
ECONOMIC REVIEWS AND ANΑLYSIS

03.06.2022  #24

Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ένας χρόνος Nέα της ΠΑΕΛΟ 

Μια προσπάθεια που ξεκίνησε ακριβώς πριν ένα χρόνο από μια μικρή ομάδα χωρίς οικονομικά κίνητρα με όπλο μόνο την αγάπη 
μας προς το αντικείμενο και τον κλάδο μας. 
Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η ομάδα μεγάλωσε και αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να δημοσιεύουμε άρθρα συναδέλφων 
από όλη την Ελλάδα και να αποδεικνύουμε συνεχώς ότι υπάρχουν πολλοί καλοί συνάδελφοι με γνώσεις και κέφι. Τα Νέα της 
ΠΑΕΛΟ έδωσαν τη δυνατότητα σε ταλαντούχους ανθρώπους με προσόντα και γνώσεις να αρθρογραφήσουν και να ενημερώσουν 
τον κόσμο του κλάδου για διάφορα θέματα. 
Όλο αυτό το εγχείρημα είχε σαν πρώτο στόχο την ενημέρωση των μελών μας ,των φίλων λογιστών και οικονομολόγων για θέματα 
που μας αφορούν όλους. 
Ο δεύτερος στόχος ήταν να επικοινωνηθούν τα προβλήματα όλων των συναδέλφων (ελεύθερων επαγγελματιών και μισθωτών) 
του κλάδου που έχουν υποφέρει πολλά τελευταία και παράλληλα να αναδειχθεί η σπουδαιότητα του ρόλου μας με στόχο να 
αναβαθμίσουμε τον κλάδο. 
Ήδη έχουμε πετύχει να μας ευχαριστούν υπουργοί και δημόσιοι λειτουργοί σαν κλάδο μέσα από το έργο της ΠΑ.Ε.Λ.Ο, ενώ αν 
ανατρέξουμε σε όλη την διάρκεια της δεκαετίας που πέρασε θα διαπιστώσουμε ότι οι λογιστές αποτελούσαν αιχμή του δόρατος για 
πολλά. 
Ευτυχώς η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και σίγουρα οι προσπάθειές μας έχουν βοηθήσει σημαντικά σε προτάσεις και λύσεις 
απλές και πρακτικές χωρίς να κραυγάζουμε και να επευφημούμε τους εαυτούς μας. 
Πιστεύουμε ότι στην συνέχεια η σκυτάλη περνάει στο ΟΕΕ και στους εκπροσώπους του κλάδου. 
Η ΠΑΕΛΟ μέσω των διαδικτυακών εκδηλώσεων, μέσω της εκπομπής «Κάθε βδομάδα μαζί», μέσω του TAXVOICE, μέσω της 
αρθρογραφίας των μελών της στον τύπο και της επικοινωνίας τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα συνεχίσει τον δρόμο που 
πρωτοποριακά χάραξε και που προτρέπει να ακολουθήσουν και άλλοι. 
Στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης μόνο με παρόμοιες κινήσεις αλλά και αγάπη για αυτό που κάνουμε λύνονται 
τα προβλήματα. 

Μήνυμα της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 

 Για την ΠΑΕΛΟ 
 Βασίλης Παναγιωτόπουλος 
 Πρόεδρος 
 

Λάμπρος Μπελεσης 
Αντιπρόεδρος 

Ένας χρό

Μια προσ
μας προς 
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TA NEA THΣ ΠΑ.Ε.ΛΟ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ 1 ΧΡΟΝΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κοινό μας που με την 
αγάπη του, μας έδωσε το κουράγιο να συνεχίσουμε την 
προσπάθεια μας . 
Στο γιορτινό μας τεύχος έχουμε σχόλια από μέλη και 
αρθρογράφους μας που μιλάνε για την προσπάθεια 
όλης της ομάδας για το έτος που πέρασε. 
Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα 
άρθρα χρηστικών πρακτικών θεμάτων και ειδικές 
ενημερώσεις. 
Επίσης συμπεριλαμβάνει και τα βίντεο των δύο 
ενημερωτικών εκπομπών του ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ, 
όπως πάντα. 
Αξίζει να δοθεί προσοχή στην παρουσίαση του βιβλίου 
της εκλεκτής συναδέλφου και αρθρογράφου μας κας 
Λιλιοπούλου που αφορά αγροτικά θέματα. Και φυσικά 
στην τελευταία σελίδα υπάρχει και η στήλη με επίκαιρα 
θέματα που αφορούν στον κλάδο. Κλείνοντας θέλουμε 
να ευχαριστήσουμε όλους τους αρθρογράφους μας 
που για μια ακόμη φορά έχουν ετοιμάσει ενδιαφέροντα 
θέματα.

Για την συντακτική ομάδα 
Λάμπρος Μπέλεσης 

Εκδηλώσεις
 Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ 100,3
Στο στόμα του Νίκου 21/05/2022 | ΣΚΑΪ 100,3
Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕΛΟ μίλησε στην εκπομπή του Νίκου 
Υποφαντη.  

  Την Παρασκευή 27/5/ 2022 έγινε  μια εξαιρετική συζήτηση 
για δυο θέματα που ταλαιπωρουν το κλάδο μας 
Ηλεκτρονική Γραφειοκρατία και πορεία mydata 
Ο Λάμπρος Μπέλεσης συντόνιζε, μαζί του όπως πάντα η 
Μαρία Σκοταδη.
Στην συζήτηση πήραν μέρος με χειμαρρώδη ροη η Μαρία 
Ρεντζιου και ο Αγαμέμνονας Σταυροπουλος ενώ ο τρίτος της 
παρέας Χρήστος Χαρβατης τοποθετήθηκε με τρόπο δομημένο 
και to the point 
Τους ευχαριστούμε όλους από καρδιας και τους περιμένουμε 
ξανά μαζί με άλλους καλεσμένους για να θίξουμε μια ατζέντα 
θεμάτων που ταλαιπωρούν όλους μας είτε είμαστε ελεύθεροι 
επαγγελματίες είτε άμισθα στελέχη λογιστηρίων και οικονομι-
κών διευθύνσεων 
Άξιζει να δείτε την εκδήλωση λεπτό λεπτό παρά την μεγάλη 
διάρκεια της κάθε στιγμή της είναι και κάτι διαφορετικό  

https://m.youtube.com/watch?fs=e&s=cl&fbclid=IwAR2h
NjicN2qatUJ9N-xoZwJ7cwc7TEMfHI02P_KgmC4vBnb9BP7
_EyxdUhE&v=maXcac2dvaA&fs=e&s=cl

<ΜΑΖΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ>
Παρακευή 20/5/2022 Αξίζει να την παρακολουθήσετε  
Λάμπρος Μπελεσης συντονιστής, Μαρία Σκοταδη, Ιορδάνης 
Πέτσογλου, Σωκρατης Ποτουρίδης, Άννα Φοβακη 
Θέμα μας Mydata και εκδήλωση της ΠΑΕΛΟ 

Αναφέρουμε αναλυτικά και συζηταμε όλη την ενημέρωση που 
έγινε από τον Αντώνη Ντίνο 
Απόψεις μας για την εφαρμογή του Νέου νόμου για 
συγχωνεύσεις 
Και απαντήσεις στα ερωτήματα 
1.εαν έχει υπολογιστεί λάθος λογω λαθους δηλωσης τ.μ ο 
ΕΝΦΙΑ θα μπορούσε να γίνει διόρθωση; 
2.Τι πρέπει να προσέξουμε για το επίδομα ρεύματος; 
3.Ποιες είναι οι ενέργειες που οπωσδήποτε πρέπει να κάνουν 
οι μη μισθωτοί με οφειλές έτσι ώστε μετά τις 31/5 να 
συνεχίσουν να έχουν ασφαλιστική ικανότητα; 
4.ποιες είναι οι σημαντικοτερες αλλαγές στο έντυπο Ν - 
φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων; 
5.Πως βλέπετε το νέο σχέδιο νόμου για τα κίνητρα Ανάπτυξης 
των επιχειρήσεων; 
Ευχαριστούμε τους καλεσμένους για την αποδοχή της 
πρόσκλησης

https://m.youtube.com/watch?v=2Ey5jb2vEMU&feature=y
outu.be&fbclid=IwAR1b2Epwmc_c377ZLIyTYpxbQm7PGLY
CBY_lb0kR3iSp109ZndUu7aDQVwg&fs=e&s=cl
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σελ. 2:  
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ

σελ. 5: ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΙΡΗ
ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

σελ. 6: ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΑΣ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

σελ. 7: ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022

σελ. 8: ΑΡΘΡΟ ΣΚΟΤΑΔΗ
“ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ” ΚΩΔΙΚΟΣ 787 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ανάλωση Κεφαλαίου

σελ. 9: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΚΕΡΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ!

σελ. 10:  ΑΝΝΑ ΣΠΑΘΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ –ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ. ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΧΙ-ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟ MYDΑTA  
 σελ 11: ΑΝΝΑ ΦΟΒΑΚΗ
myDATA 

σελ.12: ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΑΕΔ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
80.000 ΑΝΕΡΓΩΝ
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Θυμάμαι όταν πέρυσι τον Φλεβάρη έλεγα στον αγαπημένο μου 
συνεργάτη ,φίλο και συνοδοιπόρο στην πορεία των ΝΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΕΛΟ Τάσο Δουκέρη την ιδέα για την δημιουργία ενός νέου 
εντύπου που οραματίζομαι να γίνει η ΦΩΝΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ μου είπε τα εξής:
“Δάσκαλε είναι καταπληκτική ιδέα, δεν το έχει σκεφτεί κανείς έτσι, 
μπράβο σου, μου αρέσει πάρα πολύ, άλλα θα τα καταφέρουμε; 
Θέλει πολύ δουλειά και είμαστε οι δύο μας.”
Η απάντηση μου ηταν “Ναι, με πολύ αγάπη για το επάγγελμα, τους 
συναδέλφους που αγωνίζονται νύχτα μέρα και λίγο τρέλα θα το 
πετύχουμε. ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ Η ΦΩΝΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ.”
Στην συνέχεια το έθεσα στην ΠΑΕΛΟ οπού και εκεί υπήρξε 
ενθουσιασμός αλλά και προβληματισμός αν μπορεί να υλοποιηθεί  
αλλά τελικά συμφώνησαν να προχωρήσουμε με την προϋπόθεση 
ότι το project θα το τρέξω εγώ με τον Τάσο.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ 

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

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ 

Φυσικά ξεκινήσαμε και άρχισε η μαγική διαδρομή που σήμερα κλείνει 1 χρόνο και πιστεύω ότι πήγε 
καλά. 
Στο χρόνο αυτό έγιναν πετύχαμε να κάνουμε τα εξης:

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ να έχουμε στο μέλλον πολλές εκπλήξεις και να βελτιωνόμαστε συνεχώς .
Οφείλω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στην ομάδα που συνεργάζομαι και είναι διπλα μου μέσα στα πολλά 
μποφόρ που τρέχουμε, όπως επίσης ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στον Νίκο τον Τσουγιάννη και την Άννα την 
Σπηλιώτη που έχουν την επιμέλεια του Δημιουργικού καθώς και ένα  ξεχωριστό “ευχαριστώ” στον Τάσο 
τον Δουκέρη που από την πρώτη στιγμή είναι διπλα μου σε αυτή την διαδρομή.
Κλείνοντας  ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στους αρθρογράφους μας που μας δίνουν κάθε μήνα εκπληκτικό 
υλικό.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ: Η ΦΩΝΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Η αλλαγή της κουλτούρας της μυστικότητας σε μια κουλτούρα διαφάνειας είναι ένα δύσκολο έργο που 
μπορεί να πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση του . Ωστόσο, Τα ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ είναι το 
βήμα για την κατανόηση της κοινότητας των Οικονομολόγων – Λογιστών  σχετικά με το δικαίωμά της στην 
ενημέρωση όπως και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα προβλήματα που ταλανίζουν τον 
κλάδο.
Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας εφημερίδα και συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες .
Η γνώση ως προσφορά και η πρόθεση ν’ αποδειχθεί ως τέτοια είναι η πιο ουσιαστική για την ανάκτηση της 
μεγαλύτερης ανταμοιβής μας .
Ευχαριστώ για την τεράστια τιμή της φιλοξενίας στις σελίδες της των άρθρων μου .
ΠΑΕΛΟ  Είμαστε εδώ , είμαστε ενεργοί , είμαστε όλοι μαζί !!

ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΗΣ  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ EΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΤΟΥ TAXISKEP.GR

Τα ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ είναι η ενεργή φωνή των Λογιστών 
Οικονομολόγων.
Η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι ένα από τα κλειδιά της 
δημοκρατίας.
Η εφημερίδα με ανοιχτές τις πύλες της σε όλους τους συναδέλφους 
που επιθυμούν να συμμετέχουν .
Απόψεις-προτάσεις–αναζητήσεις–λύσεις–αποτελέσματα 
,συντονισμένα όλα στο πλαίσιο της άρτιας και διαφανούς 
ενημέρωσης  
 Τα ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ επιτρέπουν σε κάθε Οικονομολόγο-Λογιστή  
να αναζητά και να λαμβάνει ελευθέρα πληροφορίες, κάτι που 
χρησιμεύει ως ένα κρίσιμο εργαλείο για την δουλειά του , δίνοντας 
την δυνατότητα σε όλους να συμμετέχουν πληρέστερα στην 
ενημέρωση , καθιστώντας την πληροφόρηση  πιο αποτελεσματική, 
ενθαρρύνοντας την συμμέτοχη και βοηθώντας τους 
Οικονομολόγους Λογιστές  να ασκήσουν ένα από τα θεμελιώδη  
δικαιώματά τους αυτό της ελευθερίας του λόγου .

Είναι πραγματικά μοναδικό να βλέπεις ότι οι άνθρωποι της 
ΠΑ.Ε.Λ.Ο κάνουν το αυτονόητο . Καταφέρνουν από τον 
χρόνο που δεν τους περισσεύει να δίνουν σε όλους τους 
συνάδελφούς τους λογιστές και οικονομολόγους , το 
πολύτιμο αγαθό της ενημέρωσης . Έτσι, τα γραφεία 
λειτουργούν πολύ καλύτερα για λογαριασμό των πελατών 
τους , χωρίς λάθη και πάνω από όλα με σωστές 
κατεύθυνσης .
 Συγχαρητήρια και πάλι 

Νίκος Υποφάντης 
Δημοσιογράφος 

 Συνιδρυτής SyNNergy 

Τα ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ, είναι μια σπουδαία προσπάθεια, η οποία 
εμπνευσμένη από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕΛΟ και δάσκαλο 
κ.Λάμπρο Μπέλεση και την ομάδα της ΠΑΕΛΟ, χαράζει νέα 
μονοπάτια στην αφιλοκερδή, έγκυρη ενημέρωση του κλαδου των 
Οικονομολόγων-Λογιστών.
Κίνητρο για την επίτευξη αυτού του σημαντικού και επίπονου 
εγχειρήματος, δεν είναι κάτι άλλο παρά η αγάπη των μελών της 
συντακτικής ομάδας για την δουλειά μας και την διάχυση 
χρήσιμων πληροφοριών και ειδήσεων.
Εύχομαι από καρδιάς από την πλευρά μου, σαν συντελεστής της 
προσπάθειας αυτής, να συνεχιστεί με το ίδιο πάθος, το ίδιο μεράκι 
και την ίδια ουσία..
Και εις άλλα σπουδαία με τη βοήθεια του Θεού!

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ

TAXVOICE.GR
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Ένας χρόνος ενημέρωση από τη ΠΑ.Ε.Λ.Ο.
Τι καταφέραμε?
Να δώσουμε στους συναδέλφους άλλο ένα εργαλείο, άλλο ένα 
μικρό αλλά σημαντικό βοήθημα στην δύσκολη καθημερινότητα 
τους.
Μια φορολογική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που μπορούν να 
ανατρέχουν.
Ευχαριστώ όλους όσους έγραψαν τα άρθρα τους και τις εργασίες 
τους.‘Οσους βοήθησαν για να βγαίνει κάθε εβδομάδα αλλά κυρίως 
τον συντονιστή και δάσκαλο μας τον Λάμπρο Μπέλεση.
Με δέσμευση ότι καθημερινά θα γινόμαστε ακόμα καλύτεροι!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ WORLDTAXIS 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Λ.Π.Ε

Τα νέα της ΠΑΕΛΟ αποτελούν το πλέον έγκριτο επιστημονικό 
περιοδικό και ταυτόχρονα πρακτικό εργαλείο πολύτιμης 
συνεισφοράς για όλους τους επαγγελματίες Οικονομολόγους 
,Λογιστές , Φοροτεχνικούς κ.ά.
Ελπίζουμε για πολλά ακόμη χρόνια να απολαμβάνουμε ευχάριστα 
,με λιτό και κατανοητό τρόπο την εξειδικευμένη γνώση που 
προσφέρει καθώς και τις τεκμηριωμένες προτάσεις λύσεων σε 
καθημερινά προβλήματα .

 ΔΡ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΪΡΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΛΠΕ,

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
 ΝΕΑΠΟΛΙΣ, ΠΑΦΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ.

Θ ά ό έ Φλ βά έλβλέ ό ά θ

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο.
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Με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από την κυκλοφορία των 
Νέων της ΠΑΕΛΟ, σύσσωμη η οικογένεια της ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - 
ACCOUNTING OFFICE, μεταφέρει δια στόματος του CEO κ. Ιορδάνη 
Πέτσογλου, τα θερμά της συγχαρητήρια για την εξαιρετική 
προσπάθεια σε όλη την επιστημονική ομάδα της Πανελλήνιας 
Ένωσης Λογιστών. Μέσα σε καιρούς περίεργους και θάλασσες 
ανταριασμένες από την πανδημία και τα MyDATA, η βάρκα της 
ΠΑΕΛΟ ξεκίνησε το ταξίδι της για να μοιράσει ελπίδα, κουράγιο και 
γνώση στους Λογιστές που σήκωσαν και συνεχίζουν να σηκώνουν 
όλο το γραφειοκρατικό βάρος. Στη διάρκεια της μέχρι τώρα 
διαδρομής της, δέχθηκε την εγκάρδια στήριξη από την μεγαλύτερη 
μερίδα των εμπλεκομένων του κλάδου. Η στήριξη αυτή 
αναβάθμισε την βαρκούλα σε ταχύπλοο που δεν τρομάζει στις 
προκλήσεις και δαμάζει τα κύματα στον διάβα του. Ευχόμαστε, το 
ταξίδι του να είναι μακρύ με όλους εμάς συνταξιδιώτες για Χρόνια 
Πολλά.

Ο ρόλος του σύγχρονου λογιστή-φοροτέχνη-οικονομολόγου είναι 
πολυδιάστατος και ιδιαίτερα σημαντικός για την βιώσιμη ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων. Σε ένα διεθνές και εγχώριο οικονομικό - 
επιχειρηματικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, η υπεύθυνη 
άποψη - συμβουλή του ενημερωμένου επαγγελματία λογιστή είναι 
κρίσιμης σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑ.Ε.Λ.Ο., ως μια 
σύγχρονη "κοινότητα πρακτικής" (community of practice), έχει 
αναλάβει την σημαντική πρωτοβουλία να φέρει πιο κοντά 
ανθρώπους που τους ενώνει το μεράκι τους για τη λογιστική και το 
πάθος τους για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Το newsletter της 
ΠΑ.Ε.Λ.Ο., ως η φωνή των ανθρώπων του κλάδου, χτυπάει την 
πόρτα μας δυο φορές το μήνα και μας θυμίζει ότι κάποιοι 
αγωνίζονται καθημερινά για να απολαμβάνουμε οι υπόλοιποι 
μερικά από αυτά που θεωρούμε αυτονόητα. Σας ευχαριστώ θερμά 
για την τιμή. Χρόνια πολλά και καλή συνέχεια σε αυτή τη σημαντική 
πρωτοβουλία."

Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, ακόμα 
και στον αρχαίο κόσμο, παρατηρούμε ότι ανέκαθεν οι άνθρωποι 
είχαν ανάγκη και έβρισκαν τρόπους να εκφράζουν τις απόψεις και 
τις γνώσεις τους και να τις μοιράζονται με άλλους. Σε ένα 
επιχειρησιακό περιβάλλον ολοένα και πιο εναλλασσόμενο, 
ασταθές, περίπλοκο και αβέβαιο, το διμηνιαίο Newsletter της Π
A.E.Λ.Ο., αποτελεί ένα σημαντικό μέσο μοιράσματος, έγκυρης 
πληροφόρησης, σημαντικής γνώσης και εμπειρίας και 
διαφορετικών απόψεων, που δίνει χώρο σε λογιστές, 
οικονομολόγους αλλά και στελέχη από άλλους κλάδους, να 
συνεισφέρουν και να πάρουν γνώση και πληροφορία, χωρίς 
λογοκρισία και χωρίς διακρίσεις.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω την 
ΠΑ.E.Λ.Ο. για την ευκαιρία που δίνει και στους συμβούλους της 
Achieve Performance, να μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
τους καθώς και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, μέσα από τη 
διαφορετική οπτική του ανθρώπινου παράγοντα. Ευελπιστούμε να 
συνεισφέρουμε και στο μέλλον με ακόμα πιο ενδιαφέροντα και 
χρήσιμα θέματα!

ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ Ι. ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ACCOUNTING OFFICE

Όπως είπε και ο Πλούταρχος " Όπως η γη, όσο γόνιμη κι αν είναι 
δεν μπορεί να κάμει τίποτα χωρίς καλλιέργεια, έτσι και ο νους, 
χωρίς εκπαίδευση δεν μπορεί να δώσει καλό καρπό». Αυτό τον 
καρπό  προσπαθεί να δώσει η ομάδα της ΠΑΕΛΟ,  μέσα απο το 
Newsletter της και είμαι σίγουρη  ότι το καταφέρνει με μεγάλη 
επιτυχία και απήχηση από τους συναδέλφους αλλά και τον κόσμο 
γενικότερα. Και πάντα απλά και κατανοητά. Μπράβο σε όλη την 
ομάδα για αυτή την προσπάθεια. 

ΤΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ
MSc, MSc, CBP, MBPsS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ACHIEVE PERFORMANCE

ΜAΡΑ ΜΑΡΙΝAΚΗ
ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ACHIEVE PERFORMANCE

ΜΑΡΙΑ Σ. ΜΟΥΚΑ 
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ .

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ ένα newsletter που μας δίνει γνώση , που μας 
ενημερώνει και μας αναδεικνύει προβλήματα της 
καθημερινότητας της δουλειάς μας έξω από Θεωρίες και 
πολυπλοκότητες .
Επίσης είναι ξεχωριστά γιατί είναι ανοιχτά σε κάθε νέο 
επαγγελματία που γράφει καλά να μπορέσει να μεταφέρει στις 
σελίδες ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ την γνώση του.
Από το καλοκαίρι που ενημερώθηκα για το newsletter το 
παρακολουθώ και έχω διαβάσει πολλά ενημερωτικά άρθρα και 
σχόλια
Τελευταία είχα την τιμή να φιλοξενηθούν και δικά μου άρθρα και 
ευχαριστώ την συντακτική ομάδα 
Συγχαρητήρια στα ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ όπως και στην ΠΑΕΛΟ 
γενικότερα για την διαφορετικότητα με την οποία  τοποθετεί και 
αναδεικνύει τα προβλήματα του κλάδου μας

ΑΝΝΑ ΦΟΒΑΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
A.C.I.S TAX AND TRAINING CONSUMTING SA 

& ACHIEVE PERFORMANCE SA

Στις μέρες που ο κλάδος της λογιστικής ως επάγγελμα βιώνει 
έντονες αλλαγές, νέες προσθήκες υποχρεώσεων και πολλαπλές 
μεταρρυθμίσεις στο κανονιστικό πλαίσιο, η ΠΑΕΛΟ και το έντυπο 
που εκδίδεται από εξαίρετους συναδέλφους, παρακολουθεί στενά 
τις εξελίξεις στον τομέα μας και επιχειρεί να βρίσκεται δίπλα στον 
επαγγελματία λογιστή μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, 
προσφέροντας συνάμα αφιλοκερδώς ένα ευρύ πλήθος άρθρων 
επιστημονικού περιεχομένου που ανταποκρίνονται άμεσα στις 
καθημερινές απαιτήσεις της εργασίας μας.
Επιπλέον, μέσω των διαδικτυακών συναντήσεων που 
μεταδίδονται σε τακτική βάση, φιλοξενεί κυβερνητικά πρόσωπα 
και συνεργάτες κλειδιά των εκάστοτε υπουργείων, 
παρουσιάζοντας και δίνοντας καίριες απαντήσεις σε φλέγοντα 
ζητήματα που προκύπτουν από την χρήση των νέων εργαλείων 
που καλείται να χρησιμοποιήσει ο σύγχρονος λογιστής 
καθημερινά.

Θα ήθελα με την σειρά μου να εκφράσω  τα συγχαρητήρια μου 
στην ομάδα σύνταξης και βέβαια στον Κο Μπέλεση ως 
συντονιστής αυτής  για τον ένα χρόνο έκδοσης του ενημερωτικού 
δελτίου(newsletter) της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. σε αυτήν την πολύ δύσκολη 
συγκυρία για τον κλάδο μας τον τελευταίο χρόνο ειδικά. Θεωρώ 
ότι η προσπάθεια είναι απόλυτα επιτυχημένη ,και  είμαι σίγουρος 
ότι ο δεύτερος χρόνος θα είναι ο χρόνος καθιέρωσης  του 
newsletter της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. για την ενημέρωση των συναδέλφων 
στην απίστευτη ταχύτητα έκδοσης αποφάσεων και όχι μόνο....της 
φορολογικής αρχής.

Στέρπης Δημήτρης
Οικονομολόγος BSc, UOA

MSc Accounting & Finance, AUEB

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΣΙΤΟΥΝΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ είναι μια καταπληκτική προσπάθεια της 
ΠΑΕΛΟ που βασίσθηκε πάνω στην ιδέα του Αντιπροέδρου της του 
κου Μπέλεση που όταν το έλεγε σε εμάς τους συνεργάτες του στο 
επαγγελματικό του χώρου δεν πιστέψαμε ότι θα γίνει γιατί του ήταν 
αδύνατο να βρει  χρόνο και για αυτό
Βεβαία εμείς που τον γνωρίζουμε χρόνια ξέρουμε ότι όταν 
συλλάβει μια ιδέα και την μετατρέψει σε στόχο θα βρει τρόπο να την 
υλοποιήσει οπωσδήποτε 
Το ξεκίνησε και στην πορεία δημιούργησε μια εξαιρετική ομάδα 
γύρω του , τα ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ συνεχώς φιλοξενούσαν 
συνεντεύξεις εκπληκτικά άρθρα και πέτυχαν πολύ γρήγορα να τα 
διαβάζουν όχι μόνο τα μέλη της ΠΑΕΛΟ αλλά και πολλοί Λογιστές 
και Οικονομολόγοι

ΚΥΡΙΑΚΉ ΔΙΟΝΈΛΛΗ
A.C.I.S CONSULTING SA, 

ASSISTANT MANAGER 

Για τα ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ λοιπόν μπράβο στον κο Μπέλεση, μπράβο στην ομάδα που τον βοηθά, μπράβο 
στους αρθρογράφους και μπράβο στην εταιρεία puremedia που έχει την ευθύνη του δημιουργικού του 
newsletter και χαίρομαι γιατί όλοι μαζί με αγάπη πέτυχαν να υλοποιήσουν την ιδέα που μετατράπηκε σε 
στόχο
Τελος θέλω να ευχαριστήσω τα ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ για την φιλοξενία του άρθρου μου πριν λίγο καιρό στις 
σελίδες τους 
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Μήνυμα της 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ

Ξεκινώντας θέλουμε πρώτα από όλα να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους αναγνώστες μας που στήριξαν το έντυπο με την αγάπη τους .
Στόχος μας είναι να το εμπλουτίζουμε συνεχώς και να μοιράσουμε την γνώση μας άλλα και να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που αφορούν τους 
λογιστές-οικονομολόγους ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς και να γίνουμε στο μέλλον Η ΦΩΝΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Στην προσπάθεια μας όλη αυτή τη χρονιά υπήρξαν άνθρωποι που είτε μας τίμησαν με συνεντεύξεις είτε μας ετοίμασαν ειδικά θέματα για  παρουσίαση είτε μας 
παραχώρησαν συνεντεύξεις είτε μας φιλοξένησαν το έντυπο μας.  

Ας ξεκινήσουμε με την λίστα για τις ευχαριστίες γιατί είναι πολύ μεγάλη

καταφέρνουν να δημιουργούν κάθε φορά ένα καταπληκτικό έντυπο  

Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όποιον εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε το όνομα του.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη.
Ο συντονιστής της ομάδας σύνταξης
Λαμπρος Μπέλεσης 

μας ζητήσει να αναλάβουμε το σχεδιασμό και τις μηνιαίες 

ανάθεση εργασίας για εμάς.

βάλαμε 6 στόχους για την επόμενη περίοδο
 Ήδη έχουμε πετύχει πολλά χάρη στο κέφι και την 
δημιουργικότητα κάποιων ατόμων της και θα πετυχουμε και άλλα 

δουλειά και η αγάπη για τον κλάδο. 

έλεγε με πάθος την ιδέα του για την έκδοση ενός κλαδικού 

αφού η δουλειά μας είναι πολύ πιεστική με τόσες προθεσμίες”  ….

δημιουργικού για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν.

ECONOMIC REVIEWS AND ANΑLYSIS

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

πρόκειται για κάτι πολύ σπουδαιότερο από ότι φανταζόμασταν.

οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπέλεση για την ευκαιρία που μας έδωσε να είμαστε κι εμείς 
μέρος αυτού του εγχειρήματος.



Το 2022 είναι μια χρονιά ιδιαιτέρως περίεργη και αρκούντως προβλέψιμη καθώς σε αυτήν 
σωρεύονται κατά πρώτον, οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης με την προσφορά ανέτοιμη 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπερβάλλουσας ζήτησης εξαιτίας υψηλού μεταφορικού 
κόστους, της μειωμένης παραγωγής πρώτων υλών και έλλειψης εργατικών χεριών κυρίως 
από το χώρο της Ασίας και κατά δεύτερον, οι συνέπειες του ενεργειακού κόστους με αύξηση 
του φυσικού αερίου σε ετήσια βάση 155% σε σύγκριση με το 2021 και του ηλεκτρικού 
ρεύματος αντίστοιχα 56,7%.  Εάν στην πρώτη περίπτωση τυχόν αύξηση των επιτοκίων θα
« συμμάζευε » πιθανόν το πληθωρισμό στη δεύτερη όμως λόγω της ανελαστικότητας της 
ενέργειας θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τιθασευτεί τυχόν πληθωριστικές πιέσεις.  
Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και τα καύσιμα επηρέασαν με τη σειρά τους και επέφεραν 
αυξήσεις που κυμάνθηκαν μεταξύ 5%- 15% σε σειρά ανελαστικών αγαθών και υπηρεσιών 
που συνιστούν βασικά είδη διαβίωσης στο « καλάθι » της νοικοκυράς όπως  πατάτες, 
ζυμαρικά, λαχανικά, φρούτα, ελαιόλαδο κα.
Σε κυλιόμενη έρευνά του στις 10/04/2022 το Ινστιτούτο έρευνας λιανεμπορίου καταναλωτικών 
αγαθών (ΙΕΛΚΑ) εκτιμά ότι το καταναλωτικό κοινό « κυριεύεται » σε ποσοστό 30% από 
συναισθήματα θυμού και 26% φόβου για το πόλεμο στην Ουκρανία. Το  19% νοιώθει 
ανασφάλεια, το 13% ανησυχία και το 15% άγχος, πιστεύει δε σε ποσοστό 87% ότι οι ανατιμήσεις 
σε βασικά είδη θα συνεχιστούν λόγω του πολέμου.  Ο πόλεμος από την άλλη λειτουργεί ως 
πολλαπλασιαστής αρνητικών παραγόντων καθώς το μερίδιο των δύο εμπολέμων στις 
παγκόσμιες εξαγωγές καυσίμων και ενέργειας είναι εξαιρετικά μεγάλο.  
Η τελευταία Κυβερνητική παρέμβαση, με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ήρθε να 
κατευνάσει τις ανησυχίες και μέσω του πακέτου μέτρων επιδότησης της ενέργειας με το νέο 
μηχανισμό τιμολόγησης (πλαφόν στη τιμή ρεύματος, αναστολή ρήτρας αναπροσαρμογής ) 
απορροφάται το 80% περίπου των αυξήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια, μέτρο  το οποίο θα 
ισχύσει αναδρομικά και θα απαλύνει τις επιβαρύνσεις τόσο των νοικοκυριών όσο και της 
επιχειρηματικότητας. 

 ΔΡ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΪΡΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΛΠΕ,  
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ, ΠΑΦΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ.

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΡΑΣΤ
ΚΑΙ ΥΠ
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 Είναι γεγονός ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος και οι πληθωριστικές πιέσεις επηρέαζαν το 
κόστος διαβίωσης και επέφεραν βιαίως ανακατανομή του οικογενειακού προϋπολογισμού 
και του « καλαθιού »  της νοικοκυράς, αφού ένα μεγάλο μέρος των δαπανών διοχετεύονταν 
αναγκαστικά στην πληρωμή λογαριασμών ενέργειας ,  μειώνοντας όμως δαπάνες πχ σε 
διατροφή, ένδυση  κα.
Τα μέτρα που πάρθηκαν, και τα οποία θα εξειδικευτούν στη συνέχεια, έρχονται να ανασχέσουν 
το αρνητικό κλίμα, να αποκαταστήσουν ως ένα βαθμό την ισορροπία στο ισοζύγιο προσφοράς 
– ζήτησης, να επαναφέρουν την τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων στα πρότερα 
ανταγωνιστικά επίπεδα τιμών, αποτρέποντας την προοπτική τυχόν μελλοντικών αυξήσεων  
καθώς πλέον έχουν εκλείψει σε μεγάλο βαθμό και οι λόγοι των ανατιμήσεων.
Όλα τα προηγούμενα θα επιφέρουν ορθολογικοποίηση και κανονικότητα στη λειτουργία της  
Ελληνικής αγοράς χάρη στην υπεύθυνη στάση Επιχειρήσεων -Καταναλωτών -Πολιτείας, 
σ’ένα διεθνές και ευρωπαΐκό περιβάλλον εξαιρετικά δύσκαμπτο και ζοφερό που  « παράγει 
» ανησυχία και αβεβαιότητα .



ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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Κυρία Λιλιοπούλου σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρότασης σας να γίνει μία 
κουβέντα μαζί σας με τα ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ για το νέο σας βιβλίο
Απαντηση ……
Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά, όχι μόνο για αυτή την συνέντευξη και την φιλοξενία σας, αλλά 
και την γενικότερη και σημαντική προσφορά σας, στην ενημέρωση των συναδέλφων. 
Επίσης σας ευχαριστώ για την διαφήμιση του βιβλίου μου. 

Γνωρίζουμε ότι ασχολείστε εξειδικευμένα με ότι αφορά τα Αγροτικά Φοροτεχνικά Θέματα ,ενώ 
παράλληλα πάρα πολλές φορές ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ έχουν φιλοξενήσει τα εξαιρετικά άρθρα 
σας . Πως ακεφθήκατε  να φτιάξετε ένα βιβλίο με αυτά τα θέματα  
Απάντηση ……
Μεγάλο μέρος του υλικού στο βιβλίο μου, προέρχεται από τα άρθρα μου. Η αρχική ιδέα ήταν 
να συγκεντρώσω τα άρθρα που έχω γράψει από το έτος 2016 έως σήμερα και να τα τυπώσω. 
Αργότερα σκέφτηκα να τα επικαιροποιήσω, αργότερα να τα συνδέσω σε μια σειρά  και έτσι 
στο τέλος προέκυψε το βιβλίο . 

Ποιο είναι το κοινό που απευθύνεται το βιβλίο σας ;Επαγγελματίες Λογιστές Φοροτέχνες η θα 
μπορεί να το μελετήσει και κάποιος αγρότης κυρίως απο την νέα γενιά που πλέον έχουν 
επιχειρηματική συνείδηση 
Απάντηση ……
Καταρχήν το βιβλίο απευθύνεται σε συναδέλφους Επαγγελματίες Λογιστές Φοροτέχνες. 
Προσπάθησα όμως εκτός από το στενά φορολογικό περιεχόμενο να υπάρχουν και γενικότερα 
θέματα που αφορούν το αγρότη (π.χ. ΟΣΔΕ, ΕΛΓΑ, Ασφάλιση, κ.λπ ). Άρα εκτιμώ ότι θα είχε 
ενδιαφέρον να το μελετήσει και κάποιος αγρότης της  νέας γενιάς και όχι μόνο. Θεωρώ ότι η 
τιμή του βιβλίου (25 ευρώ), βοηθάει πολύ σε αυτό.

Πείτε μας λίγα λόγια για την δομή του βιβλίου σας και τα θέματα που αναλύεται;
Απάντηση ……
Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη :
α) Φορολογία ( περιέχει : Κατηγορίες των αγροτών με βάση όλα τα κρητήρια, προϋποθέσεις  
«Επαγγελματία αγρότη», θέματα ΟΣΔΕ, ΕΛΓΑ, Λαϊκών Αγορών, Φ.Π.Α (ειδικού και κανονικού 
καθεστώτος, μετάταξη, κ.λπ ), Ε.Λ.Π (τιμολόγηση και διακίνηση), πλήρη ανάλυση των 
κωδικών των εντύπων Ε1 και Ε3, που αφορούν τους αγρότες και ένα ολοκληρωμένο 
Παράδειγμα. Επίσης και αρκετά ειδικά θέματα όπως τα τεκμήρια και οι Έμμεσες τεχνικές 
ελέγχου)
β) Ασφάλιση ( περιέχει : Θέματα σχετικά με την ασφάλιση του αγρότη, αλλά και των εργατών 
γης, των εργατών ζωικής παραγωγής, των αλιεργατών και των μετακλητών )
γ) myDATA ( περιέχει : Κωδικούς διαβίβασης ανά είδος παραστατικού εσόδων και εξόδων 
των αγροτών , επιδοτήσεων και εκκαθαρίσεων )

Μετα απο όσα μας αναφέρετε αντιλαμβανόμαστε ότι έχετε δημιουργήσει ένα πληρέστατο 
οδηγό για θέματα Ασφαλιστικά-Φορολογικά – mydata για τα αγροτικά θέματα  που θα πρέπει 
όλοι μας να έχουμε στην βιβλιοθήκη μας. Που μπορούμε να το βρούμε : Στα βιβλιοπωλεία: 
Μπορούμε να το προμηθευτούμε με διαφορικό τρόπο μέσω διαδικτυακής παραγγελίας :
Απάντηση ……
Καταρχήν να ευχαριστήσω  τους συναδέλφους για την έως τώρα αποδοχή του βιβλίου, που 
πραγματικά δεν περίμενα.
Διατίθεται από τα βιβλιοπωλεία :
α) Βιβλιοπωλείο Δημακαράκος,  Κάνιγγος 27 Αθήνα , Τηλ. 210-3300592. Ηλεκτρονική 
διεύθυνση : www.dimakarakos.gr

β)  taxheaven, Αποστολοπούλου 64, Χαλάνδρι, , Τηλ.  210-6773722 , Ηλεκτρονική διεύθυνση : 
www.taxheaven.gr/store
γ) Βιβλιοπωλείο Θεοφ. Γρηγ. Αθανασιάδη, Τηλ.  2310-228517, Ηλεκτρονική διεύθυνση : 
https://athanasiadisbooks.gr
δ) Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλης, Πανεπιστημίου 34 Αθήνα, Τηλ: 210-3625026 Ηλεκτρονική 
διεύθυνση : www.aristotelisbooks.gr

Κατά καιρούς μας έχετε παρουσιάσει παρόμοια θέματα και στίς εκπομπές μας στο κανάλι 
μας.Ελπίζουμε να σας δούμε και σε σεμινάρια στο μέλλον για να μεταλαμπαδεύσετε την 
γνώση σας στους συναδέλφους 
Απάντηση ……
Καταρχήν να πω ότι είμαι μια μάχιμη λογίστρια και η πρωταρχική μου δραστηριότητα είναι το 
λογιστικό μου γραφείο, που αυτή την εποχή όπως και όλα τα γραφεία έχουν μεγάλο φόρτο 
εργασίας.
Ναι, έχω κάποιες προτάσεις για σεμινάρια. Θα τα δούμε σε δεύτερη χρονικά περίοδο. Σχετικά 
με την «μεταλαμπάδευση» που αναφέρετε, θέλω να τονίσω ότι : Η επαφή με τους 
συναδέλφους είναι διαδραστική και θεωρώ ότι είναι ένα σχολείο για μένα, όπως επίσης και 
οι δάσκαλοι της λογιστικής και της φορολογίας. Επίσης η συμμετοχή μου στην ΠΑΕΛΟ και στο 
taxvoice  και οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει, ιδιαίτερα ο κος Μπέλεσης και ο κος Δουκέρης, 
είναι ένα μεγάλο σχολείο, για μένα.   

Σας ευχόμαστε καλοτάξιδο και σας περιμένουμε στο κανάλι μας να μας παρουσιάζουμε το 
βιβλίο σας 
Απάντηση ……
Ευχαριστώ για όλα, όχι μόνο την διαφήμιση του βιβλίου, αλλά και την γενικότερη 
καθοδήγηση και την εμπειρία που παίρνω μέσα από την ΠΑΕΛΟ και το taxvoice και με την 
πρώτη ευκαιρία με μεγάλη μου ευχαρίστηση, καθώς αποτελεί τιμή για μένα, θα είμαι στο 
κανάλι σας . 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΜΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΤΗΣ ΕΥΑΣ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 



Την 1/3/2021 ενεργοποιήθηκε η διαδικασία της εξυγίανσης – ρύθμισης οφειλών ή 2ης 
ευκαιρίας – πτώχευσης των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.
Στις 1/6/2021 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, 
μέσω της οποίας παρέχεται η νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, με μακροχρόνιο πλάνο 
αποπληρωμής.
Η λειτουργία μπορεί να ξεκίνησε τότε, όμως τελευταία άρχισε να δίνει αποτελέσματα γιατί 
όπως κάθε νέα πλατφόρμα, βελτιώνεται με την χρήση της.
Ηδη πλέον η πλατφόρμα λειτουργεί με εξαιρετικό τρόπο , το help desk δίνει άμεση 
εξυπηρέτηση , η δε κεντρική ομάδα υποστήριξης της Ε.Γ.Ι.Χ είναι πλήρως καταρτισμένη και 
δίνει άμεσες λύσεις στα θέματα που προκύπτουν.
Η πορεία του εξωδικαστικού πλέον έχει μπει σε μία πολύ σωστή τροχιά λειτουργίας και 
αναμένουμε σημαντικά αποτελέσματα και ρυθμίσεις μέσα στο 2022.
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ  

θεσμικού πλαισίου του εξωδικαστικού

μετά αφού έχουν υποβληθεί 4451 αιτήσεις

έχουν αποδεχθεί την ρύθμιση 

οφειλές

δέχεται αιτήματα χωρίς χρονικό όριο 

πρότασης εξυγίανσης και της διαδικασίας πτώχευσης και για τον λόγο αυτό οι επιχειρηματίες 
πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν είναι μία απλή ρύθμιση η παραπάνω διαδικασία αλλά απαιτεί 

λύση για την επιχείρηση η το φυσικό πρόσωπο 
Η άποψη μας για την ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας, είναι ότι ήρθε για να μείνει  και σίγουρα 
θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό τα επόμενα χρόνια.
Η βασική της λογική είναι ότι με βάση κάποια κριτήρια μπορεί να υπάρξει μια πρόταση απο το 

Σε περίπτωση που το Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο δεν μπορέσει να ανταποκριθεί τότε υπάρχει 

περιουσίας,  μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να διαγραφούν όλα τα χρέη.
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΤΩΡΑ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:
 Α) ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το δημόσιο σε έως 240 δόσεις, καθώς και να 

Παράλληλα παρέχεται μερική διαγραφή χρέους, υπό προϋποθέσεις (π.χ.  η αξίας της 
περιουσίας να είναι μικρότερη από το ύψος των οφειλών, και δεν υπάρχει διαθέσιμο 

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022
 

ΕΞΩΔΙ
ΡΥΘΜΙ
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τόκους .
Β) ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ :

συνολικού χρέους

ρυθμισθούν οι οφειλές

σημείο, έτσι ώστε να τεκμηριώσει ότι η επιχείρηση είναι όντως βιώσιμη ή μπορεί να καταστεί 

των οφειλών, δηλαδή να πείσει τους πιστωτές ότι είναι προς το συμφέρον τους να παραμείνει
Γ) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ SOS ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ  

και εκείνα που δέν έχουν δραστηριότητα

οδηγεί αυτόματα σε πτώχευση

μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

εξυπηρετήσουν μια ρύθμιση οφειλών, με σκοπό να διαγράψουν όλα τα χρέη τους και να 

Δ) ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

σύμφωνα με την εφαρμογή του νόμου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι ταχύτερη και 
διαφανής

γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι πτωχεύουμε αυτόματα

δικαίωμα να την μισθώσει για 12 έτη (κάτι που είναι απόλυτη προτεραιότητα και στην 
συνέχεια να την αγοράσει ξανά .Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι για χαμηλά εισοδήματα  
προβλέπεται και κρατική επιδότηση για το ενοίκιο

  

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ



ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ

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

Μετά το άρθρο στο προηγούμενο τεύχος της ΠΑΕΛΟ που έγινε εκτενής αναφορά σχετικά με τα 
τεκμήρια- αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης σήμερα θα αναλύσουμε τον κωδικό πολλές 
φορές πράκτορα επικίνδυνων υποθέσεων 787 Ανάλωσης Κεφαλαίου.
Οι πολίτες ερχόμενοι στα γραφεία μας ζητούν λύσεις σχετικά με την έλλειψη εισοδήματος αλλά 
παράλληλα την κάλυψη του τεκμαρτού ώστε να αποφύγουν την άδικη και βαριά  φορολόγηση 

.Ειδικοί ΄΄ πράκτορες ΄΄ γι αυτή τη διαδικασία  οι κωδικοί 787-788 Ανάλωση κεφαλαίου που 
ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από τον φόρο. Συμπληρώνεται σε αυτούς το ποσό του 
κεφαλαίου που σχηματίστηκε από αποταμιεύσεις προηγούμενων (συνεχόμενων) χρόνων. 
Ο τρόπος σχηματισμού των κεφαλαίων προηγούμενων ετών προσδιορίζεται αναλυτικά από 
τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, όπως 
ίσχυαν κατά τα οικεία έτη και την περ.ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν.4172/2013, για 
τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2014 και 
μετά. 
Ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης για τα ποσά αυτά. Κάθε ποσό που 
καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων τα μειώνει και η διαφορά που προκύπτει 
λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν 
τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που 
καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.
Στις χωριστές δηλώσεις συζύγων δεν δύνανται τα εισοδήματα του ενός συζύγου να καλύψουν 
τα τεκμήρια του άλλου, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε 
σύζυγο ατομικά. 
Το ελάχιστο ποσό αντικειμενικών δαπανών για κάθε σύζυγο στην περίπτωση χωριστών 
δηλώσεων είναι 3.000 ευρώ. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση 
κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου 
συζύγου. 
Επιπλέον, από τις κοινές δηλώσεις προηγούμενων ετών ο κάθε σύζυγος μπορεί να 
επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου μόνο από τα δικά του εισοδήματα.
Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης που αφορούν συνταξιούχους που έχουν 
υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, λαμβάνονται υπόψη μειωμένες κατά τριάντα τοις εκατό 
(30%) στον σχηματισμό του κεφαλαίου προς ανάλωση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4172/2013, η διαφορά 
που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος του φορολογουμένου 
σε ένα φορολογικό έτος μειώνεται κατά το ποσό που αναλογεί σε κεφάλαιο σχηματισθέν και 
μη αναλωθέν, το οποίο αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα 
έχει απαλλαγεί από τον φόρο.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους και πιο συγκεκριμένα 
κατά την ανάλωση κεφαλαίου που πραγματοποιείται από 1.1.2010 και μετά, θα εκπίπτουν οι 
δαπάνες που ορίζονται από τα άρθρα 16 και 17 του ν.2238/1994 για τα έτη μέχρι και το 2013 
και από τα άρθρα 31 και 32 του ν.4172/2013 για τα επόμενα έτη, ανεξάρτητα από το αν 
απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου. Προκειμένου όμως για τις χρήσεις 2008 και 
2009, οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 (ν.2238/1994) θα αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό 
του κεφαλαίου των ετών αυτών μόνο εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις εφαρμογής του 
τεκμηρίου. 

Αν τα έτη στα οποία ανατρέχει ο φορολογούμενος προκειμένου να σχηματίσει κεφάλαιο για 
ανάλωση είναι παραγεγραμμένα, και σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το έτος διάθεσης του 
περιουσιακού στοιχείου, τότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που εισπράχθηκε και το οποίο 
προκύπτει είτε από δήλωση φορολογίας εισοδήματος είτε από τα κατάλληλα νόμιμα 
δικαιολογητικά, εφόσον ο φορολογούμενος δεν είχε υποχρέωση αναγραφής του ποσού που 
εισέπραξε στη φορολογική του δήλωση. 
Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις εισοδημάτων, τα οποία στο παρελθόν είτε ήταν 
αφορολόγητα είτε φορολογούνταν κατ’ ειδικό τρόπο (τόκοι, πώληση εισηγμένων μετοχών). 
Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιέλθει στο φορολογούμενο από 
χαριστική αιτία ή κληρονομιά, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ 1076/2015 εγκύκλιο
Κατά τον σχηματισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών και σε ό, τι αφορά ποσά δανείων που 
εισπράχθηκαν, για να ληφθούν υπόψη για τον σχηματισμό μη αναλωθέντος κεφαλαίου 
προηγουμένων ετών απαιτείται να αποδεικνύεται η σύναψη και η είσπραξή/καταβολή τους με 
έγγραφα στοιχεία τα οποία φέρουν βέβαιη χρονολογία, ή με κάθε πρόσφορο μέσο. 
Για τον υπολογισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου του έτους είσπραξης του δανείου, 
λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσό δανείου το οποίο ο φορολογούμενος αποδεικνύει ότι 
παρέμεινε αδιάθετο π.χ. στεγαστικό δάνειο το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε στο σύνολό του για 
τη συγκεκριμένη δαπάνη αγοράς ή ανέγερσης ακινήτου, γεγονός το οποίο ως πραγματικό 
εναπόκειται στην ελεγκτική αρμοδιότητα της Φορολογικής Διοίκησης.
Κατά τον σχηματισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών, η ζημία του έτους αυτού δεν θα ληφθεί 
υπόψη αφαιρετικά, αλλά για τη χρήση αυτή θεωρείται ότι δεν απομένει κεφάλαιο για ανάλωση 
και λαμβάνεται ως μηδενικό.
Επιπλέον, όπως ήδη διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ1076/2015 εγκύκλιο, αν σε κάποιο έτος ο 
προσδιορισμός του εισοδήματος πραγματοποιηθεί με βάση την τεκμαρτή δαπάνη, τότε 
θεωρείται ότι δεν υπάρχει ή δεν απομένει κεφάλαιο προς ανάλωση και επίκληση σε 
μεταγενέστερο έτος για το έτος αυτό (θεωρείται μηδενικό) και δεν επηρεάζονται αρνητικά τα 
θετικά υπόλοιπα των προηγούμενων ετών. 
Επομένως, στην περίπτωση που σε κάποια χρήση ο προσδιορισμός του εισοδήματος 
πραγματοποιηθεί με βάση τις δαπάνες των άρθρων 31 και 32 του ΚΦΕ, η τυχόν προκύπτουσα 
ζημιά από επιχειρηματική δραστηριότητα στη χρήση αυτή μηδενίζεται για σκοπούς εφαρμογής 
της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 2 περ.΄ ζ΄ και δεν λαμβάνεται υπόψη ως στοιχείο μειωτικό 
του σχηματισθέντος και μη αναλωθέντος κεφαλαίου.
Τέλος, για τα εισοδήματα ή ποσά που ήδη φορολογήθηκαν ή απαλλάχτηκαν από τον φόρο 
νόμιμα, απαιτούνται βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων γενικά ή των αρμόδιων υπηρεσιών 
από τις οποίες να προκύπτουν τα ποσά αυτά.

“ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ” ΚΩΔΙΚΟΣ 787 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ανάλωση Κεφαλαίου
“ΕΙΔΙΚ
ΤΟ ΟΝΟ
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα χρηματικά ποσά που συμπληρώνονται 
στους κωδικούς 781-782 και 787-788, εφόσον 
προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που είχαν 
αποκτηθεί μετά την 1.1.1988 πρέπει να είναι μειωμένα με 
κάθε ποσό που είχε καταβληθεί για την απόκτησή τους 
(κόστος απόκτησης), εκτός εάν πρόκειται για ποσά που 
έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό.
Σε περίπτωση διάθεσης περιουσιακών στοιχείων, (όπως η 
περίπτωση πώλησης ακινήτου) για τα οποία κατά το έτος 
απόκτησής τους ίσχυε το τεκμήριο απόκτησης, εφόσον για 
τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών 
χρησιμοποιείται το έτος διάθεσης του περιουσιακού 
στοιχείου, τότε θα συμπεριληφθεί ολόκληρο το ποσό της 
πώλησης στην ανάλωση και όχι μόνο το κέρδος από την 
πώληση αυτή.
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ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

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

Ο Κώδικας ΦΠΑ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι απαλλάσσονται από τον φόρο:

Στο σημερινό μας άρθρο, μέσα από μια διαδικασία χρηστικών ερωτήσεων-απαντήσεων που 
βασίζονται στη νομολογία, θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε το ζήτημα επιβολής ή μη 
ΦΠΑ στην εκπαίδευση, με συγκεκριμένα παραδείγματα που αντιμετωπίζουμε στην πράξη.
Ερώτηση: Τελικά ποια πρόσωπα απαλλάσσονται από την επιβολή ΦΠΑ στην εκπαίδευση; 
Ποιος είναι αρμόδιος να το κρίνει αυτό σε κάθε περίπτωση;
Απάντηση: Στην απαλλαγή από τον ΦΠΑ εμπίπτουν όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επανακατάρτισης που παρέχονται από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα( δημόσια ή ιδιωτικά), ανεξαρτήτως της ονομασίας και της μορφής 
τους(εκπαιδευτήρια, σχολές, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, εταιρίες διεξαγωγής 
επιμορφωτικών σεμιναρίων, φροντιστήρια, ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης κλπ..), 
αρκεί να είναι αναγνωρισμένα από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή. Στην περίπτωση που 
δεν απαιτείται από το Νόμο άδεια της αρμόδιας αρχής για τη λειτουργία ενός φορέα 
εκπαίδευσης ή δεν καθορίζεται αρμόδια αρχή για την αναγνώριση του φορέα, αρμόδιος να 
κρίνει με βάση τα πραγματικά περιστατικά, αν συντρέχει απαλλαγή ή όχι από τον ΦΠΑ, είναι ο 
προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ.
Ερώτηση:Περιλαμβάνεται η επαγγελματική εκπαίδευση και η επιμόρφωση που παρέχεται 
μέσω σεμιναρίων στις κατηγορίες που έχουν απαλλαγή από την επιβολή ΦΠΑ στην 
εκπαίδευση;
Απάντηση: Στην έννοια της εκπαίδευσης περιλαμβάνονται οι παραπάνω κατηγορίες, 
ανεξάρτητα από το πρόσωπο που την παρέχει, φυσικό ή νομικό και κερδοσκοπικού ή μη 
χαρακτήρα.
Ερώτηση: Εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται 
από τρίτο πρόσωπο όταν η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ανατίθεται από τον 
οργανωτή στο τρίτο πρόσωπο; 
Απάντηση: Ναι, ανεξάρτητα αν το τρίτο πρόσωπο είναι φυσικό ή νομικό, κερδοσκοπικού ή μη 
χαρακτήρα και ανεξάρτητα αν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδοτείται ή όχι από άλλο φορέα. 
Αντίθετα, οι επί μέρους εργασίες που περιορίζονται αποκλειστικά στην οργάνωση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος( πχ εξεύρεση αιθουσών διδασκαλίας, καθηγητών κλπ..), 
υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, διότι οι υπηρεσίες αυτές δεν συνιστούν υπηρεσίες 
εκπαίδευσης.
Ερώτηση: Τα μαθήματα μουσικής εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις;
Απάντηση:Στην έννοια της απαλλασσόμενης από τον φόρο εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων και οι υπηρεσίες εκμάθησης από τα δημοτικά και ιδιωτικά μουσικά 
εκπαιδευτήρια( ωδεία και μουσικές σχολές), εφόσον αυτά λειτουργούν υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Πολιτισμού. Με βάση τα παραπάνω για παράδειγμα μια ατομική επιχείρηση, που 
είναι αναγνωρισμένη από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή και παραδίδει μαθήματα 
μουσικής μουσικών οργάνων σε παιδιά ηλικίας τριών ετών και πάνω, απαλλάσσεται από τον 
ΦΠΑ.
Ερώτηση: Τα κέντρα μελέτης μαθημάτων απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ;
Απάντηση:Τα κέντρα μελέτης μαθημάτων υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.
Ερώτηση:Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες εμπίπτουν στις 
απαλλακτικές διατάξεις;
Απάντηση: Σύμφωνα με ερμηνεία της διοίκησης διευκρινίστηκε ότι απαλλάσσονται του ΦΠΑ 
και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ερώτηση:Τι ισχύει για τα νηπιαγωγεία, τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία 
προβληματικών παιδιών;
Απάντηση:Όπως ερμηνεύτηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στην έννοια της εκπαίδευσης 
περιλαμβάνεται και η προσχολική εκπαίδευση και αγωγή. Συνέπεια αυτού είναι ότι 
απαλλάσσονται τα νηπιαγωγεία, οι παιδικοί σταθμοί, καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
ανεξάρτητα με το πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές της προσχολικής εκπαίδευσης και 
αγωγής( φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής), με μόνη προϋπόθεση ότι 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας ή άλλο Υπουργείο. Επίσης οι υπηρεσίες μεταφοράς, 
σίτισης και στέγασης των μαθητών θεωρούνται ότι συνδέονται με στενά με την προσφερόμενη 
εκπαίδευση και απαλλάσσονται και αυτές του φόρου, με βασική προϋπόθεση όμως να μην 
παρέχονται από τρίτους (πχ μεταφορική εταιρία). Αντίστοιχα ισχύουν τα παραπάνω και για 
κάθε μορφής εκπαίδευση, άσκηση ή αγωγή που παρέχεται σε προβληματικά παιδιά, όπως τα 
παραπληγικά, τα σπαστικά, τα απροσάρμοστα , τα αυτιστικά κλπ.
Ερώτηση:Οι σχολές χορού απαλλάσσονται του ΦΠΑ και αν ναι με ποιες προϋποθέσεις;
Απάντηση:Οι σχολές χορού που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχουν 
αδειοδοτηθεί από την Περιφέρεια με βάση τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα, 
απαλλάσσονται για τα έσοδα τους από τον ΦΠΑ, εκτός αν αυτά προέρχονται από υπηρεσίες 
εκμάθησης έντεχνου χορού, ντίσκο, τζαζ, ταγκό κλπ, οι οποίες υπάγονται στον κανονικό 
συντελεστή ΦΠΑ. 
Ερώτηση:Απαλλάσσονται του ΦΠΑ οι καθηγητές φυσικής αγωγής με ειδίκευση στην 
προσαρμοσμένη κινητική αγωγή-δραστηριότητα;
Απάντηση: Οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Απαλλάσσονται 
όμως από τον ΦΠΑ αν διαπιστωθεί ότι  παρέχονται σε παιδιά με αναπηρία ή ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ερώτηση: Τι ισχύει ως προς την επιβολή ΦΠΑ για τις σχολές δραματικής τέχνης και 
κινηματογραφίας;
Απάντηση: Οι αναγνωρισμένες από το Κράτος σχολές δραματικής τέχνης και κινηματογραφίας, 
απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
Ερώτηση: Η εκπαίδευση που εξυπηρετεί σκοπούς ερασιτεχνικούς ή ψυχαγωγικούς 
απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ;
Απάντηση:Η εκπαίδευση που δεν είναι επαγγελματική, αλλά εξυπηρετεί σκοπούς 
ερασιτεχνικούς ή ψυχαγωγικούς, υπάγεται στον ΦΠΑ ως μη εμπίπτουσα στην έννοια της 
απαλλασσόμενης του ΦΠΑ εκπαίδευσης. 
Ερώτηση: Εμπίπτουν στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες οι σχετικές με τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό υπηρεσίες;
Απάντηση: Οι σχετικές με τον επαγγελματικό προσανατολισμό υπηρεσίες, υπάγονται στον 
ΦΠΑ, καθώς θεωρούνται συμβουλευτικές υπηρεσίες και όχι εκπαιδευτικές.
Θα επανέλθουμε σε επόμενα άρθρα μας με τη χρηστική μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων και 
σε άλλα ζητήματα σε σχέση με το πώς θα διαχειριζόμαστε τον ΦΠΑ, αναδεικνύοντας ευαίσθητα 
θέματα που απασχολούν τα λογιστήρια καθημερινά!
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ!

Διατάξεις:



ΑΝΝΑ ΣΠΑΘΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
BBC SA ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΧΙ
ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟ MYDTA   

Αρχικά θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι διαφορετική νομική μορφή έχουν μεταξύ τους η αστική 
εταιρεία και ο σύλλογος η το σωματείο δηλαδή:

μπορεί να είναι μη κερδοσκοπικός.

Ο νόμος ορίζει  ότι υποκείμενο του φόρου εισοδήματος είναι τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με 
εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της 
εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου.
Ι. Έσοδα που απαλλάσονται του φόρου 
Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπόκεινται 
σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με εξαίρεση τα κάθε 
είδους έσοδα που πραγματοποιούνται ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥΣ 
που δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος 
Μερικά σημαντικά έσοδα που απαλλάσσονται από τον φόρο είναι :

πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους δεν αποτελούν 
αντικείμενο φορολογίας

παράδειγμα και:

εσόδων τους.
Τρόπος Διαβίβασης Εσόδων στο MYDATA
Τα Νομικά Πρόσωπα μή Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην πρώτη φάση λειτουργίας της 

Οι τύποι των παραστατικών που χρησιμοποιούν είναι:

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΕΞΗΣ:

παραστατικά που εκδίδουν σύμφωνα με την κανονική διαδικασία δηλαδή 

οι ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 

ΣΩΜΑΤ
ΠΟΙΕΣ
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Τα myDATA έχουν μπει πλέον για τα καλά στη ζωή όλων των λογιστών και των λογιστικών 
γραφείων με αποτέλεσμα να προκύπτουν καθημερινά ερωτήματα που μας απασχολούν 
συνεχώς ενώ παράλληλα κάθε μέρα κάτι καινούργιο συναντάμε 
Αυτό που όλοι πρέπει να θυμόμαστε  είναι ότι το mydata είναι μια πλατφόρμα δηλαδή μια 
μεγάλη μηχανογραφική εφαρμογή που η λειτουργία της εμπλουτίζεται και τελειοποιείται με 
την χρήση της
Συγκεντρώσαμε και καταγράφουμε στις παρακάτω γραμμές 

που συναντάμε συχνά στην δουλειά μας και τους καταγράφουμε στις παρακάτω γραμμές

 Α. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Τύπος Παραστατικού 17.1

Β.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ
Τύπος παραστατικού: 11.1

Γ.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ
Τύπος Παραστατικού 14.30

Δ.ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟ
Τύπος παραστατικού: 13.1

Ε.ΕΝΟΙΚΙΟ  ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ

χρησιμοποιούμε για τη συμπλήρωση του εντύπου θα χρησιμοποιήσουμε και τον αντίστοιχο 
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myDATA

ΣΤ. ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΞΟΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ=>

στη Σειρά 

ΑΝΝΑ ΦΟΒΑΚΗ 



ΧΟΡΗΓΟΙ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
&

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για τις νέες δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων 80.000 ανέργων
Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων παρόχων πιστοποίησης προσώπων για την 
ένταξή τους στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης που συγκροτεί η Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης 
δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα προγράμματα ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ. Η 
χρηματοδότησή τους θα γίνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας. Παράλληλα αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των 
ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.
Συγκεκριμένα, οι πάροχοι που ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες 
των καταρτιζομένων στα «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε 
κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες», καλούνται να 
υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στη σχετική πρόσκληση, για ένταξη στο μητρώο.

Η Δημόσια Πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr/.../prosklisi-parokhon-pistopiisis.pdf

Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr/upskilling-pistopoiisi.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και 
«πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, οι οποίοι θα ενταχθούν στο ειδικό Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης προσώπων 
της ΔΥΠΑ εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, όπως ορίζει η δημόσια πρόσκληση.
 Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπές και οι πάροχοι που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα ενταχθούν στο Μητρώο.
Τα νέα προγράμματα σηματοδοτούν την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη την διαδικασία και τους 
εμπλεκόμενους φορείς (πάροχοι κατάρτισης, πάροχοι πιστοποίησης, καταρτιζόμενοι, κλπ.)
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