους 
επόμενους μήνες μέσα από τα άρθρα μας θα προσπαθήσουμε να λύσουμε όσα 
περισσότερα ερωτήματα θα προκύπτουν στην πορεία, ενώ σε επόμενο άρθρο θα 
ασχοληθούμε αναλυτικά με την διαβίβαση.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1:
Αν το 2021 διαβιβάσουμε εκπρόθεσμα στοιχεία σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο 
επιβάλλεται πρόστιμο ΝΑΙ Η ΟΧΙ ; 
Όχι γιατί το άρθρο 15Α του νόμου 4174/2013 που ορίζει την ηλεκτρονική διαβίβαση 
δεδομένων στην πλατφόρμα mydata δεν προβλέπει κυρώσεις μέχρι να ορισθούν.
Επομένως μέχρι την σχετική νομοθέτηση δεν μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα ούτε και 
για προγενέστερη ημερομηνία.
Γενικά η μεταβατική περίοδος 2021 θεωρείται περίοδος ανοχής και εκπαίδευσης.
Άποψη μας είναι φυσικά να μην ισχύσουν πρόστιμα και το 2022 και να είναι και αυτή η 
χρονιά έτος προσαρμογής.
 

MYDATA ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 14 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2:
Θα υποβληθούν ΜΥΦ για το 202, ΝΑΙ Η ΟΧΙ;
Εδώ τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο 
mydata από την αρχή του έτους και επιχειρήσεις που εντάσσονται για το τελευταίο 
τρίμηνο.
Περιμένουμε γραπτή απόφαση από την ΑΑΔΕ τι ακριβώς θα ισχύσει.
Η δική μας λογική λέει ότι μάλλον όσοι εντάχθηκαν από την αρχή του έτους σίγουρα θα 
υπάρξει απαλλαγή, ενώ για τους υπόλοιπους μάλλον θα υπάρξει υποχρέωση υποβολής 
ΜΥΦ κάτι που φυσικά θα δημιουργήσει μεγάλο φόρτο εργασίας στα λογιστικά γραφεία και 
στους λογιστές γιατί μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια θα κληθούν να εφαρμόσουν το 
mydata ως προς τα έσοδα και ΜΥΦ πιθανόν ως προς τα έξοδα.
Ελπίζουμε η ΑΑΔΕ να βρει την ιδανική λύση, εμείς απλώς τονίζουμε το πρόβλημα που 
μπορεί να δημιουργηθεί.
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 3:
Ποιους αφορά η εγγραφή στο myDATA REST API;
H εγγραφή στο myDATA REST API γίνεται μέσα από την πλατφόρμα myDATA και αφορά:
* τους λογιστές που έχουν πρόγραμμα (ERP)
* τις επιχειρήσεις που διαθέτουν λογιστικό πρόγραμμα (ERP) για την μηχανογράφηση της 
επιχείρησης τους
Η εγγραφή είναι απαραίτητη για να εκδοθεί ένας ηλεκτρονικός κωδικός (ΚΩΔΙΚΟΣ 
API-SUBSCRIPTION KEY/ΚΛΕΙΔΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) που θα συνδέσει το Λογιστικό Πρόγραμμα 
(ERP)με την επαφή API ώστε να γίνεται η διαβίβαση δεδομένων στο mydata.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4:
Τι ενέργειες πρέπει να κάνει μία Επιχείρηση που θα υπογράψει σύμβαση με ΠΑΡΟΧΟ;
Οι ενέργειες ορίζονται μέσα από τις αποφάσεις Α.1035/2020 και της Α.1258/2020 
συγκεκριμένα είναι :
1.Ο πάροχος και η επιχείρηση συντάσσουν σύμβαση.
2.Η επιχείρηση εντός 10ημερών από την ημερομηνία σύνταξης της σύμβασης 
εξουσιοδοτεί στο taxis τον πάροχο.
3.Η επιχείρηση εντός 10ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης υποβάλλει την δήλωση ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩ 
ΠΑΡΟΧΟΥ .
Με την παραπάνω διαδικασία δημιουργείται το μητρώο των Παρόχων και Επιχειρήσεων 
που εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα διαβιβάζουν μέσω παρόχου.
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 5:
Οι φορολογικοί αντιπρόσωποι με ΑΦΜ-ΦΠΑ Ελλάδας είναι υποχρεωμένοι να 
διαβιβάζουν στοιχεία στο mydata;
Στην πρώτη φάση λειτουργίας του mydata δεν είναι υποχρεωμένοι να διαβιβάζουν 
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 2 της παραγράφου της Α/1138/2020.
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 6:
Οι Ναυτιλιακές εταιρείες του Α.Ν 89/1967 έχουν υποχρέωση ή όχι να διαβιβάζουν 
δεδομένα στο mydata;
Σύμφωνα με το την παράγραφο 2 της Α.1138/2020 οι ναυτιλιακές εταιρείες του ΑΝ/1967 
είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν δεδομένα στο mydata.
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 7:
Οι υπό Εκκαθάριση εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν δεδομένα στο mydata 
ναι ή όχι;
Οι υπό εκκαθάριση εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν δεδομένα στο mydata 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α.1138/2020.
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ΕΡΩΤΗΜΑ 8:
Ποια η διαφορά μεταξύ Τίτλου Κτήσης και Αυτοτιμολόγησης;

ΕΡΩΤΗΜΑ 9:
Ποια η διαφορά του ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 5.1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ 
και 5.2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ;

ΕΡΩΤΗΜΑ 10:
Ποια είναι η υποχρέωση του λήπτη σε σχέση με τους παρακρατούμενους φόρους;

ΕΡΩΤΗΜΑ 11:
Ποια είναι η διάφορα των χαρακτηρισμών 2.4 Γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης   ΦΠΑ 
(+) (-)   και   2.3 Λήψη Υπηρεσιών (+) (-) ;        
Ποιος χαρακτηρισμός εξόδων χρησιμοποιείται  όταν εξοδοποιείται το ΦΠΑ;

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΦΠΑ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΙΣΡΟΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 12( Σε συνεργασία με Δουκέρη Αναστάσιο):
Επιχείρηση που διενεργεί λιανικές συναλλαγές χωρίς την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ και 
εμπίπτει στις εξαιρέσεις της ΠΟΛ 1002/2014 έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει τα 
δεδομένα της στο mydata ανά στοιχείο λιανικής πώλησης. Η υποχρέωση αυτή είναι σε 
πραγματικό χρόνο; 

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ 1002/2014:

Άρθρο 1

1.Οι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, δύνανται να μη 
χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, για την έκδοση των αποδείξεων 
λιανικών συναλλαγών:

−

−
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ΧΟΡΗΓΟΙ

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

2.Ειδικά, οι οντότητες των περιπτώσεων α΄ και ε΄ έως και θ΄ της παραγράφου 1 
απαλλάσσονται της υποχρέωσης χρησιμοποίησης φορολογικού ηλεκτρονικού 
μηχανισμού για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με την προϋπόθεση 
ότι στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του 
πελάτη. Οι οντότητες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 εμπίπτουν στην ανωτέρω 
απαλλαγή με την προϋπόθεση ότι αναγράφουν στις εκδιδόμενες αποδείξεις τον αριθμό 
κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη.

3.Όσοι από τους υπόχρεους της παραγράφου 1, εκτός από τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν 
φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση 
(κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό 
(π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή ασκούν 
παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης 
φορολογικού μηχανισμού (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή 
εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, 
τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού 
μηχανισμού.

4.Για τις παρακάτω περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών παρέχεται απαλλαγή από την 
υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού 
ηλεκτρονικού μηχανισμού:
α) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου 
μέσω δικτύου, ύδατος πόσιμου μέσω δικτύου, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, 
θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, 
χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης 
ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., 
Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,
β) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής 
εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε 
λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου,
γ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται «επί πιστώσει» από οντότητες που 
χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,
δ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που από ειδικές φορολογικές διατάξεις, απαιτείται 
να αναγράφουν επιπλέον δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είδος αγαθού ή 
υπηρεσίας, ποσότητα αγαθού, ονοματεπώνυμο πελάτη, κ.λπ.),
ε) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών 
εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω θεραπευτηρίων,

5.Οι παρακάτω πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1του ν. 4308/2014
απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων μέσω 
φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού:
α) Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν 
υπηρεσίες αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών. 
Στην απαλλαγή εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,, οι στιλβωτές υποδημάτων 
καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, 
καρύδας ή άλλων αγαθών.
β) Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω 
ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2859/2000 
(ΦΕΚ 248 Α΄) με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και 
τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
γ) Οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2859/2000.

Άρθρο 2
Στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης που αφορούν πωλήσεις πόσιμου ύδατος 
μέσω δικτύου, ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς 
και στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, αναγράφονται και το ονοματεπώνυμο του πελάτη, η 
διεύθυνσή του και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής του 
ταυτότητας, αν στερείται αριθμού φορολογικού μητρώου.Άρθρο 2
Στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης που αφορούν πωλήσεις πόσιμου ύδατος 
μέσω δικτύου, ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς 
και στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, αναγράφονται και το ονοματεπώνυμο του πελάτη, η 
διεύθυνσή του και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής του 
ταυτότητας, αν στερείται αριθμού φορολογικού μητρώου.
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 13:
Επιχείρηση που έχει δυνατότητα και χρησιμοποιεί την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης για 
διαβίβαση μπορεί να διαβιβάσει και μέσω ERP;
Φυσικά και μπορεί.
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 14:
Πότε μία διαβίβαση ολοκληρώνεται με επιτυχία στο mydata;
Η διαβίβαση έχει ολοκληρωθεί επιτυχημένα μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει 
πάρει αριθμό MAΡΚ.
 


