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Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Μήνυμα της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 

 Για την ΠΑΕΛΟ 
 Βασίλης Παναγιωτόπουλος 
 Πρόεδρος 
 

Λάμπρος Μπελεσης 
Αντιπρόεδρος 

Φθάνουμε στο τεύχος Ιουνίου!!
Τα νέα της ΠΑΕΛΟ τον μήνα Αύγουστο όπως και 
πέρυσι δεν θα εκδώσουν κάποιο τεύχος.
Επίσης για τον Ιούνιο θα υπάρχει ένα τεύχος μόνο 
το οποίο θα έχει πλούσια θέματα για ενημέρωση των 
συναδέλφων το καλοκαίρι σε χαλαρούς ρυθμούς.
Στο σημερινό τεύχος φιλοξενούμε πολλά άρθρα 
συναδέλφων με πολύ δομημένη και σωστή 
παρουσίαση ενώ υπάρχει στην σελίδα 2 και μία 
πρόταση της ομάδας σύνταξης προς το τμήμα ΕΣΠΑ 
του υπουργείου ανάπτυξης.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αρθρογράφους μας 
για τα εξαιρετικά τους άρθρα αλλά και για την 
βοήθεια και στήριξη που μας δίνουν στο έργο αυτό 
ενημέρωσης των συναδέλφων ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Για την συντακτική ομάδα 
Λάμπρος Μπέλεσης Εκδηλώσεις

Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ 100,3
Ο Πρόεδρος της ΠΑΕΛΟ Βασίλης Παναγιώτοπουλος μίλησε στο 
ραδιόφωνο του Σκάϊ στην εκπομπή του Νίκου Υποφαντη "Στο Στόμα 
του Νίκου" και παρουσίασε τα κυρία σημεία του νόμου για την 
μείωση της φορολογίας από συγχωνεύσεις.
Η ΠΑΕΛΟ ευχαριστεί τον Νίκο Υποφαντη για την φιλοξενία.
https://www.skairadio.gr/sto-stoma-tou-nikou/episode-2022-06-18?fbc
lid=IwAR1JS9bGBO-e0p8tNDP1cBo8MH8KukgnZtvtJC8fN7SLYu9IJAJQfs
s6pvc&fs=e&s=cl

<ΜΑΖΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ>
Δείτε Παρασκευή 1 Ιούλιου ώρα 6.00 
Θέμα : Mydata και πορεία του το 2022
Κεντρικός καλεσμένος το στέλεχος της ΑΑΔΕ ο κος Αντώνης Ντίνος 
που θα μας ενημερώσει σχετικά με το θέμα και θα μας απαντήσει σε 
ερωτήματα που προκύπτουν.
Την Εκπομπή συντονίζει ο Λάμπρος Μπελεσης και μαζί του όπως 
κάθε Παρασκευή είναι:Η Μαρία Σκοταδη & Ο Τάσος Δουκερης 
Καλεσμένοι:Βασίλης Παναγιώτοπουλος, Μαρία Ρεντζιου 
Αγαμέμνων Σταυροπουλος, Χρήστος Χαρβατης, Άννα Φοβακη
Το βίντεο μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube ΠΑΕΛΟ 
Μια εκπομπή που αξίζει να παρακολουθήσετε!Ειπώθηκαν  εφ'ολης 
της ύλης και έξω από τα δόντια....καυτά ζητήματα όπως τα mydata 
και η εφαρμογή τους, η ηλεκτρονική γραφειοκρατεια στο ΕΣΠΑ και 
οι πρόσφατες εξελίξεις, καθώς και ο νέος νόμος για τα φορολογικά 
κίνητρα στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται...Εκτενής κουβέντα , 
χωρίς αναστολές...έγινε κυρίως για την ενότητα του κλάδου των 
λογιστων-οικονομολόγων, το ρόλο τους στα σύγχρονα δρώμενα και 
κυρίως την αντιμετώπιση άσχημων συμπεριφορών , που πρέπει να 
εκλείψουν στις τάξεις τους...

https://m.youtube.com/watch?v=eFBKmpvEQOk&fbclid=IwAR2W0JA2Y1xK
JPWjS0nOOx2o9p7G7pGDN5XC6SZUUs3cZ6MpNxkC_G1kZwY&fs=e&s=cl
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σελ. 2: ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ.
ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ.
σελ. 3:   ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ!
σελ. 4:  ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
Νομικό Πλαίσιο
Φορολογική Αντιμετώπιση 
Λογιστική αντιμετώπιση 
My Data
σελ. 7: ΓΚΟΛΦΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 
σελ. 8:  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΤΟΣΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
σελ 9:  ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΡΟΤΕΣ 2022 : ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3
σελ 10 :  ΟΛΓΑ  ΜΗΤΣΙΩΝΗ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (ΠΟΛ 1163/2016)
σελ. 11:  ΑΝΝΑ ΣΠΑΘΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ>
ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
σελ. 12: ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Aναμένουμε ΕΣΠΑ 

Βρισκόμαστε στο τέλος του Ιουνίου και στο τέλος της τελευταίας 
παράτασης της διαβίβασης εσόδων στο mydata.
Ηδη δόθηκε η πρώτη παράταση για την λήξη των φορολογι-
κών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων έως 
29/7/2022.
Η άποψη μας είναι ότι ειδικά για την τρέχουσα χρονιά θα 
έπρεπε η παράταση να ήταν τουλάχιστον μέχρι 15/9/2022.
Στο σημείο αυτό θέλουμε να θυμίσουμε ότι η ΠΑΕΛΟ από τις 
αρχές Μαίου είχε τοποθετηθεί και είχε εκφράσει την άποψη 
μας. 
Σας θυμίζουμε την πρόταση μας ΤΟΤΕ:
Η ΠΑΕΛΟ μετά την ανακοίνωση της υποχρεωτικής διαβίβασης 
των εσόδων για το 2021 η οποία συνοδευόταν  με την απόφαση 
για συμφωνία των εξόδων με το mydata  εκτιμά ότι θα πρέπει 
να διαφοροποιηθούν οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής 
των φορολογικών δηλώσεων ανά κατηγορίες επιτηδευματιών 
ώστε να μπορέσει να εξασφαλισθεί και η πορεία των εσόδων 
του υπουργείου αλλά και η σωστή και εφικτή ροή της εργασίας 
των λογιστών φοροτεχνών.
ΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ:

Και σε περίπτωση προβλημάτων στην υποβολή των δηλώσε-
ων των απλογραφικών μέχρι 15/09/2022.
Τώρα λέμε ότι θα πρέπει οι δηλώσεις απλογραφικών και 
διπλογραφικών βιβλίων να μεταφερθούν έως 15/09/2022.
Όλο αυτό το είχαμε ζητήσει γιατί η άποψη που έχουν εκφράσει 
πολλοί συνάδελφοι είναι ότι μπορούμε να στείλουμε δήλωση 
χωρίς να ελέγξουμε τα έξοδα αλλά να βασισθούμε σε αυτά που 
μας προσκόμισαν αρχικά έχει απέναντί της το άρθρο 4 του 
κώδικα δεοντολογίας λογιστών αλλά παράλληλα μπορεί να 
προκαλέσει έκτακτους φορολογικούς ελέγχους αρκεί να 
θυμίζουμε ότι το τελευταίο καιρό παρόμοιες ασυμφωνίες 
έχουν προκαλέσει πολλούς ελέγχους αυτή τη στιγμή για στο 
διάστημα 2018-2019.
Δυστυχώς η πρόταση αγνοήθηκε από όλους τους φορείς και 
φυσικά από τα αρμόδιο όργανα μας τα οποία πρέπει κάποια 
στιγμή ότι όταν ένας επιστημονικός και όχι συνδικαλιστικός 
φορέας όπως η ΠΑΕΛΟ προτείνει κάτι το λέει μετα από μελέτη 
αλλά και από επαφή με την πραγματική αγορά.
Ηδη με τις δομημένες προτάσεις για τις οποίες δεν μας 
ενδιαφέρει ούτε η δόξα ούτε κάποια καρέκλα έχουμε πετύχει 
κάποιες αλλαγές που κάνουν την δουλειά μας ευκολότερη.
Αυτές είναι και ο σκοπός μας προς το παρόν
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΠΑΕΛΟ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΟΛΟΙ 
ΟΙ ΜΑΧΙΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.
Δυστυχώς με πολύ λύπη είδαμε την αρχική τοποθέτηση του 
υφυπουργού ανάπτυξης, αρμόδιου για το ΕΣΠΑ, ο οποίος 
έκανε σχόλια εναντίον του κλάδου μας για τα οποία στην 
συνέχεια ζήτησε συγνώμη.
Η ΠΑΕΛΟ τοποθετήθηκε δημόσια για το θέμα και το καταδίκασε 
όπως έγινε και απο όλο τον κλάδο που για πρώτη φορά 
αντέδρασε ενωτικά .
Το αν είναι αρκετή μια συγγνώμη θα το δείξει το μέλλον
Με αφορμή τα αρχικά σχόλια του Υφυπουργού θέλουμε να 
θυμίσουμε σε όλους ότι κατά γενική ομολογία ο κλάδος μας 
ήταν ο πρωταθλητής στην στήριξη των μέτρων της κυβέρνησης 
για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τα νοικοκυριά.
Θυμίζουμε ότι οι λογιστές είμαστε παρόντες καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της πανδημίας και δίπλα στις επιχειρήσεις και στούς 
πολίτες και αποδείξαμε ότι είμαστε μαχητές.
Επίσης θα θέλαμε να επισημάνουμε κάτι που έχουμε πει κατ’ 
επανάληψη ότι το ΕΣΠΑ λειτουργεί με τραγική γραφειοκρατία 
και τυπολατρία κάτι που το θεωρούμε αδιανόητο στην εποχή 
της ψηφιακής διακυβέρνησης.
Για παράδειγμα θα πρέπει να σκεφθούμε πώς είναι δυνατόν 
μια απλή πρόταση ΕΣΠΑ να χρειάζεται απίστευτη γραφειοκρα-
τία για να υποβληθεί και μεγάλη προσοχή για ορισμένα 
στοιχεία που η υπηρεσία ΕΣΠΑ όφειλε να λαμβάνει ως 
πληροφόρηση από τους άλλους φορείς του δημοσίου. 
Ευτυχώς σε αυτό το θέμα υπάρχει στην κυβέρνηση ο 
καλύτερος που λέγεται Κυριάκος Πιερρακάκης κα το απέδειξε 
στην πράξη, όταν η ΠΑ.Ε.ΛΟ έθεσε το θέμα της αυτόματης 
άντλησης των στοιχείων από το μητρώο της εφορίας κάτι που ο 
ίδιος άκουσε και υλοποίησε άμεσα και τον ευχαριστούμε.
Στο σημείο αυτό η ΠΑ.Ε.ΛΟ έχει ολοκληρωμένη πρόταση για 
βελτιώσεις του ΕΣΠΑ αφού με το ταμείο ανάκαμψης μετατρέ-
πεται σε κομβικό σημείο για την διοχέτευση των χρημάτων 
στην πραγματική αγορά. 
Η άποψη μας λοιπόν ότι αυτό το θέμα ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ 
πρέπει να είναι πρώτο στην ατζέντα του  σημερινού  υφυπουρ-
γού ανάπτυξης η όποιου άλλου πάρει την θέση αυτή στο 
μέλλον .   



17.06.2022  #26/.2

ECONOMIC REVIEWS AND ANΑLYSIS

www.paelo.grΠανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ BBC CONSULTING SA
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ACIS BUSINESS CONSULTANTS

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ.
ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ.

Μια τοποθέτηση της συντακτικής ομάδας των Νέων της ΠΑΕΛΟ.
Την περίοδο της πανδημίας ήταν η πρώτη φορά που ο κλάδος μας ασχολήθηκε ενεργά με το 
ΕΣΠΑ και αυτό έγινε κυρίως γιατί θέλαμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις 
εταιρείες συμβούλων που ήταν μέχρι τότε οι μόνοι που ασχολιόντουσαν βγάζοντας μάλιστα 
και μια απαξιωτική συμπεριφορά ως προς εμάς τους ….ταπεινούς λογιστές !!
Να σημειώσουμε επίσης ότι ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς τους το κάναμε εμείς ενώ 
πληρώνονταν εκείνοι.
Ήρθε λοιπόν η περίοδος και ασχοληθήκαμε με σκοπό όχι την κερδοσκοπία αλλά να 
προσφέρουμε έργο στήριξης στις επιχείρησης.
Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε μέσα στην διάρκεια του πολέμου της πανδημίας όμως το 
σημαντικότερο από όλη αυτή την ενασχόληση μας ήταν ότι αναδείχθηκαν προβλήματα 
πολλών ετών που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί οι σύμβουλοι δεν μπορούσαν να τα 
εντοπίσουν τόσα χρόνια.
Στο σημείο αυτό θα έρθω σε αντίθεση με συναδέλφους που φωνάζουν ότι δεν είναι δουλειά 
μας το ΕΣΠΑ.
Και ρωτώ δεν είναι δουλειά δική μας που σπουδάσαμε οικονομικά και είναι δουλειά 
των Δικηγόρων 
των πολιτικών μηχανικών 
των Μεταλλειολόγων 
των συνταξιούχων τραπεζικών 
των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων 
των τραπεζών 
και άλλων πολλών άσχετων με τα οικονομικά;;
Επιτρέψτε μου να πω πως όχι βέβαια. 
Συνοψίσαμε  λοιπόν τα βασικά σημεία που χρειάζονται παρεμβάσεις τα καταγράφουμε και 
σαν ΠΑΕΛΟ με την μορφή προτάσεων θα τα στείλουμε στους αρμόδιους που μέχρι στιγμής μας 
έχουν δείξει ότι υπολογίζουν τις σοβαρές επιστημονικές φωνές. 

ΚΛΕΙΝΩΝΤΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΛΗ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
ΟΣΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΣΠΑ, ΔΗΛΑΔΗ:

Ο συντονιστής της ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,

Λάμπρος Μπέλεσης
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ BBC CONSULTING SA
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ACIS BUSINESS CONSULTANTS

ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ!
 

Είμαστε πλέον στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης και η αυτοματοποίηση και η 
διασταύρωση πολλών διαδικασιών προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς.
Στο παρελθόν πολλές φορές έχουμε αναλύσει την άμεση ανάγκη:

νομοθεσίας

να είναι ασφαλές για οποιονδήποτε επενδυτή να τοποθετήσει τα κεφάλαια του σε Ελληνικές 
Επιχειρήσεις και

και να ασχολούνται μόνο με τις παραβατικές επιχειρήσεις.
Το σοβαρότερο θέμα σύμφωνα με το το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ φαίνεται να 
είναι οι φορολογικές απάτες και γενικά η μεγάλη και η μικρή φοροδιαφυγή.
Όλη η μεταρρύθμιση  θα υλοποιηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και στόχος της είναι η 

όγκου δεδομένων που διαθέτει.
Επίσης πολύ σημαντική θα είναι και η παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών κάτι 
που σημαίνει παρά πολλά και ουσιαστικά είναι η λογική του follow the money, κάτι που θα 
δημιουργήσει προβλήματα στις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία αν φυσικά δεν 
προσέξουν και δεν το λάβουν σοβαρά υπόψη.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα στο μέλλον όταν εκδίδουμε παραστατικό 
και θα πρέπει να χαρακτηρίζουμε τον τρόπο πληρωμής της κάθε συναλλαγής πριν την 
διαβίβαση στο mydata .
Επομένως σε αυτό το σημείο θα πρέπει να καταλάβουν οι επιχειρηματίες ότι στο μέλλον ο 
ρόλος του λογιστή-Φοροτέχνη δεν θα είναι ο ρόλος του απλού καταχωρητή αλλά του ΦΥΛΑΚΑ 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και φυσικά θα πρέπει να επιλέγουν μόνο πιστοποιημένους 
επαγγελματίες.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων, φιλοδοξεί να 
καλύψει υφιστάμενα κενά και στοχεύει:

λαθρεμπορίου.

των διαδικασιών ελέγχου σε αυτά.

Διαλειτουργικότητα.

αυτοματοποίηση διαδικασιών.

μέτρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΥΦΥΙΑ!
Μία πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή είναι η εισαγωγή της τεχνικής νοημοσύνης στην διαδικασία 

περιβάλλοντος Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Ανάλυσης Δεδομένων.

τα δεδομένα των οικονομικών συναλλαγών των επιχειρήσεων.

ενεργοποίηση των Ελεγκτικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

των μηχανισμών πληρωμών με τη χρήση καρτών (POS) με τη φορολογική διοίκηση σε 

αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης.

προγραμματιστεί για το 2024.
Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι μέσα από προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και κινδύνου θα 
αποκαλύπτονται μοτίβα υψηλής πιθανότητας απάτης και απόκρυψης συναλλαγών. Μέχρι να 

με τα τερματικά POS για τη διασφάλιση ότι κάθε πληρωμή με κάρτα θα καταγράφεται και θα 
μεταδίδεται στην ΑΑΔΕ.



ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ

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

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
Νομικό Πλαίσιο_Φορολογική Αντιμετώπιση _Λογιστική αντιμετώπιση _My Data 
ΕΠΙΣΤΡ
Νομικό 
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Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τρίτο άρθρο της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν.4684/2020 (Α'86) σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση 
επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» (παρ.1), η 
οποία μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητη (παρ.4).
Δευτέρα 4 Μαΐου 2020  ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020 (ΦΕΚ 1645/Β/03.05.2020 σε συνέχεια στις 5/7/2020   
KYA ΓΔΟΥ 148/2020 (ΦΕΚ 2729/Β/03-07-2020)
 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.
Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω αποφάσεις , η ενίσχυση με την μορφή της 
επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με 
οποιαδήποτε οφειλή.
Το Σ.ΛΟ.Τ με την υπ΄αριθμ 957/2020 γνωμοδότηση έδωσε την παρακάτω διευκρίνηση 
Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής αντιμετωπίζεται λογιστικά ως 
κρατικό δάνειο και οποτεδήποτε η οικονομική οντότητα αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι 
έχει εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής μέρους του κρατικού δανείου κατά το 
προβλεπόμενο ποσοστό, τότε θα μειώσει την υποχρέωση και θα καταχωρίσει το μέρος του 
δανείου που δεν θα αποπληρώσει (μη επιστρεπτέο ποσό) στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως 
έσοδο από κρατική επιχορήγηση. Οι πολύ μικρές οντότητες (απλογραφικό λογιστικό 
σύστημα), θα αντιμετωπίσουν την κρατική ενίσχυση της επιστρεπτέας προκαταβολής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Ν.4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86/25-04-2020)
Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις.
Άρθρο τρίτο
Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη 
μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής».
2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με 
σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου 
COVID-19" και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και 
επιστροφής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, ο τρόπος 
καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
4. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη 
και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4690(ΦΕΚ Α' 104/30-05-2020)
Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 
84) 
Άρθρο τέταρτο
 Επέκταση χορηγούμενων ενισχύσεων «επιστρεπτέας προκαταβολής»
 Στο τέλος της παρ. 2 του τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου 
(Α' 75) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο ως εξής:

  «Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της 
Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας.»
KYA ΓΔΟΥ 148/2020 (ΦΕΚ 2729/Β/03-07-2020)
Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.
Όπως έχει τροποποιηθεί με την την υπ’ αρ. ΓΔΟΥ131/13.06.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής 
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2276), 26.
Την υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με η μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 
101/15.5.2020 (Β’ 1862) όμοια απόφαση, 27. 
Την υπ’ αρ. Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου 
ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία 
υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β’ 1135), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
Α.1080/9.4.2020 (Β’ 1294) και Α.10 466) όμοιες αποφάσεις, την ΓΔΟΥ 163/10/07/2020, ΤΗΝ 
ΓΔΟΥ 170/15-07-2020,την ΓΔΟΥ 193/31/7/2020, την ΓΔΟΥ 219/15.9.2020 και την ΓΔΟΥ 
286/23-11-2020
Σύμφωνα με τον νόμο  . Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται 
είτε: 
α) σύμφωνα με τους όρους της υπ’  αρ. C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με 
σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου 
COVID-19», όπως ισχύει, είτε
 β) σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1407 για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (Κανονισμός de minimis).
 Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και 
δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Άρθρο 1 παρ1:Επιστρεπτέα προκαταβολή: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η 
οποία επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις
Άρθρο 2 παρ 4. Επιτόκιο αναφοράς: 0,94% το οποίο αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση την τελευταίας υπ’ αρ. 2008/C 14/02 (C 14/6 της 
19.1.2008), ήτοι -0,15, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.
Δηλαδή είναι 1,09%-0,15=0,94%
Στο Άρθρο 10 του παρόντος νόμου αναφέρονται η  Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής 
της ενίσχυσης 
1. Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4 
του άρθρου 2 της παρούσας. 
2. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος 
κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα 
κεφαλαίου ή τόκων. 
3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης επιστρέφεται 
σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας 
την τελευταία ημέρα του μήνα. 
4. Το ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο 
διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet/ ο λογαριασμός 
μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».
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Σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α του ν.4308/2014(ΕΛΠ), Ως κρατική επιχορήγηση 
ορίζεται η ενίσχυση από το κράτος με τη μορφή μεταφοράς πόρων σε μια οντότητα σε 
ανταπόδοση για παρελθούσα ή μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητες .
Δεν περιλαμβάνονται στις κρατικές επιχορηγήσεις εκείνες οι μορφές κρατικής ενίσχυσης στις 
οποίες δεν μπορεί εύλογα να αποδοθεί μια αξία καθώς και συναλλαγές με το κράτος , οι 
οποίες δεν μπορούν να διακριθούν από τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της οντότητας .
Στα ΕΛΠ δεν γίνεται κάποια αναφορά στον λογιστικό χειρισμό των χαριστικών δανείων και 
των ωφελειών από κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνοι της αγοράς 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του Ν. 4308/2014  ,δύναται να 
αναζητηθεί ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά ΔΠΧΑ στον βαθμό που οι ρυθμίσεις των 
Προτύπων αυτών είναι συμβατές με τον ως ανω νομο.
Στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 - 31/3/2004
(ενημερωμένο μέχρι και τον Κανονισμό 70/2009 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ΔΛΠ 
20:
Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης
10. Χαριστικό δάνειο που χορηγείται από το κράτος αντιμετωπίζεται ως κρατική επιχορήγηση, 
εφόσον υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η οικονομική οντότητα θα εκπληρώσει τους όρους της 
μη αποπληρωμής του.
10A Το όφελος κρατικού δανείου με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς, θεωρείται 
κρατική επιχορήγηση. Το δάνειο θα αναγνωρίζεται και θα επιμετρείται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 
Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση Το όφελος του χαμηλότερου επιτοκίου 
από εκείνου της αγοράς, θα επιμετρείται ως η διαφορά μεταξύ της αρχικής λογιστικής αξίας του 
δανείου προσδιοριζόμενου σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 και του ληφθέντος προϊόντος. Το όφελος 
λογιστικοποιείται σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο. Η οικονομική οντότητα θα εξετάσει τους 
όρους και τις δεσμεύσεις που έχουν ικανοποιηθεί ή που πρέπει να ικανοποιηθούν, όταν 
προσδιορίζεται το κόστος το οποίο προορίζεται να αποζημιώσει το όφελος του δανείου.
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω συνάγεται πως η επιστρεπτέα προκαταβολή συγκεντρώνει 
όλα τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της επιχορήγησης ,δεδομένου ότι μεταφέρονται πόροι 
,ως κρατική ενίσχυση ,σε ανταπόδοση ,από την οικονομική οντότητα ,για μελλοντική 
συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που να σχετίζονται με τις λειτουργικές της 
δραστηριότητες ,όπως είναι η δέσμευση διατήρησης κατά μέσο όρο τον αριθμό των 
εργαζομένων που απασχολούσαν .
Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε νέα εγκύκλιο σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση και τον χρόνο 
αναγνώρισης του εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού της κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή 
επιστρεπτέας προκαταβολής. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο: Ε. 2046 /26-05-2022
Ι. Φορολογική μεταχείριση και χρόνος αναγνώρισης του μη επιστρεπτέου ποσού της 
επιστρεπτέας προκαταβολής και του ποσού της έκπτωσης 15% επί εφάπαξ καταβολής
1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν.4684/2020 (Α'86) σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση 
επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» (παρ.1), η 
οποία μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητη (παρ.4).
2. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, ορίζονται στην KYA ΓΔΟΥ 94/2020 (Β 1645), όπως ισχύει. 
Ειδικότερα, στο άρθρο 8 αυτής, μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του 
επιστρεπτέου ποσού, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης 
(παρ.4) ενώ περαιτέρω τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχεται η 
δυνατότητα επιστροφής μέρους της ληφθείσας ενίσχυσης (επιστρεπτέο ποσό) (παρ.5). Η ΑΑΔΕ 
επεξεργάζεται τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και υπολογίζει το επιστρεπτέο ποσό 
(παρ.6).
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΛΟΤ 957/2020 γνωμάτευση του ΣΛΟΤ, η ενίσχυση με 
τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής αντιμετωπίζεται λογιστικά ως κρατικό δάνειο και 
οποτεδήποτε η οικονομική οντότητα αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει 
τους όρους της μη αποπληρωμής μέρους του κρατικού δανείου κατά το προβλεπόμενο 
ποσοστό, τότε θα μειώσει την υποχρέωση και θα καταχωρίσει το μέρος του δανείου που δεν 
θα αποπληρώσει (μη επιστρεπτέο ποσό) στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδο από 
κρατική επιχορήγηση. Οι πολύ μικρές οντότητες (απλογραφικό λογιστικό σύστημα), θα 
αντιμετωπίσουν την κρατική ενίσχυση της επιστρεπτέας προκαταβολής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

4. Επίσης, με την από 23.3.2022 λογιστική οδηγία της ΕΛΤΕ, διευκρινίστηκε ότι το ποσό που 
δεν θα επιστραφεί στο κράτος θα καταχωρηθεί ως έσοδο στα αποτελέσματα της περιόδου, 
κατά την οποία η οικονομική οντότητα έχει αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει 
εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής.
Οι οικονομικές οντότητες την 31/12/2021 γνωρίζουν αν έχουν εκπληρώσει ή όχι τους όρους 
που διέπουν την αποπληρωμή. Οι οντότητες που έχουν εκπληρώσει τους όρους μη 
αποπληρωμής, θα καταχωρίσουν το σχετικό όφελος στα αποτελέσματα χρήσεως 2021. Το 
έσοδο από την έκπτωση δεκαπέντε τοις εκατό (15%) θα καταχωριστεί και αυτό στη χρήση 
2021, εάν κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το αρμόδιο 
όργανο των οικονομικών οντοτήτων:
α. είτε έχει εξοφληθεί εφάπαξ το επιστρεπτέο ποσό της προκαταβολής
β. είτε δεν έχει εξοφληθεί και η διοίκηση της οικονομικής οντότητας έχει την πρόθεση και την 
απαραίτητη ταμειακή ρευστότητα να εξοφλήσει εφάπαξ το επιστρεπτέο ποσό εντός της 
προθεσμίας που έχει δοθεί.
5. Διευκρινίζεται ότι τόσο το μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής όσο και το 
ποσό της έκπτωσης δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου 
ποσού, το οποίο επί της ουσίας προσαυξάνει το ποσό που δεν επιστρέφεται δηλαδή το όφελος 
του δικαιούχου, συνιστούν αφορολόγητα έσοδα (παρ.4 του άρθρου τρίτου της από 30.03.2020 
Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4864/2020). Χρόνος αναγνώρισης αυτών είναι 
το φορολογικό έτος κατά το οποίο έχουν καταστεί δεδουλευμένα και θα αποκτηθεί το 
δικαίωμα είσπραξης τους (σχετ. ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιος), ήτοι όταν οριστικοποιηθεί η 
ωφέλεια λόγω μη επιστροφής τους.
Προκειμένου για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του 
εντύπου Ε3, στα νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες, μεταφέρεται στον κωδ.001 του Πίνακα 
10Α του εντύπου Ν και μέσω αυτού στον κωδ.513. Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα αναγράφεται στους κωδ. 144, 244, 344 και 444 του Πίνακα ΣΣ 
στην ανάπτυξη του σχετικού Υποπίνακα και ειδικότερα στον κωδ.014 «Μη επιστρεπτέο ποσό 
κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής (αρθρ. τρίτο ν. 4684/2020)» του 
εντύπου Ε3.
6. Κατόπιν των ανωτέρω, όσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν την από 23.3.2022 λογιστική οδηγία, 
καταχωρούν τα πιο πάνω ποσά, ήτοι το μη επιστρεπτέο ποσό και το ποσό έκπτωσης εφάπαξ 
καταβολής στα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2021.
Με δεδομένο, ωστόσο, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο υπολογισμός του επιστρεπτέου 
ποσού από την ΑΑΔΕ και υπό αυτήν την έννοια δεν έχει οριστικοποιηθεί η ωφέλεια των 
δικαιούχων, οι επιχειρήσεις:
α) που δεν γνώριζαν την 31.12.2021 εάν έχουν εκπληρώσει τους όρους μη αποπληρωμής, 
δύνανται να καταχωρήσουν το μη επιστρεπτέο ποσό και το τυχόν ποσό έκπτωσης στα 
αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2022 και
β) που καταχώρησαν το μη επιστρεπτέο ποσό στα αποτελέσματα του 2021 αλλά εντός του 2022 
αποφασίζουν να προβούν σε εφάπαξ εξόφληση του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας 
ενίσχυσης, δύνανται να καταχωρήσουν μόνο το ποσό της έκπτωσης στα αποτελέσματα του 
2022.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΛΠ
Στο πλαίσιο των ΕΛΠ το αποσβεσμεσιμο κόστος μπορεί να εφαρμόζεται και με την σταθερή 
μέθοδο (ισοκατανομή των τόκων)
   *Εάν η αποτίμηση του κρατικού δανείου με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου έχει 
σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρ.2 άρθρο 22ΕΛΠ 
λειτουργούμε στο λογιστικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ 
   *Εάν η αποτίμηση του κρατικού δανείου με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου δεν έχει 
σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ,τότε δύναται η 
υποχρέωση να καταχωριστεί αρχικά στο οφειλόμενο ποσό της και μεταγενέστερα να 
αποτιμάται ομοίως στο οφειλόμενο ποσό παρ1,3 του άρθρου 22 του ν. 4308/2014
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ                   1
38.02    ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ                                               20.000
53.01  Δάνεια από μη συνδεδεμένες οντότητες                      20.000

 
                                                           2
65.03  ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ                                              16,67
53.01 ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ     490,12
38.02                                                                                                     506,79

Εγγραφή 31/01/2022
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Η οικονομική οντότητα όταν αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα πως έχει εκπληρώσει τους 
όρους της μη αποπληρωμής μέρους του κρατικού δανείου τότε θα μειώσει την υποχρέωση 
και θα καταχωρίσει το μέρος του δανείου που δεν θα αποπληρώσει στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων ως έσοδο από κρατική επιχορήγηση .
MY DATA 
Χρόνος και τρόπος διαβίβασης των επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων στη ψηφιακή πλατφόρμα 
myDATA της ΑΑΔΕ.
7. Με την υπό στοιχεία Α.1138/2020 όπως ισχύει, Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ, οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν, μεταξύ άλλων, 
δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, καθώς και των τηρούμενων λογιστικών 
βιβλίων.
8. Σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1003/31-12-2014 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν 
οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), όπως ισχύει, και 
συγκεκριμένα με την παρ. 8.1.2 του άρθρου 8 διευκρινίζεται ότι, για την είσπραξη 
αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και 
λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου, από την Οδηγία 
2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο 
χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, 
βεβαίωση από τον Φορέα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την 
ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο).
9. Εν όψει των προαναφερομένων, εφόσον έχει εκδοθεί τιμολόγιο για την είσπραξη
επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων, παρότι δεν προβλέπεται έκδοση αυτού από τις σχετικές 
διατάξεις του ν.4308/2014, τα υπόψη δεδομένα διαβιβάζονται στη ψηφιακή πλατφόρμα 
myDATA της ΑΑΔΕ, στην προθεσμία που τίθεται με την υπό στοιχεία Α.1038/2022 Απόφαση του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ.
10. Αν δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο για την είσπραξη επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων, τα υπόψη 
δεδομένα διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ στους χρόνους που 
τίθενται με την Α.1138/2020. Όσον αφορά ειδικότερα τις προθεσμίες που τίθενται στην 
Α.1138/2020 και λήγουν την 31/3/2022, θα οριστεί νέα προθεσμία, κατόπιν της τροποποίησης 
της απόφασης αυτής.

11. Σε κάθε περίπτωση, οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα με τη χρήση 
του Τύπου Παραστατικού του Παραρτήματος της υπό στοιχεία Α.1138/2020 Απόφασης, «1.1 
Τιμολόγιο Πώλησης», με ΑΦΜ Εκδότη το ΑΦΜ της οντότητας που λαμβάνει την επιδότηση - 
επιχορήγηση και με ΑΦΜ Λήπτη το ΑΦΜ του Φορέα που τη χορηγεί. Στην πρώτη φάση 
λειτουργίας και στην περίπτωση που το ΑΦΜ του Φορέα είτε δεν είναι γνωστό, είτε δεν 
υφίσταται, διαβιβάζεται με εννέα μηδενικά (000000000).
12. Ο χαρακτηρισμός εσόδων στην περίπτωση που δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό 
αποτέλεσμα γίνεται με «1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-)», με κωδικό είτε 
«Ε3_596 Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις», είτε «Ε3_597 Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών», είτε μη συσχετιζόμενο με κωδικό Ε3. Στην 
περίπτωση που ο χαρακτηρισμός εσόδων επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό 
αποτέλεσμα, ο χαρακτηρισμός εσόδων γίνεται με «1.5 Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-)», με 
κωδικό είτε «Ε3_562 Λοιπά Συνήθη Έσοδα», είτε «Ε3_570 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη». Ο 
χαρακτηρισμός ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση είναι με κατηγορία 7 [0%] και επιλογή 27 «Λοιπές 
Εξαιρέσεις ΦΠΑ». Οι επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις ημεδαπής αλλοδαπής, διαβιβάζονται σε 
κάθε περίπτωση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, από την επιχείρηση που τις λαμβάνει, 
ανεξάρτητα από το φορέα που χορηγούνται.
13. Αναφορικά με την επιστρεπτέα προκαταβολή έτους 2021 καθώς και σε κάθε περίπτωση 
επιδότησης - επιχορήγησης, τα ποσά της οποίας δεν δύνανται να διακριθούν σε αυτά που 
επηρεάζουν και σε αυτά που δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, έως 
και την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης τους, προκρίνεται να διαβιβάζονται κατ' 
ελάχιστο, ως κάτωθι:
Τύπος Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης
Χαρακτηρισμός εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-)
Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ.7 [0%] επιλογή 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ
Μη συσχετισμός με χαρακτηρισμό Ε3
Με τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και ειδικότερα με τον Τύπο Παραστατικού 17.3 Λοιπές 
Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση, η Επιχείρηση διαβιβάζει τους σχετικούς 
χαρακτηρισμούς εσόδων, είτε με κανονικό, είτε με αντίθετο πρόσημο ανά περίπτωση, για τη 
σωστή κατανομή των κωδικών 596, 597, 562 και 570, όπως αυτοί έχουν δηλωθεί στο Ε3 
φορολογικού έτους 2021.



ΓΚΟΛΦΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
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Ανακαλώντας  κανείς μια παλαιότερη ρήση, <<χρειαζόμαστε περισσότερη διακυβέρνηση και  
λιγότερη κυβέρνηση>>, θα μπορούσε να εννοεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό ο οποίος 
συντελείται και διατρανώνεται επί των ημερών μας, επηρεάζοντας και κατακλύζοντας σχεδόν 
κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα.
Ευρισκόμενοι εν μέσω της εξέλιξης μιας μεταβατικής περιόδου η οποία διαμορφώνει νέα 
πλαίσια στον τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεων και των συναλλαγών μεταξύ των 
πολιτών και των επιχειρήσεων αλλά αμφότερων και με το κράτος, μειώνοντας την χρήση 
έντυπων μέσων για συναλλαγές και κάθε είδους δοσοληψίες και αυξάνοντας κατακόρυφα 
την χρήση ψηφιακών εφαρμογών, εμφανίζονται προβλήματα που καθυστερούν  την εξέλιξη 
και ολοκλήρωση τέτοιου είδους διαδικασιών.
Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, θα πρέπει  να  επιφέρει απλούστευση, 
περισσότερη διαφάνεια, μικρότερο οικονομικό κόστος, εξοικονόμηση φυσικών πόρων 
(χαρτί) και ταχύτερη ολοκλήρωση τους.
Κατά την εξέλιξη όμως των διαδικασιών μετάβασης, παρατηρείται η εμφάνιση και η 
δημιουργία ψηφιακής πλέον γραφειοκρατίας , με όσα συνεπακόλουθα μπορεί να έχει, 
μοιάζοντας σε κάποιο βαθμό με την χρονοβόρα έντυπη γραφειοκρατία του πρόσφατου 
παρελθόντος. Εν πολλοίς, η δημιουργούμενη ψηφιακή γραφειοκρατία θα μπορούσε να 
οφείλεται στην έλλειψη του απαραίτητου συντονισμού και οργάνωσης των εμπλεκόμενων 
φορέων υλοποίησης των ψηφιακών διαδικασιών και στο βαθμό και το χρόνο ανταπόκρισής 
τους στα νέα δεδομένα.
Οι κύριοι φορείς και συμμέτοχοι, οι οποίοι επωμίζονται και επιφορτίζονται με το μεγαλύτερο 
σκέλος της προσαρμογής στα νέα δεδομένα της ψηφιακής επερχόμενης εποχής, αποτελούνται 
από τις  Δημόσιες Υπηρεσίες όπως ο Ε.Φ.Κ.Α. και οι Δ.Ο.Υ., η Α.Α.Δ.Ε. η οποία αποτελεί τον 
καθοδηγητή και ενορχηστρωτή του όλου εγχειρήματος αλλά και οι απασχολούμενοι στον 
χρηματοοικονομικό τομέα όπως οι λογιστές, υποβοηθούμενοι άπαντες από τις επιχειρήσεις 
κατασκευής λογισμικού και ψηφιακών εφαρμογών, με κύριο οργανωτή, υπεύθυνο και τελικό 
αποδέκτη την Κεντρική Διοίκηση, η οποία καθορίζει και τον βαθμό εμπλοκής, αρμοδιότητας 
και ευθύνης του κάθε φορέα και κάθε συμμετέχοντα.
Επιμερίζοντας τις λειτουργίες που επιτελεί ο κάθε φορέας και συμμετέχων, κατά μια γενική 
θεώρηση της καθημερινότητας, θα μπορούσε να παρατηρηθεί και να επισημανθεί, ότι η 
προσαρμογή των εμπλεκόμενων μερών στα  νέα δεδομένα, κυρίως λογιστών, 
πραγματοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε αρκετά υψηλό βαθμό ένταξης και 
αφομοίωσης(εκσυγχρονισμός εξοπλισμού και εκπαίδευση προσωπικού λογιστικών 
γραφείων), σε αντίθεση με τους δημόσιους φορείς όπου η προσαρμογή πραγματοποιείται με 
πιο βραδείς ρυθμούς. Τα όποια προβλήματα διαφαίνεται να ανακύπτουν, τα οποία 
δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση των κάθε είδους διαδικασιών και δημιουργούν την λεγόμενη 
ψηφιακή γραφειοκρατία, αφορούν στο χρόνο ανταπόκρισης των δημοσίων υπηρεσιών 
Δ.Ο.Υ., Ε.Φ.Κ.Α. και ανατροφοδότησης προς τους υποβάλλοντες τα όποια αιτήματα προς 
επεξεργασία και υλοποίηση.
Αιτία της έλλειψης ανταπόκρισης και ταχείας ανατροφοδότησης που οδηγεί σε αύξηση του 
χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών, θα μπορούσε να αποτελεί η έλλειψη επαρκούς 
αριθμού προσωπικού για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Οι προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού, ο καλύτερος καταμερισμός των καθηκόντων 
και εργασιών, η καλύτερη οργάνωση και ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων-συμμετεχόντων αλλά και η παροχή εκπαίδευσης από εξειδικευμένες ομάδες , θα 
μπορούσαν να βελτιώσουν  το επίπεδο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των φορέων 
- συμμετεχόντων και αν όχι να εξαλείψουν, τουλάχιστον να μειώσουν την γραφειοκρατία σε 
σημαντικό και διαχειρίσιμο βαθμό, ώστε να μην επιβαρύνει σημαντικά την  καθημερινή 
λειτουργία των φορέων-συμμετεχόντων.

Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων και χρησιμοποιώντας μια πιο σφαιρική και γενική 
θεώρηση και άποψη, θα πρέπει να επισημανθεί, να τονιστεί και να μην παραληφθεί ο 
σημαντικός βαθμός προόδου που επιτελέστηκε και επιτελείται σε σχέση με το πρόσφατο 
παρελθόν και αναφορικά  με το πλήθος και τον όγκο των διαδικασιών που ψηφιοποιήθηκαν 
και ψηφιοποιούνται, παρέχοντας πληθώρα εφαρμογών και υπηρεσιών, όπως πχ. www.gov-
.gr. Στο όλο εγχείρημα συνέβαλλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν καθοριστικά στην κοινή 
προσπάθεια, υπερβάλλοντας εαυτόν πολλάκις, οι εμπλεκόμενοι φορείς-συμμετέχοντες και 
ιδίως οι λογιστές οι οποίοι προσαρμόστηκαν σε πρωτόγνωρες καταστάσεις και συνθήκες σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Εν κατακλείδι, πορευόμενοι προς την ένταξη σχεδόν κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας στον 
ψηφιακό κόσμο, χωρίς να έχει διασαφηνιστεί ο βαθμός ολοκλήρωσης του όλου εγχειρήματος 
της ψηφιοποίησης , η γραφειοκρατία ή και άλλου είδους προβλήματα που ενδέχεται να 
προκύψουν μελλοντικά, ευχής έργο θα είναι, να αποτελέσουν προσωρινό μόνο μέσο 
ανάσχεσης και  προσπελάσιμο εμπόδιο της ψηφιακής εξέλιξης.
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ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, 
ΤΟΣΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Αλήθεια, έχουμε αναρωτηθεί ποτέ, για ποιο λόγο, ενώ κατέχουμε αφθονία αγαθών και 
υπηρεσιών, τεχνολογική επάρκεια και εξελιγμένο τρόπο ζωής, νιώθουμε συνεχώς πως όλα 
μας φταίνε και δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα;
Κάνοντας αυτό το σύντομο πρόλογο, θα ήθελα να εστιάσω στο κομβικό ζήτημα που θα 
επιχειρήσω να αναλύσω στο άρθρο, που δεν είναι άλλο από το «stress management» στον 
εργασιακό μας χώρο.
Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει την παγκόσμια κοινότητα ουκ ολίγες φορές και διδάσκεται και 
σαν μάθημα σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια ανά την υφήλιο.
Θα ξεκινήσω με κάποιες κουβέντες μεγάλων φιλόσοφων επί του θέματος, που αξίζει να τις 
έχουμε σαν οδηγό!
«Το μεγαλύτερο όπλο εναντίον του στρες είναι η ικανότητα μας, να επιλέγουμε μια σκέψη πέραν 
από την άλλη.»(W.JAMES)
«Οι άνθρωποι δεν ενοχλούνται από τα πράγματα, αλλά από την αντίληψη που έχουν για τα 
πράγματα.»(ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ)
«Ένα από τα συμπτώματα του άγχους είναι να πιστεύουμε πως η εργασία μας είναι τρομερά 
σημαντική.»(B.RUSSEL)
«Το πεδίο της συνείδησης μας είναι μικροσκοπικό. Δέχεται μόνο ένα πρόβλημα κάθε στιγμή.»( 
A.DE SAINT-EXUPERY)
«Το να τρώμε μια κόρα ψωμιού σε ηρεμία είναι καλύτερο από το να συμμετέχουμε σε ένα 
επίσημο δείπνο με ανησυχία.»( ΑΙΣΩΠΟΣ)
« Αν κοιτάξεις επί πολύ ώρα την άβυσσο, στο τέλος θα κοιτάζει και η άβυσσος εσένα.»( 
F.NIETZSCHE)

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, ακολουθεί τους ραγδαίους ρυθμούς εξέλιξης των 
πραγμάτων, συμπαρασύροντας σε πρωτόγνωρους ρυθμούς έντασης και ταχύτητας, όλες τις 
εμπλεκόμενες ομάδες που πρωταγωνιστούν στην παραγωγική διαδικασία.
Εκατοντάδες ερωτηματολόγια που έχουν συνταχθεί για να αναδείξουν τις συνήθεις αιτίες του  
εργασιακού άγχους στις μέρες μας, κατέληξαν ότι οι πιο διαδεδομένες από αυτές είναι:

Αν επιχειρούσαμε να συνάγουμε ένα πρώτο συμπέρασμα από τις τοποθετήσεις των 
ανθρώπων της αγοράς για την πηγή του stress στον εργασιακό τους χώρο, θα καταλήγαμε με 
βεβαιότητα πως πέραν των σύνθετων ανθρώπινων παραγόντων που το προκαλούν, η μόνη 
λύση για τον περιορισμό του φαινομένου αυτού είναι η σωστή οργάνωση.

Γιατί όμως η μαγική λέξη οργάνωση οδηγεί σε περιορισμό του stress στο εργασιακό μας 
περιβάλλον;
Η απάντηση είναι πολύ απλή…
Ας σκεφτούμε αντίστροφα..  Οικονομική οντότητα, χωρίς στοιχειώδη έστω οργάνωση, με ποιο 
τρόπο θα προσδώσει στο έμψυχο δυναμικό της μια σχετική ηρεμία στην εργασία του;
Οι επιχειρήσεις που δεν είχαν οργάνωση, δεν κατάφεραν ποτέ στην ιστορία, όχι μόνο να 
κρατήσουν το προσωπικό τους ικανοποιημένο, αλλά και να επιβιώσουν σε βάθος χρόνου.
Προεκτείνοντας ένα βήμα τις σκέψεις μου, οργάνωση σημαίνει και επιλογή κατάλληλων 
ανθρώπων που διοικούν.
Η επιλογή λοιπόν των σωστών managers, επιτυγχάνει και την ικανοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού της οντότητας, καθώς και την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του εργασιακού 
stress.
Η οργάνωση λοιπόν μας κάνει πιο δυνατούς…
Η οργάνωση είναι το «εμβόλιο» κατά του εργασιακού άγχους.
Η οργάνωση είναι η πρώτη έννοια που διδάσκονται παγκοσμίως οι μελλοντικοί managers, στο 
stress management.
Η οργάνωση είναι αυτή που θα μας πάει ένα βήμα παραπέρα.
Η οργάνωση είναι αυτή που μπορεί να μας κάνει να κατακτήσουμε την κορυφή και να 
εξαλείψουμε όσο γίνεται το stress.



ΕΥΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
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Υπόχρεοι Συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 ( Μέρος από τα Κεφ. 4.1 και 12.6)

« Άρθρο 1 : 1. Ως Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.) θεωρείται το μεταφορικό 
μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών 
της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη του, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση 
της άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές που 
διενεργούνται με αυτό….Στην έννοια του ιδιοκτήτη περιλαμβάνεται και ο αγοραστής 
αυτοκινήτου με παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή και ο κατέχων αυτοκίνητο με 
οποιαδήποτε σχέση μίσθωσης.
2. Κατά τις μεταφορές με Φ. Ι. Χ., αυτοκίνητο πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω 
όροι:
α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή να έχουν 
πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή 
επισκευασθεί από αυτήν ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των 
λειτουργικών αναγκών τους.
β) Η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων προς την επιχείρηση, την 
αποστολή τους από αυτή ή τη μετακίνησή τους είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης για 
λογαριασμό της.
γ) Το Φ. Ι. Χ. αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται 
από την επιχείρηση, ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης δυνάμει 
συμβατικής υποχρέωσης.
δ) Οι μεταφορές αυτές συνιστούν απλώς επικουρική δραστηριότητα στο πλαίσιο του συνόλου 
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
Ειδικότερα, το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων μπορεί να 
οδηγείται εκτός των παραπάνω περιπτώσεων και από μέλη της οικογενείας του ιδιοκτήτη 
του. …
Άρθρο 2 : …. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού αυτοκινήτου 
ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιόγραμμων, στους μη κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα 
από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. …..
3. α) Αδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω 
των 4.000 χιλιογράμμων, χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδοσκοπικού 
επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών, 
κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφικών, μελισσοκομικών, αλιευτικών, δασικών, 
καθώς και σε δασεργάτες η ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών 
συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ασκούμενο επάγγελμα 
ή η επιχείρηση έχει μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την εξυπηρέτησή του απαιτείται η χρήση 
του φορτηγού αυτοκινήτου…………
«Άρθρο 4: 1. Απαγορεύεται: … η) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον έχουν πάψει να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας.
θ) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου εφόσον έχει διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης για 
οποιονδήποτε λόγο.» (Άρθρο 30. Ρύθμιση θεμάτων Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης,  Νόμος 
4441/2016 - Αντικαθίστανται τα άρθρα 1, 2  και 4 του ν.δ. 49/1968 )

ΑΓΡΟΤΕΣ 2022 : ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3
( Προδημοσίευση από το βιβλίο της Εύας Λιλιοπούλου « ΑΓΡΟΤΕΣ 2022 : Φορολογία -Ασφάλιση – myDATA», 
το οποίο κυκλοφορεί σε λίγες μέρες – Σελίδες 312 – Τιμή 25 Ευρώ )

Απαραίτητη η φορολογική δήλωση με αγροτικά εισοδήματα για την λήψη σύνταξης από τον 
ΕΦΚΑ/ΟΓΑ
« Απαραίτητά δικαιολογητικά για σύνταξη λόγω γήρατος
8.1.4 Φωτοαντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων Εφορίας από το οικονομικό έτος 
2003 έως σήμερα.
Για τα έτη που δεν υποβλήθηκαν φορολογικές δηλώσεις η απασχόληση με επάγγελμα 
καλυπτόμενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ αποδεικνύεται από άλλα στοιχεία, όπως π.χ για 
αγρότες τιμολόγια πώλησης αγροτικών προϊόντων, αγοράς αγροτικών εφοδίων, 
επιδοτήσεις, δελτία ποσοτικής παραλαβής ελαιολάδου, ελαιοτριβείο, αποζημιώσεις, έντυπο Ε
9, εγγραφή στο  Μ.Α.Α.Ε.
8.1.5 Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) από το 
οικονομικό έτος 2003 έως σήμερα». 
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Η ΑΑΔΕ εξέδωσε την ΠΟΛ 1163/2016 με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
καθώς και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη διακοπή εργασιών φορολογουμένων, με 
ημερομηνία διακοπής εργασιών την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των 
εργασιών τους.
Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε αδρανείς εταιρείες, οι οποίες επί πολλά έτη δεν 
μπορούσαν να προχωρήσουν σε διοικητική διακοπή εργασιών, να καταφέρουν να 
απεμπλακούν από μια ατέρμονη διαδικασία.

Πώς γίνετε το αίτημα στην ΔΟΥ 
Η αίτηση γίνετε μέσω αιτημάτων επιλέγοντας το τμήμα Μητρώου στην ΔΟΥ της χωρικής 
αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής τους  δραστηριότητας.

διακοπής και την ιδιότητα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αναλόγως την 
περίπτωση.

δεν διαθέτουν αποθέματα ή πάγια στοιχεία.

εργασιών δεν είχαν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων.

Πολλές είναι οι περιπτώσεις που έχουν χαθεί οι ταμειακές μηχανές .

που να αναγραφεί τον αριθμό ταμειακής και ότι χάθηκε. Η περίπτωση αυτή έχει το ανάλογο 

Με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών, ο αρμόδιος υπάλληλος της ως άνω Δ.Ο.Υ. 
ελέγχει πρωτίστως ότι, για τα ανωτέρω πρόσωπα, δεν έχει καταχωρηθεί στο Υποσύστημα 
Μητρώου TAXIS σε χρόνο μεταγενέστερο της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής εργασιών, 

που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ειδική έκθεση με την οποία διαπιστώνεται ο 
πραγματικός χρόνος διακοπής, η οποία, επισυνάπτεται στη δήλωση διακοπής εργασιών και 
αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση ή μη της βεβαίωσης διακοπής 
εργασιών.

Ως ημερομηνία διακοπής, στην εν λόγω δήλωση, θα αναγράφεται ο πραγματικός χρόνος 
παύσης των εργασιών τους. Όταν η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται πέραν της ως 
άνω προθεσμίας, είναι εκπρόθεσμη και επιβάλλεται πρόστιμο 100 Ευρώ.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

OΛΓA MHTΣIΩNH

 έχει διευκρινιστεί ότι για τα οικονομικά έτη 2012 και μετά, σε 
περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών με αναδρομική ημερομηνία, το τέλος 

ημερομηνία διακοπής των εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά περίπτωση, 
στη Δ.Ο.Υ..
Άλλωστε, η μη άσκηση δραστηριότητας αναγνωρίζεται μόνο με υποβληθείσα δήλωση 
διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ., ακόμη κι αν αυτή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα εφόσον έχει γίνει 

η νομική οντότητα έχουν πάψει να υφίστανται από την ημερομηνία διακοπής εργασιών και ως 
εκ τούτου δεν νοείται η επιβολή τέλους επιτηδεύματος.
Συνεπώς, στην περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών με αναδρομική ημερομηνία, το 

επιτηδεύματος και μέχρι την ημερομηνία της αποδεδειγμένης διακοπής εργασιών που έγινε 
αποδεκτή από τη Δ.Ο.Υ. και τα τέλη επιτηδεύματος που έχουν βεβαιωθεί από την ημερομηνία 
αυτή και μετά θα πρέπει να διαγράφονται εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.



ΑΝΝΑ ΣΠΑΘΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ACIS CONSULTING SA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ>
ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση  του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εργασίας με τροπολογία που 
κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την Λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Ικανότητας 
γίνονται αλλαγές στο πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ ,στην προσπάθεια στην αύξηση της 
απασχόλησης των νέων χωρίς προϋπηρεσία με ηλικία απο 18-29 ετών
Αυτή η αλλαγή είναι εξαιρετική ,αφού οι επιχειρήσεις θα μπορούν μέσα στο εξάμηνο 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης να διαπιστώνουν με επιδότηση μέρους 
του κόστους  το αν ο εργαζόμενος μπορεί να ενταχτεί στην ομάδα εργασίας τόσο  απο πλευράς 
γνώσεων όσο  και απο πλευράς γενικότερης προσαρμογής  στην κουλτούρα κάθε εταιρείας  
Η τροπολογία  που αναμένεται να ψηφισθεί άμεσα περιλαμβάνει τα εξής :
Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή η συνολική επιδότηση για κάθε θέση 
εργασίας ύψους είναι 1.200 ευρώ για έξι μήνες (και η οποία κατανέμεται ισόποσα μεταξύ 
εργαζομένου και εργοδότη) .
Με την τροπολογία  προσαυξάνεται το συνολικό ποσό της επιδότησης στο ύψος των 3.600 
ευρώ για κάθε νέα θέση εργασίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα, για το ίδιο χρονικό 
διάστημα (6 μήνες), δηλαδή το ποσό τριπλασιάζεται 

ΠΡΟΓΡ
ΑΥΞΗΣ
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Τα  3.600 ευρώ θα κατανέμονται ως εξής 

ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους 
αυτού

νεοπροσλαμβανόμενου νέου για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης. 

σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου με διάρκεια μικρότερη των έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας 
επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή 
μερικής).

χρειάζεται φορολογική και ασφαλιστική ενημερώτητα ώστε να καταφέρει να λειτουργήσει 
θετικά στην αφορά 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Για να ενταχθεί μία επιχείρηση στο πρόγραμμα  «Πρώτο Ένσημο» θα πρέπει 
να διατήρηθούν οι  θέσεις εργασίας  έως το τέλος του έτους.



ΧΟΡΗΓΟΙ
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1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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Το Πρόγραμμα θα υποστηρίξει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και ιδιαίτερα όπου εντοπίζονται αυξημένες ανάγκες, υπηρετώντας τις εθνικές στρατηγικές και προτεραιότητες στους τομείς της 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικών πεδίων, καθώς και των πολιτικών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Καίριος στόχος είναι να συνεισφέρει καθοριστικά τα επόμενα χρόνια 
στη μείωση της ανεργίας και κυρίως των νέων, γυναικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, 
για την ενίσχυση των δεξιοτήτων από τον σχολικό/ μαθητικό/ φοιτητικό πληθυσμό.
H στρατηγική του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» εδράζεται στις εξής προτεραιότητες:
    Οριζόντιες / συστημικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των θεσμών και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, της κοινωνικής ένταξης και υγείας, της διακυβέρνησης όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης 
και τη βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
    Απασχόληση & αγορά εργασίας
    Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση
    Προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας
    Απασχόληση των Νέων
    Επισιτιστική βοήθεια & αντιμετώπιση της υλικής στέρησης.
Το νέο Πρόγραμμα δίνει έμφαση σε δράσεις ειδικά για τους νέους έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, με προϋπολογισμό της τάξης του 1 δις Ευρώ.
Το νέο Πρόγραμμα περιλαμβάνει καινοτομίες που αποσκοπούν σε απλουστεύσεις, επιτάχυνση της υλοποίησης και έγκαιρο προγραμματισμό. Οι προσκλήσεις θα γίνουν με ευρεία ενημέρωση των πολιτών 
και ωφελουμένων, θα είναι λιγότερες σε αριθμό και μεγαλύτερες σε προϋπολογισμό (ανοικτές προσκλήσεις). Τέλος, για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα ανάπτυξης χρηματοοικονομικού εργαλείου 
μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε πεδία κοινωνικής καινοτομίας, κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ενδεικτικές δράσεις του Προγράμματος:
   *Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών 
σχολείων, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γονέων-κηδεμόνων στην αγορά 
εργασίας, τη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος και την πρόσβαση όλων των 
μαθητών σε ένα δωρεάν και ποιοτικό σχολικό πρόγραμμα με ίσες ευκαιρίες μάθησης. 
(Η δράση θα ξεκινήσει με πιλοτική εφαρμογή, αρχικά σε σχολεία της Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης).
    *Ανοιχτού τύπου προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας με έμφαση σε 
μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες (ΔΥΠΑ)
    *Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων και δημογραφικής πολιτικής
    *Υποστήριξη εργαστηρίων δεξιοτήτων για μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
    *‘Νταντάδες’ της γειτονιάς (πλήρης ανάπτυξη της πιλοτικής εφαρμογής)
    *Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρία: προσαρμογή του 
εκπαιδευτικού συστήματος στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής 
εκπαίδευσης
    *Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού σε 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενταξιακής τους 
διαδικασίας
    *Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, με 
έμφαση στην πράσινη, ψηφιακή, και γαλάζια οικονομία και σε τομείς υψηλής 
αναπτυξιακής αιχμής
    *Λειτουργία Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας – ΓΕΑΣ
    *Ενίσχυση μαθητείας νέων έως 29 ετών (μεταλυκειακό έτος ΕΠΑΛ)
    *Ανοιχτό Πρόγραμμα Πρώτης ένταξης νέων 18-29 ετών στην αγορά εργασίας  για 
την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον 
ιδιωτικό τομέα  (Α΄ ένσημο)


