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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και μας έφερε και μια μεγάλη 
έκπληξη που αφορά το myData.
Αυτή ήταν η κατάργηση των ΜΥΦ και η θέσπιση μιας νέας διαδικασίας που αποφασίστηκε 
από την ΑΑΔΕ και μας αιφνιδίασε γιατί ήταν κάτι μη αναμενόμενο. 
Όπως αναφέρθηκε από την ΑΑΔΕ η αλλαγή ήταν αναγκαία για ελεγκτικούς σκοπούς και 
αυτός είναι ο λόγος που  θα πρέπει να εφαρμοσθεί. 
Εμείς από την πλευρά μας θελουμε να τονίσουμε τα εξής: 
Ο δικός μας ο ρόλος προς το παρόν περιορίζεται στο να αναδεικνύουμε τα προβλήματα του 
κλάδου, να τα δημοσιοποιούμε και παράλληλα να κάνουμε δημόσιες προτάσεις για 
δομημένες λύσεις.
Τα υπόλοιπα ανήκουν στη αρμοδιότητα της δημόσιας διοίκησης ,του ΟΕΕ και των 
εκπρόσωπων του κλάδου μας. 
Αν φυσικά είχαμε είτε κάποιο ρόλο στο ΟΕΕ είτε εκπροσωπούσαμε μία μεγαλύτερη ομάδα 
(γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε μια ομάδα λογιστών με δικά τους γραφεία από ολη την Ελλάδα  
με κοινές θέσεις απόψεις και οράματα) θα μπορούσαμε να κάνουμε ουσιαστικότερες 
παρεμβάσεις ,πάντα βέβαια στο πλαίσιο της λογικής, δηλαδή μελετημένες στοχευμένες 
προτάσεις που θα έκαναν ευκολότερη την καθημερινότητα μας χωρίς κραυγές και 
λαϊκισμούς.
Προς το παρόν αυτή είναι η θέση και απόφαση μας και την τηρούμε ευλαβικά περιμένοντας 
από τους εκπροσώπους μας και το ΟΕΕ να στηρίξουν τον κλάδο κάτι που φυσικά όλοι 
επιθυμούμε και θα χειροκροτήσουμε. 
Για το θέμα του myData που όλους μας απασχολεί εμείς είμαστε σαφέστατα υπέρ του, όμως 
στις τελευταίες αποφάσεις της ΑΑΔΕ βλέπουμε πολύ πιεσμένα χρονικά πλαίσια τα οποία αν 
συνδυαστούν και με το γεγονός ότι είναι η πρώτη χρονιά καθολικής εφαρμογής του myData 
και το ότι εξαγγέλθηκαν πολλοί έλεγχοι τους οποίους θα πρέπει να διεκπεραιώσουμε εμείς, 
γίνεται αντιληπτό ότι αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί.Ένα δεύτερο 
σοβαρό θέμα που έχει δημιουργηθεί είναι οι πολλές εργατοώρες που προκύπτουν από την 
παραπάνω απόφαση που μας αναγκάζει να ζητήσουμε επιπλέον αμοιβές από τις 
επιχειρήσεις οι οποίες όμως  ήδη δυσκολεύονται πολύ, λόγω των προβλημάτων των 
ανατιμήσεων που έχει δημιουργήσει η ενεργειακή κρίση.
Και το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος θα πληρώσει πάλι το κόστος... εμείς οι λογιστές;
Κλείνοντας, θελουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους του συναδελφους που είναι 
υποψήφιοι στην ΠΟΦΕΕ και τους στέλνουμε ανοιχτή πρόσκληση να έρθουν στο κανάλι μας 
να συζητήσουμε.

 Για την ΠΑΕΛΟ 
 Βασίλης Παναγιωτόπουλος 
 Πρόεδρος 
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Λάμπρος Μπελεσης 
Αντιπρόεδρος 

Φθάσαμε στο τέλος Μαρτίου και αυτό μας το newsletter 
εκδίδεται εν μέσω γενικότερων προβλημάτων ενεργειακή 
κρίση πόλεμος και σημαντικές αλλαγές στην υποβολή 
των συγκεντρωτικών καταστάσεων καταστάσεων 
προμηθευτών.
Το τεύχος μας αυτό προλαμβάνει τις απόψεις εκλεκτών 
συναδέλφων για το πως προχωρεί το myData και ποια 
μειονεκτήματα έχει καθώς και μια αναλυτική παρουσίαση 
εξειδικευμένων αλλά και γενικότερων οικονομικών και 
φοροτεχνικών θεμάτων. 
Προχωρούμε στον δρόμο που χαράξαμε πρωτοποριακά 
και ευχαριστούμε θερμά τους αναγνώστες μας για την 
μεγάλη αποδοχή του εντύπου και της όλης προσπάθειας 
που κάνουμε. 
Σε αυτό το τεύχος περιλαμβάνουμε το link και το βίντεο 
με την εκπομπή που έγινε από το Κάθε βδομάδα μαζί με 
καλεσμένο τον Δημήτρη Ισαρη όπου προανήγγειλε τις 
αλλαγές των καταστάσεων Μυφ και ανάφερε αναλυτικά 
ποια διαδικασία θα ισχύσει .
Επίσης συνεχίζουμε στην  τελευταία σελίδα την στήλη 
με θέματα επίκαιρα που αφορούν τον κλάδο και 
φυσικά υπάρχουν και άρθρα που τα θέματα τους είναι 
φοροτεχνικά, λογιστικά, μισθοδοσίας, οικονομικά.
Κλείνοντας θελουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους 
αρθρογράφους μας  που για μια ακόμη φορά έχουν 
ετοιμάσει εξαιρετικά θέματα. 

Ο συντονιστής της ομάδας σύνταξης 
Λάμπρος Μπέλεσης

Εκδηλώσεις 

Αλλαγές στις ΜΥΦ και συγκεντρωτικές εσόδων myData 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ : Αλλαγές στις ΜΥΦ και στην υποβολή των εσόδων 2021 στο 
mydata
Στην καθιερωμένη διαδικτυακή εβδομαδιαία συνάντησηπου έγινε τη 
λόγω της αυριανής Εθνικής Εορτής, καλεσμένος μας ήταν ο εκλεγμένος 
εκπρόσωπος της ΕΦΕΕΑ κος Δημήτρης Ίσσαρης, ο οποίος μας ενημέρωσε 
για όλες τις αλλαγές στο θέμα των συγκεντρωτικών καταστάσεων 
πελατών προμηθευτών (ΜΥΦ) και την διαδικασία  της υποβολής των 
καταστάσεων εσόδων για το 2021.
Την συνάντηση συντόνιζε ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕΛΟ Λάμπρος Μπέλεσης 
και μαζί του υπέβαλαν ερωτήματα η Μαρία Σκοτάδη και ο Τάσος 
Δουκέρης.
Οι βασικές απαντήσεις που λάβαμε για το 2021 ήταν οι εξής :
· Καταργούνται οριστικά οι ΜΥΦ
· Μέχρι 10/04/2022 τα προγράμματα θα είναι έτοιμα για την υποβολή των εσόδων
· Μέχρι 27/5/2022 θα πρέπει να γίνει η ολοκλήρωση της υποβολής των εσόδων
· Η υποβολή των εσόδων μετά από αυτή την ημερομηνία θα έχει πρόστιμο 100 ευρώ
· Υποβάλλονται και τα έσοδα από λιανικές για τους μήνες  Οκτώβριο,
Νοέμβριο και Δεκέμβριο
· Μέχρι 10/06/2022 η ΑΑΔΕ θα ανεβάσει και θα μας στείλει καταστάσεις προμηθευτών 
για κάθε επιχείρηση
· Μέχρι 31/07/2022 πρέπει να διορθώσουμε και να συμφωνήσουμε τις διαφορές και 
να υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις των επαγγελματιών φυσικών και νομικών 
προσώπων
· Μέχρι 31/10/2022 εφόσον δεν έχουμε καταφέρει να διορθώσουμε τα στοιχεία 
είμαστε υποχρεωμένοι να  υποβάλλουμε λίστα αποκλίσεων ανά προμηθευτή στην 
ΑΑΔΕ
·  Η παραπάνω διαδικασία κρίθηκε αναγκαία από το τμήμα ελέγχων της ΑΑΔΕ
· Η ανανεωμένη Α/1138 αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα
· Αναμένεται υποχρεωτικότητα στην υπογραφή δηλώσεων και διαβίβασης στο mydata 
από 10000 ευρώ και άνω
· Επίσης αναμένεται Αλλαγή στον νόμο περί ασθένειας λογιστή οπού θα περιλαμβάνει 
6 σοβαρές περιπτώσεις
· Ο Νέος κώδικας δεοντολογίας λογιστών αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες
Την εκπομπή μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο link
https://m.youtube.com/watch?v=a6b4yY6qIPI&t=113s
ή στο κανάλι μας στο youtube _YouTube ΠΑΕΛΟ 
Η  ΠΑΕΛΟ για μία ακόμη φορά προσπάθησε να ενημερώσει όλους τους 
συναδέλφους  έγκαιρα και υπεύθυνα

Στην εκπομπή που συντόνιζε ο Λάμπρος Μπελεσης κεντρική καλεσμένη η 
κα Μακρη Μακρή Αναστασίου Φωτεινή που μας ανέλυσε το θέμα 
Mydata και αγρότες και αγροτικοί συνεταιρισμοί 
Ακολούθησαν ερωτήματα που εθεσαν η Μαρία Σκοταδη και ο Τάσος 
Δουκερης 
Στην συνέχεια η Μαρία Σκοταδη παρουσίασε τα νέα μέτρα αναλυτικά ενώ 
ο Τάσος Δουκερης παρουσίασε τα θέματα του Καινούργιου τεύχους των 
νεων της ΠΑΕΛΟ  
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή στο παρακάτω link 
https://m.youtube.com/watch?v=ep4QI8p9hPU

Μήνυμα της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 

Ραδιόφωνο Σκαι 
Σάββατο μεσημέρι στην εκπομπή του Νίκου Υποφαντη (29.50 λεπτό) ο Αντιπρόεδρος 
της ΠΑΕΛΟ Λάμπρος Μπελεσης μίλησε με τον κύριο Υποφαντη για τις αναμενόμενες 
αλλαγές για το πρόβλημα που δημιουργεί στον κλάδο των Φοροτεχνων και την πίεση 
που δημιουργείται από τα μικρά χρονικά για όλους μας. Παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη 
να μην υπάρξουν πρόστιμα και ότι αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις της ΑΑΔΕ την 
επόμενη εβδομάδα και ελπίζουμε σε αλλαγές ως προς το αρχικό πλαίσιο.Ευχαριστώ 
θερμά τον Νίκο Υποφαντη για την φιλοξενία και για την βοήθεια του στην ανάδειξη του 
προβλήματος.  
https://www.skairadio.gr/sto-stoma-tou-nikou/episode-2022-03-26?fbclid=IwAR16F
7SpihCkpsQ2Ek0gB0bf4DEKMzhYEELXcXwzviZVuKH3MTaVRogB4Kc

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕΛΟ Λάμπρος Μπελεσης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του 
Νίκου Υποφαντη στο ραδιόφωνο του Σκαι στο Στόμα του Νίκου με θέμα « Τα προβλήματα 
που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά από τον συνδυασμό της ενεργειακής κρίσης με 
τον Πόλεμο στην Ουκρανία»(27,50 λεπτό) Στην συζήτηση έλαβε μέρος και ο κ Κωστας 
Δαμίγος Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ο κος  Μπελεσης από 
την πλευρά του ανέφερε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και κάποιες προτάσεις 
της ΠΑΕΛΟ για βοήθεια των επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε Θερμά τον Νίκο Υποφαντη και 
τον Σκαι για την φιλοξενία και υον κύριο Δαμιγο για τον εξαιρετικό διάλογο που είχε με 
τον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕΛΟ  
https://www.skairadio.gr/sto-stoma-tou-nikou/episode-2022-03-19?fbclid=IwAR0Z5
4KdvpUezkfIBOVngT--kjj_xEmgOjFCQZpA7CV5u2ERCy4RGiufTEc

Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ

<ΜΑΖΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ>

Τηλεόραση blue sky 
Ο Μπαμπης Καούκης φιλοξένησε το μέλος της 
ΠΑΕΛΟ Τάσο Δουκερη στην εκπομπή του στο κανάλι 
του blue sky Ραντεβού με την Επικαιρότητα 
https://youtu.be/PaNsSvB4SnQ
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
 

 
Τα myDATA, ήρθαν για να μείνουν...αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά..
Ο σχεδιασμός τους από την ΑΑΔΕ, επηρεάστηκε από το γεγονός ότι για 
την εισαγωγή του νέου εγχειρήματος, υπήρξε ευρεία διακομματική 
συναίνεση..
Η εφαρμογή τους όμως, συνέπεσε χρονικά τόσο με την διαχείριση της 
πανδημίας, όσο και με την παρατεταμένη οικονομική και ψυχολογική 
κόπωση των επιχειρήσεων και των λογιστών.
Το πως θα προχωρήσουν από εδώ και πέρα θα εξαρτηθεί από την 
επικράτηση μιας κοινής λογικής, την απλοποίηση του πλαισίου και την 
σωστή ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών.
Προπάντων όμως, θα πρέπει η ΑΑΔΕ, να μην μας αιφνιδιάζει, αλλά και 
να μην επιβάλλει τιμωρητικές λογικές του παρελθόντος, θεσπίζοντας το 
ποινολόγιο, με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο και όχι με την οπτική 
του επαγγελματία-απατεώνα..

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ

TAXVOICE.GR
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
Α ΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ EΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΟΥ
 TAXISKEP.GR

Ο ψηφιακός σχεδιασμός υπήρξε ανεκαθεν μια από τις πιο 
επιβεβλημένες ανάγκες στο επάγγελμα του λογιστή. 
Αρχικός στόχος η μείωση της γραφειοκρατίας με οποιοδήποτε τρόπο και 
η εστίαση στην εξάσκηση αυτού του θαυμάσιου επαγγέλματος επί της 
ουσίας.
Δυστυχώς όμως, στην χωρά μας πολλές ενέργειες γίνονται βιαστικά 
χωρίς επαρκή σχεδιασμό ως προς την υλοποίηση αλλά συνάμα και την 
άτσαλη προσπάθεια να χωρέσουμε την  παλιά μας νοοτροπία στην νέα 
τάξη δεδομένων.
Πώς να χωρέσεις όλο αυτό το κυκεώνα ενεργειών στον ψηφιακό 
κόσμο?
Κι όμως είμαστε πρωτοπόροι.
Η πληροφορική ήρθε να επισκιάσει την λογιστική χωρίς όμως να είναι 
ικανή να αποτυπώσει τις άπειρες διαστάσεις της. Αποτέλεσμα, να 
βρισκόμαστε ένα βήμα προ των Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος και να 
νιώθουμε ασφυξία με τα χρονοδιαγράμματα, τον τρόμο των άπειρων 
προστίμων , καθώς έως και δυο ημέρες πριν δεν είχαμε στα χεριά μας 
ως κλάδος τις τελικές αποφάσεις λειτουργίας από την Διοίκηση του όλου 
εγχειρήματος.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

Πως βλέπετε κατά την γνώμη σας να προχωρεί μέχρι στιγμής το 
mydata και τι προβλήματα αντιμετωπίζετε με την εφαρμογή του
Και ενώ είχε δημιουργηθεί διχογνωμία και αναστάτωση στον 
ευαίσθητο κλάδο των λογιστών σχετικά με την υποβολή ή μη των 
περιβόητων ΜΥΦ, ήρθε η πολυπόθητη εγκύκλιος της ΑΑΔΕ την 
28/03/22 η οποία ξεκαθαρίζει το τοπίο ως προς την υποβολή ΜΥΦ και 
ως προς την ημερομηνία υποβολής των εσόδων προσανατολισμένη 
πάντα στην ηλεκτρονική μεταρρύθμιση . Επιπλέον, η νέα εγκύκλιος 
δίδει μια νέα διάσταση στη διασταύρωση των εξόδων και μαζί με αυτό 
δίδει νέο χρονικό ορίζοντα ήτοι 31 Οκτωβρίου 2022. 
Παρόλα αυτά τα βήματα γίνονται με αργούς ρυθμούς, οι συμφωνίες 
εσόδων φαντάζουν αδύνατες. Να διευκρινιστεί ότι κάποιες 
επιχειρήσεις είχαν προχωρήσει στην ηλεκτρονική οργάνωση τους από 
01/10/2021 όπως ήταν οι αρχικές οδηγίες άλλες έπονται μέχρι τα τέλη 
του 2021. 

Άρα, όλο αυτό δημιουργεί μια ακόμα αναστάτωση και σύγχυση στα λογιστικά γραφεία ως προς τον 
επιπλέον έλεγχο στο τι και ποια έσοδα πρέπει να διαβιβαστούν. 
Σε ό,τι αφορά τις λιανικές από το esend για το 2021 θα σταλούν και αυτές από τα λογιστικά γραφεία 
διότι τελικά δεν κατάφερε το σύστημα ακόμα να διασυνδεθεί.
Επιπλέον, το σύστημα παρουσιάζει δυσλειτουργίες με αποτέλεσμα να μην διαβιβάζονται σε ορισμένες 
ημέρες κάποια παραστατικά, προκαλώντας επιπλέον άγχος στο λογιστή.
Καταλήγοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι καλό θα ήταν ο περιορισμός του χρονικού ορίζοντα να 
εκλείψει και ειδικά εάν προσανατολίζεται η ΑΑΔΕ στην εφαρμογή προστίμου το φρόνιμο θα ήταν η 
διαβίβαση καθώς και η διασταύρωση εξόδων να οριστεί έως τη λήξη των δηλώσεων των 
επιχειρήσεων – Ν.Π.. Αλλιώς επιβαρύνει και στοχοποιεί για ακόμα μια φορά τον ταλαιπωρημένο 
κλάδο των λογιστών.

Τα my Data είναι μια λαμπρή ιδέα που θα μπορούσε να φέρει ουσιαστικές λύσεις ως προς τον έλεγχο 
αλλά και την διαβίβαση δεδομένων παρ όλο που αυξάνει τις εργασίες   του λογιστή στο διπλάσιο 
αφού ουσιαστικά του μετατίθεται το βάρος της έκδοσης των παραστατικών έχοντας έναν 
επιχειρηματικό κόσμο βυθισμένο στην ασάφεια με όρους μη κατανοητούς για τους ίδιους.
Για ακόμα μια φορά ο κλάδος θα σηκώσει στις πλάτες του τον σταυρό που του επιβάλλεται. Η  
Διοίκηση οφείλει να σταθεί δίπλα μας και όχι απέναντι μας ,είναι ο μονός τρόπος να υπάρξουν 
γόνιμα αποτελέσματα .

Όπως εξελίχθηκε τα τελευταία 2 χρόνια (από την 01/01/2020 που είχε 
αρχικά ορισθεί ως χρονικό σημείο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
της πλατφόρμας mydata) αποδείχθηκε ο ελλιπής σχεδιασμός του 
εγχειρήματος . Οι ελλείψεις και οι ερασιτεχνισμοί γίνονται περισσότερο 
ορατοί  αν συσχετιστούν με το μέγεθος της αλλαγής, όπως την 
προσδιόριζαν και την περιέγραφαν οι αρμόδιοι. 
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο παραμένει συγκεχυμένο και αυτό 
δημιουργεί  ανησυχίες σε λογιστές και επιχειρήσεις , ενώ εύλογα 
δημιουργείται και η αίσθηση της ανασφάλειας του δικαίου. Ενδεικτικά 
και μόνο σημειώνω ότι ισχύει η απόφαση 1138/20 για τα ηλεκτρονικά 
βιβλία, ο Ν 4308/14 για τα λογιστικά αρχεία, το άρθρο 21 παρ. 2 Ν 
4172/13 για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, και τα άρθρα 14 και 15Α του Ν 4174/13 για την υποβολή 
δεδομένων στην φορολογική διοίκηση. Η τακτική των δελτίων τύπου 
της ΑΑΔΕ είναι βέβαιο ότι δεν διευκολύνει τον χειρισμό των διαφόρων 
θεμάτων  από τους συναδέλφους .

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Αντί για ένα σύστημα απλό και εύχρηστο αναπτύχθηκε μια περιπτωσιολογία , ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία περιπτωσιολογία δεν είναι εύκολο να 
γίνει συνολικά κτήμα , του κάθε συναδέλφου. Ακόμη και στην περίπτωση των εσόδων (2021) για τα 
οποία υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης έως 27/5/22, η εφαρμογή δεν υποστηρίζει όλες τις 
περιπτώσεις διαβίβασης πχ δεν δέχεται αρνητικές το παραστατικό 17. Αλλά αν το σύστημα δεν είναι 
έτοιμο στις 29/3/22, ποια ήταν η ετοιμότητά του στις 1/1/20 ? 
Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η ένταξη όλων των διαδικασιών για την διαβίβαση εσόδων και 
εξόδων στην καθημερινότητα του λογιστικού γραφείου γιατί η δουλειά λόγω χρήσης της εφαρμογής 
αυξάνεται , ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται συνεχώς και οι πάσης φύσεως εργασίες που οφείλει να 
διεκπεραιώσει ένα λογιστικό γραφείο. Η αύξηση του όγκου των εργασιών όμως δεν συνοδεύεται και 
με ανάλογη αύξηση των αμοιβών.
Κλείνοντας επισημαίνω πως στο τελευταίο δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ, στο οποίο προαναγγέλεται η 
κατάργηση υποβολής ΜΥΦ για το έτος 2021, δεν γίνεται καμία αναφορά για την επίπτωση που θα 
έχουν οι διαδικασίες που περιγράφονται, στο χρονοδιάγραμμα υποβολής δηλώσεων εισοδήματος 
από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η πλατφόρμα των my data σε γενικές γραμμές προχωράει καλά και 
ιδιαίτερα οι επαγγελματιες-εταιρείες που έχουν ασχοληθεί και έχουν 
βάλει προγράμματα όποτε ασχολούνται και μόνοι τους ως προς το 
κομματι της διαβίβασης.Είναι όμως και οι επιχειρήσεις που θέλουν 
ακόμα βοήθεια και πλάτες από εμάς, κάποια ιδιαίτερα προβλήματα 
είναι που ακόμα τα λογιστικά μας προγράμματα δεν έχουν λύσει 
απόλυτα και αποτελεί για εμάς βραχνά είναι η ακύρωση - διαγραφή - 
μετατροπή των παραστάτικων , γιατί ως γνωστόν λάθη γίνονται κ θα 
εξακολουθήσουν βα γίνονται όποτε πιστεύω πως πρέπει να 
λειτουργήσουν με μεγαλύτερη επιείκεια ως προς το λάθος παραστατικό 
κ κατά συνέπεια την διαγραφή του από την πλατφόρμα

ΈΦΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
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Πώς βλέπετε, κατά τη γνώμη σας, να προχωράει μέχρι στιγμής το 
myDATA και τι προβλήματα αντιμετωπίζετε;

Η πλατφόρμα myDATA έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα του 
κλάδου μας και με την πάροδο του χρόνου ξεδιπλώνεται όλο το φάσμα 
της λειτουργίας της, των δυνατοτήτων της και φυσικά των αδυναμιών 
και των κακοτεχνιών που περικλείονται σε κάθε νέο ψηφιακό 
εγχείρημα εμπνεύσεως και κατασκευής Ελληνικού Δημοσίου. 
Παρακάτω θα επισημάνουμε ορισμένες από τις δυσλειτουργίες του 
συστήματος που εντοπίζονται κατά την χρήση.
Αρχικά, θα αναφερθούμε στην γενική παραδοχή ότι η εφαρμογή 
τίθεται πολύ συχνά εκτός λειτουργίας. Η πρώτη σκέψη που κάνουμε 
είναι ότι οι προδιαγραφές της πλατφόρμας δεν υποστηρίζουν την 
ταυτόχρονη μαζική χρήση της από τόσο μεγάλο αριθμό χρηστών, οι 
οποίοι σπεύδουν να συνδεθούν, λόγω των καταληκτικών 
ημερομηνιών διαβίβασης δεδομένων.
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Επίσης, παρατηρούμε ότι, από το συνοπτικό βιβλίο δεν δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να λάβει 
κατάσταση σε μορφή excel, η οποία να περιλαμβάνει παραστατικά σε ετήσια βάση παρά μόνο σε 
μηνιαία. Η δυνατότητα αυτή θα ήταν χρήσιμη ειδικά τώρα, που βρισκόμαστε ακόμη σε περίοδο 
προσαρμογής και θα βοηθούσε στη συμφωνία και αναζήτηση παραστατικών εξόδων. Επιπλέον, 
παρατηρούμε ότι, κατά τη διαδικασία άντλησης παραστατικών εξόδων στο λογιστικό πρόγραμμα, 
παρουσιάζεται πρόβλημα στον χαρακτηρισμό μιας αξίας ΦΠΑ ως μη εκπιπτόμενης. Επιπρόσθετα, 
συνεχίζοντας με τη διαδικασία της άντλησης παραστατικών από την πλατφόρμα, να αναφέρουμε ότι 
ως περιγραφή παραστατικού εμφανίζει μόνο την Σειρά και τον Αριθμό του Παραστατικού. Δηλαδή, 
έστω ότι έχουμε το παραστατικό ΤΔΑ Α 3564. Το παραστατικό που θα προκύψει στο λογιστικό 
πρόγραμμα μετά την άντληση θα έχει περιγραφή παραστατικού Α3564 και θα εμφανίζει μερική 
συμφωνία με την πλατφόρμα. Φυσικά, να αναφέρουμε ότι, προβλήματα συμφωνίας έχουμε και για 
διαφορές μερικών λεπτών στις αξίες του παραστατικού, οι οποίες προκύπτουν από στρογγυλοποίηση. 
Κλείνοντας, να πούμε ότι παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δικές μας, συναδέλφων και παρόχων 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης για να μπορέσουμε όλοι να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα 
σχετικά με την λειτουργία της πλατφόρμας, θα ήταν ο πλέον χρησιμότερος ένας αναλυτικός οδηγός 
από το υπουργείο, ο οποίος να περιλαμβάνει αναλυτικά παραδείγματα διάφορων περιπτώσεων 
καταχώρησης δεδομένων, προς διευκόλυνση παντός ενδιαφερομένου.
Παραπάνω αναφέραμε ορισμένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά κατά τη χρήση 
της πλατφόρμας του myDATA. Δυστυχώς, δεν είναι μόνον αυτά, όπως σίγουρα θα επισημάνουν και 
άλλοι συνάδελφοι, υπάρχουν πολλά γκρίζα σημεία και σπαζοκεφαλιές που καλούμαστε ή θα 
κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι την σωστή εφαρμογή και λειτουργία της πλατφόρμας. Ευχή 
όλων μας είναι να λυθούν όλα τα προβλήματα το συντομότερο και η πλατφόρμα να ωφελήσει και να 
διευκολύνει και να μην καταλήξει όπως πολλοί φοβούνται σε μια νέα μορφή ηλεκτρονικής 
γραφειοκρατίας που περισσότερο θα βλάπτει, παρά θα ωφελεί.
Σε συνεργασία με τον Χρυσοβαλάντη Α. Στεργιάννη  - Οικονομολόγο Φοροτεχνικό, Υπεύθυνο 
myDATA της ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ACCOUNTING OFFICE. 

ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ Ι. ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ACCOUNTING OFFICE

Για το πώς προχωρεί το mydata η απάντηση μου είναι αργά και 
βασανιστικά για όλους
Η άποψη μου βέβαια είναι ότι χρόνια τώρα έπρεπε να υπάρχει ήδη μια 
μηχανογραφική εφαρμογή η οποία θα βοηθούσε και στις 
διασταυρώσεις στοιχείων αλλά και στην στοχευόμενη και 
αποτελεσματική δράση του ελεγκτικού μηχανισμού της ΑΑΔΕ με 
συγκεκριμένα κριτήρια και με σωστή αξιολόγηση της φοροδοτικής 
δυνατότητας της κάθε επιχείρησης και όχι αυτός ο μηχανισμός  να 
βασίζεται σε τυπολατρικά κριτήρια όπως γίνεται χρόνια τώρα.
Η Βάση σε αυτή την δομή μπαίνει με το mydata όμως υπάρχει πολύς 
δρόμος και πολύ ανηφόρα ακόμη.
Το mydata είναι μια ανοικτή πλατφόρμα που ουσιαστικά  εμπλουτίζεται 
καθημερινά και όπως όλοι γνωρίζουμε την επιτυχία μιας πλατφόρμας 
την κρίνει ο χρόνος. 
Από την εμπειρία και την ενασχόληση όλων μας θα προκύψουν και τα 
κατάλληλα εγχειρίδια για κάθε τομέα που αυτή τη στιγμή είναι απλά 
άτυπες ομάδες και από την χρήση θα διδαχτούμε όλοι και θα 
διδάξουμε τους νεώτερους.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ 

BBC CONSULTING SA
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο. & 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ 

Στην όλη ιστορία το θετικό στοιχείο είναι ότι μια τέτοια δομή μπορεί να βελτιωθεί πολύ στο μέλλον 
παντρεύοντας την ηλεκτρονικής του δομή με την λογιστική επιστήμη η οποία δυστυχώς απουσιάζει 
προς το παρόν.
Φυσικά από τα παραπάνω γίνεται και αντιληπτό ότι σε αυτό το δοκιμαστικό στάδιο που όλοι 
μαθαίνουμε και εμάς οι μάχιμοι λογιστές αλλά και οι συνάδελφοι ελεγκτές που δουλεύουν στο 
δημόσιο τομέα το να επιβληθούν πρόστιμα για λάθη θα είναι μία εσφαλμένη κίνηση και θα 
χαρακτηρισθεί σαν καθαρά εισπρακτικό μέτρο αφού είναι βέβαιο ότι όλοι μας είναι μοιραίο να 
κάνουμε πολλά λάθη μαθαίνοντας .
Πρόστιμα φυσικά και πολύ μεγάλα κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει να θεσμοθετηθούν 
στην μη αποστολή και διαβίβαση δεδομένων αλλά και σε περιπτώσεις παρατατικών συμπεριφορών 
στην χρήση ταμειακών μηχανών
Στα μεγάλα του μειονεκτήματα τοποθετώ την απουσία του Ευαγγελίου των Λογιστών και Ελεγκτών 
δηλαδη του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και στο γεγονός ότι βασίζεται καθαρά σε μηχανογραφική 
κωδικοποίηση κάτι που ίσως να είναι σωστό για την έκδοση και διαβίβαση των στοιχείων όχι όμως 
και τον χαρακτηρισμό των δαπανών ο οποίος θα έπρεπε να είναι βασισμένος στο λογιστικό σχέδιο 
κάτι που φυσικά σε μία τέτοιας μορφής πλατφόρμα μπορεί να γίνει στην εξέλιξη του
Στο κομμάτι αυτό ίσως την περίοδο του σχεδιασμού όσοι εκπροσωπούσαν τον κλάδο εκείνη την 
περίοδο να μην έδωσαν την δέουσα σημασία η να είχαν έλλειψη γνώσεων γιατί εκπροσωπώ ένα 
κλάδο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχω και άρτια επιστημονική κατάρτιση, γιατί άλλο καλός 
συνδικαλιστής άλλο καλός επιστήμονας κάτι που δυστυχώς στην Ελλάδα διαρκώς το μπερδεύουμε .
Συμπερασματικά καταλήγω στο εξής : 
Θέλουμε πολύ δουλειά και άριστη συνεργασία μεταξύ ΑΑΔΕ , ΟΕΕ , ΠΟΦΕΕ και όλων όσων μπορούμε 
να προσφέρουμε με την γνώση μας γιατί είναι κρίμα ένα πιλοτικά ελληνικό πρόγραμμα να αποτύχει 
.Χρειάζεται συνεργασία και σύμπνοια από όλους και θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι όλοι μαζί 
κρατάμε στα χέρια μας ένα σημαντικό κομμάτι της Οικονομίας μας  .

MyData,
Όλοι προσπαθούμε να το μάθουμε και να λύνουμε τα καθημερινά 
προβλήματα που δημιουργούνται στην δουλειά μας χωρίς να έχουμε 
ένα εγχειρίδιο με τις λύσεις. 
Είναι δηλαδή σαν να αγοράζεις ένα καινούργιο προϊόν, το οποίο ακόμα 
δοκιμάζεται και χωρίς οδηγίες χρήσης …..
Θεωρώ ότι το myData δεν είναι ακόμη σε στάδιο κανονικής εφαρμογής 
και πολύ φοβάμαι ότι ούτε και το 2023 θα είναι.
Η άποψη μου λοιπόν, είναι πως είμαστε οι επιστήμονες ενός πειράματος 
και έχουμε την αγωνία και το άγχος αν τελικά αυτό το πείραμα πετύχει η 
όχι!  
Και είναι αυτονόητο ότι το να μπουν και πρόστιμα σε ένα πείραμα και σε 
ένα προϊόν χωρίς οδηγίες χρήσης, είναι κάτι αδιανόητο για μένα. 

ΑΝΝΑ ΦΟΒΑΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΟΜΙΛΟΥA.C.I.S TAX AND

 TRAINING CONSUMTING SA
& ACHIEVE PERFORMANCE SA

Θα μπορούσα να σημείωσω και άλλες περιπτώσεις....,σταχυολογώντας η αποψή μου για την ως 
τώρα λειτουργία των ηλεκτονικών βιβλίων είναι όπως είπα και παραπάνω απίστευτα περίπλοκη, 
και αργή στην διαβίβαση, συνέχως διμιούργουνται θέματα στους συναδέλφους, οι εταρείες 
λογισμικού στην παρούσα φάση δείχνουν αδυναμία στην λύση των  τόσων προβλημάτων (λογικό) 
και η φορολογική αρχή απλά δίνει παρατάσεις στην διαβίβαση και να μην ξεχνάμε και την μη 
απόφαση μέχρι σήμερα για την τύχη των ΜΥΦ για την χρήση 01/01 έως 31/12/2021.
Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
Η ιστορία θα μας κρίνει όλους...

ΕΠΟΧΗ...... Mydata
Με τη νέα απόφαση 1156/2021 τροποποιείται η 1138/2020 κοινή 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε 
όπως περιμέναμε η οριστική ημερομήνία για την διάβιβαση στην 
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ η σύνοψη και οι χαρακτηρισμοί εξόδων 
τιμολόγησης καθώς και αυτοτιμολόγησης για την χρήση του 2021 ως 
την τελευταία ημέρα του Μαίου 2022 (31/05/2022),Η οποία ουσιαστικά 
δεν έλυσε τα πολλά προβλήματα στην απίστευτα περίπλοκη διαβίβαση 
και χαρακτηρισμό εσόδων και εξόδων μιας επιχείρησης ανεξαρτήτου 
μεγέθους απλά μέταφέρει την καταλήκτική ημερομήνία....
Διάφορα θέματα που προβληματίζουν συναδέλφους όπως :

 (ενδοκοινοτηκές αποκτήσεις,παραδόσεις πράξεις του λήπτη κτλ).

 (αδυναμία της πλατφόρμας να δεχτεί άρθρα απαλλαγών ΦΠΑ του 
2859/2000).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΣΙΤΟΥΝΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣτΑ ΤΟΥ ΟΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΕΕ

    Η άσκηση ορθής φορολογικής πολιτικής θα μπορέσει να μειώσει δραστικά τις 
ανισότητες και δημιουργήσει ένα κράτος δικαίου. Αυτό θα γίνει μέσω μεταρρυθμίσεων 
και κινήτρων τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τα νομικά. Η μείωση της 
φοροδιαφυγής αποτελεί στοίχημα για την επόμενη μέρα και εξαιτίας της υγειονομικής 
κρίσης η κυβέρνηση οφείλει να εξετάσει νέες προτάσεις και να αποφύγει πρακτικές του 
παρελθόντος (αύξηση φορολογικών συντελεστών). Ο νόμος 4646/2019 για τη φορολογική 
μεταρρύθμιση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αφού μειώνει αισθητά τους 
φορολογικούς συντελεστές ( μείωση σε 9% έως εισόδημα 10.000 € για τα Φυσικά 
πρόσωπα ) και δίνει κίνητρα για μείωση της φοροδιαφυγής. Ομοίως θα πρέπει άμεσα να 
προχωρήσουμε σε μείωση του Φορολογικού Συντελεστή των Νομικών προσώπων από 
22% σε 20%, όπως και διαγραφή του Τέλους Επιτηδεύματος, γεγονός που θα μας φέρει και 
σε ευνοϊκότερη θέση για προσέλκυση Επενδυτών.  Επίσης, επιτακτική κρίνεται η ανάγκη 
για ένα σταθερό και απλοποιημένο φορολογικό σύστημα, με παύση των συνεχών 
μεταβολών των φορολογικών νόμων. Τέλος, χρειάζεται άμεση αναμόρφωση των Νόμων 
4172/2013 (κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας) με σχετική νομοθετική κωδικοποίηση, με εξορθολογισμό και  περιορισμό 
των υπερβολικών διοικητικών κυρώσεων (προστίμων).

Μείωση της Φορολογικής Επιβάρυνσης της Εργασίας: Στο άρθρο 31 του Νόμου 
4756/2020 ορθά μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα 
κατά τρεις (3) μονάδες, προσωρινά για το 2021. Οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές 
αποτελούσαν τροχοπέδη για τη ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά και για την πρόσληψη 
νέου προσωπικού, που τόσο έχουμε ανάγκη. Επίσης, η αποσύνδεση των ασφαλιστικών 
εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες αναμφίβολά 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και μειώνει τη φοροδιαφυγή. Τέλος, η κατάργηση της 
εισφοράς αλληλεγγύης αλλά και η μονιμοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών 
εισφορών και ακόμα περισσότερο από τις 3 ποσοστιαίες μονάδες ,μόνο οφέλη μπορεί να 
έχει στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και στη προσέλκυση υψηλά 
καταρτισμένου προσωπικού. 
      Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ , η φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο 
εργαζόμενο στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες από 41,0% το 2018 σε 
40,8% το 2019. Η μέση φορολογική επιβάρυνση του ΟΟΣΑ το 2019 ήταν 36,0% (2018, 
36,1%). Το 2019 η Ελλάδα είχε τη 14η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των 36 
χωρών μελών του ΟΟΣΑ, σε σύγκριση με την 13η το 2018.

Η εφαρμογή ενός νέου συστήματος φορολογίας εισοδήματος με βάση το καθαρό 
εισόδημα 
Επαναφέρω την πρότασή του Ο.Ε.Ε, για καθιέρωση ενός ενιαίου συστήματος φορολογίας 
εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές 
επιχειρήσεις, με φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος (έσοδα - έξοδα) για όλους. Στα 
έξοδα προτείνεται να υπάγονται όλες οι συναλλαγές που έχουν γίνει με πλαστικό χρήμα 
(ηλεκτρονικά, μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών) και με μετρητά. Στόχος, να 
δώσουμε ισχυρότατο κίνητρο στον φορολογούμενο να απαιτεί την έκδοση απόδειξης. 

   Η υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος μόνο οφέλη μπορεί να έχει τόσο για τους 
φορολογούμενους όσο και για τα δημόσια έσοδα.
   Το ισχύον σύστημα φορολογίας εισοδήματος συνδέεται και σε πολλές περιπτώσεις 
ευνοεί την υψηλή φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.  Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες ,  
που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία, η παραοικονομία στην Ελλάδα αγγίζει ετησίως τα 
50 δισ. ευρώ ή 29%-30% του ΑΕΠ, ενώ η φοροδιαφυγή κυμαίνεται μεταξύ των 18-20 δισ. 
ευρώ. Μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος της φοροδιαφυγής έρχεται από το μέρος της άμεσης 
φορολόγησης. Η χώρα μας παρουσιάζει πολύ υψηλή παραοικονομία δυσανάλογη των 
επιπέδων άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Σίγουρα η ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών 
πληρωμών αλλά και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών αποτελούν βήματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση όπως επίσης σημαντικό όπλο για την καταπολέμηση της 
Φοροδιαφυγής θα είναι και η πλήρης εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ( MyData ) 
από 1/1/2023 . Όμως, δεν είναι σίγουρο ότι επαρκούν. Για αυτό θα πρέπει να δοθούν 
κίνητρα στους φορολογούμενους και ιδιαιτέρως στους συνεπείς, όπως μείωση 
φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών.
    Σύμφωνα με έρευνα του ΟΕΕ, το πρόβλημα δεν σχετίζεται μόνο με την υστέρηση εσόδων 
για το κράτος, αλλά κυρίαρχα με την κουλτούρα που καλλιεργείται στον πολίτη , και για τον 
παραπάνω λόγο η Φορολογία Εισοδήματος θα πρέπει να γίνει Υποχρεωτικό μάθημα 
Λυκείου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 Οι θέσεις του ΟΕΕ  για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αναφέρονται σε:
I. Σταθερό φορολογικό πλαίσιο, με κανόνες για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς χαριστικές 
φοροαπαλλαγές, χωρίς αυτοτελή φορολόγηση εισοδημάτων, το οποίο θα ανταποκρίνεται 
στο αίσθημα δικαίου, το οποίο χρειάζεται ο Έλληνας πολίτης 
II. Προώθηση μεταρρύθμισης για απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας ώστε να είναι 
απλή και κατανοητή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η πολυνομία και οι συχνές 
αλλαγές του φορολογικού συστήματος, η ύπαρξη πολλών φορολογικών νομοθετημάτων 
και η συνεχής αναθεώρηση-τροποποίησή τους δημιουργούν σύγχυση και παρερμηνείες 
οι οποίες εντείνουν τα φαινόμενα της φοροαποφυγής.
III. Εντατικοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Επίσης βασικοί παράγοντες είναι η αναβάθμιση των φορολογικών αρχών και η 
ενσωμάτωση νέων ψηφιακών εργαλείων θα βοηθήσουν στη μείωση της φοροδιαφυγής 
αλλά και στην ταχεία διεκπεραίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Το «Data 
Mining», δηλαδή η αναζήτηση και η επεξεργασία φορολογικών και μη πληροφοριών από 
μεγάλες βάσεις δεδομένων- ακόμα κι από τα social media - είναι μια μέθοδος ανάλυσης 
με πολλαπλασιαστικά οφέλη. Επίσης, η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μόνο οφέλη 
θα αποφέρει στην πάταξη της φοροδιαφυγής και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. 
Βέβαια, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη κατάρτιση του στελεχιακού 
δυναμικού. Πρόσφατα, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι ο ψηφιακός 
εκσυγχρονισμός της ΑΑΔΕ θα ενταχθεί στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο 
Ανάκαμψης.

Πηγή: Eυρωπαϊκή Επιτροπή, Data on Taxation
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 Επίσης βασική προϋπόθεση για να εφαρμοστούν αποτελεσματικά όλα τα παραπάνω είναι 
ο Περιορισμός των αποφάσεων και εγκυκλίων. Η Έκδοση μιας ενιαίας εγκυκλίου για 
κάθε νόμο ή τουλάχιστον για κάθε φορολογικό αντικείμενο, με άμεση έκδοση εντός 
σύντομου χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση των νόμων. Η παραπομπή σε πλήθος 
εγκυκλίων που συνοδεύουν τα νομοσχέδια, οδηγεί σε καθυστερήσεις και διατήρηση της 
αβεβαιότητας.
Τέλος πρέπει να επισημάνουμε τις Βελτιώσεις και παροχή πρόσθετων κινήτρων για 
συγχωνεύσεις και συνεργασίες μικρών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πως η 
διάρκεια της έκπτωσης 30% του φορολογικού συντελεστή για εταιρείες που 
ενοποιήθηκαν, θα διαρκεί πέντε αντί για τρία χρόνια. 

Υπάρχουν, ωστόσο δύο κεφαλαιώδεις προϋποθέσεις, για να ισχύσει το «κούρεμα» στον 
φορολογικό συντελεστή, για επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν.
Αυτές είναι: 
1.ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με 150% του κύκλου 
εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων 
επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

2.ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των 
τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των 
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι 
ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 450.000 ευρώ.

Επίσης εκτός από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή το νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε 
περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης από άλλη εταιρεία εκπίπτει το σύνολο των δαπανών 
που πραγματοποιούνται προς την απόκτηση τίτλων της εξαγοραζόμενης εταιρείας εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.ο συνολικός κύκλος εργασιών της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης εταιρείας, 
σύμφωνα με τις τελευταίες εγκεκριμένες και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, 
είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ, 
και
2.το συνολικό ποσό των δαπανών που εκπίπτουν δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό 
(30%) του μέσου κύκλου εργασιών της εξαγοράζουσας εταιρείας της τελευταίας τριετίας 
προ της εξαγοράς, εκτός εάν η εξαγοράζουσα δεν έχει συμπληρώσει ένα πλήρες έτος από 
την ίδρυσή της.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

  Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχει ξεκάθαρη λύση και θα μπορούσε να πυροδοτήσει 
ακόμη περισσότερο τον πληθωρισμό μέσω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, της 
περαιτέρω διακοπής των αλυσίδων εφοδιασμού ή ακόμη και της αναδιάταξης του 
παγκόσμιου εμπορίου και της διακυβέρνησης που θα μπορούσε να σημαίνει επίμονα 
υψηλότερες τιμές.
Ο πληθωρισμός στις χώρες του ευρώ έφτασε στο επίπεδο ρεκόρ του 5,8%
Η Ευρώπη εξαρτάται περισσότερο από τη Ρωσία και την Ουκρανία για προμήθειες 
ενέργειας καθώς και τρόφιμα. Οι δυο χώρες έχουν χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως το 
«καλάθι ψωμιού» της Ευρώπης.
Ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προειδοποίησε εντούτοις ότι η σύγκρουση 
θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές παγκοσμίως κατά περίπου 2,5%.
Ο ΟΟΣΑ υποθέτει στη νέα του έρευνα ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν 
αυξημένες κατά το ένα τρίτο, του φυσικού αερίου κατά 85% και του σίτου κατά 90%.
Οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των μετάλλων και των χημικών ουσιών που 
είναι απαραίτητα για την παραγωγή λιπασμάτων,  έχουν εκτοξευθεί.
Οι αβεβαιότητες που δημιουργεί ο πόλεμος στις βασικές διεθνείς αγορές προοικονομούν 
ένα περιβάλλον ασταθών ροών κεφαλαίων, αστάθεια συναλλαγματικών ισοτιμιών και 
αυξανόμενο κόστος δανεισμού, ιδιαίτερα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες και μεσαίου 
εισοδήματος αναπτυσσόμενες χώρες, με τον κίνδυνο σοβαρών δυσκολιών πληρωμής 
εξωτερικού χρέους.
Οι αυξήσεις των επιτοκίων στις προηγμένες οικονομίες, παράλληλα με τις άτακτες 
κινήσεις στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, θα μπορούσαν, να αποδειχθούν 
ένας καταστροφικός συνδυασμός για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ

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

Η αστάθεια στις αγορές εμπορευμάτων, συναλλάγματος και ομολόγων, καθώς οι 
επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια, έχουν ήδη προκαλέσει φυγή κεφαλαίων μαζί 
με υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των 
αναπτυσσόμενων οικονομιών. 
Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟPΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Το όργανο 
εμπορίου και ανάπτυξης του ΟΗΕ υποβάθμισε την πρόβλεψή του για την παγκόσμια 
οικονομική ανάπτυξη για το 2022 σε 2,6% από 3,6% λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και 
των αλλαγών στις μακροοικονομικές πολιτικές που έγιναν από τις χώρες τους τελευταίους 
μήνες.
Σε μια ενημέρωση της έκθεσής της για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη που δημοσιεύθηκε 
στις 24 Μαρτίου επισημάνθηκε ότι ,ανησυχεί πως ένας συνδυασμός αποδυνάμωσης της 
παγκόσμιας ζήτησης, ανεπαρκούς συντονισμού των πολιτικών σε διεθνές επίπεδο και 
αυξημένων επιπέδων χρέους από την πανδημία, θα δημιουργήσει χρηματοοικονομικά 
κύματα που μπορεί να ωθήσουν ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες σε μια καθοδική 
σπείρα αφερεγγυότητας, ύφεσης και διακοπής της ανάπτυξης.
Μελετώντας τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι ενώ οι πόλεμοι είναι καταστροφικοί για το 
φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, ο αντίκτυπος του πολέμου στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 
ασαφής. Αυτή η ασάφεια οφείλεται ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο η λογιστική του 
εθνικού εισοδήματος αντιμετωπίζει τη δολοφονία ανθρώπων και την καταστροφή του 
περιβάλλοντος χώρου κατά τη διάρκεια του πολέμου. 
Το συνολικό κόστος του πολέμου σύμφωνα με μελέτες περιλαμβάνει τρία μέρη:
(1) το κόστος ευκαιρίας των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη δίωξη του πολέμου, 
(2) την απώλεια ζωών και την καταστροφή του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου κατά 
τη διάρκεια του πολέμου και 
(3) τη μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ .
Οι μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο θα είναι πολύ 
λιγότερο σοβαρές από ό,τι για τη Ρωσία, αλλά θα εξακολουθούν να αποτελούν μια 
επίμονη πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Υπάρχει ο κίνδυνος, αν και 
σχετικά απίθανος, ο υψηλότερος βραχυπρόθεσμος πληθωρισμός να ενσωματωθεί σε 
Οι αυξήσεις των επιτοκίων στις προηγμένες οικονομίες, παράλληλα με τις άτακτες 
κινήσεις στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, θα μπορούσαν, να αποδειχθούν 
ένας καταστροφικός συνδυασμός για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. ολοένα και πιο 
αδέσμευτες. 
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ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

   Οι αγρότες έχουν φορολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα όπως κάθε πρόσωπο που 
ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Όλα τα αγροτικά εισοδήματα υποχρεούνται να τα 
δηλώνονται  κατά την ετήσια Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Οι αγρότες που 
αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν 
απαλλάσσονται ή όχι από την ενημέρωση βιβλίων, προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα 
και τα κέρδη τους με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία ή με βάση τα δεδομένα των 
φορολογικών στοιχείων που έχουν στην κατοχή τους
Ο ασκών αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (ανεξαρτήτου καθεστώτος , αφανής, 
ειδικού, κανονικού, μικρών επιχειρήσεων, κατ αποκοπήν) κάθε έτος οφείλει να δηλώνει 
τα αγροτικά  εισοδήματα στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος στο Έντυπο Ε1.

Πρωτίστως, θα πρέπει να  δηλώσει - να απεικονίσει τα έσοδα και τα έξοδα από την 
αγροτική σας δραστηριότητα στην «Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από 
επιχειρηματική δραστηριότητα» Έντυπο Ε3.
Αυτόματα τα ποσά αυτά (του Ε3) μεταφέρονται στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος στον πίνακα 4Γ1 : «Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα».
Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα στον πίνακα 
Γ.2 του εντύπου Ε3 «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» εμφανίζονται τα στοιχεία 
των ενισχύσεων – επιδοτήσεων όπως τα απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. 
Ελέγχουμε τα ποσά που εμφανίζονται και επιλέγουμε  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ»

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τα ποσά, έχετε την δυνατότητα να τα πληκτρολογήσετε. 
Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν το έτος 2021 θα φέρουν 
ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους.
Οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδ.070) στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον 
προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σημείωση! 
Για  τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό 
του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων 
ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η 
βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) 
ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. 

 Κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην 1
η σελίδα του εντύπου Ε3
4 Βασικές Κατηγορίες!!!!

1η Εισοδηματικές Ενισχύσεις     Κωδικοί Ε3 : 071-072-073

2η Επενδυτικές Επιδοτήσεις         Κωδικοί Ε3 : 074-076-079

3η Λοιπές περιπτώσεις εισοδηματικών ενισχύσεων   Κωδικοί Ε3 :075-077-080

4η Πρόωρης συνταξιοδότησης            Κωδικοί Ε3 : 078

 
Φέτος προστέθηκε νέος Κωδικός στον πίνακα Γ2 του Εντύπου Ε3 είναι ο 082 
( Α.1034/09.03.2022) που αφορά στην ειδική περίπτωση όπου, βάσει της παρ.4 του άρθρο 
8 του Κ.Φ.Ε (ν. 4172/2013)., ο φορολογούμενος επιλέγει να φορολογηθεί στο έτος που 
ανάγονται οι αγροτικές επιδοτήσεις (εφόσον αυτές εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν 
ένστασης ή δικαστικής απόφασης).

“Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το 
δικαίωμα είσπραξής του. Κατ’ εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις χρόνος 
κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση 
που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος 
κτήσης τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται.
Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2014 και 
μετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που 
χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο 
ανάγονται, υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται.”

Βασική Ενίσχυση : φορολογείται από το πρώτο ευρώ
Πράσινες & Συνδεδεμένες : φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροισμένες, που 
υπερβαίνουν τις 12.000 €.  
Πράσινη Ενίσχυση & Συνδεδεμένες Ενισχύσεις :
Ποσό πάνω 12000 ευρώ (αθροιστικά)  μεταφορά 362-322
Ποσό έως 12000 ευρώ μεταφορά στον κωδικό 659-660 .

Η Βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ για το φορολογικό έτος 2021 δεν έχει ακόμη εκδοθεί, θα 
παρουσιάσουμε την περσινή, για λόγους παραδείγματος, και θα δείτε πως έχει 
προσαρμοστεί στα δεδομένα του πίνακα Γ2
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 

ΚΟΥΣΟΥΝΗ ΓΜ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣ. ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
E-FOROLOGIA & EPSILON 7
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

31.03.2022    #20
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ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ FINANCE PRO

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

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

Οι Οικονομικοί Διευθυντές οι Προϊστάμενοι Λογιστηρίων και οι λογιστές των εταιριών 
αποτελούνπαράγοντες καίριας σημασίας για τη στήριξη των επιχειρήσεων, καθώς 
εξελίσσεται η κρίση του κορωνοϊού(COVID-19).
Είναι σημαντικό να ενημερώνονται, να εξοπλίζονται και να είναι σε εγρήγορση συνεχώς 
ώστε να ανταποκρίνονται με ευελιξία και συνέπεια στις συνεχείς αλλαγές, τεχνολογικές 
εξελίξεις και οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί.
Με τις πρόσφατες εξελίξεις έχει ενισχυθεί σημαντικά η αβεβαιότητα γύρω από τις 
επιπτώσεις του ιού και πόσο αυτές θα διαρκέσουν. Η σαφήνεια σκέψη σε συνθήκες 
πίεσης είναι απαραίτητη σε μια κρίση. Οι επαγγελματίες του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
τομέα και οι ομάδες τους πρέπει να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις στάσεις που 
απαιτούνται για τη συστηματική αξιολόγηση των τρεχουσών συνθηκών και τη 
χαρτογράφηση μιας σειράς μελλοντικών σεναρίων, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών τους επιπτώσεων.
Θα χρειαστεί καλή κρίση και εξαιρετική συνεργασία με άλλους τομείς της επιχείρησης για 
να εξισορροπηθεί η ταχύτητα και η ακρίβεια στην παραγωγή αυτών των σεναρίων.
Κλειδιά σε αυτήν την προσπάθεια προοριστικής διαχείρισης είναι τα ακόλουθα:

Προσεκτική ιεράρχηση και διαχείριση προτεραιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιχειρησιακές ανάγκες ολιστικά, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Μείωση όσο το δυνατό της πολυπλοκότητας σε διαδικασίες για σωστή λήψη 
αποφάσεων. Η προσθήκη περιττών διαδικασιών και πολυπλοκότητας δεν θα είναι 
χρήσιμη. Οι δράσεις της οικονομικής διαχείρισης και οι αλλαγές διαδικασιών θα πρέπει 
να σχεδιαστούν για την υποστήριξη και των άλλων διευθυντικών λειτουργιών και του 
προσωπικού, οι οποίοι θα βρίσκονται όλοι υπό πίεση.

Σαφής, συνεπής, ειλικρινής επικοινωνία αλλά με ενσυναίσθηση: επικοινωνία, η οποία 
θα εξηγεί γιατί είναι αναγκαίες ορισμένες ενέργειες ή γιατί λαμβάνονται συγκεκριμένες
αποφάσεις ή τι εναλλακτικές υπάρχουν. Οι συμβουλές και προτάσεις χρειάζεται να 
παρέχονται λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των άλλων, παρουσιάζοντας με 
ειλικρίνεια και ακεραιότητα τα οφέλη και τα μειονεκτήματα σε κάθε επιλογή
Βιωσιμότητα με κοινωνική ευθύνη: oι επαγγελματίες του ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ τομέα 
θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι, ενώ η επιβίωση της δικής τους επιχείρησης θα είναι η 
προτεραιότητα, απαιτείται επίσης να εξετάσουν το δημόσιο συμφέρον και, ως εκ τούτου, 
να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις που έχουν οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι 
εργαζόμενοι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η διαχείριση των ταμειακών ροών και η 
λήψη οικονομικής στήριξης όπου είναι απαραίτητο θα αποδειχθεί θεμελιώδους 
σημασίας, αλλά οι επιχειρήσεις χρειάζεται επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο παροχής 
στήριξης στους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους προμηθευτές.
Παρακολούθηση εξελίξεων και αναζήτηση νέων πληροφοριών: οι κοινωνικές, 
επιχειρηματικές και οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης αλλάζουν ραγδαία. Ώς εκ 
τούτου, οι οικονομικοί διευθυντές και τα στελέχη θα πρέπει να βοηθούν
τις επιχειρήσεις να αφομοιώνουν γρήγορα νέες πληροφορίες και να δρουν άμεσα, καθώς 
αλλάζουν οι συνθήκες. Η πρόσβαση σε αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες είναι 
κρίσιμης σημασίας.

ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Για σωστές προβλέψεις και προτάσεις προδραστικής και βιώσιμης διαχείρισης είναι 
κρίσιμη και η συνεργασία με άλλους τομείς της επιχείρησης για από κοινού λήψη 
αμοιβαία ωφέλιμων αποφάσεων.
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

απολύσεις, ώρες, κατ' οίκον εργασίας, ταξίδια και έξοδα

χρηματοδότησης

ισοτιμίες, τιμές βασικών εμπορευμάτων, ασφάλιστρα

συνταξιοδοτικών ταμείων

Πολλές προκλήσεις από τον κορονοϊό κατέστησαν αμέσως αισθητές αλλά άλλες θα 
χρειαστούν χρόνο για να φιλτραρι στούν. Επομένως, όταν είναι εφικτό, χαρτογραφήστε 
πώς οι αλλαγές επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν την επιχείρησή σας και 
εκπαιδεύστε τους ανθρώπους σας στα οικονομικά τμήματα να αναπτύξουν νοοτροπία 
ευελιξίας, επικοινωνιακής ενσυναίσθησης και αποτελεσματικής συνεργασίας ώστε να 
μπορέσουν να βοηθήσουν εποικοδομητικά και βιώσιμα τις επιχειρήσεις να πλοηγηθούν 
μέσα σε αυτή την πανδημία και να μπορέσουν να προχωρήσουν με απόδοση και πρόοδο.
Το μηνιαίο περιοδικό της BOUSSIAS είναι ένα πολύτιμο στρατηγικό εργαλείο με επίκεντρο 
τις τεχνολογικές εξελίξεις στον Χρηματοοικονομικό και Πιστωτικό κλάδο.

Έχει ενισχυθεί σημαντικά η
αβεβαιότητα γύρω από τις
επιπτώσεις του ιού και τη
διάρκειά τους
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Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ.

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

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

Όλα τριγύρω, αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν.. Το γνωστό άσμα του λαού μας, έρχεται 
να μας θυμίσει πως στη χώρα μας, ενώ τα πράγματα εξελίσσονται σε μεγάλο βαθμό, 
παραμένουν ακόμα στο προσκήνιο παθογένειες και καταστάσεις που έχουν σχέση με το 
παρελθόν και όχι με το παρόν και το μέλλον.

Τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζεται μια αξιοσημείωτη αύξηση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών, καθώς και μια παράλληλη προσπάθεια του δημοσίου, να αυτοματοποιήσει 
τις διαδικασίες και να δημιουργεί συνεχώς ηλεκτρονικές πλατφόρμες, για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών, σε όλα τα επίπεδα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το e-EFKA, η myAADE, το gov.gr και τα myDATA για 
τους επαγγελματίες.

Οι πολυάριθμες πλατφόρμες, που κατά καιρούς δημιουργούνται, έχουν σαν βάση για την 
είσοδο σε αυτές τους κωδικούς taxisnet.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, που ανέκαθεν δημιουργούσαν οι πολυάριθμες, ηλεκτρονικές 
εφαρμογές, είναι η πολυπλοκότητα και η έλλειψη ενημέρωσης του κοινού για την χρήση 
και εφαρμογή τους.

Το κερασάκι στην τούρτα, δεν είναι άλλος από τον λογιστή-φοροτεχνικό, στον οποίο 
αυτόματα πιστωνόταν από όλους τους εμπλεκόμενους η λειτουργία των ηλεκτρονικών 
εφαρμογών, καθώς απαιτούσαν κωδικούς taxisnet.

Η γραφειοκρατία, αποτελούσε ανέκαθεν, ένα από τα πιο σύνθετα προβλήματα της 
ελληνικής οικονομίας και τροχοπέδη για την ανάπτυξη της και την προσέλκυση 
επενδύσεων.

Οι μέθοδοι του παρελθόντος, βασίζονταν στο «βασίλειο της χαρτούρας», το οποίο 
δημιουργούσε απίστευτα προβλήματα, τόσο στην λειτουργία του κράτους, όσο και της 
επιχειρηματικής κοινότητας.

Σε κάθε περίπτωση αποτελούσε μονόδρομο για τη διοίκηση, η ψηφιοποίηση  των 
συναλλαγών, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η ανάδειξη ενός νέου μοντέλου 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το οποίο θα βοηθούσε την οργάνωση του κράτους και θα 
έδινε μια αναπτυξιακή ώθηση, μέσω της τόνωσης της υγιούς επιχειρηματικότητας, αλλά 
και την ενδυνάμωση, με στοχευμένο τρόπο της κοινωνικής πολιτικής.

Το ερώτημα που μπορεί να θέσει κάποιος, στο σημείο αυτό, εύλογα, είναι: «Με τις 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες, καταπολεμήθηκε η γραφειοκρατία στη χώρα μας, ή πολύ απλά 
επαναφέραμε τις παλαιές χειρόγραφες μεθόδους, διά της πλαγίας οδού, με ηλεκτρονικό 
τρόπο»;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, κάθε άλλο, παρά δεδομένη δεν μπορεί να θεωρείται.

Δε θα μπορούσαμε να απαξιώσουμε και να μιλήσουμε ισοπεδωτικά, για τη σοβαρή 
προσπάθεια που έχει συντελεστεί, ειδικά τα τελευταία χρόνια, από την διοίκηση, αλλά από 
την άλλη οφείλουμε να εκθειάσουμε το γεγονός ύπαρξης αγκυλώσεων, στρεβλώσεων 
στις διαδικασίες, καθώς και έντονης τυπολατρίας.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας, είναι η διεκπεραίωση με 
ηλεκτρονικό τρόπο των αιτημάτων των φορολογούμενων στην πλατφόρμα myAADE.
Σε πολλές περιπτώσεις, αιτήματα φορολογουμένων για έναρξη εργασιών, μεταβολή 
δραστηριοτήτων ή παύση εργασιών κλπ.. λιμνάζουν επί μακρό χρονικό διάστημα στα 
τμήματα των εφοριών και ταλαιπωρούν τους πολίτες, στερώντας τους χρόνο και χρήματα.

Μια άλλη χαρακτηριστική περίπτωση, αποτελεί η δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ», των ανεμβολίαστων εργαζόμενων, ανά εβδομάδα, κάτι που έχει προκαλέσει 
πονοκέφαλο σε λογιστήρια, εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε και την περίπτωση του ΕΦΚΑ και των οφειλών 
που μεταφέρονται στο ΚΕΑΟ, ένα ζήτημα που μέσω των λαθών που έχουν προκύψει, έχει 
δημιουργήσει άπειρα προβλήματα, ακόμη και σε συνεπείς φορολογούμενους, καθώς 
τους στερεί την γρήγορη έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Το ελληνικό δημόσιο οφείλει να εκσυγχρονιστεί και να υπηρετεί με σύγχρονες, απλές και 
ευέλικτες διαδικασίες τους πολίτες και την υγιή επιχειρηματικότητα.

Δεν πρέπει να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος σε καμία περίπτωση..
Το μόνο σίγουρο, είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε για ακόμη μια φορά, το 
τρένο του μέλλοντος.
Το οφείλουμε σαν κοινωνία στις επόμενες γενιές..
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ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

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

Είμαστε πολύ κοντά στο σημείο να ξεκινήσουμε τις φετινές 
φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος
Άλλη μια χρονιά πολύ πιεσμένη και φέτος ειδικά μετά τίς 
τελευταίες αλλαγές ως προς τίς ΜΥΦ και τις συγκεντρωτικές 
καταστάσεις προμηθευτών.
Ένα απο τα πολλά θέματα που αφορά τίς φετινές δηλώσεις 
και φυσικά μας αφορά όλους μας είναι το ποιά ποσά τελικά 
απαλλάσσονται τελείως απο την φορολογία μια και η 
προηγούμενη χρονιά ήταν χρονιά επιδομάτων

Το βασικό κλειδί για την μειωμένη φορολόγηση των νέων  
επαγγελματιών και των νέων ατομικών επιχειρήσεων 
είναι το να ‘έχουν διατηρήσει  τα εισοδήματα τους κάτω από 
10000 ευρώ γιατί αυτό είναι και το όριο
Όσοι λοιπόν έκαναν έναρξη εργασιών από το 2019 και μετά 
και για τα πρώτα τρία χρόνια της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους φορολογούνται με συντελεστή 4,5% 
έναντι 9% που εφαρμόζεται για όλες τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) έως 
10.000 ευρώ.

Στίς παρακάτω γραμμές καταγράφουμε όλα αυτά τα ποσά 
1. Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, καθώς και η ενίσχυση 
αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω covid 19 Η  
εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς 
και οικονομολόγους, η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 
καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και 
του πολιτισμού, η αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για την 
κάλυψη των αναγκών νοσοκομείων ή θεραπευτηρίων του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας λόγω της πανδημίας
2. Το ποσό της ενίσχυσης  από το ΕΣΠΑ δράσης για τα 
προγράμματα  «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για 
την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού 
Χώρου». e-λιανικό–επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ 
επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την 
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού 
καταστήματος «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων 
δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης 
πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών 
επιχειρήσεων φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση 
υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων». 
«Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης 
για προμήθεια πρώτων υλών». «Επιχορήγηση 
επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών 
υπηρεσιών»

3. Oι επιχορηγήσεις και  ενισχύσεις  σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από θεομηνίες / φυσικές καταστροφές 
(«Ιανός», πυρκαγιές της 27ης Ιουλίου 2021, σεισμός της 27
ης Σεπτεμβρίου 2021 στην  Κρήτη). 
4. Οι αποζημιώσεις για τη μίσθωση τουριστικών 
καταλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν με απολαυστική 
χρήση  για να μένουν προσωρινά τα φυσικά πρόσωπα 
λογω καραντίνας  COVID-19.
5. Το ποσό της ενίσχυσης που έλαβαν, τα τουριστικά 
γραφεία και οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών 
μεταφορών που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία 
δημόσιας χρήσης, 
6. Το ποσό της ενίσχυσης με την  επιδότηση παγίων 
δαπανών
7. Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε 
ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια, που δεσμεύθηκαν 
αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την 
κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας 
υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την 
έξαρση του κορονοϊού COVID-19.. Το ποσό της οικονομικής 
ενίσχυσης με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων 
θεατή/εισιτηρίου, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
8. Το ποσό της ενίσχυσης που δεν επιστρέφεται στο 
Ελληνικό Δημόσιο από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί 
στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορονοϊού COVID.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, τα καθαρά εισοδήματα που αποκτούν οι νέοι 
εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τα τρία 
πρώτα χρόνια άσκησης των δραστηριοτήτων τους 
φορολογούνται με έναν εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή 
φόρου, της τάξεως του 4,5%, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα 
έσοδά τους κατά το προηγούμενο έτος δεν υπερέβησαν τα 
10.000 ευρώΕιδικότερα, προβλέπεται ότι για τα τρία (3) 
πρώτα έτη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας από 
φυσικό πρόσωπο, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου 
κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας μειώνεται κατά 50% 
εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά του από 
επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 
ευρώ.Πιο αναλυτικά θα ισχύσουν τα εξής:

προέβησαν σε έναρξη επαγγέλματος το 2019, η εφαρμογή 
του πολύ χαμηλού συντελεστή 4,5% θα ισχύσει μόνο για το 
φορολογικό έτος 2021, που είναι το τρίτο έτος λειτουργίας 
τους.

προέβησαν σε έναρξη επαγγέλματος το 2020, η εφαρμογή 
του πολύ χαμηλού συντελεστή 4,5% θα ισχύσει για το 
φορολογικό έτος 2021 και για το φορολογικό έτος 2022.

εφαρμογή του πολύ χαμηλού συντελεστή 4,5% θα ισχύσει 
για το φορολογικό έτος 2021, για το φορολογικό έτος 2022 
και για το φορολογικό έτος 2023.

Δήλωση για  πρώτη φορά φέτος οι καλούνται να 
υποβάλουν μόνοι τους φορολογική δήλωση όσοι έκλεισαν 
τα 18 έτη ηλικίας το 2021 και έχουν να δηλώσουν 
οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό 
εισόδημα.Συγκεκριμένα πρέπει να υποβάλει δήλωση για 
τις παρακάτω περιπτώσεις 

διαμένει σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω κι ένα μικρό 
ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το 
οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή 
από κάποιον φίλο του.

δημιουργεί διαβίωσης (ΙΧ αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.).

ενοίκια, περιστασιακή απασχόληση, αγροτικές ή 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, 
ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια 

έκανε έναρξη σαν ελεύθερος επαγγελματίας .

φορολογικής δήλωσης. Ποιοι εξαιρούνται
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΧΟΥΝ  μόνοι νέοι οι 
οποίοι συμπλήρωσαν τα 18 έτη ηλικίας εντός του 2021  δεν είχαν καθόλου 
εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, 
αυτοκίνητο κλπ), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών 
ή φίλων, ή εφόσον είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε 
άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.

ΑΝΝΑ ΣΠΑΘΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
BBC SA ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ

ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
& ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2021
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
&

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΘΕΜΑΤΑ

Νέο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας!

    «Άνοιξε» για όσους διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους πριν το 2022 το ενισχυμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, με έμφαση στις 
γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία με επιδότηση έως 36.000 €
Από την Τετάρτη 9 Μαρτίου, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι άνεργοι διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πριν το 2022 για το ανασχεδιασμένο 
πρόγραμμα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία.
Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην επιχειρηματίες ώστε να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.
Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 € (για επιχείρηση με 
τρεις δικαιούχους εταίρους). Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα 
κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €, κατόπιν αίτησης.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει γίνει πιο ευέλικτο, στοχευμένο και ελκυστικό:

καθώς και η λειτουργία εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.
Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ρύθμισης.
Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας, με την 
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