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Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο των Λογιστών-Φοροτεχνων, κλάδο που περιλαμβάνεται στην ευρύτερη ομάδα  επαγγελ-
ματιών των Οικονομικών Σπουδών και ο οποίος φυσικά τελεί υπό την εποπτεία του  Ο.Ε.Ε.
Το Επιμελητήριο μας ιδρύθηκε το 1980  εποχή που οι περισσότεροι απόφοιτοι των ανώτατων οικονομικών σχολών εργάζονταν στις Τράπεζες και στον 
Δημόσιο τομέα, ενώ οι πιο φιλόδοξοι επέλεγαν καριέρα οικονομικού στελέχους σε μεγάλες εταιρείες  η διάφορες άλλες δραστηριότητες και πάντως όχι αυτήν 
του λογιστή φοροτεχνη γιατί δυστυχώς τότε το επάγγελμα ήταν υποβαθμισμένο.
Τέλος ελάχιστοι επέλεγαν  τον μοναχικό δρόμο της ίδρυσης ιδιωτικού λογιστικού γραφείου. 
Επομένως ήταν απόλυτα λογικό το οικονομικό επιμελητήριο να έχει δομήσει την λειτουργία του στηριζόμενο σε αυτά τα δεδομένα τοποθετώντας σε δεύτερη 
θέση τους λογιστές - φοροτεχνικούς.
Με την πάροδο των χρόνων όμως η  δουλειά του λογιστή φοροτέχνη αναβαθμίστηκε σημαντικά και φτάσαμε στην σημερινή εποχή που πλέον ο λογιστής 
φοροτεχνης είναι απαραίτητος σε όλους, τόσο στους επιχειρηματίες όσο και στους ιδιώτες. 
Έχουν πλέον ιδρυθεί πολλά λογιστικά γραφεία αυτή τη στιγμή στην αγορά. 
Σαφέστατα έχουν αλλάξει οι ανάγκες και οι εποχές και σίγουρα θα πρέπει και κάποια πράγματα να διαφοροποιηθούν στην λειτουργία του οικονομικού 
επιμελητηρίου που αναμφισβήτητα είναι ο θεσμικός φορέας. 
Από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί εντός του ΟΕΕ  ειδικό τμήμα το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τους λογιστές φοροτεχνι-
κός και θα τους ενημερώνει θα ασχολείται με τα προβλήματα τους ενώ παράλληλα θα υποβάλει δομημένες και τεκμηριωμένες προτάσεις στην εκάστοτε 
δημόσια διοίκηση, ωστε να βελτιωθούν και  να λυθούν πολλά καθημερινά προβλήματα.
Η ΠΑΕΛΟ με την ιδιότητα της  επιστημονικής τεχνοκρατικής ένωσης λογιστών οικονομολόγων τα τελευταία δυο χρόνια προσπαθεί να ενημερώνει τον κλάδο 
μας συστηματικά και να αναδεικνύει προβλήματα που μας ταλαιπωρούν, ενώ παράλληλα υποβάλει προτάσεις και αιτήματα και προς το ΟΕΕ και προς τους 
άλλους φορείς. 
Κύριε πρόεδρε,με αυτή μας την ιδιότητα θέτουμε τις γνώσεις μας στη διάθεσή σας και θα σας παρέχουμε την  βοήθεια μας και την υποστήριξη μας σε 
περίπτωση που θελήσετε να δημιουργήσετε αυτό το ιδιαιτερο τμήμα στο Επιμελητήριο. 
Πιστεύουμε ότι  έχετε την διάθεση να βοηθήσετε τον κλάδο και φυσικά αν αποφασίσετε μια τέτοια θεσμική αλλαγή χρειάζεται συστράτευση όλων μας για την 
στήριξη του εγχειρήματος  και αυτός είναι και ο λόγος που σας υποβάλουμε δημόσια αυτή την πρόταση-πρόσκληση. 

Πρόταση ΠΑΕΛΟ προς  ΟΕΕ

 Για την ΠΑΕΛΟ 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος 

 Πρόεδρος 

σελ. 2: 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
σελ .8: 
 ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
σελ. 10: 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
σελ 11: 
 ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΝΦΙΑ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, ΑΠΛΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ!
σελ 12:  
ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ
Air bnb – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ
σελ 14: 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΕΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΚΑ
σελ 15: 
 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 89/1967, ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΕΝΑΡΞΗ
σελ 16: 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ &ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΖΗΤΑ Η ΑΑΔΕ 

 

Λάμπρος Μπελεσης 
Αντιπρόεδρος 

Διαδικτυακές εκδηλώσεις 
Η ΠΑΕΛΟ συνδιοργάνωσε την Τρίτη 15/2/2022 μαζί με την Achieve Performance SA 
Διαδυκτιακη Εσπερίδα  με θέμα “Νέοι Δρόμοι προς τους καταναλωτές”. 
Η εκδήλωση μας έδωσε πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις μέσα από την έρευνα της 
δεύτερης για θέματα συμπεριφοράς του καταναλωτή. 
Η ΠΑΕΛΟ ευχαριστεί:Την Achieve performance Sa, Την  Μαρα Μαρινάκη 
Τον Αντώνη Ζαΐρη, Τον Νίκο Υποφαντη. 
Και φυσικά τους δυο δικούς μας ανθρώπους που συμμετείχαν από πλευράς ΠΑΕΛΟ: 
Τον Λαμπρο Μπελεση και Την Μαρία Σκοταδη
Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω 
h t t p s : / / m . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = A p y 4 m i x g s U Q & f b c l i d = I w A R 1 - m k X o b O -
iyLPZAaiZc6C9Iz_2YDxlP_9s0AA02oT8cEDx17ShG8DsdS-Y

 Ραδιοφωνικές παρουσίες 
Ραδιόφωνο Σκαι εκπομπή Νίκου Υποφαντη Στο Στόμα του Νίκου 
Φιλοξενούμενος τα 2 τελευταία Σάββατα  ο Λάμπρος Μπελεσης με συζητήσεις για 
φοροτεχνικά θέματα συγκεκριμένα 
Στην εκπομπή της 12/2/2022 του Νίκου Υποφαντη Στο Στόμα του Νίκου (36 λεπτό ) ο 
Λάμπρος Μπελεσης Αντιπροεδρος της ΠΑΕΛΟ  μετείχε σε συζήτηση για τα θέματα :

Mydata 9/2/2022
«Νέοι Δρόμοι για τους Καταναλωτές »

Μεταξύ άλλων ο κος Μπελεσης ανέφερε 

ενημερωση των επιχειρηματιών για το θέμα 

χρήσιμο για Οικονομολόγους Στελέχη Επιχειρήσεων Συμβούλους Επιχειρήσεων και 
επιχειρηματίες
h t t p s : / / w w w . s k a i r a d i o . g r / s t o - s t o m a - t o u - n i k o u / e p i -
sode-2022-02-12?fbclid=IwAR1RIsCX6FxV2lO7yPgHLgQuTZ74UwqUDVVoGvcyWpal-5ysGWVGnX
dDqz8

Διαδυκτιακη Γραφειοκρατία,  Στις 19/2/2022 στην εκπομπή του Νίκου Υποφαντη στο 
ραδιόφωνο του Σκαι Στο Στόμα του Νίκου, στο 29,41 λεπτό ο κ Υποφαντης συζήτησε 
με τον Λαμπρό Μπελεση το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλαδος με τις 
καθυστερήσεις στην ηλεκτρονικά αιτήματα που υποβάλλονται στις ΔΟΥ. Επίσης έγινε 
αναφορά για τις αλλαγές των φετινών φορολογικών δηλώσεων !!
h t t p s : / / w w w . s k a i r a d i o . g r / s t o - s t o m a - t o u - n i k o u / e p i -
sode-2022-02-19?fbclid=IwAR3L9mUXaUgkFdlDLrqchcm1IfrVcnfohLGkd8a3isaUOlzztBBLxsiixlw

Web radio Plannet, Εκπομπή Ανατολικά του Κώστα Τσαπακη 
Φιλοξενούμενος ο Τάσος Δουκερης στις δυο τελευταίες εκπομπές :

h t t p s : / / m . s o u n d c l o u d . c o m / t l w x z l m m 2 h 0 8 / o - 1 8 2 2 0 2 5 ? f b c l i d = I -
wAR1PytKihXqzCzjDSqBznEc1TrLyJLgxF__Hv9vRfZCuozlrzvyU4x4A99g

Επίσης φιλοξενήθηκε στην ίδια εκπομπή στις 25/2/2022 με θέμα φοροτεχνικη 
ενημερωση για τρέχοντα θέματα 
h t t p s : / / m . s o u n d c l o u d . c o m / t l w x z l m m 2 h 0 8 / 2 5 2 2 0 2 2 a - 6 ? u t m _ s o u r c e = -
mobi&utm_campaign=social_sharing&fbclid=IwAR3FKyrR8CPPS-GcYJ95-6OdcrwcMjTCd5TCXn
riUGUMro08WAm6QRKh1Ug

Φθάσαμε στο 4ο τεύχος του 2022 
Σε αυτό τα Νέα της ΠΑΕΛΟ κάνουν  μια ειδική αφιέρωση σε 
ένα θέμα που κατά την γνώμη μας καίει όλο τον κλάδο και που 
δεν είναι άλλο από  τον κώδικα δεοντολογίας των Λογιστών 
Φορετεχνων !!
Συγκεκριμένα περι λαμβάνουμε το link και το βίντεο με την 
εκπομπή που έγινε από το Κάθε βδομάδα μαζί με καλεσμένους 
συναδελφους από όλη την Ελλάδα, έχουμε την άποψη πολλών 
συναδέλφων αλλά και ένα  άρθρο το οποίο περιέχει μια 
εμπεριστατωμένη ανάλυση του θέματος.
Επίσης κάτι καινούργιο είναι στην τελευταία σελίδα 
καθιερώνουμε στήλη με θέματα επίκαιρα που αφορούν τον 
κλάδο και φυσικά υπάρχουν και άρθρα που τα θέματα τους 
είναι φοροτεχνικά, λογιστικά, μισθοδοσίας,οικονομικά. 
Στην πρώτη μας σελίδα υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση 
προς το ΟΕΕ και τον Πρόεδρο για την ανάγκη συσπείρωσης 
του κλάδου αλλά και την δημιουργία ομάδας στήριξης των 
λογιστών μέσα στο Επιμελητήριο όπου η ΠΑΕΛΟ είναι έτοιμη 
να προσφέρει προτάσεις και υποστήριξη σε περίπτωση 
που δημιουργηθεί η προαναφερόμενη ομάδα πάντα με την 
ιδιότητα μας  ως επιστημονικός φορέας !!
Κλείνοντας θελουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους 
αρθρογράφους μας  που για μια ακόμη φορά έχουν ετοιμάσει 
εξαιρετικά θέματα. 

Ο συντονιστής της ομάδας συνταξης 

Λάμπρος Μπελεσης 

Εκδηλώσεις 

Συζήτηση Παρασκευής 18/2/2022
Κώδικας δεοντολογίας λογιστών 
Τι πρέπει να ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε όταν παραδίδουμε και όταν 
αναλαμβάνουμε βιβλία πελάτη σε σχέση με τον άλλο συνάδελφο 
Τι ορίζει ο κώδικας δεοντολογίας ως αθέμιτο ανταγωνισμό 
Είναι επιθυμητό και εφικτό το όριο κατώτερων τιμών. 

συναδελφους από όλη την Ελλάδα.

ΠΑΕΛΟ στην εκπομπή μας Κάθε βδομάδα
https://m.youtube.com/watch?v=hoCY4s1alJg&t=1s&pp=2AEBkAIB

Καθε βδομάδα μαζί 25/2/2022 !!
Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΠΑΕΛΟ που περιελάμβανε 

τριετιών, ηλεκτρονική γραφειοκρατία και μια αναλυτική ενημερωση για το ποιες 
υποχρεώσεις λήγουν την Δευτέρα !!!
Τονίστηκε η ανάγκη ενότητας του κλάδου, η ανάγκη δημοσιοποίησης και επικοινωνίας 
με το ευρύ κοινό των προβλημάτων μας και η προσαρμογή του ΟΕΕ στον άξονα που 
πλέον οι λογιστές φοροτεχνες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του. 
Αναλυτικά  παρουσιασθηκαν τα εξής 

γραφειοκρατεία και το άγχος των λογιστών. Η Μαρία Σκοτάδη ανέλυσε φλέγοντα 
θέματα επικαιρότητας. Ο Γιώργος Νικολουδάκης παρουσίασε ένα εξαιρετικά 
σημαντικό θέμα εργατικών, σχετικά με το επίδομα τριετιών και το τεκμηρίωσε 
πλήρως! Ο συντονιστής Λάμπρος Μπέλεσης, έκανε καίριες παρεμβάσεις, για τα 

την ανάγκη διαβίβασης από το πρώτο ευρώ , μέσω πιστοποιημένου λογιστή!

https://m.youtube.com/watch?v=Qn9y9iZnRdA&t=760s

<ΜΑΖΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ>
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

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

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Νο 1 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΩΔ. 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Αριθμ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033-ΦΕΚ Β' 3314/24-12-2013
     Σύμφωνα με το Άρθρο 10  παρ. 7 και το  Άρθρο 15 παρ.1, 2 και 3 του Κώδικα 
Δεοντολογίας Λογιστών  ,  ΦΕΚ Β’3314 / 24-12-2013, Αρ. 57088/ΔΙΟΕ-1033/18-12-2013 
ορίζεται ότι:
Άρθρο 10 Ευθύνη και Υποχρεώσεις του παρέχοντος υπηρεσίες Λογιστή Φοροτεχνικού
 «7. Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας με πελάτη, για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να 
παραδώσει με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 
πελάτη του στο συνάδελφο του που θα συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών, μετά από 
έγγραφη εντολή του πελάτη ή σχετικό έγγραφο αίτημα του συναδέλφου. Ο Λογιστής 
Φοροτεχνικός υποχρεούται να μην αναλάβει τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στον 
πελάτη εάν στο ως άνω πρωτόκολλο δεν αναφέρεται ρητά ότι έχουν εξοφληθεί, με 
οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο, οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη 
παρασχέθηκαν.»    
Άρθρο 15 Διοικητικές Κυρώσεις
1. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα επισύρει πέραν των κυρώσεων και 
ποινών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις παρακάτω κυρώσεις:

ποινή μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ. Τα ποσά 
των παραπάνω κυρώσεων θεωρούνται έσοδα του ΟΕΕ και εισπράττονται κατά τη 
διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

μηνών και

υποτροπή τον παρόντα Κώδικα και του έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
2. Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κινείται είτε αυτεπάγγελτα από την 
Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας που συνιστάται με το άρθρο 16 της παρούσας, είτε 
κατόπιν καταγγελίας Λογιστή Φοροτεχνικού ή Ελεγκτικού Φορέα ή τρίτου.
3. Κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός ή οποιοσδήποτε Ελεγκτικός Φορέας ή τρίτος υποχρεούται 
να καταγγείλει γραπτώς προς την Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου κάθε παράβαση του παρόντος Κώδικα που έχει υποπέσει στην αντίληψή 
του, αναφέροντας ρητά το ονοματεπώνυμο του Λογιστή Φοροτεχνικού ή την επωνυμία 
του Φορέα που υπέπεσε στην παράβαση, καθώς και τα περιελθόντα σε γνώση του 
αποδεικτικά στοιχεία. Η αναφορά είναι απόρρητη και γνωστοποιείται από την Επιτροπή 
Τηρήσεως Δεοντολογίας μόνο στον αναφερόμενο Λογιστή Φοροτεχνικό ή Φορέα, ο 
οποίος και καλείται για παροχή εξηγήσεων πριν αποφασιστεί η τυχόν πειθαρχική δίωξή 
του.
Οι συνάδελφοι που αναλαμβάνουν ένα πελάτη που οφείλει στον λογιστή του όμως πρέπει 
να σκεφτούν το εξής :
1.Ότι χάνει χρήματα ο συνάδελφος τους και αν εφαρμόσει την διαδικασία μπορεί να 
αντιμετωπίσουν πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις. 
2.Ότι ένας πελάτης που χρωστά στον προηγούμενου λογιστή σίγουρα στο μέλλον θα 
χρωστά και σε αυτούς.

Στο σημείο αυτό θέλω να προσθέσω την άποψη μου για την εφαρμογή του κώδικα 
δεοντολογίας. 
Η όλη διαδικασία που γίνεται η εφαρμογή του άρθρου 10 παρ 7 είναι άκρως γραφειοκρατική 
και τελικά καταλήγει σε επιτροπή συνεδριάσεις κλπ 
Η πρόταση μου είναι πολύ απλή. 
Όταν αλλάζει ο κωδικός του λογιστή να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εξόφλησης είτε στην 
ΑΑΔΕ είτε στο ΟΕΕ.
Αυτός ο απλός τρόπος μας εξασφαλίζει όλους νομίζω και δεν χρειάζονται ούτε καταγγελίες 
ούτε επιτροπές ούτε τίποτε .
Απλά Λιτά Κατανοητά και σίγουρα.

Ένα άλλο άρθρο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι το 11 που μιλάει για αθέμιτο 
ανταγωνισμό  
Το άρθρο μεταξύ άλλων λέει :

Φοροτεχνικών που παρέχονται είτε ατομικά είτε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή δεν 
πρέπει:
α. να είναι αθέμιτη,
β. να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική,
γ. να περιέχει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους Λογιστές Φοροτεχνικούς σχετικά με την 
ποιότητα των υπηρεσιών ή την αμοιβή ή τη μέθοδο αμοιβής ή να δημιουργεί αμφιβολίες 
σχετικά με την επαγγελματική επάρκειά τους και
δ. να περιέχει ονόματα πελατών εκτός εάν υπάρχει ρητή έγγραφη συναίνεσή τους προς 
τούτο.
Άρα λοιπόν με αυτό αντιλαμβανόμαστε ποσό λάθος και εκτός επαγγέλματος είναι 
συνάδελφοι που προσφέρουν στις 3 δηλώσεις τις 2 δωρεάν (αθέμιτος ανταγωνισμός και 
υποβάθμιση επαγγέλματος )η ποσό λάθος είναι εκείνοι που με διαφορά λόγια μάγου 
ινδιάνικης φυλής υπόσχονται ανέφικτα και ανεφάρμοστα πράγματα για να κλέψουν 
….τον πελάτη ( λαϊκότερα λογιστές του γείτονα ) 
Προσοχή εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι  άλλο είναι  ελεύθερη αγορά και ελεύθερες τιμές 
και άλλο αθέμιτος ανταγωνισμός και υποβάθμιση του επαγγέλματος για να μην 
παρερμηνευτούν τα γραφόμενα 
Φυσικά και στο σημείο αυτό θα πρέπει απλά λιτά και κατανοητά ο κώδικας να καταγράφει 
και να ορίζει την αθέμιτο ανταγωνισμό ίσως και με καταγραφή παραδειγμάτων 
Ας προσέξουμε λοιπόν τα δυο παραπάνω άρθρα και ελπίζω και το ΟΕΕ σύντομα να 
επικαιροποιήσει τροποποιήσει και κωδικοποίηση τον κώδικα δεοντολογίας 
λογιστή-φοροτέχνη 
Στις παρακάτω γραμμές υπάρχει ένα υπόδειγμα παραλαβής παράδοσης και όλα τα άρθρα 
του κώδικα για όσους δεν τα έχουν μελετήσει αναλυτικά η δεν τον γνωρίζουν 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των 
παρεχομένων υπηρεσιών από τους Λογιστές και Φοροτεχνικούς για την προστασία τόσο 
του ηθικού και επαγγελματικού κύρους τους και των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε 
Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις 
υπηρεσίες τους, όσο και του δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 2
Πεδίο και Έκταση Εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλους ανεξαιρέτως τους Λογιστές και 
Φοροτεχνικούς, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς, μέλη ή μη του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου (ΟΕΕ), οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν τους γενικούς και ειδικούς 
κανόνες και αρχές που προβλέπονται στον παρόντα κώδικα καθώς επίσης και όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις άλλων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, 
υπουργικών αποφάσεων και σχετικών εγκυκλίων.
2. Θέματα που δεν αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα συμπληρώνονται με τον ισχύοντα 
Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (Internation-
al Federation of Accountants).

Άρθρο 3
Θεμελιώδεις Αρχές Ασκήσεως Επαγγέλματος
Ο Λογιστής Φοροτεχνικός πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:
1. Ακεραιότητα - να είναι ευθύς και ειλικρινής σε όλες τις επαγγελματικές και 
επιχειρηματικές σχέσεις.
2. Αντικειμενικότητα - να μην επιτρέπει την προκατάληψη, τη σύγκρουση συμφερόντων ή 
την καταχρηστική επιρροή άλλων, την σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων 
ελέγχοντος και ελεγχομένου, που αναιρεί την επαγγελματική ή εμπορική κρίση.
3. Επαγγελματική επάρκεια και δέουσα προσοχή - να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη 
διατήρηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο επίπεδο που απαιτείται για 
να διασφαλιστεί ότι ο πελάτης ή ο εργοδότης λαμβάνει τις κατάλληλες επαγγελματικές 
υπηρεσίες, μέσω συνεχούς επιμόρφωσης με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στην 
νομοθεσία, την πράξη και τις τεχνικές.
4. Εχεμύθεια - να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτήθηκαν ως 
αποτέλεσμα των επαγγελματικών και επιχειρηματικών σχέσεων και συνεπώς, να μην 
αποκαλύπτει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία σε τρίτους χωρίς την κατάλληλη και ειδική 
αρμοδιότητα και αν δεν υπάρχει νομικό ή επαγγελματικό δικαίωμα ή υποχρέωση να 
γνωστοποιήσει, να μη χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή για όφελος 
τρίτων.
5. Επαγγελματική συμπεριφορά - να συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και 
κανονισμούς και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που απαξιώνει το επάγγελμα.
6. Κοινωνική υπευθυνότητα - να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα με 
αξιοπιστία και κοινωνική υπευθυνότητα απέναντι στο επάγγελμα, τον πελάτη και το 
κοινωνικό σύνολο.

Άρθρο 4
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Ο Λογιστής Φοροτεχνικός απαιτείται κατά την άσκηση του επαγγέλματός του να εντοπίζει 
και να αξιολογεί τους κινδύνους με βάση τις θεμελιώδεις αρχές, την ισχύουσα νομοθεσία 
και τις διατάξεις του παρόντος και να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την 
εξάλειψη ή μείωσή τους σε νομίμως αποδεκτά επίπεδα.
Κίνδυνοι και ενέργειες
Α. Κίνδυνοι: ενδέχεται να δημιουργηθούν από ένα ευρύ φάσμα σχέσεων και 
περιστάσεων.
Μια σχέση ή περίσταση δημιουργεί κίνδυνο όταν μπορεί να διακυβεύσει, ή θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ότι θα διακυβεύσει τη συμμόρφωση του Λογιστή Φοροτεχνικού με τις 
θεμελιώδεις αρχές.
Μια περίσταση ή μία σχέση μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους από έναν κινδύνους 
που μπορεί να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με περισσότερες από μία θεμελιώδεις αρχές.
Οι κίνδυνοι εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Κίνδυνος προσωπικού συμφέροντος: ο κίνδυνος ότι ένα οικονομικό ή άλλο συμφέρον 
θα επηρεάσει ανάρμοστα μία απόφαση ή τη συμπεριφορά του Λογιστή Φοροτεχνικού.

2. Κίνδυνος αυτοαξιολόγησης: ο κίνδυνος ότι ο Λογιστής Φοροτεχνικός δε θα αξιολογήσει 
σωστά τα αποτελέσματα των ενεργειών του ή άλλου ατόμου του γραφείο του.
3. Κίνδυνος υπεράσπισης: ο κίνδυνος να διακυβεύεται η αντικειμενικότητα του Λογιστή 
Φοροτεχνικού όταν αυτός υπερασπίζεται τον πελάτη ή τον εργοδότη του.
4. Κίνδυνος εξοικείωσης: ο κίνδυνος που οφείλεται στη μακρά και στενή σχέση του 
Λογιστή Φοροτεχνικού με τον πελάτη ή εργοδότη, η οποία μπορεί να οδηγήσει στον 
επηρεασμό της αντικειμενικότητάς του στην άσκηση των καθηκόντων του.
5. Κίνδυνος εκφοβισμού: ο κίνδυνος ότι ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα αποθαρρύνεται από 
το να ενεργεί αντικειμενικά, λόγω πιέσεων.
Β. Ενέργειες: είναι τα μέτρα που μπορεί να εξαλείψουν τους κινδύνους ή να τους 
μειώσουν σε ένα αποδεκτό επίπεδο και εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες:
1. Ενέργειες που δημιουργούνται από τον επαγγελματισμό, τις νομοθετικές διατάξεις ή 
κανονισμούς, δηλαδή:

πειθαρχικές διαδικασίες,

αποδόσεων, των επικοινωνιών ή των πληροφοριών που παράγονται από έναν 
επαγγελματία Λογιστή Φοροτεχνικό.
2. Ενέργειες στο εργασιακό περιβάλλον.

επάγγελμα ή σε μια ρυθμιστική αρχή, τα οποία επιτρέπουν στους συναδέλφους, τους 
εργοδότες και τους πελάτες να επιστήσουν την προσοχή σε αντιεπαγγελματική ή ανήθικη 
συμπεριφορά,

Γ. Επίλυση ηθικού διλήμματος Ο Λογιστής Φοροτεχνικός μπορεί να κληθεί να επιλύσει μια 
σύγκρουση με τις θεμελιώδεις αρχές. Για να το πραγματοποιήσει αυτό πρέπει να στηριχθεί 
στα κάτωθι:

Αφού εξετάσει τους σχετικούς παράγοντες και αξιολογώντας το βάρος των συνεπειών 
κάθε πιθανής πορείας δράσης, ο Λογιστής Φοροτεχνικός καθορίζει την κατάλληλη δράση. 
Εάν το θέμα παραμένει ανεπίλυτο, ο Λογιστής Φοροτεχνικός μπορεί να διεξάγει 
διαβουλεύσεις με άλλα αρμόδια πρόσωπα εντός της επιχείρησης ή του οργανισμού για να 
βοηθήσει στην επίλυση. Τέλος δύναται να επικοινωνήσει με την Κεντρική Υπηρεσία του 
Οικονομικού Επιμελητήριου που είναι αρμόδιος φορέας εποπτείας της τήρησης του 
παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας.

Άρθρο 5
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος, οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται με τις 
προσδιοριζόμενες έννοιες:
Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι αυτά που ορίζονται στο Ν. 1100/1980, όπως 
ισχύει.
Λογιστές Φοροτεχνικοί είναι όσοι έχουν λάβει επαγγελματική ταυτότητα από το 
Οικονομικό Επιμελητήριο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
Πελάτης είναι κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που αναθέτει σε Λογιστή Φοροτεχνικό, 
μισθωτό ή ελεύθερο επαγγελματία να του προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε σε σταθερή 
σχέση (τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων) για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, είτε 
εκτάκτως (διάφορες φορολογικές, λογιστικές ή οικονομικές γενικά εργασίες), στα πλαίσια 
των εκτελουμένων από αυτόν εργασιών.
Βοηθός είναι κάθε τρίτος ο οποίος μπορεί να έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες από 
το Λογιστή Φοροτεχνικό, που εγγράφως του έχουν ανατεθεί.
Νόμιμη αμοιβή Λογιστή-φοροτεχνικού είναι κάθε αμοιβή η οποία προκύπτει:
1) ύστερα από νόμιμα ανατεθειμένη εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
βάσει ιδιαίτερης συμφωνίας των δύο πλευρών,
2) για τους παρέχοντες τις υπηρεσίες τους με υπαλληλική σχέση, βάσει της εργατικής 
νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας.
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ΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Άρθρο 6
Αρχές παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών
1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του κατά 
τρόπο που να διασφαλίζει τη νομιμότητα στην παροχή των υπηρεσιών του αυτών και την 
εγκυρότητα της εκφραζόμενης απ' αυτόν επαγγελματικής γνώμης. Προς τούτο είναι 
υποχρεωμένος να τηρεί παράλληλα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και τον 
παρόντα Κώδικα.
2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός δικαιούται να χρησιμοποιεί βοηθούς για την παροχή των 
επαγγελματικών υπηρεσιών του, έχει όμως την ευθύνη για την εργασία που εκτέλεσαν οι 
βοηθοί του, τους οποίους υποχρεούται να επιβλέπει και να αναθέτει σ' αυτούς μόνο τις 
εργασίες που είναι σε θέση να εκτελέσουν ικανοποιητικά.
3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός πρέπει να αξιολογεί τυχόν κινδύνους που απειλούν τη 
συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές, όταν γνωρίζει περιστάσεις ή σχέσεις που μπορεί 
να εμποδίζουν την τήρηση αυτών των θεμελιωδών αρχών.
4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός λαμβάνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία υπόψη 
κατά την αξιολόγηση της σημασίας του κινδύνου. Εάν ο κίνδυνος είναι πολύ σημαντικός, 
ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να παραιτηθεί από την οποιαδήποτε δέσμευση έχει 
αναλάβει ή από την επιχείρηση που τον απασχολεί. Εάν ένας Λογιστής Φοροτεχνικός 
παραβιάσει χωρίς υπαιτιότητα μια διάταξη του παρόντος Κώδικα, ανάλογα με τη φύση και 
τη σημασία του θέματος, μια τέτοια ακούσια παραβίαση μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν θίγει 
την τήρηση των θεμελιωδών αρχών που προβλέπονται, εφόσον η παραβίαση 
εντοπίστηκε, διορθώθηκε αμέσως και εφαρμόστηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα 
διασφάλισης. Όταν ένας Λογιστής Φοροτεχνικός αντιμετωπίζει ιδιαίτερες συνθήκες κατά 
τις οποίες η εφαρμογή μιας ειδικής διάταξης του Κώδικα θα οδηγούσε σε ανεπιθύμητο 
αποτέλεσμα ή εναντίον του δημόσιου συμφέροντος, συνιστάται αυτός να συμβουλεύεται 
τις υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητήριου που είναι αρμόδιος φορέας εποπτείας της 
εφαρμογής του παρόντος Κώδικα.
Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει:
4.1. Να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια έναντι των αντισυμβαλλομένων μερών, των 
συναδέλφων και των μελών των θεσμοθετημένων οργάνων.
4.2. Να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα χωρίς να θίγει την τιμή και την 
υπόληψη των συναδέλφων του ή να προκαλεί αμφιβολίες για την επαγγελματική τους 
ικανότητα ή αξιοπιστία.
4.3. Να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του με τρόπο αντικειμενικό τηρώντας τη 
Λογιστική και Φορολογική Νομοθεσία αλλά και κάθε Νόμο που αφορά στο επάγγελμα του 
Λογιστή Φοροτεχνικού.
4.4. Να μην εγκαταλείπει χωρίς αναίτιο λόγο οποιαδήποτε εργασία του έχει ανατεθεί 
αφήνοντας εκτεθειμένους συνεργάτες, πελάτες και εργοδότες.
4.5. Να μην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε συνεργάτες 
ή πελάτες του εργοδότη-πελάτη του ή και τρίτους καθώς και στα θεσμικά ή εντεταλμένα 
Κρατικά Όργανα, Φορείς και Δημόσιες Υπηρεσίες. Εάν η υποχρέωσή του αυτή γίνει αιτία 
να λυθεί η έμμισθη ή επαγγελματική σχέση του, λόγω άρνησής του έναντι εντολών του 
εργοδότη ή πελάτη του, είναι υποχρεωμένος να το καταγγείλει άμεσα στο Οικονομικό 
Επιμελητήριο.
4.6. Να μη δυσφημεί, απειλεί, προσβάλλει συναδέλφους, συνεργάτες, πελάτες ή και 
τρίτους, να μην ανταγωνίζεται με αθέμιτο τρόπο συναδέλφους και να μην επιδιώκει την 
προσέλκυση ή διατήρηση εργασιών με μη διαφανή μέσα ή ψευδείς πληροφορίες ως προς 
τα επαγγελματικά του προσόντα.
4.7. Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για τις υποθέσεις που χειρίζεται και αφορούν τον 
εργοδότη ή πελάτη του ακόμη και αν θεωρεί ότι η παροχή κάποιων πληροφοριών που 
τους αφορούν δε πρόκειται να τους βλάψει.
4.8. Να μην υπογράφει και να μη διεκπεραιώνει εργασίες οι οποίες δεν καλύπτονται από 
την επαγγελματική ταυτότητα όπως αυτή χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
4.9. Να εφαρμόζει την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, όπως ισχύουν κάθε φορά.
4.10. Να προστατεύει και να σέβεται τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Δημόσιας 
Διοίκησης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και να μη συγκαλύπτει καμία παράβαση 
του παρόντος Κώδικα που περιήλθε από οιονδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση 
του.

4.11. Να μη δέχεται να προσφέρει υπηρεσίες με αμοιβή ή δωρεάν, σε επαγγελματίες, 
εταιρείες και ιδιώτες, αν δεν υπάρχει μεταξύ τους υπαλληλική σχέση με όλες τις 
προϋποθέσεις που ορίζει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία ή σύμβαση ανεξάρτητων 
υπηρεσιών, με την έκδοση του προβλεπόμενου στοιχείου του Κ.Φ.Α.Σ και η οποία 
προϋποθέτει έναρξη εργασιών σε Δ.Ο.Υ. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών, 
χωρίς τον ως άνω περιορισμό προς σύζυγο ή προς συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 
μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και προς Λογιστή Φοροτεχνικό ή συνταξιούχο Λογιστή 
Φοροτεχνικό, εφόσον πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση.
4.12. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας λόγω έκτακτου γεγονότος, σοβαρής 
ασθένειας ή ανωτέρας βίας, για την κάλυψη των αναγκών των πελατών του και σε 
συνεργασία μαζί τους, να απευθύνεται σε συνάδελφο Λογιστή Φοροτεχνικό ίδιας τάξης.
5. Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής Φοροτεχνικός παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες 
του ατομικά μόνο αν η επαγγελματική του ταυτότητα είναι σε ισχύ.
6. Κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός σε περίπτωση συνταξιοδότησής του είναι υποχρεωμένος, 
εντός 3 μηνών από την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης, να ενημερώσει το 
Οικονομικό Επιμελητήριο και να καταθέσει την επαγγελματική του ταυτότητα.

Άρθρο 7
Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα
1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει πάντοτε να ασκεί το Λογιστικό Φοροτεχνικό έργο κατά 
τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροή.
2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός που διαπιστώνει σοβαρές παρατυπίες οφείλει να μην 
αποδεχθεί ή να διακόψει άμεσα τη συγκεκριμένη εργασία, ενώ απαγορεύεται να 
συμπράττει σε φοροδιαφυγή ανεξαρτήτως ποσού.
3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός, όταν απειλείται η ανεξαρτησία του και αδυνατεί να παράσχει 
μία έντιμη και αμερόληπτη γνώμη, οφείλει να μην αποδεχθεί την εργασία ή να σταματήσει 
μια συνεργασία λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων, παρά την αντίθετη 
προφορική ή έγγραφη ενημέρωση του πελάτη-εργοδότη του, ενημερώνοντας παράλληλα 
τις αρμόδιες αρχές για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων.
4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες ώστε να 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του:
4.1. Να μην εκτελεί οιανδήποτε εργασία χωρίς να εκδίδει τα νόμιμα δικαιολογητικά και 
αποδείξεις.
4.2. Να μην αποφασίζει ο ίδιος σε θέματα μη αρμοδιότητάς του.
4.3. Να είναι συνεργάσιμος με τις φορολογικές ή άλλες κρατικές αρχές και να συνδράμει 
στην ομαλή διεξαγωγή κάθε είδους ελέγχου που δέχεται η Επιχείρηση ή ο Πελάτης του ή 
ο Εργοδότης του, εκτός των περιπτώσεων αντικειμενικής αδυναμίας.
4.4. Να τηρεί αυστηρά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και αποφάσεις του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου και να φροντίζει για την τήρηση των ασυμβίβαστων σχετικά με το 
επάγγελμα.
4.5. Να καταγγέλλει στην Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας του Οικονομικού 
Επιμελητήριου κάθε τρίτο που ενεργεί ενάντια στον παρόντα Κώδικα αλλά και που 
εξασκεί το επάγγελμα ευκαιριακά χωρίς επαγγελματική ταυτότητα ή παρανόμως.
4.6. Να θέτει τη σφραγίδα και την ηλεκτρονική υπογραφή του σε κάθε έντυπο ή έγγραφο 
που συντάσσει, βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του.
4.7. Να μη δέχεται δώρα ή φιλοξενία σημαντικής αξίας καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να 
επηρεάσουν την αντικειμενικότητά και την ανεξαρτησία του.
4.8. Να μην αποδέχεται πρόταση από επιχειρήσεις στις οποίες είναι υπεύθυνος για την 
Λογιστική Φοροτεχνική τους κάλυψη, για την συμμετοχή του στο εταιρικό ή μετοχικό 
κεφάλαιο εταιρειών ή στην διοίκηση επιχειρήσεων καθ' οιονδήποτε τρόπο, καθώς 
υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να απολέσει την ανεξαρτησία του και την αντικειμενικότητά 
του και να υποπέσει σε παραβάσεις του παρόντος Κώδικα.
4.9. Να μην αποδέχεται πελάτης του να ορισθεί εγγυητής σε δάνειο που χορηγήθηκε στον 
ίδιο ή πρόσωπο της οικογένειας του.
4.10. Να θέτει τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε οι φιλικές ή οικογενειακές σχέσεις που 
αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου να μην επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών του, 
την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του.
5. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός που μετέχει ή πρόκειται να μετάσχει, είτε ως ομόρρυθμος 
μέλος ή διαχειριστής σε ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ, είτε ως μέλος σε Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών, 
υποχρεούται εντός μηνός να γνωστοποιεί στο Ο.Ε.Ε. οποιαδήποτε μεταβολή αφορά τις 
ιδιότητές του αυτές, προσκομίζοντας αντίγραφο του τροποποιηθέντος καταστατικού είτε 
των πρακτικών ΓΣ και ΔΣ των Ανωνύμων Εταιρειών.
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6. Κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός σε περίπτωση συνταξιοδότησής του είναι υποχρεωμένος, 
εντός 3 μηνών από την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης, να ενημερώσει το 
Οικονομικό Επιμελητήριο και να καταθέσει την επαγγελματική του ταυτότητα.

Άρθρο 7
Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα
1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει πάντοτε να ασκεί το Λογιστικό Φοροτεχνικό έργο κατά 
τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροή.
2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός που διαπιστώνει σοβαρές παρατυπίες οφείλει να μην 
αποδεχθεί ή να διακόψει άμεσα τη συγκεκριμένη εργασία, ενώ απαγορεύεται να 
συμπράττει σε φοροδιαφυγή ανεξαρτήτως ποσού.
3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός, όταν απειλείται η ανεξαρτησία του και αδυνατεί να παράσχει 
μία έντιμη και αμερόληπτη γνώμη, οφείλει να μην αποδεχθεί την εργασία ή να σταματήσει 
μια συνεργασία λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων, παρά την αντίθετη 
προφορική ή έγγραφη ενημέρωση του πελάτη-εργοδότη του, ενημερώνοντας παράλληλα 
τις αρμόδιες αρχές για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων.
4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες ώστε να 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του:
4.1. Να μην εκτελεί οιανδήποτε εργασία χωρίς να εκδίδει τα νόμιμα δικαιολογητικά και 
αποδείξεις.
4.2. Να μην αποφασίζει ο ίδιος σε θέματα μη αρμοδιότητάς του.
4.3. Να είναι συνεργάσιμος με τις φορολογικές ή άλλες κρατικές αρχές και να συνδράμει 
στην ομαλή διεξαγωγή κάθε είδους ελέγχου που δέχεται η Επιχείρηση ή ο Πελάτης του ή 
ο Εργοδότης του, εκτός των περιπτώσεων αντικειμενικής αδυναμίας.
4.4. Να τηρεί αυστηρά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και αποφάσεις του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου και να φροντίζει για την τήρηση των ασυμβίβαστων σχετικά με το 
επάγγελμα.
4.5. Να καταγγέλλει στην Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας του Οικονομικού 
Επιμελητήριου κάθε τρίτο που ενεργεί ενάντια στον παρόντα Κώδικα αλλά και που 
εξασκεί το επάγγελμα ευκαιριακά χωρίς επαγγελματική ταυτότητα ή παρανόμως.
4.6. Να θέτει τη σφραγίδα και την ηλεκτρονική υπογραφή του σε κάθε έντυπο ή έγγραφο 
που συντάσσει, βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του.
4.7. Να μη δέχεται δώρα ή φιλοξενία σημαντικής αξίας καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να 
επηρεάσουν την αντικειμενικότητά και την ανεξαρτησία του.
4.8. Να μην αποδέχεται πρόταση από επιχειρήσεις στις οποίες είναι υπεύθυνος για την 
Λογιστική Φοροτεχνική τους κάλυψη, για την συμμετοχή του στο εταιρικό ή μετοχικό 
κεφάλαιο εταιρειών ή στην διοίκηση επιχειρήσεων καθ' οιονδήποτε τρόπο, καθώς 
υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να απολέσει την ανεξαρτησία του και την αντικειμενικότητά 
του και να υποπέσει σε παραβάσεις του παρόντος Κώδικα.
4.9. Να μην αποδέχεται πελάτης του να ορισθεί εγγυητής σε δάνειο που χορηγήθηκε στον 
ίδιο ή πρόσωπο της οικογένειας του.
4.10. Να θέτει τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε οι φιλικές ή οικογενειακές σχέσεις που 
αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου να μην επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών του, 
την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του.
5. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός που μετέχει ή πρόκειται να μετάσχει, είτε ως ομόρρυθμος 
μέλος ή διαχειριστής σε ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ, είτε ως μέλος σε Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών, 
υποχρεούται εντός μηνός να γνωστοποιεί στο Ο.Ε.Ε. οποιαδήποτε μεταβολή αφορά τις 
ιδιότητές του αυτές, προσκομίζοντας αντίγραφο του τροποποιηθέντος καταστατικού είτε 
των πρακτικών ΓΣ και ΔΣ των Ανωνύμων Εταιρειών.
6. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός έχει υποχρέωση να μεριμνά ούτως ώστε η παροχή των εκ 
μέρους του υπηρεσιών να έχει ανεξάρτητο χαρακτήρα και ο ίδιος να λειτουργεί με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα μεροληψίας και υποκειμενικότητας κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του.

Άρθρο 8
Εχεμύθεια
1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός και κάθε υπάλληλος ή συνεργάτης του οφείλει να τηρεί το 
επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες που 
περιήλθαν στη γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν έχει τέτοια 
υποχρέωση από το νόμο.
2. Απαγορεύεται στον Λογιστή Φοροτεχνικό να κάνει χρήση καθ' οιονδήποτε τρόπο για 
όφελος δικό του, τρίτων ή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων των γεγονότων και των 
πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν η 
αποκάλυψη των γεγονότων και των πληροφοριών είναι αναγκαία για την υπεράσπισή .

του ενώπιον δικαστικής αρχής ή την υποστήριξη των θέσεών του ενώπιον των 
Πειθαρχικών Οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου3. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός 
οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και μετά τη λήξη της παροχής των 
επαγγελματικών του υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
4. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να υπενθυμίζει στους βοηθούς και τους συνεργάτες 
του την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.

Άρθρο 9
Ποιοτική επάρκεια Λογιστικών και Φοροτεχνικών εργασιών
1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται για κάθε εκτελούμενη απ' αυτόν εργασία να 
ακολουθεί πιστά ό,τι προβλέπεται από το Π.Δ. 340/1998, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, ό,τι 
άλλο μελλοντικά ενταχθεί στις υποχρεώσεις του Λογιστή Φοροτεχνικού, καθώς επίσης και 
ό,τι η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει σαν υποχρεώσεις των επιτηδευματιών ή των 
ιδιωτών στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες του. Πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων 
του Λογιστή Φοροτεχνικού επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπονται στον παρόντα 
Κώδικα.
2. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις νομοθετικές 
αλλαγές που αφορούν το επάγγελμά του και γενικότερα να φροντίζει για τη «δια βίου» 
εκπαίδευσή του και μέσω του Οικονομικού Επιμελητηρίου παρακολουθώντας τα τακτικά 
αναγκαία σεμινάρια που αυτό διοργανώνει, ώστε να διασφαλίζει τον εργοδότη του ή τους 
πελάτες του μέσω υψηλού επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών.
3. Σε περίπτωση που ζητήσει τις υπηρεσίες του πελάτης τον οποίο δεν μπορεί να 
εξυπηρετήσει λόγω φόρτου εργασίας ή λόγω έλλειψης των προϋποθέσεων που ορίζουν 
οι νόμοι, οφείλει να τον παραπέμψει σε συνάδελφο που έχει τα νόμιμα προσόντα ή να 
επιλέξει από λίστα συναδέλφων που υπάρχει στο ΟΕΕ και έχουν τα νόμιμα προσόντα.

Άρθρο 10
Ευθύνη και Υποχρεώσεις του παρέχοντος υπηρεσίες Λογιστή Φοροτεχνικού
1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ή ηθική ζημία που 
προκάλεσε με υπαίτια πράξη ή παράλειψή του κατά την παροχή των υπηρεσιών στον 
πελάτη ή εργοδότη του, κατά τις κείμενες διατάξεις.
2. Ο αποδέκτης των υπηρεσιών φέρει το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης υπαιτιότητας.
Για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες, 
ιδίως:

ιδιαίτερο φόρτο κάποιων χρονικών περιόδων,

εργασίας και

3. Η ύπαρξη ή δυνατότητα τελειότερης υπηρεσίας κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή 
μεταγενέστερα δε θεμελιώνει άνευ ετέρου υπαιτιότητα.
4. Εάν η υπηρεσία δεν παρασχεθεί για λόγους που αφορούν τον παρέχοντα υπηρεσίες, 
τότε ο πελάτης δικαιούται να λάβει ό,τι κατέβαλε ως αντίτιμο για τη μη παρασχεθείσα 
υπηρεσία.
5. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με πελάτη του πρέπει να 
τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο( fax ή mail) και να του 
παρασχεθεί εύλογος χρόνος, ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες, να βρει 
άλλο συνεργάτη ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) που τηρεί.
6. Σε περιπτώσεις που ο πελάτης δε συμμορφώνεται με τις έγγραφες ή προφορικές 
υποδείξεις του ή παραβαίνει ηθελημένα τη φορολογική νομοθεσία η μη συνέχιση της 
συνεργασίας μπορεί να γίνει χωρίς την τήρηση της προηγούμενης προθεσμίας.
7. Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας με πελάτη, για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να 
παραδώσει με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 
πελάτη του στο συνάδελφο του που θα συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών, μετά από 
έγγραφη εντολή του πελάτη ή σχετικό έγγραφο αίτημα του συναδέλφου. Ο Λογιστής 
Φοροτεχνικός υποχρεούται να μην αναλάβει τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στον 
πελάτη εάν στο ως άνω πρωτόκολλο δεν αναφέρεται ρητά ότι έχουν εξοφληθεί, με 
οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο, οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη 
παρασχέθηκαν.
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Άρθρο 11
Διαφήμιση - Αθέμιτος Ανταγωνισμός
1. Επιτρέπεται η με κάθε μέσο προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας των νόμιμα ασκούντων το επάγγελμα Λογιστή 
Φοροτεχνικού είτε ατομικά είτε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή στο μέτρο και το βαθμό 
που καθορίζεται στο παρόν και με τρόπο που δεν υποβαθμίζει το Λογιστικό Φοροτεχνικό 
επάγγελμα.
2. Επιτρέπεται ιδίως η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καταχωρήσεων, 
έντυπα ή ηλεκτρονικά, στις εφημερίδες ή τα περιοδικά, με στοιχεία επικοινωνίας και 
αναφορά είτε σε ιδιαίτερο τομέα δραστηριότητας είτε σε νόμιμα αξιολογημένη κατηγορία.
3. Οποιαδήποτε τέτοια προβολή ή δημοσιοποίηση των υπηρεσιών των Λογιστών 
Φοροτεχνικών που παρέχονται είτε ατομικά είτε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή δεν 
πρέπει:
α. να είναι αθέμιτη,
β. να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική,
γ. να περιέχει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους Λογιστές Φοροτεχνικούς σχετικά με την 
ποιότητα των υπηρεσιών ή την αμοιβή ή τη μέθοδο αμοιβής ή να δημιουργεί αμφιβολίες 
σχετικά με την επαγγελματική επάρκειά τους και
δ. να περιέχει ονόματα πελατών εκτός εάν υπάρχει ρητή έγγραφη συναίνεσή τους προς 
τούτο.

Άρθρο 12
Σχέσεις με συναδέλφους, Ελεγκτικούς Φορείς και λοιπούς Φορείς του Δημοσίου
1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια, ειλικρίνεια και 
εκτίμηση έναντι όλων των συναδέλφων του, είτε αυτοί είναι παρόντες είτε είναι απόντες 
και να προασπίζει τα νόμιμα δικαιώματά τους που απορρέουν από την άσκηση των 
καθηκόντων τους.
2. Οι ασκούντες το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν υποχρέωση να σέβονται 
τους υπαλλήλους των υπηρεσιών και των υπουργείων με τους οποίους συναλλάσσονται 
και τους Δημόσιους Λειτουργούς, ανεξαρτήτως βαθμίδος. Την ίδια υποχρέωση έχουν 
προς τους Λογιστές Φοροτεχνικούς και οι εκπρόσωποι της Δημόσιας Διοίκησης όπως 
επιβάλλεται από τη νομοθεσία που τους διέπει. Κάθε παράβαση της αρχής αυτής από 
οποιοδήποτε μέρος, ελέγχεται και από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Αν η παράβαση έγινε 
από Λογιστή Φοροτεχνικό, η Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας του Οικονομικού 
Επιμελητήριου αποφασίζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Αν έγινε από δημόσιο 
υπάλληλο ή δημόσιο λειτουργό, η Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας αναφέρει το γεγονός 
τούτο εγγράφως στην Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε, προκειμένου να επιληφθεί και να 
προβεί στις δέουσες ενέργειες.
3. Στην περίπτωση που ο Λογιστής Φοροτεχνικός χρησιμοποιεί συνάδελφό του τακτικά ή 
έκτακτα ή για τη διεκπεραίωση όλων ή ορισμένων εργασιών του γραφείου του πρέπει:

επαγγελματική και ατομική του αξιοπρέπεια και να μην τον απασχολεί σε μη Λογιστικά ή 
Φοροτεχνικά καθήκοντα,

και προς τους τρίτους.

Άρθρο 13
Προστασία του κύρους του ΟΕΕ
1. Δεν επιτρέπεται στον Λογιστή Φοροτεχνικό η δια δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, 
υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του ΟΕΕ.
Ως υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του ΟΕΕ θεωρείται από 
μέρους Λογιστή Φοροτεχνικού:

διαφορετικών από τις προβλεπόμενες από τη Εθνική Νομοθεσία ρυθμίσεις,

απρεπών εκφράσεων ή ειρωνικών σχολίων, σε βάρος αποφάσεων και ενεργειών που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων αυτών.

2. Δεν εμπίπτει στον ανωτέρω περιορισμό η εμπιστευτική αναφορά προς το ΟΕΕ κάθε 
Λογιστή Φοροτεχνικού, όταν διαπιστώνει αξιόποινες πράξεις ή παραβάσεις του παρόντος 
Κώδικα από συναδέλφους ή τρίτους.

Άρθρο 14
Τήρηση του παρόντος Κώδικα - Κυρώσεις
Με δεδομένη και αναγνωρισμένη την ανάγκη πιστής εφαρμογής του παρόντα κώδικα 
από όλους ανεξαιρέτως του Λογιστές Φοροτεχνικούς, είτε αυτοί είναι ελεύθεροι 
επαγγελματίες, είτε απασχολούνται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, είτε είναι 
μέλη του ΟΕΕ, είτε όχι, το ΟΕΕ είναι αρμόδιο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Για 
τη διαδικασία, τα όργανα και τον τρόπο επιβολής κυρώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του π.δ. 277/1986 και του άρθρου 11 του Ν. 1100/1980 για όλους ανεξαιρέτως τους 
υπαγόμενους στις διατάξεις του παρόντος Λογιστές Φοροτεχνικούς.
Στο πλαίσιο αυτό το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει την αρμοδιότητα να επιβάλει 
διοικητικές κυρώσεις στους υπαγόμενους στις διατάξεις του παρόντος Λογιστές 
Φοροτεχνικούς.

Άρθρο 15
Διοικητικές Κυρώσεις
1. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα επισύρει πέραν των κυρώσεων και 
ποινών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις παρακάτω κυρώσεις:

διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

μηνών και

υποτροπή τον παρόντα Κώδικα και του έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
2. Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κινείται είτε αυτεπάγγελτα από την 

του.
4. Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων αναστέλλεται αν για την ίδια πράξη εκκρεμεί ποινική 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διαδικασία επιβολής κυρώσεων δεν αναστέλλεται και τα 

αξιολόγησή τους.

τέλεσή τους. Κάθε όμως πράξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή η 

Άρθρο 16
Όργανα επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων

των μελών της έναν πρόεδρο και επιλαμβάνεται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν 
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ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17
Ισχύς προηγούμενων Αποφάσεων και Οδηγιών
Οι μέχρι σήμερα εκδοθέντες Νόμοι και Αποφάσεις σχετικοί με τις προϋποθέσεις 
ανάληψης και εκτέλεσης πάσης φύσεως Λογιστικών και Φοροτεχνικών εργασιών, ως 
κανονιστικές διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 
όλους τους Λογιστές Φοροτεχνικούς.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Νο 1
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΩΔ. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Αριθμ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033-ΦΕΚ Β' 
3314/24-12-2013 
     Σύμφωνα με το Άρθρο 10  παρ. 7 και το  Άρθρο 15 παρ.1, 2 και 3 του Κώδικα 
Δεοντολογίας Λογιστών  ,  ΦΕΚ Β’3314 / 24-12-2013, Αρ. 57088/ΔΙΟΕ-1033/18-12-2013 
ορίζεται ότι:

Άρθρο 10 Ευθύνη και Υποχρεώσεις του παρέχοντος υπηρεσίες Λογιστή Φοροτεχνικού
 «7. Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας με πελάτη, για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να 
παραδώσει με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 
πελάτη του στο συνάδελφο του που θα συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών, μετά από 
έγγραφη εντολή του πελάτη ή σχετικό έγγραφο αίτημα του συναδέλφου. Ο Λογιστής 
Φοροτεχνικός υποχρεούται να μην αναλάβει τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στον 
πελάτη εάν στο ως άνω πρωτόκολλο δεν αναφέρεται ρητά ότι έχουν εξοφληθεί, με 
οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο, οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη 
παρασχέθηκαν.»    
 
Άρθρο 15 Διοικητικές Κυρώσεις
1. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα επισύρει πέραν των κυρώσεων και 
ποινών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις παρακάτω κυρώσεις:

είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

μηνών και

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ:
    Σήμερα .. /.. /2021, με το παρόν πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, ο υπογεγραμμένος 
……………………………………………………………………………………… 
του    ……………………………………… , με Α.Φ.Μ. 
……………………………………….. και  αριθμό επαγγελματικής ταυτότητας  Λογιστή 
Φοροτεχνικού ………………  παραδίδω σήμερα στον 
…………………………………………………………………………………………
…………. του ……………………………………………, με Α.Φ.Μ. 
………………………………… και  αριθμό επαγγελματικής ταυτότητας  Λογιστή 
Φοροτεχνικού  
                                
 Λόγω λύσης συνεργασίας:
1. Αντίγραφο με κωδικούς εισόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis
2.  Αντίγραφο με κωδικούς εισόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες EFKA
3. Φάκελος με έγγραφα του υπόχρεου
4. ……………………………………….
………………..
Εκκρεμότητες που υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή και δύνανται να υποβληθούν κατόπιν 
συνεννοήσεως με την επιχείρηση, από το λογιστικό μου γραφείο στις νόμιμες προθεσμίες:
1.
2.
Εκτός από τα άνωθεν, που σήμερα παραδίδω στον ίδιο, δεν έχω οποιαδήποτε άλλα 
αρχεία, έγγραφα, κωδικούς, στοιχεία και βιβλία ή και οποιαδήποτε αντίγραφα της εν λόγω 
επιχείρησης στο γραφείο μου.
Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα και το αργότερο μετά από ένα (1) έτος από τη λύση της 
συνεργασίας, θα διαγραφούν και τα ηλεκτρονικά αρχεία από τα λογιστικά μου 
προγράμματα.
Το Λογιστικό Γραφείο μου, μετά την παράδοση και αφού υπογράψουν οι δυο πλευρές το 
παρόν, δεν έχει καμία ευθύνη για τα πεπραγμένα στη επιχείρηση και για οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή οποιοδήποτε πρόστιμο προκύψει.
Με το παρόν δηλώνω ότι : 
- Έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς εμένα και δεν υπάρχουν άλλες 
οφειλές προς το Λογιστικό Γραφείο μου. 
- ΔEN έχουν εξοφληθεί, αλλά έχουν διακανονιστεί οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς 
το Λογιστικό Γραφείο μου συνολικού ύψους ……………. Ευρώ.
- ΔEN έχουν εξοφληθεί και ΔΕΝ έχουν διακανονιστεί οι υποχρεώσεις της επιχείρησης 
προς το Λογιστικό Γραφείο μου συνολικού ύψους ……………. Ευρώ. 
Παρέλαβα σήμερα                             Παρέδωσα σήμερα                       Παρέλαβα Σήμερα
… / … / 2021                                          … / … / 2021                                 … / … / 2021
 Η Επιχείρηση                                             Ο Λογιστής                                     Ο Λογιστής
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Ο κώδικας δεοντολογίας λογιστών, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του επαγγέλματος μας και καθορίζει, 
τόσο την έννοια της συναδελφικής αλληλεγγύης και ηθικής, όσο και την σπουδαιότητα του άρτιου 
επαγγελματικού μας προφίλ, προς τα έξω.
Αν και δεν εφαρμόζεται, στην πράξη από μεγάλη μερίδα του λογιστικού κλάδου, συνεχίζει να 
αποτελεί το εχέγγυο για την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων μας, αλλά και την ρύθμιση του 
αθέμιτου ανταγωνισμού.
Οι εποχές αλλάζουν, τα δεδομένα αλλάζουν και δε θα μπορούσαν και να μην μεταβάλλονται και τα 
νομοθετήματα και οι διατάξεις, προσαρμοζόμενα στο νέο πνεύμα..
Θεωρώ δεδομένο, πως με τη συμβολή του ΟΕΕ, αλλά και των επαγγελματικών ενώσεων του κλάδου, 
θα προκύψει ένας νέος, σύγχρονος Κώδικας δεοντολογίας λογιστών, ο οποίος θα δίνει και λύση στο 
μείζον ζήτημα των κατώτατων αμοιβών, μη σκοντάφτοντας σε νομικές παραμέτρους.
Αν ο καθένας από εμάς, ακολουθήσει ένα συλλογικό πνεύμα, εμπνευσμένο από τον κώδικα που μας 
εκφράζει σαν κλάδο, μόνο ευοίωνες εξελίξεις θα διαφανούν σύντομα..
Στο χέρι μας είναι…  

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

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

Όλοι μας οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε προς κάθε κανόνα δικαίου που το Ελληνικό Κράτος έχει 
νομοθετήσει, καθώς επίσης, οφείλουμε να σεβόμαστε και τον Κώδικα Δεοντολογίας  ώστε να 
μπορούμε ως κλάδος να λειτουργούμε επιτυχώς.
Ο κλάδος των Λογιστών είναι αυτός που γεφυρώνει τους πολίτες με το Κράτος όσων αφορά τις  
υποχρεώσεις και απαιτήσεις αμφοτέρων ως προς την εύρυθμη λειτουργιά του Οικονομικού 
Κυκλώματος 
Ο με Αριθμ. 57088 /ΔΙΟΕ−1033 Kώδικας Δεοντολογίας Λογιστών περιγράφει τις αρχές 
επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής με τις οποίες οι Λογιστές λειτουργούν και αποτελεί τον 
οδηγό της επαγγελματικής συμπεριφοράς.
Από τις πρώτες γραμμές και συγκεκριμένα στο Άρθρο 3 διαφαίνεται η πρόθεση διασφάλισης της 
ορθής αυτής συμπεριφοράς χρησιμοποιώντας όρους όπως :
 Ακεραιότητα, Αντικειμενικότητα, Εχεμύθεια ,Επαγγελματική και Κοινωνική υπευθυνότητα.
Πέραν των παραπάνω η προσθήκη της υποχρέωσης σεβασμού και τιμής στο επάγγελμα  του Λογιστή 
, δηλαδή, το να δικαιούται να απολαμβάνει του σεβασμού και της τιμής που οφείλεται στο επάγγελμα 
από τους πελάτες του και από κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης 
είναι ίσως από τα πιο κομβικά ζητήματα που οφείλουμε ως κλάδος να θίξουμε .
Τέλος μια ακόμα προσθήκη που κρίνεται επιβεβλημένη έχει να κάνει με την αμοιβή του λογιστή που 
φυσικά μπορεί να  ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον πελάτη του αλλά σε περίπτωση 
έλλειψης έγγραφης συμφωνίας να  καθορίζεται από το ΟΕΕ μια κατωτάτη με βάση την αξία του 
αντικειμένου εργασιών αμοιβή.  

ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ

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

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

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

Ο κώδικας δεοντολογίας λογιστών 
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ 

αθέμιτο ανταγωνισμό 

λογιστών-φοροτεχνών και παράλληλα επιχειρεί  ί να εξασφαλίσει και τα δικαιώματα και τίς 
υποχρεώσεις τους ως προς τον τρόπο εξάσκησης ως προς τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος αλλά 
και προς τίς σχέσεις τους με τούς πελάτες τους  

καλύτερη πρόβλεψη(σε πρακτικό επίπεδο) για την μη απώλεια αμοιβών για τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό αλλά και για τον αποκλεισμό από το επάγγελμα των μη πιστοποιημένων λογιστών 
φοροτεχνικών

μαζικής ενημέρωσης μέσω των συναδέλφων που έχουν πρόσβαση σε αυτά, από τους 
αρθρογράφους κλπ.

…..γλυτώσουν χρήματα μέσω οφειλών και ….αλλαγής λογιστών!!! Αν δεν το κάνει μπορεί να γίνει 
καταγγελία στο ΟΕΕ και να αντιμετωπίσει πρόστιμο αρχικά και διοικητικές κυρώσεις στην συνέχεια !!

τελικά καταλήγει σε επιτροπές συνεδριάσεις κλπ 

δήλωση εξόφλησης είτε στην ΑΑΔΕ είτε στο ΟΕΕ.
        
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ:
ΤΟ ΆΡΘΡΟ 11 :ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΕΙ
Η Προβολή κάθε λογιστή φοροτέχνη θα πρέπει 
α. να είναι αθέμιτη,
β. να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική,
γ. να περιέχει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους Λογιστές Φοροτεχνικούς σχετικά με την ποιότητα 
των υπηρεσιών ή την αμοιβή ή τη μέθοδο αμοιβής ή να δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την 
επαγγελματική επάρκειά τους και
δ. να περιέχει ονόματα πελατών εκτός εάν υπάρχει ρητή έγγραφη συναίνεσή τους προς τούτο.
Άρα λοιπόν με αυτό αντιλαμβανόμαστε ποσό λάθος και εκτός επαγγέλματος είναι συνάδελφοι που 
προσφέρουν στις 3 δηλώσεις τις 2 δωρεάν (αθέμιτος ανταγωνισμός και υποβάθμιση επαγγέλματος )η 
ποσό λάθος είναι εκείνοι που με διαφορά λόγια με  ανέφικτες και ανεφάρμοστα υποσχέσεις 
προσπαθούν να κλέψουν πελάτες  
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Σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας λογιστών, πιστεύω ότι αυτό που θα πρέπει να γίνει σαφέστερο 
είναι ο τρόπος διασφάλισης των απαιτήσεων του λογιστή που παραδίδει. Π.χ. τι συμβαίνει όταν ο 
λογιστής που παραδίδει προτίθεται να κάνει έναν διακανονισμό και δώσει χρονικό περιθώριο στον 
οφειλέτη να εξοφλήσει; 
Επίσης πρέπει να δοθεί έμφαση στην αποτροπή διαπόμπευσης του κλάδου από συναδέλφους.
Αναφορικά με τις κατώτατες αμοιβές, πρέπει να γίνει σαφές, ότι δεν είναι τίποτα άλλο από διασφάλιση 
των επιχειρήσεων και των φορολογούμενων. Ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορούν να εκτιμήσουν 
έγκαιρα την παροχή των λογιστικών υπηρεσιών και όταν η αμοιβή είναι πάρα πολύ χαμηλή, είναι 
αδύνατον να καλύπτονται έστω και οι ελάχιστες προϋποθέσεις που θέτουν οι φορολογικές διατάξεις 
Ακόμα και μια μηδενική δήλωση, απαιτεί έλεγχο και εξακρίβωση ότι έχει πράγματι μηδενική 
δραστηριότητα και θα πρέπει να υποβληθούν μηδενικές δηλώσεις. 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Με την υπ’ αρίθμ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013 (ΦΕΚ 3314/Β/24.12.2013) Υπουργική Απόφαση, 
θεσπίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της 
διαφάνειας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Λογιστές - Φοροτεχνικούς και του δημοσίου 
συμφέροντος.
(Με δεδομένο ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών - Φοροτεχνικών 
τροποποιείται κάθε δύο χρόνια, καθώς και ότι κατά την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας 
Λογιστών από την έκδοσή του μέχρι σήμερα, έχουν διαπιστωθεί δυσλειτουργίες ή νομοθετικά κενά 
και αντιφάσεις, έγινε πρόσπάθεια να τεθεί σε διαβούλεση απο όλους τους εμπλεκόμενους φορείς απο 
το έτος 2018 χώρις ουσιαστικό αποτέλεσμα ) .
Βασικές έννοιες του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών.
Σύμφωνα με τον κώδικα λογιστές – φοροτεχνικοί είναι όσοι έχουν λάβει επαγγελματική ταυτότητα 
από το Οικονομικό Επιμελητήριο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ οι διατάξεις του εφαρμόζονται 
σε όλους ανεξαιρέτως τους λογιστές και φοροτεχνικούς, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς, 
μέλη ή μη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν τους γενικούς και 
ειδικούς κανόνες και αρχές που προβλέπονται στον παρόντα κώδικα καθώς επίσης και όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις άλλων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών 
αποφάσεων και σχετικών εγκυκλίων.
Ο κώδικας προβλέπει μεταξύ άλλων πως ο λογιστής – φοροτεχνικός :

στην παροχή των υπηρεσιών του αυτών και την εγκυρότητα της εκφραζόμενης απ’ αυτόν 
επαγγελματικής γνώμης. Προς τούτο είναι υποχρεωμένος να τηρεί παράλληλα με τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας και τον παρόντα Κώδικα.

O κώδικας δεοντολογίας και η εφαρμογή του είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για τον κλάδο μας .
Ο κώδικας δεοντολογίας λογιστών με το αρθρο 10 παράγραφο 7,  δίνει δυνατότητα προστασίας των 
λογιστών από το θεσμικό τους όργανο, σε ένα πολύ σοβαρό θέμα μας το οποίο είναι η απώλεια 
χρημάτων από δεδουλευμένη εργασία .
Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να ενημερωθούν και σε περιπτώσεις που πελάτης 
τους διακόπτει συνεργασία μαζί τους και οφείλει χρήματα, η πρώτη κίνηση που θα πρέπει κάνουν 
είναι ζητούν να μιλήσουν με τον καινούργιο συνάδελφο και να συντάξουν πρωτόκολλο παράδοσης 
παραλαβής με τον τρόπο που υποδεικνύει το ΟΕΕ.  
Ο καινούργιος συνάδελφος θα πρέπει να γνωρίζει δυο πράγματα 
1)Αν αγνοήσει τον παλαιό συνάδελφο μπορεί να αντιμετωπίσει χρηματική ποινή και σε ακραίες 
περιπτώσεις να στερηθεί την άδεια του για κάποιο διάστημα 
2)Αν αναλάβει πελάτη που χρωστάει σε προηγούμενο συνάδελφο, αργά η γρήγορα θα αντιμετωπίσει 
και αυτός το ίδιο πρόβλημα
Για το θέμα των τιμών :
Θα πρέπει να οριοθετηθεί ένα κατώτατο όριο τιμών ώστε να αποκλεισθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός 
της μορφής στις 3 δηλώσεις οι δυο δωρεάν και η τήρηση βιβλίων με πολύ χαμηλές τιμές όπως πχ  ικε 
με 50 ευρώ και γενικά ότι θυμίζει ξεπούλημα καταστημάτων υπό διάλυση κάτι που αναμφισβήτητα 
υποβαθμίζει τον κλάδο μας. 

ΑΝΝΑ ΦΟΒΑΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
A.C.I.S TAX AND TRAINING CONSUMTING SA 
& ACHIEVE PERFORMANCE SA

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

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

όμως την ευθύνη για την εργασία που εκτέλεσαν οι βοηθοί του, τους οποίους υποχρεούται να 
επιβλέπει και να αναθέτει σ’ αυτούς μόνο τις εργασίες που είναι σε θέση να εκτελέσουν ικανοποιητικά

γνωρίζει περιστάσεις ή σχέσεις που μπορεί να εμποδίζουν την τήρηση αυτών των θεμελιωδών 
αρχών.

κινδύνου. Εάν ο κίνδυνος είναι πολύ σημαντικός, ο Λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να παραιτηθεί 
από την οποιαδήποτε δέσμευση έχει αναλάβει ή από την επιχείρηση που τον απασχολεί. Εάν ένας 
Λογιστής Φοροτεχνικός παραβιάσει χωρίς υπαιτιότητα μια διάταξη του παρόντος Κώδικα, ανάλογα με 
τη φύση και τη σημασία του θέματος, μια τέτοια ακούσια παραβίαση μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν θίγει 
την τήρηση των θεμελιωδών αρχών που προβλέπονται, εφόσον η παραβίαση εντοπίστηκε, 
διορθώθηκε αμέσως και εφαρμόστηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης.Τέλος, με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας Λογιστών – Φοροτεχνικών επιτρέπεται η με κάθε μέσο προβολή, δημοσιοποίηση και 
προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των νόμιμα ασκούντων το επάγγελμα λογιστή – 
φοροτεχνικού είτε ατομικά είτε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή στο μέτρο και το βαθμό που 
καθορίζεται στο παρόν και με τρόπο που δεν υποβαθμίζει το λογιστικό φοροτεχνικό επάγγελμα. 
Επιτρέπεται ιδίως η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καταχωρήσεων, έντυπα ή 
ηλεκτρονικά, στις εφημερίδες ή τα περιοδικά, με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά είτε σε ιδιαίτερο 
τομέα δραστηριότητας είτε σε νόμιμα αξιολογημένη κατηγορία.
Σταχυολογώντας ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών καθορίζει και ορίζει επιτέλους την σχέση του 
λογιστή τόσο με τον πελάτη –φορολογούμενο με την φορολογική διοίκηση όσο και τέλος την 
επαγγελμετική σχέση των λογιστών όπως καθορίζονται παραπάνω μεταξύ τους.Απο το ΄τέλος του 
2013 που τέθηκε σε έφαρμογή έλυσε θέματα τα όποια χρόνια αποτέλουσαν  τροχόπεδη στην 
άναπτυξη του έπαγγέλματος  και στην καθιέρωση στην συλλογική μνήμη όλων μας ποιος τελικά είναι 
λογιστής-φοροτεχνικός και την θέση αυτού(λογιστή φοροτεχνικού) στο αξιακό σύστημα του καθενός 
μας,βέβαια όπως άνεφερα και παραπάνω έχουν παρατηρηθεί δυσλειτουργίες στην έφαρμογή του 
που πρέπει να τροποποιηθούν (η διαβούλεση που είδαμε παραπάνω δεν ξεκίνησε ουσιαστικά τα 
αποτελέσματα τα βλέπουν οι συναδελφοι καθημερινά στην μετάcovid εποχή ,απίστευτες αποφάσεις 
νέες πλατφόρμες κτλ έφτασε τις αρμοδιότητες μας να τις καθορίζει ο ΟΑΕΔ!!!!!!!).
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
 Πρέπει να σημείωσουμε έδω για ένα θέμα που απορέει άμεσα απο τον Κώδικα δεοντολογίας 
Λογιστών και δεν είναι άλλο απο τις αμοιβές που ΔΕΝ καθορίζονται απλά 

και νομίζω πολλών συναδέλφων είναι ο καθορίσμός έλαχιστων αμοιβών όπως ΠΡΟΤΕΊΝΟΝΤΑΙ απο 
το Ο.Ε.Ε.να συμπεριλήφθουν στον νέο Κώδικα Δεοντολογίας (όπως πχ των δικηγόρων) ώστε να 

συνάδελφοι νομικά πρόσωπα με άμοιβες οτιναναι ...και να μην ξεχνάμε στις περίοδους υποβολής 
φορολογικών δηλώσεων φαινόμενα τύπου.....παρασκευά) με απότελεσμα την πλήρη απαξίωση της 
παρεχόμενης υπηρεσίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΣΙΤΟΥΝΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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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.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώσε  τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος για  
Κρατική στήριξη των δανείων πρώτης κατοικίας για τα ευάλωτα  νοικοκυριά.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει κρατική επιδότηση της δόσης του 
στεγαστικού δανείου των ευάλωτων οφειλετών με το ποσό των 70 έως 210 ευρώ 
μηνιαίως, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. 
Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 15 μήνες και θα κατατεθεί στη Βουλή προς 
ψήφιση στο προσεχές διάστημα.
 Επιλέξιμοι είναι οφειλέτες που πληρούν τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά 
κριτήρια που ισχύουν στο  πρόγραμμα «Επίδομα Στέγασης» όπως:

α) το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο 
νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού και έως 
του ποσού των 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

β) η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ποσό των 120.000 για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ 
για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του υπουργείου οικονομικών σχετικά με το θέμα αυτό 
αναφέρει τα εξης :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10563 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
e-mail: press@minfin.gr
Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022

Δελτίο Τύπου
Δημιουργία νέου προγράμματος Κρατικής στήριξης των δανείων πρώτης κατοικίας των ευάλωτων 
νοικοκυριών
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος για την Κρατική 
στήριξη των δανείων πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα παρέχει κρατική επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου των 
ευάλωτων οφειλετών με το ποσό των 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τη σύνθεση του 
νοικοκυριού. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 15 μήνες και θα κατατεθεί στη Βουλή προς 
ψήφιση στο προσεχές διάστημα. Το βασικό όφελος για τους ευάλωτους οφειλέτες είναι η αποφυγή 
μέτρων των πιστωτών (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις).
Επιλέξιμοι είναι οφειλέτες που πληρούν τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια που 
θεσπίστηκαν και ισχύουν στο προνοιακό πρόγραμμα «Επίδομα Στέγασης» (ΚΥΑ 71670/27.9.2021, 
ΦΕΚ 4500/Β/29-09-2021), σύμφωνα με τα οποία:
α) το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 
προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού και έως του ποσού των 21.000 
ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
β) η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
120.000 για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο 
μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.
Επιπλέον, εφαρμόζεται το περιουσιακό όριο αναφορικά με καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές κ.λπ. το 
οποίο ισχύει για το «Επίδομα Στέγασης».
Τα εν λόγω κριτήρια ελέγχονται και διασταυρώνονται κατά την έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου, η 
οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και εκδίδεται από ειδική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που αναπτύσσεται από την 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η προσφυγή των 
οφειλετών στα δικαστήρια, όπως γινόταν στο παρελθόν, με συνακόλουθες πολυετείς καθυστερήσεις 
και μονιμότερες επιπτώσεις στην κουλτούρα πληρωμών.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι φιλική στους χρήστες, καταργώντας την ανάγκη για χειροκίνητη 
συγκέντρωση δικαιολογητικών κατά την υποβολή της αίτησης και μειώνοντας σημαντικά τη 
γραφειοκρατία. Επιπρόσθετα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα διενεργούνται 
αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και διασταυρώσεις, με σκοπό την πρόληψη και αποκλεισμό των 
στρατηγικών κακοπληρωτών.
Με τη λήξη του προγράμματος αυτού, οι ευάλωτοι οφειλέτες οι οποίοι θα αδυνατούν να 
εξυπηρετήσουν μια μακροχρόνια και βιώσιμη ρύθμιση, θα πρέπει να απευθυνθούν στον ειδικό 
Φορέα του Νόμου 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας. Ο εν λόγω 
Φορέας θα αποκτά την πρώτη κατοικία των συγκεκριμένων ευάλωτων οφειλετών και ακολούθως 
θα τους την επαναμισθώνει για 12 έτη. Το Κράτος θα παρέχει μηνιαίο επίδομα στέγασης, με σκοπό τη 
στήριξή τους στην υποχρέωση πληρωμής μισθώματος. Στο τέλος της 12ετίας, οι οφειλέτες θα έχουν το 
αποκλειστικό πρώτο προνόμιο για την επαναγορά της κατοικίας, εφόσον έχουν ανακάμψει 
οικονομικά. Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρεί με γρήγορα βήματα στη δημιουργία του ιδιωτικού 
Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων και για τον σκοπό αυτό θα προβεί στη διενέργεια 
δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την προσέλκυση υποψήφιων επενδυτών.
Με την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων, η Κυβέρνηση δημιουργεί ένα 
ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο πλέγμα μέτρων στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών που πλήττονται 
από τις οικονομικές επιπτώσεις τόσο της πολυετούς οικονομικής κρίσης όσο και της πρόσφατης 
υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να ξεπεράσουν τις παρούσες οικονομικές δυσκολίες το 
συντομότερο δυνατόν. Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών, με τα νομοθετικά και ψηφιακά εργαλεία 
που έχει εισαγάγει κατά τα τελευταία έτη, αντιμετωπίζει ορθολογικά και μεθοδικά το ευαίσθητο 
πρόβλημα της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/58372/neo-programma-kra-
tikhs-sthrixhs-twn-daneiwn-prwths-katoikias-twn-eyalwtwn-noikokyriwn
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ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΝΦΙΑ. 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ!

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

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

Ο ΕΝΦΙΑ, όπως φαίνεται σαν φόρος, ήρθε για να μείνει, καθώς αποτελεί για το ελληνικό 
δημόσιο ένα φόρο με υψηλή αποτελεσματικότητα, αλλά και εισπραξιμότητα.
Το 2021, με βάση υπολογισμού τις παλαιές αντικειμενικές αξίες, εισπράχτηκαν περίπου 
2,.5 δις ευρώ, από σχεδόν 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.
Η εξόφληση του φόρου, έγινε σε 6 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 30/9/2021, με 
την τελευταία δόση να καταβάλλεται στις 28/02/2022.
Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα με δελτίο τύπου, χωρίς να υπάρχει 
ακόμα σχετική νομοθετική παρέμβαση, τις βασικές κατευθύνσεις για τον ΕΝΦΙΑ του 2022, 
τονίζοντας και σημαντικές αλλαγές στην «αρχιτεκτονική» του φόρου.
Με απλό και κατανοητό τρόπο θα σας παρουσιάσουμε τις βασικότερες από αυτές:
Ανακοινώθηκε νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ 13% στα φυσικά πρόσωπα. Η μείωση αυτή σε 
συνδυασμό με την πρώτη αρχική μείωση, μεσοσταθμικά κατά 22% το 2019, πρακτικά 
σημαίνει μια συνολική ελάφρυνση του φόρου κοντά στο 30% από την αρχή της 
κυβερνητικής θητείας. 
Σε απόλυτα νούμερα, ο ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν οι πολίτες είναι μειωμένος κατά 860 
εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2018 και 350 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2021.
Αν επιχειρήσουμε να αναλύσουμε στατιστικά τις αλλαγές, θα λέγαμε πως περίπου το 80% 
των πολιτών( σχεδόν 5 εκατομμύρια), θα έχει ελάφρυνση, το 14% δεν θα έχει καμία 
αλλαγή, ενώ το 6% θα δει αύξηση στον φόρο.
Αξίζει να σημειώσουμε πως από την κατηγορία πολιτών που θα έχουν μείωση στα 
εκκαθαριστικά τους, περίπου 2200000 φορολογούμενοι θα έχουν μείωση πάνω από 20%, 
ενώ σχεδόν 900000 πολίτες αντίστοιχα, πάνω από 30%.
Από τους φορολογούμενους δε, που θα έχουν «φουσκωμένα εκκαθαριστικά», σχεδόν οι 
μισοί δε θα διαπιστώσουν επιβάρυνση, μεγαλύτερη των 50 ευρώ.
Το ευτράπελο, με τον νέο ΕΝΦΙΑ, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, πως δεν είναι κάτι 
άλλο, από τη μεσοσταθμική μείωση του, παρά τις νέες, αυξημένες αντικειμενικές αξίες 
στην αγορά.
Αξίζει να αναφέρουμε, πως ενώ περίπου το 60% των ζωνών ανά την επικράτεια, έχει 
αυξημένες αντικειμενικές αξίες, με τις παρεμβάσεις που έγιναν τόσο στο βασικό φόρο 
κτισμάτων και ακόμα περισσότερο σε αυτό των οικοπέδων, ο νέος ΕΝΦΙΑ, θα είναι 
μειωμένος περίπου στο 65% των ζωνών, ίδιος στο 34% και αυξημένος, μόλις στο 1% των 
ζωνών, αντίστοιχα.
Μια πολύ σημαντική αλλαγή, είναι αυτή της κατάργησης του συμπληρωματικού φόρου 
στα φυσικά πρόσωπα, όταν το σύνολο της περιουσίας τους, ξεπερνούσε τα 250000 ευρώ.
Πλέον, ο φόρος θα υπολογίζεται μεμονωμένα ανά ακίνητο, ενώ αν κάποιο ακίνητο 
ξεπερνά τις 400000 ευρώ, θα έχει πρόσθετη επιβάρυνση με ειδική κλίμακα.
Ως προς τις εκπτώσεις, θα έχουμε μια διεύρυνση, για περιουσίες έως 100000 ευρώ, από 
60000 ευρώ που ίσχυε, με μια ελάφρυνση 30%, ενώ αντίστοιχα για μια περιουσία από 
100000 ευρώ ως 150000 ευρώ, θα υπάρχει έκπτωση 25%, όταν σήμερα η έκπτωση αυτή 
ήταν 20%.

Παράλληλα διατηρούνται τόσο η πλήρης απαλλαγή για τους πολύτεκνους και τους 
συμπολίτες μας με αναπηρία από 80% και άνω, με συγκεκριμένα περιουσιακά και 
εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και η έκπτωση 50 % για φορολογούμενους με χαμηλή 
περιουσία και εισόδημα.
Η κυβέρνηση κατευθύνεται στην καταβολή του φόρου σε 10 μηνιαίες δόσεις, ξεκινώντας 
καλώς εχόντων των πραγμάτων από τα τέλη του Απρίλη.
Αν ισχύσει αυτό , οι φορολογούμενοι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες με τις διορθώσεις του Ε9 του 2021, πριν τη βεβαίωση του νέου 
ΕΝΦΙΑ, καθώς η αναμονή έως και την 31/5/22, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία 
για τις αλλαγές, θα τους δημιουργήσει πρόβλημα.
Εν αναμονή και της σχετικής νομοθετικής παρέμβασης λοιπόν, ώστε να έχουμε όλοι 
πλήρη εικόνα..

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
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ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ

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

Air bnb – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ

Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας 
διαμοιρασμού.
α. Το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση 
ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του ν. 
4446/2016 (Α΄167), όπως ισχύει, είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167
β. Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, από τη 
βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, θεωρείται εισόδημα από 
ακίνητη περιουσία.
Δηλαδή της μίσθωσης Ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για 
διάρκεια μικρότερη του έτους και εμπεριέχει τα στοιχειά όπως:
· Ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακίνητων βραχυχρόνιας Διαμονής
· Το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολίτικης ακύρωσης
α) ( Στο συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που 
βαρύνουν τον εκμισθωτή και μετακυλίονται μέσω του μισθώματος στον μισθωτή ή 
αναγράφονται διακριτά πέραν του μισθώματος (για παράδειγμα, τυχόν προμήθεια της 
ψηφιακής πλατφόρμας που βαρύνει τον εκμισθωτή, δαπάνες καθαριότητας πριν την 
άφιξη του μισθωτή στο ακίνητο, τυχόν χρεώσεις για χρήση κλιματιστικού, ηλεκτρικού 
ρεύματος, wi-fi κ.λπ.).
Οι τυχόν επιβαρύνσεις που αφορούν τη σχέση μισθωτή με την εκάστοτε ψηφιακή 
πλατφόρμα (για παράδειγμα, τυχόν προμήθεια της ψηφιακής πλατφόρμας που βαρύνει 
τον μισθωτή) δεν λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα)
β) Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής 
ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από τον μισθωτή, υποβάλλεται 
αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την 
ακύρωση.
Αντίθετα, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από τον 
μισθωτή, δεν υποβάλλεται η ως άνω δήλωση.
· Τον μέγιστο αριθμό ατόμων που μπορούν να φιλοξενηθούν
· Την επωνυμία κάθε ψηφιακής πλατφόρμας
· Τα στοιχειά του μισθωτή
·  Την έναρξη και λήξη της μίσθωσης
·  Τον τρόπο πληρωμής του μισθώματος
Στις περιπτώσεις που οι διαχειριστές ακινήτων διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και της παρ. 5 του 
άρθρου 46 του ν. 4179/2013 (Α΄175), δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο 
Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχουν όμως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε 
εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) κατά την ανάρτηση 
του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
Προσοχή: Προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας 
διαμονής των προσώπων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4179/2013 ,τα εν λόγω 
πρόσωπα θα πρέπει να καταχωρούν τα στοιχεία του ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων 
Βραχυχρόνιας Διαμονής’’ χωρίς να τους χορηγείται αριθμός μητρώου ακινήτου 
βραχυχρόνιας διαμονής .

Σημείωση: Ο ιδιοκτήτης ακινήτου, που φέρει τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της 
τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης, δύναται να το εκμισθώνει ενιαία και όχι τμηματικά, σε 
φυσικά πρόσωπα, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω υπομίσθωσης, για περίοδο τουλάχιστον 
μίας εβδομάδας και όχι πέραν των τριών (3) μηνών συνολικό ανά έτος, απαγορευόμενης 
της διαδοχικής εκμίσθωσής του πέραν του τριμήνου του ίδιου έτους.
· Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην 
οικεία Δ.Ο.Υ. ούτε να ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα για τη δραστηριότητα αυτή, 
υποχρεούται δε να εφοδιασθεί προηγουμένως με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικής 
επιπλωμένης έπαυλης.
Για όσα αναφέρονται παραπάνω προκύπτει πως αφορα εισόδημα από ακίνητη περιουσία 
και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ.4 του άρθρου 40 του 
ν,4172/2013(Α167),όπως ισχύει ,εφόσον:
· Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα
· Χωρίς την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας
· Πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.
Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες
το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 
του ν.4172/2013 όπως ισχύει.
Ως Διαχειριστής ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου 
στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για:
1.Την εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής
2.Την ανάρτηση
3.Την υποβολή της δήλωσης
4.Την καταχώρηση στο μητρώο των στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήματος ,ποσοστά κ.α)
5.Τη δημόσια κατάθεση στο ΤΠΔ όταν κρίνεται απαραίτητο
Διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι είτε κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής 
ή υπεκμισθωτής ή τρίτος.
Σε περίπτωση που ο διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους 
του ενός χώρου στο ίδιο ακίνητο ,θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό μητρώου για 
κάθε έναν από αυτούς
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ότι για κάθε ένα ακίνητο ορίζεται ένας μόνο διαχειριστής.
Ως Δικαιούχος Εισοδήματος νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική 
οντότητα που είναι υπόχρεα σε φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις Κ.Φ.Ε.
Ως ακίνητο ορίζεται:
1.Το διαμέρισμα
2. Η μονοκατοικία εξαιρούμενων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως 
τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας
3.Οποιαδηποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια
4.Τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών
Τα ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση δύναται να είναι ενιαίοι χώροι ή να 
μισθώνονται τμηματικά
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Ο Διαχειριστής που υποβάλλει Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας (ΠΟΛ.1013/7.1.2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. όπως ισχύει).
Ο Διαχειριστής στην περίπτωση που είναι και ιδιοκτήτης ,προκειμένου να λάβει αριθμό 
εγγραφής στο μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης απαιτείται να έχει 
επιβεβαιωθεί ο ΑΤΑΚ που αναγράφει με τα στοιχεία του που τηρούνται στο 
Περιουσιολόγιο και να αντιστοιχεί σε εμπράγματα δικαιώματα πλην της ψιλής κυριότητας, 
ενώ στην περίπτωση που είναι υπεκμισθωτής θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί και ο 
αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που έχει 
συνάψει με τουλάχιστον έναν ιδιοκτήτη του ακινήτου που προτίθεται να εγγράψει.
Παράδειγμα:
Έστω ότι συνάπτεται ετήσια σύμβαση μίσθωσης «Ακινήτου» με μηνιαίο μίσθωμα 500 
ευρώ και δίνεται στο μισθωτή το δικαίωμα υπεκμίσθωσης για σκοπούς Βραχυχρόνιας 
Διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν.4446/2016 και έστω ότι στο 
φορολογικό έτος το εν λόγω «Ακίνητο» απέφερε στον υπεκμισθωτή εισόδημα από 
ακίνητη περιουσία συνολικού ύψους 13.000 ευρώ.
Κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» 
το επόμενο έτος (και μέχρι τις 28.2) από τον «Διαχειριστή» – υπεκμισθωτή, εμφανίζεται 
στον πίνακα συνδικαιούχων εισοδήματος το συνολικό ποσό των 13.000 ευρώ που έλαβε 
ως υπεκμισθωτής.
Το ανωτέρω ποσό των 13.000 ευρώ, καθώς και το ποσό των 6.000 ευρώ που αντιστοιχεί 
στο συνολικό ετήσιο μίσθωμα που κατέβαλε στον ιδιοκτήτη – εκμισθωτή του «Ακινήτου» 
για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, δηλώνονται στα έντυπα Ε2 και Ε1 του 
αντίστοιχου φορολογικού έτους , αντίστοιχα, όπου το ποσό του μισθώματος που κατέβαλε 
ο υπεκμισθωτής στον εκμισθωτή 6.000 εκπίπτει ως δαπάνη, με βάση τα αναφερόμενα 
στην περ.δ΄ της παρ.3 του άρθρου 39 του ν.4172/2013.
Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που το μηνιαίο μίσθωμα έχει συμφωνηθεί να αποτελεί 
ποσοστό επί του συνολικού εισοδήματος [(π.χ. τριάντα τοις εκατό (30%)] που εισπράττεται 
κατά τη διάρκεια του έτους από τον υπεκμισθωτή (ήτοι, 30% Χ 13.000 = 3.900 ευρώ). Στα 
έντυπα Ε2 και Ε1 του αντίστοιχου φορολογικού έτους δηλώνονται τα ποσά 13.000 και 
3.900 αντίστοιχα.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, 
όπου συμπληρώνονται τα αντίστοιχα έντυπα Ε2 και Ν.
Σε περίπτωση που δικαιούχοι εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση Ακινήτων (αρθ.39
Α του ν.4172/2013 ) είναι αλλοδαπά Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Νομικές Οντότητες που 
δεν διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα και δεν διαθέτουν ΑΦΜ 
υποχρεούνται να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα 
ΠΟΛ.1283/30.12.2013(3367 Β΄)
 Για κάθε μια από τις από τις παρακάτω παραβάσεις:

α) Παράλειψη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής
β)Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας 
Διαμονής στην ανάρτηση του Ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε 
άλλο μέσο προβολής
γ)Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του 
Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) στην ανάρτηση του Ακινήτου στις ψηφιακές 
πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής ,από τους Διαχειριστές για τους 
οποίους υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής
Επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους 
διαχειριστές ακινήτων
  Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής 

επιβάλλεται στον διαχειριστή ακινήτου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως 
αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο 
έλεγχος.
 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές 

διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.
  Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» υποβάλλονται μέχρι την 20η του επόμενου 

μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.
 (Επισημαίνεται ότι τροποποιητική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» υποβάλλεται 

εμπρόθεσμα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. Αντίθετα, στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της εν λόγω 
τροποποιητικής δήλωσης μετά την ως άνω ημερομηνία, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό 
πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ, όπως ορίζεται στην παρ.5.γ του άρθρου 111 του 
ν.4446/2016.

Σε περίπτωση που έχει οριστικοποιηθεί το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» 
(πίνακας συνδικαιούχων) εως τις 28.2 πριν την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης θα 
πρέπει να οριστικοποιηθεί εκ νέου. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που ενώ έχει ήδη 
οριστικοποιηθεί το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» (πίνακας 
συνδικαιούχων), υποβάλλονται εκπρόθεσμα «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» 
(αρχικές ή τροποποιητικές), όπου θα πρέπει να γίνει εκ νέου οριστικοποίηση. Εφόσον σε 
ένα «Ακίνητο» δεν έχουν πραγματοποιηθεί μισθώσεις μέσα στο ημερολογιακό έτος, 
επομένως δεν έχουν υποβληθεί «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής», ο «Διαχειριστής», 
δεν υποχρεούται στην οριστικοποίηση του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας 
Διαμονής» (πίνακας συνδικαιούχων).
  Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στο αίτημα της Α.Α.Δ.Ε. για έλεγχο , κατά την 

παράγραφο 7 επιβάλλονται τα πρόστιμα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και 

Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να 
καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων 
για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:
α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. 
δικαιούχου εισοδήματος.
β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά 
ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα 
(60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.
Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό 
εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει 
για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το 
οικείο φορολογικό έτος.
Σημείωση:
Στο Ε2 για το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακίνητων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 111 του ν.4446/2016 και του άρθρου 39Α του ΚΦΕ Ν.4172/2013 ,επιλέγοντας 
τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα 
εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω 
ψηφιακών πλατφορμών ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται 
συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από την βραχυχρόνια 
υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.4174/2013, 
κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται στην 
τήρηση λογιστικών βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα 
που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, εφόσον το εισόδημα που 
αποκτά το πρόσωπο που παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε προκύπτει υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων 
και έκδοσης στοιχείων, σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
Τέλος σύμφωνα με το Άρθρο 47 του ΚΦΕ παρ.2 όλα τα έσοδα που αποκτούν τα Νομικά 
Πρόσωπα και οι Νομικές Οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 
ΚΦΕ θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Παράδειγμα εγγραφής στο διπλογραφικό σύστημα:
H λογιστική διαδικασία:
Οι ενοικιαστές πελάτες κάνουν κράτηση του ακινήτου μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας και κατόπιν καταβάλουν την αξία της μίσθωσης στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα .
Η πλατφόρμα με την κρατήσει και κατάθεση του πελάτη αποδίδει άμεσα τα χρήματα στον 
Διαχειριστή του ακινήτου παρακρατώντας την προμήθεια της με την έκδοση του σχετικού 
παραστατικού.
Λογιστικός χειρισμός:
Στην αρχή με την καταβολή της αμοιβής και τη χρέωση της προμήθειας πχ.250,00 ευρώ
(230,00 συν 20,00 ευρώ προμήθεια πλατφόρμας ).
Ταμειακά Διαθέσιμα 230,00
Διάφορα Λειτ. Έξοδα 2,00
Πελάτες 250,00
Με την έκδοση της απόδειξης για το ενοίκιο:
Πελάτες 250,00
Έσοδα από ενοίκια 250,00
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Φεβρουάριο του 2019 ένας φορολογούμενος έκανε 
σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ένα ΝΠΔΔ και για τον 
λόγο αυτό έπρεπε να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης. Η 
πρώτη κίνηση που έπρεπε να κάνει για αυτό, ήταν να πάρει 
προσωρινή βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ για να 
δώσει την προσωρινή βεβαίωση, ζήτησε τις φορολογικές 
δηλώσεις των προηγούμενων 5 ετών.
Στις χρήσεις του 2013 και του 2014 οι φορολογικές 
δηλώσεις έδειχναν εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, αλλά δεν υπήρχαν εισφορές στον ΕΦΚΑ 
(τότε Ο.Α.Ε.Ε.) Για τον λόγο αυτό δεν χορήγησε την 
απαραίτητη βεβαίωση, αλλά ζήτησε εξηγήσεις.
Ο φορολογούμενος είχε επαρκείς εξηγήσεις. Το 2013 
ξεκίνησε συνεργασία με το ίδιο ΝΠΔΔ, η οποία διήρκησε 
μέχρι και το 2014, αλλά εκείνη την φορά, αμειβόταν με 
απόδειξη δαπάνης.
Μάλιστα είχε ζητήσει να εγγραφτεί στον Ο.Α.Ε.Ε., αλλά ο 
Ο.Α.Ε.Ε. απάντησε τότε εγγράφως, ότι δεν δικαιούνταν να 
ασφαλιστεί καθώς η αμοιβή του ήταν με απόδειξη 
δαπάνης, που δεν συνιστά λειτουργία ατομικής 
επιχείρησης.
Προσκομίσαμε τα στοιχεία αυτά στον ΕΦΚΑ, αλλά και πάλι 
αρνήθηκε να χορηγήσει την βεβαίωση. Ζήτησε από τον 
φορολογούμενο να κάνει αναδρομική εγγραφή και 
πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών για όσο καιρό 
απασχολούνταν με απόδειξη δαπάνης.
Επιστρέφουμε στον ΕΦΚΑ προσκομίζοντας την εγκύκλιο 
Δ.15/ Γ’/οικ.4624/106/2019 που ορίζει ότι οι αποδείξεις 
δαπάνης επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές από την 
1/2/2019 και μετά, ενώ ασφαλιστικές εισφορές που τυχόν 
είχαν επιβληθεί για προγενέστερες περιόδους, δεν 
αναζητούνται. Ο ΕΦΚΑ μας έδιωξε, χωρίς να δώσει την 
βεβαίωση, λέγοντας ότι δεν έχουμε καταλάβει σωστά την 
εγκύκλιο.
Επιστρέφουμε ξανά στον ΕΦΚΑ, σημειώνοντας αυτήν την 
φορά με μαρκαδόρο υπογράμμισης το επίμαχο 
απόσπασμα: «Ενόψει της πολυπλοκότητας του 
προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου και την κατά το 
παρελθόν πλήρη έλλειψη διευκρινήσεων και οδηγιών εκ 
μέρους των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών, 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

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

για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης 
πεποίθησης των διοικουμένων, ασφαλιστικές εισφορές 
που έχουν καταλογισθεί για τίτλους κτήσης που έχουν 
εκδοθεί μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, δεν 
αναζητούνται.»
Τότε σταθήκαμε τυχεροί, η προϊσταμένη που μας είχε 
δώσει τις προηγούμενες τρεις αρνήσεις έλειπε, οπότε η 
βοηθός της μας έδωσε την βεβαίωση. Απευθείας πήγαμε 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προσκομίσαμε αντίγραφο 
επιδεικνύοντας το πρωτότυπο και πραγματοποιήθηκε η 
έναρξη εργασιών.
Την επομένη, ο ΕΦΚΑ κάλεσε στο τηλέφωνο τον 
φορολογούμενο και του ζήτησε να προσκομίσει την 
βεβαίωση, να διορθωθεί ένα λάθος που έγινε εκ 
παραδρομής. Ο φορολογούμενος μας καλεί και σύντομα 
προσκομίσαμε στον ΕΦΚΑ την βεβαίωση. Η προϊσταμένη 
με το που παρέλαβε την προσωρινή βεβαίωση, την έσκισε, 
λέγοντας ότι κακώς εκδόθηκε!
Προχωρήσαμε σε καταγγελία στον Συνήγορο του Πολίτη, ο 
οποίος κάλεσε τον ΕΦΚΑ να επανεκδώσει την βεβαίωση 
και υπέδειξε ότι αν θεωρούσε ότι κακώς εκδόθηκε, θα 
έπρεπε να εκδώσει νέα ακυρωτική απόφαση, καθώς το 
σκίσιμο της βεβαίωσης συνιστά υπεξαίρεση εγγράφου, 
πράξη που διώκεται ποινικά.
Ένα μήνα μετά ο ΕΦΚΑ, ζήτησε συγγνώμη για το σκίσιμο 
της βεβαίωσης, την επανεξέδωσε και ταυτόχρονα εξέδωσε 
την ακύρωσή του, στέλνοντας και αντίγραφο στην εφορία 
που την έλαβε και προχώρησε στην έναρξη ατομικής 
επιχείρησης, καλώντας την να την αναιρέσει! Ευτυχώς η 
Δ.Ο.Υ. απάντησε ότι δεν γίνεται να αναιρεθεί η έναρξη της 
ατομικής επιχείρησης.
Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν πλέον η έναρξη της ατομικής 
επιχείρησης, αλλά η ασφάλιση του φορολογούμενου. Ο 
ΕΦΚΑ δεν τον ασφάλιζε, επιμένοντας ότι θα έπρεπε να 
γραφτεί αναδρομικά για την περίοδο που είχε απασχοληθεί 
με απόδειξη δαπάνης και να πληρώσει περίπου 5.000 
ευρώ, για μια περίοδο που δεν είχε ασφάλιση.
Μια μέρα λοιπόν, αποφασίζω να πάω προσωπικά στον 
ΕΦΚΑ να δω τι συμβαίνει. Βλέπω την προϊσταμένη η οποία 
μου μιλούσε λες και ο φορολογούμενος που 
εκπροσωπούσα, ήταν κάποιος απατεώνας που δεν ήθελε 
να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές που ήταν τάχα
υποχρεωμένος να πληρώσει. 
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΕΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

Εγώ απαντούσα ότι η εγκύκλιος Δ.15/ Γ’/οικ.4624/106/2019 
είναι σαφής, ότι οι αποδείξεις δαπάνης για τις περιόδους 
πριν από την 1/2/2019 δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές 
εισφορές. Μετά από πολλές αντεγκλήσεις, την έπεισα να 
διαβάσει το επίμαχο σημείο.
Το διάβασε μια. Το διάβασε δύο. Το διάβαζε για τρίτη φορά 
και με κοίταζε. Από μέσα μου σκεφτόμουν «επιτέλους 
τελείωσε το μαρτύριο, είδαν την εγκύκλιο που προφανώς 
αγνοούσαν και θα την ακολουθήσουν.» Αφού τελείωσε την 
τρίτη ανάγνωση, η προϊσταμένη μου είπε επί λέξη: «Κάνει 
λάθος ο Υπουργός!»
Για ποιο λόγο όλη αυτή η ταλαιπωρία; Για να λάβει ένας 
πολίτης προσωρινή βεβαίωση εγγραφής στον ΕΦΚΑ, ώστε 
να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης για να μπορέσει να 
βιοποριστεί! Αυτό νομοθετήθηκε το 1992, γιατί τότε είχε 
παρατηρηθεί το φαινόμενο να υπάρχουν επιτηδευματίες 
που δεν πλήρωναν ασφαλιστικές εισφορές εν αγνοία των 
ασφαλιστικών ταμείων. Τότε, αντί το κράτος να διασφαλίσει 
την διασύνδεση ασφαλιστικών ταμείων και εφοριών, 
ανέθεσε την δουλειά αυτήν στον πολίτη, ο οποίος ως 
κλητήρας έπρεπε να πηγαίνει από υπηρεσία σε υπηρεσία.

Προσωρινή βεβαίωση από το ασφαλιστικό ταμείο, ώστε 
να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης, ώστε να κάνει 
μετά οριστική εγγραφή στο ασφαλιστικό ταμείο, ώστε 
μετά να μπορεί να θεωρήσει βιβλία και στοιχεία. Το 2013 
η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καταργήθηκε. Από τις 
31 Ιανουαρίου 2022 καταργήθηκε η υποχρέωση 
προσκόμισης προσωρινής βεβαίωσης από τον ΕΦΚΑ για 
την έναρξη ατομικής επιχείρησης ή την προσθήκη ΚΑΔ 
κάθε είδους επιχείρησης. Μένει τώρα να γίνει συνείδηση 
στους δημόσιους υπαλλήλους ότι υποχρεούνται να 
ακολουθούν τις διατάξεις προς όφελος των πολιτών, 
χωρίς να ανακαλύπτουν προβλήματα σε κάθε λύση.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 89/1967,
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΕΝΑΡΞΗ

Ναυτιλιακή εταιρεία Α.Ν 89/1967 ( αναπτυξιακός νόμος 89/67) Είναι αλλοδαπές εταιρείες 
οι οποίες εγκαθιστούν γραφεία η υποκαταστήματα στην Ελλάδα μετά από αίτηση τους και 
κατάθεση των σχετικών εγγράφων στο ΥΕΝ και ΥΠΕΘΟ. Το αντικείμενο εργασιών και οι 
υποχρεώσεις τους αναφέρονται στις εγκριτικές τους αποφάσεις .
Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται ειδική άδεια, η οποία χορηγείται 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή σχετικής 
αίτησης στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 89/1967
-βεβαίωση εκπροσώπησης του νόμιμου εκπροσώπου
-βεβαίωση ναυτικού επιμελητήριου
-μισθωτήριο έδρα (συνήθως ζητείτε από την ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ και το ενεργειακό 
πιστοποιητικό) - κατάθεση εγγυητικής στη τράπεζα ύψους 10,000ΕΥΡΩ
-βεβαίωση απαλλαγής από ΤΑΝΠΥ του νόμιμου εκπροσώπου αν και εφοσον είναι 
αλλοδαπος(προσληψη στο ικα με την ιδιοτητα του ,αποστολη  μονο ΦΜΥ μηνιαιως και όχι 
ΑΠΔ αν εχει μονο αλλοδαπο πρωσοπικο)
-Επικυρωμένο αντίγραφο πρόσφατης βεβαίωσης (όχι πάνω από δίμηνο)του οικείου 
προξενείου η αρμόδιας αρχής της χώρας στην έδρα της εταιρείας από την οποία να 
προκύπτει ότι εταιρεία λειτουργεί νομίμως (πιστοποιητικό good Standing)

Οι ναυτιλιακές του νόμου 89/67 κατά την πρόσληψη εργαζομένων και του νόμιμου 
εκπροσώπου απαλλάσσονται από τη υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ αλλά στέλνουν μηνιαίως 
φμυ για τους εργαζόμενους.

Οι υποχρεώσεις

εισάγουν συνάλλαγμα του ιδίου ποσού ετησίως (αν για ένα χρόνο δεν γίνει αυτό 
,μεταφέρονται στην επόμενη χρονιά για να καλυφτούν αν και στο δεύτερο έτος δεν 
καταφέρει να φέρει τα ποσά που έχει ως υποχρέωση τότε δεσμεύεται μέρος της 
εγγυητικής που έχει καταθέσει στην τράπεζα)

Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) πληροφοριακά οικονομικά και 
λοιπά στοιχεία και να τον ενημερώνουν άμεσα για τυχόν τροποποιήσεις π.χ. της 
διοίκησης, της έδρας τους κ.λπ. Στο υπουργείο οικονομίας και οικονομικών και στο 
υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής
-πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου
Για όσες δρουν ως ναυλομεσιτικές χωρίς διαχειριζόμενο πλοίο έχουν ως υποχρέωση την 
καταβολή της ειδικής εισφοράς του άρθρου 43 του Ν. 4111/2013

ΈΦΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Ενώ όσες διαχειρίζονται πλοία εκτός της  συγκεντρωτικής κατάστασης διαχειριζομένων 
πλοίων που πρέπει να στέλνουν στη ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ αρχές του έτους, είναι υπόχρεοι και σε 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος πλοίων με ξένη σημαία .(συνήθως οι περισσότερες από 
αυτές τις εταιρείες αντλούν την υποχρέωση πληρώνοντας τον φόρο σημαίας στο 
εξωτερικό )
Τονίζεται ότι η παραβίαση των όρων της κανονιστικής απόφασης ή των νόμιμων 
υποχρεώσεων συνεπάγεται, κατά περίπτωση, πρόστιμο ή και ανάκληση της άδειας για 
την υπαγόμενη εταιρεία.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΖΗΤΑ Η ΑΑΔΕ 
Την τελευταία απόφαση σχετικά με τους φορολογούμενους έστειλε στο ΦΕΚ  ο Διοικητής της ΑΑΔΕ την 31/12/2021 για την ενημέρωση των στοιχείων τόκων από όλα τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Χώρας για  κατοίκους  Ελλάδας και αλλοδαπής, που αποκτήθηκαν  κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με 
τα στοιχεία των δικαιούχων-συνδικαιούχων.
Σύμφωνα με την απόφαση Α. 1271 /30-12-2021 τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, τα ιδρύματα 
πληρωμών, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) Α.Ε. (ATHEXCSD) και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών καλούνται να στείλουν 
στην ΑΑΔΕ στοιχεία που αφορούν το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων, repos, εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου των τόκων εταιρικών ομολογιών εισηγμένων που διαπραγματεύονται στην Ε.Ε. ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός Ε.Ε. καθώς και τα ποσά τόκων τίτλων 
αλλοδαπής προέλευσης (στην περίπτωση που μεσολαβεί ημεδαπό πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα) για όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες που κατοικούν στη χώρα ή στο εξωτερικό. 
Περιμένουμε την αποτύπωση των στοιχείων αυτών προφανώς στις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με προσυμπληρωμένα στοιχεία καθώς και  στα αρχεία των Δ.Ο.Υ.  για 
διασταυρώσεις στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ θα ελεγχθούν και οι κινήσεις των λογαριασμών στο πλαίσιο διακίνησης μαύρου χρήματος, ως μέτρο πάταξης της 
φοροδιαφυγής. 
Η προθεσμία για τις δηλώσεις των νέων πρόσθετων στοιχείων  που θα αποστείλουν οι φορείς (ακόμη και τα Ελτα, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας  και η Ευδαπ)  πρέπει να είναι έως τέλος 
Φεβρουαρίου. 
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