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Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Μήνυμα της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 

Στο τεύχος Α δεκαπενθημέρου  Νοεμβρίου  
δημοσιεύουμε όπως πάντα άρθρα  συναδέλφων που 
αφορούν  κλαδικά η λογιστικά η φοροτεχνικά θέματα
Θα σταθούμε ιδιαίτερα στο ενημερωτικό άρθρο του 
κυρίου Σπυρόπουλου που μας λέει απλά λιτά και 
κατανοητά τι θα πρέπει να προσέξουμε πολύ στο mydata 
από την επόμενη χρονιά 
Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η εκπομπη της 
ΠΑΕΛΟ με θέμα την ψηφιακή κάρτα  εργασίας οπού 
αναφερόμαστε στο ΒΙΝΤΕΟ το οποίο αν το δείτε θα 
ενημερωθείτε από στελέχη του υπουργείου
Επίσης υπάρχουν τα link των δύο ενημερωτικών 
εκπομπών ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ………ΑΝΑΛΥΣΗ όπου 
μπορείτε να ακούσετε όλα τα νέα που αφορούν τον 
κλάδο για τις δύο προηγούμενες εβδομάδες και τέλος 
υπάρχει και το link της εκπομπής για την πορεία του 
κλάδου 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους που 
συμμετείχαν στο τεύχος μας με τα εξαιρετικά τους άρθρα.

Ο συντονιστής της ομάδας σύνταξης 
Λαμπρος Μπέλεσης 

Εκδηλώσεις

www.paelo.gr
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σελ. 2: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ MYDATA. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ 
ΤΟ 2023.
σελ. 3: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
σελ. 4: ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ 
ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
σελ. 6: ΤΑΣΟΣ ΔΟΥΚΕΡΗΣ
 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
σελ. 7: ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ή ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σελ. 8: ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ
ΜΑΤΟΥΛΑ ΚΑΜΠΑΡΗ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
σελ. 9: ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΜΕΤΑΧΕΊΡΙΣΗ
σελ. 10: ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.Ασφαλιστικό: Οι 10 βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου
ΟΙ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
2.ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ Η ΑΑΔΕ
3.ΚΙΝΗΤΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Λογιστές - Επιχειρήσεις 

Μια σχέση χτισμένη σε λάθος βάση ,μια σχέση που ο πελάτης νομίζει ότι 
το λογιστικό γραφείο έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας μαζί όλο το 24 
ώρα
    Ότι ψωνίζει υπηρεσίες από τα καλάθια των προσφορών 
    Ότι ο καλός ο λογιστής είναι αυτός που του κάνει μαγικά 
    Ότι ο λογιστής δεν έχει σπιτι δεν έχει οικογένεια 
    Ότι ποτέ δεν πρέπει να τον πληρώνει στην ώρα του  
    Ότι τα κανάλια γνωρίζουν περισσότερα από τον λογιστή του 
    Ότι όλα γίνονται με ένα κλικ
Αλήθεια και ποσά αλλά ακόμη δεν μπορούμε να καταμετρήσουμε άραγε 
Τελευταία είδαμε  δικούς μας φορείς να διαμαρτύρονται για κάτι που 
έπρεπε να φωνάζουν οι επιχειρήσεις και τα επιμελητήρια τους 
Δηλαδή και εδώ πάλι λάθος είμαστε …..
Εμείς με την ΠΑΕΛΟ θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τον επόμενο 
καιρό ότι στο όλο θέμα εμπλέκονται τρεις φορείς 
   κράτος 
   Ο κλάδος μας 
    Οι επιχειρήσεις 
Αν δεν μπορέσουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους να λειτουργήσουν σε 
μια κοινή λογική σε 10 χρόνια θα λέμε πάλι τα ίδια !!
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και όλες οι αλλαγές που γίνονται στην 
Ευρώπη σε αυτό τη πλαίσιο είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους μας να 
πάμε μπροστά. 
Όμως σημαντικός παράγοντας είναι η αρμονική συνεργασία και η 
κατανόηση των επιχειρηματιών ότι οι καιροί άλλαξαν και ότι το one 
man show δεν υπάρχει ο δε λογιστακος  πέθανε ….

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕΛΟ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

<ΜΑΖΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ>
40η Συνάντηση ''ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΖΙ'' - 18-11-2022

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Βήμα - Βήμα

Μια παρουσίαση και συζήτηση στην οποία μαθαίνουμε πολλά από τα στελέχη 
του υπουργείου για το θέμα, θέτουμε τα ερωτήματα μας και τονίζουμε τα 
προβλήματα που μέχρι στιγμής σημειώνουμε. 
Καλεσμένοι ο κος Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, Γενικός διευθυντής Εργασιακών 
Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Δρ. Πάντειου 
Πανεπιστημιου Επικεφαλής Ελληνικού Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας.
 ο κος Δημήτρης Πανόπουλος, Επικεφαλής Μονάδας Έρευνας και Τεκμηρίω-
σης Πολιτικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Εθνικός Συντονιστής Ελληνικού Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας 
Υποψήφιος Δρ. Πάντειου Πανεπιστημίου.
Την εκπομπή μας όπως Πάντα Συντόνιζε ο Λάμπρος Μπελεσης μαζί του όπως 
κάθε Παρασκευή Ο Τάσος Δουκερης και η Μαρία Σκοταδη 
Καλεσμένος επίσης το εκλεκτό μέλος της ΠΑΕΛΟ από την Θεσσαλονίκη 
Ιορδανης Πέτσογλου 

https://m.youtube.com/watch?v=ZUoixIgeIH4&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR3t-jcNMp0Tdpk8wBnG4N7MAhKh3LRmQPLtERVFISMXY-upaLqNMwgsA
Mo

Κανάλι YouTube ΠΑΕΛΟ 
Κάθε Δευτέρα 
Επικαιρότητας Ανα….λύση 
Κάθε Δευτέρα απόγευμα σε μια σύντομη εκπομπή θα παρουσιάζου-
με την ενημερότητα στην εβδομάδα που πέρασε σε θέματα που 
αφορούν τον κλάδο. 
Θα παρουσιάζουν Λάμπρος Μπελεσης με Μαρία Σκοταδη 

Κάθε Τετάρτη 
Το δε πεντάλεπτο ενημέρωσης του Λογιστή 
Κάθε Τετάρτη ένας διαφορετικός συνάδελφος θα παρουσιάζει ένα 
θέμα που αφορά την εξειδίκευση του και θα ενημερώνει τους 
συναδελφους 

Κάθε Πέμπτη 
Ο Σχολιασμός της Πέμπτης 
Μια δεκάλεπτη τοποθέτηση σε θέματα με βασικό παρουσιαστή τον 
Βασίλη Παναγιωτοπουλο  

Κάθε Παρασκευή 
Κάθε βδομάδα μαζί 
Με ένα νέο στυλ αφού θα παρουσιάζει 

Με όπως πάντα καλεσμένους με όλες τις απόψεις που θα πουν 
ελεύθερα την άποψη τους. 

Το κανάλι της ΠΑΕΛΟ κοντά στους συναδέλφους μαζί με τα Νέα της ΠΑΕΛΟ το 
Τaxvoice.gr και την συμμετοχή σε εκδηλώσεις που αφορούν θέματα του 
κλάδου είναι οι μέχρι στιγμής δράσεις της ΠΑΕΛΟ που σαν στόχο έχουν 

την δυναμική του κλάδου 

Η άποψη της Κυριακής από την Μαρία Σκοταδη
 (όπως αναρτήθηκε στους φίλους της ΠΑΕΛΟ )

Ένα Σαββατόβραδο μιας λογίστριας…που φυσικά θα μπορούσε να είναι & 
λογιστή 

Σάββατο ώρα 17:00, χτύπα το τηλέφωνο.
Μαμά ποτέ τελειώνεις ? – είναι η μικρή μου κόρη.
-Σε λίγο καρδούλα μου της απαντώ
-Μαμά έκανα ζημία -μου λέει …φοβάμαι όμως να σου πω. Δεν θέλω ούτε να 
στεναχωρηθείς ούτε να θυμώσεις
Ξάφνου από το μυαλό μου πέρασαν τόσες στιγμές…στιγμές απουσίας.
Είχα μπροστά μου το τελευταίο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης μαζί με τις Ετήσιες 
Οικονομικές Καταστάσεις –πολύ με παίδεψε το άτιμο – Συναισθήματα 
ανάμεικτα.
Κρατώ μια έξυπνη συσκευή στα χεριά μου, έχω μπροστά μου σημειώσεις για τα 
my data, την ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και κάποιες τελευταίες ειδήσεις
΄΄Έρχεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές ΄΄ ΄΄Πρόστιμο για απόκλιση της ώρας ρολογιού ΦΗΜ από την 
πραγματική ώρα΄΄ ‘’Απογραφή στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ - Ψηφιακή οργάνωση χρόνου 
εργασίας: Οδηγός εφαρμογής Ερωτήσεις-απαντήσεις’’
Παράλληλα στο tablet ακουω την εκπομπή της Παρασκευής της ΠΑΕΛΟ σχετικά 
με τα βήματα της ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας You tube ΠΑΕΛΟ 
Το τηλέφωνο χτυπά ξανά.Η καλή μου πελάτισσα Ελένη
-Μαρία sos, χρειάζομαι να κάνουμε μια νέα πρόσληψη .Ο Κώστας που ήταν να 
έρθει για δουλεία κόλλησε covid , θα έρθει ο Ermir ο αλλοδαπός σε μισή ώρα 
ξεκινά βάρδια. Πρέπει τώρα να γίνει η πρόσληψη του.
Ένας κόμπος δέθηκε στο λαιμό μου.Προσπαθώ κάθε μέρα να ταυτίσω την 
λογιστική με όλες αυτές τις εφαρμογές και να αποδώσω με επιτυχία όλες τις 
ενέργειες ώστε να μην εκθέσω του πελάτες μου και τον εαυτό μου .
Σκέφτομαι –πρέπει να προλάβεις δεν αντέχει το γραφείο και το σπίτι για καμία 
επί πλέον επιβάρυνση προστίμου .Δούλεψε , δούλεψε , δούλεψε
Μαμά ποτέ θα γυρίσεις σπίτι ?
Σε δέκα χρόνια από σήμερα δεν θα θυμόμαστε πως ήταν η εποχή πριν τον 
ψηφιακό κοσμο.Θα εξιστορούμε το σήμερα στους νέους όπως μας διηγούνται 
εμάς οι παλαιότεροι τα χειρόγραφα .

μηχανές να είναι απόλυτα λειτουργικές για τον καθενα μας ώστε η μαμά κα ο 



ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ MYDATA.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΝ 
ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ 2023.

ΠΑΡΑΛ
ΓΙΑΤΙ Ε
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Εισαγωγή :
Οι αμοιβές για την παγκόσμια οικονομία είναι τρείς. Η αμοιβή για την γη που ονομάζεται 
ενοίκιο, η αμοιβή για την εργασία που ονομάζεται μισθός και η αμοιβή για το χρήμα που 
ονομάζεται τόκος. 
Είναι τόσο βέβαιο ότι είναι τρείς όσο βέβαιο είναι πως για να φοροδιαφύγει μια οντότητα 
υπάρχουν μόνο δυο τρόποι : 
Α. τρόπος η οντότητα κάνει απόκρυψη εσόδων (π-Ε).  
Β. τρόπος η οντότητα παρουσιάζει ψεύτικα έσοδα (π-Λ). 
Που εμπλέκονται οι αποκλίσεις και οι παραλείψεις στις διαβιβάσεις όμως με την 
φοροδιαφυγή; 
Παράλειψη - Απόκλιση διαβίβασης, σημαίνει ότι μια οντότητα (=Εκδότης) έχει εκδώσει ένα 
παραστατικό πώλησης  προς μια άλλη οντότητα (=Λήπτης) και δεν έχει διαβιβάσει την σύνοψή 
αυτού, (= τις πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος όπως αξίες, ημερομηνία έκδοσης, 
αριθμό σειρά, Α.Φ.Μ  εμπλεκομένων μερών  κ.α ) καθόλου ή λανθασμένα, στην myDATA (=
Α.Α.Δ.Ε). 
Σε αυτήν την περίπτωση η myDATA (=Α.Α.Δ.Ε), θα καταλάβει από τις δηλώσεις Φ.Π.Α (Φ2) του 
λήπτη ότι οι πληροφορίες που έχει καταχωρήσει στην δήλωση (Φ2) στα ποσά αγορών  
(Εισροές με δικαίωμα έκπτωσης ->Αγορές και Δαπάνες στο Εσωτερικό της Χώρας 361) πως 
το σύνολο των φορολογητέων εισροών και ο φόρος εισροών έχει διαφορά. 
Θα το καταλάβει (=Α.Α.Δ.Ε) από τα στοιχεία που έχουν καταθέσει οι οντότητες εκδότες σε 
σχέση με τα ποσά που έχει καταχωρήσει ο λήπτης, στο πέρας του απλογραφικού τριμήνου (=
αφορά απλογραφικούς και διπλογραφικούς) , δηλαδή πολύ πιο άμεσα, πιο σωστά, πιο 
σύντομα και μηχανογραφικά (=αυτόματα) απότι (θα το υποψιαζόταν)  με τις Μ.Υ.Φ (= που θα 
έκανε επιτόπιο έλεγχο).
Μόλις οι οντότητες εσωτερικού,  διαβιβάσουν τις πωλήσεις τους στην myDATA, και 
καταθέσουν την δήλωση ΦΠΑ, η Α.Α.Δ.Ε,  θα γνωρίζει ακαριαία το σύνολο των δαπανών που 
έχει λάβει η οντότητα με τον ΑΦΜ ν1( =  τον ακριβή αριθμό του κωδικού 361 της δήλωσης 
ΦΠΑ της),  από τα δηλωθέντα ποσά των πωλήσεων όλων των εκδοτών οντοτήτων της χώρας. 
Παράδειγμα : Η οντότητα με τον Α.Φ.Μ ν1, δηλώνει έσοδα 100.000€ με Φ.Π.Α εσόδων (24%) 
24.000€ και έξοδα 50.000€με Φ.Π.Α εξόδων 12.000€. Αποδίδει με την δήλωση Φ2 12.000€.  
Η Α.Α.Δ.Ε με το πέρας του τριμήνου έχει τις κάτωθι πληροφορίες :
1.Δήλωση εσόδων της οντότητας με τον Α.Φ.Μ ν1 στην myDATA  καθαρής αξίας 100.000€ = 
ok 
2.Δήλωση εξόδων της οντότητας με τον Α.Φ.Μ ν1 στο Φ2  καθαρής αξίας 50.000€ = ?
3.Δήλωση εσόδων από όλες τις οντότητες της Ελλάδος που είναι έξοδα για την οντότητα με τον 
Α.Φ.Μ ν1 = 15.000€ = κόκκινο για έλεγχο. 
Η Α.Α.Δ.Ε δίνει περιθώριο στην οντότητα πλέον με τον Α.Φ.Μ ν1 με το πέρας της απλογραφικής 
περιόδου (ανεξάρτητα του λογιστικού συστήματος που τηρεί),  60 ημέρες να έρθει σε επαφή με 
τον ή τους εκδότες που δεν διαβίβασαν σύνοψη στην myDATA για τα παραστατικά εξόδων που 
έχει συμπεριλάβει στην δήλωση Φ2, ώστε να τον πιέσει να τα διαβιβάσει στην myDATA. 
Σε περίπτωση που ο-οι Εκδότης-ες διαβιβάσουν εκπρόθεσμα στην myDATA όλα καλώς. 
Σε περίπτωση που ο-οι Εκδότης-ες ΔΕΝ διαβιβάσουν εκπρόθεσμα στην myDATA όλα 
καθόλου καλώς. Στην περίπτωση αυτή η Α.Α.Δ.Ε θα φροντίσει να διευκρινήσει ηλεκτρονικά  
αν :
1.Η οντότητα κάνει απόκρυψη εσόδων (π-Ε = Περίπτωση Εκδότη) Α. τρόπος φοροδιαφυγής. 
2.Η οντότητα παρουσιάζει ψεύτικα έσοδα (π-Λ = Περίπτωση Λήπτη) Β. τρόπος φοροδιαφυγής. 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

CEO & I-SPIRIT SOFTWARE COFOUNDER 

Με αυτόν τον τρόπο η Α.Α.Δ.Ε υποχρεώνει τον λήπτη να διαβιβάσει την παράλειψη ή την 
απόκλιση διαβίβασης του εκδότη ώστε να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Όταν διαβιβάσει ο λήπτης 
τότε ο εκδότης έχει δύο επιλογές:
1.Να αποδεχθεί την παράλειψη ή την απόκλιση.
2.Να απορρίψει την παράλειψη ή την απόκλιση.
Αν απορρίψει την παράλειψη ή την απόκλιση ο εκδότης, τότε η Α.Α.Δ.Ε θα αρχίσει να 
υποψιάζεται τον β τρόπο φοροδιαφυγής, δηλαδή ότι η οντότητα παρουσιάζει ψεύτικα έσοδα 
(π-Λ = Περίπτωση Λήπτη). Σε αυτήν την περίπτωση θα καλέσει και τα δύο μέρη να 
τεκμηριώσουν την αθωότητά τους (πχ αν υπάρχει σύμβαση, αν υπάρχει κατάθεση τραπεζική 
από τον λήπτη  σχετική αλληλογραφία κοκ)
Αν δεχθεί την παράλειψη ο εκδότης και ΔΕΝ έχει συμπεριλάβει τα έσοδα στην δήλωση Φ2 από 
την πλευρά των εισροών, τότε η Α.Α.Δ.Ε θα είναι σίγουρη ότι η οντότητα κάνει απόκρυψη 
εσόδων (π-Ε = Περίπτωση Εκδότη)  και θα πράξει ανάλογα. 
Αν δεχθεί την παράλειψη ο εκδότης και έχει συμπεριλάβει τα έσοδα στην δήλωση Φ2 από την 
πλευρά των εισροών, τότε η Α.Α.Δ.Ε θα βεβαιώσει πρόστιμο για εκπρόθεσμη διαβίβαση (έως 
σήμερα 05/11/2022 δεν έχει θεσμοθετηθεί).  
Τα λογιστήρια πρέπει να λάβουν σοβαρά την διαβίβαση εσόδων και τον έλεγχο στα 
αντικριζόμενα παραστατικά (= παραστατικά χονδρικής εσωτερικού) που έχουν  καταχωρήσει 
για την  οντότητα και τα έχουν συμπεριλάβει στην δήλωση Φ2.  Μην ξεχνάμε ότι με την 
myDATA οι προ-συμπληρωμένες δηλώσεις Φ.Π.Α, όπως και η πληροφορία για τέτοιες 
ασυμφωνίες στην Α.Α.Δ.Ε είναι πλέον εύκολη  υπόθεση.  
Οι παραλείψεις αποκλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο αφορούν το 2022 και μετά. Για το 2021 
είναι μεν μαζικές αλλά δεν σημαίνει ότι η φιλοσοφία ελέγχου διαφέρει. 

Το συνολικό κείμενο με παραδείγματα, πίνακες και λογιστικές εγγραφές, έχει συμπεριληφθεί 
στο βιβλίο «myDATA Λογιστής και Επιχείρηση 2η Έκδοση» των συγγραφέων Νικόλαου 
Σπυρόπουλου και Μιχάλη Πόλυγγερ που θα διατεθεί από την Εκδοτική Accounting Software 
®. Οι ανωτέρω αυτοματισμοί για την αυτοματοποιημένη μηχανογραφική αντιμετώπιση 
(έλεγχος και διόρθωση) σε παραλήψεις, αποκλίσεις και λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης 
έχουν υλοποιηθεί στην εφαρμογή i-spirit λογιστική σουίτα που θα διατεθεί στα λογιστικά 
γραφεία. 
Πηγή : Σπυρόπουλος Νικόλαος – Προγραμματιστής Αναλυτής και cofounder της i-spirit 
Software.
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Η ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

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

Η στήλη αυτή έχει σκοπό να καταδείξει τα προβλήματα που συναντά ο πολίτης στις σχέσεις του 
με το κράτος. Προβλήματα τα οποία οι λογιστές βιώνουμε καθημερινά, εκπροσωπώντας στις 
εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, πολίτες και επιχειρήσεις. 
Διαπιστώνω όμως ότι δημιουργείται μια παρανόηση: ότι δήθεν γκρινιάζω επειδή υπάρχουν 
προβλήματα και ότι επιζητώ μια ουτοπία, ένα δημόσιο χωρίς αυτά. Ίσα-ίσα συμβαίνει το 
ακριβώς αντίθετο. Αναγνωρίζω ότι τα προβλήματα είναι αναπόφευκτα, ειδικά όταν 
βρισκόμαστε στην φάση ενός τεράστιου μετασχηματισμού από τις συμβατικές στις ψηφιακές 
διαδικασίες. Η κριτική μου δεν είναι στην ύπαρξη των προβλημάτων. Αυτό που θέλω να 
καταδείξω είναι η πλήρης αδιαφορία της διοίκησης να εντοπίζει τα προβλήματα και να τα 
λύνει. Η διοίκηση είναι που θεωρεί τα προβλήματα και τα λάθη ανεπίτρεπτα, με αποτέλεσμα 
να παριστάνει ότι δεν υπάρχουν. Αυτό όχι μόνο δεν της επιτρέπει να τα λύνει, αλλά και της 
δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι τα υψηλά πρόστιμα είναι δίκαια και όχι τιμωρητικά. 
Ας καταδείξουμε δυο εμβληματικές περιπτώσεις:

1.Επιχείρηση καλείται να επιστρέψει ολόκληρη την επιστρεπτέα προκαταβολή 5 και μάλιστα 
με τόκο, επειδή έκανε το λάθος να απασχολήσει περισσότερο προσωπικό από αυτό που 
όριζαν οι διατάξεις! Την 1η Μαρίου η επιχείρηση απασχολούσε 10 άτομα προσωπικό. Τον 
Απρίλιο δύο εργαζόμενοι αποχώρησαν, καθώς έληξε ο χρόνος σύμβασής τους. Τον Μάιο, 
άλλοι δύο εργαζόμενοι, αποχώρησαν οικειοθελώς. Είναι σαφές ότι καμία από αυτές τις 
τέσσερις αποχωρήσεις δεν συνιστούν μείωση προσωπικού. Αν λοιπόν η επιχείρηση μετά από 
αυτές, έμενε ως είχε, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Όμως τον Σεπτέμβριο προχώρησε σε μια 
πρόσληψη αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Τον Οκτώβριο σε άλλη μία. Είχε λοιπόν 
δύο επιπλέον άτομα απ΄ όσα απαιτούσε η διατήρηση προσωπικού. Στις 3 Νοεμβρίου 
προχωρά σε μία απόλυση. Αυτό το γεγονός την κόβει από την επιστρεπτέα 5, μολονότι 
απασχολεί ένα άτομο επιπλέον. Το σύστημα νομίζει ότι δεν κράτησε το προσωπικό που 
έπρεπε, γιατί δεν διατήρησε μέχρι τον Μάρτιο του 2021 το προσωπικό που είχε 1η Νοεμβρίου 
του 2020. Υπάρχει πρόβλεψη όμως στον νόμο, ότι αν την 1η Νοεμβρίου του 2020 
απασχολούσε περισσότερο προσωπικό απ΄ ότι την 1η Μαρτίου του 2020, τότε η διατήρηση 
πρέπει να γίνει με το προσωπικό της 1ης Μαρτίου. Αν και πράγματι την 1η Νοεμβρίου η 
επιχείρηση είχε δύο επιπλέον άτομα, το σύστημα δεν το αναγνωρίζει, γιατί συμπεριλαμβάνει 
στο προσωπικό της 1ης Μαρτίου τα τέσσερα άτομα των οποίων η σύμβαση έληξε ή 
παραιτήθηκαν. 

2.Διακοπή εργασιών στην εφορία:
2.1.Προ ψηφιακού μετασχηματισμού: πήγαινες στην εφορία με τα δικαιολογητικά, χωρίς 
ραντεβού, όποτε μπορούσες, έκανες μια αίτηση και περνούσες απ΄όλα τα τμήματα να 
διαπιστώσουν αν υπήρχαν εκκρεμότητες που θα έπρεπε να διευθετηθούν πριν την διακοπή. 
2.2.Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλά Ελληνικά: κάνεις αίτηση στο My AADE «τα αιτήματά 
μου». Σου απαντά η Δ.Ο.Υ., ενίοτε και μετά από τρεις μήνες, ότι θα περάσεις την συγκεκριμένη 
ημερομηνία και ώρα. Πας στο προγραμματισμένο ραντεβού και σου δίνουν ένα χαρτί, για να 
περάσεις απ΄όλα τα τμήματα! Και αν υπάρχει εκκρεμότητα, σου λένε να την λύσεις και να 
επιστρέψεις, χωρίς ραντεβού. Και όταν λύνεις την εκκρεμότητα και πας για την διακοπή, δεν 
ξέρεις αν θα εξυπηρετηθείς, γιατί τα ραντεβού έχουν προτεραιότητα.
2.3.Πώς θα ήταν η ψηφιακή διαδικασία σε μια φυσιολογική χώρα: θα έκανες την αίτηση 
ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας και η Δ.Ο.Υ. θα σε ενημέρωνε ηλεκτρονικά ότι υπάρχουν 
αυτές και αυτές οι εκκρεμότητες. Θα λυνόντουσαν οι εκκρεμότητες όσες μπορούσαν 
ηλεκτρονικά όσες θα έπρεπε με επιτόπια παρουσία και μετά θα προχωρούσαμε σε διακοπή 
εργασιών με ηλεκτρονική διαδικασία.
 
Δυο εμβληματικές περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να λυθούν πολύ απλά. Θα αρκούσε 
μόνο η διοίκηση να είχε διαδικασία εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων. Αντ’ αυτών, 
θεωρεί υποχρέωσή της να παριστάνει ότι είναι αλάθητη και ότι όποιος επισημαίνει λάθη, έχει 
κάποιον πονηρό σκοπό. 
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

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

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕ 
ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Ο καινούργιος κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων είναι πλέον μαζί μας και πλέον είναι 
μια μεγάλη απειλή για περίπου  4 εκατομμύρια πολίτες και νομικά πρόσωπα που οφείλουν
Συγκεκριμένα το σύνολο των οφειλετών προς την εφορία ανέρχεται σε 4.230.900 
φορολογούμενους. Από αυτούς, οι 1.966.599 είναι οφειλέτες με μεγαλύτερα ποσά αρα θα 
ληφθούν  αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ενώ οι υπόλοιποι,  έχουν μικρά ληξιπρόθεσμα χρέη 
.
Εδώ φυσικά μπαίνει το ερώτημα αν οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ωφελούν 
τελικά το δημόσιο;
Αν αναζητήσουμε την ιστορικότητα του μέτρου θα δούμε ότι η κατάσχεση των τραπεζικών 
λογαριασμών από το δημόσιο εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στην διάρκεια της 
παρατεταμένης κρίσης στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και αποφασίσθηκε σαν μέτρο 
για την διασφάλιση των συμφερόντων  του δημοσίου .
Ήταν μία περίοδος όπου  οι επιχειρήσεις έκλειναν η μία μετά την άλλη, τα πάντα κατέρρεαν και 
γενικότερα ήταν  μία πολύ δύσκολη περίοδος και για την χώρα ,ενώ η επόμενη μέρα φαινόταν 
πολύ μακριά  και αυτός ήταν ένας τρόπος άμυνας του δημοσίου για να εξασφαλίσει έστω και 
ένα μικρό ποσό πριν  κλείσει η επιχείρηση.
Το αν το μέτρο απέδωσε έσοδα στο δημόσιο είναι κάτι που οι αρμόδιοι γνωρίζουν καλύτερα 
απο εμάς,προβλήματα πάντως σε επιχειρήσεις  στα φυσικά πρόσωπα και στα νοικοκυριά 
δημιούργησε πολλά .
Πάντως είναι ένα μέτρο κατά τις επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξης και αποτρέπει και 
ξένους επιχειρηματίες να επενδύσουν, ενώ η μετατροπή του διαχειριστή ΕΠΕ και Ικε και του 
διευθύνοντος συμβούλου της ΑΕ σε ομόρρυθμο ουσιαστικά μέλος της επιχείρησης .αποτρέπει 
και τους επενδυτές στο επιχειρείν αλλά και τα στελέχη της ελληνικής αγοράς να αναλάβουν 
θέσεις ευθύνης σε εταιρείες που επενδύουν στην Ελλάδα μια και απειλείται η προσωπική τους 
περιουσία ανά πάσα στιγμή καθώς και η προσωπική τους ελευθερία
Σε αυτό το σημείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε ότι  όσες επιχειρήσεις παρέμειναν στην 
αγορά ακόμη και με οφειλές και κατάφεραν να συνεχίσουν να λειτουργούν και αυτή τη στιγμή 
περιμένουν τούς ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ με δημόσιο και τράπεζες για  να 
πληρώσουν τις οφειλές τους να τις εντάξουν στο cash flow τους και να προχωρήσουν και 
αυτές μπροστά.
Όλες αυτές οι επιχειρήσεις παράγουν έργο, απασχολούν προσωπικό και προσπαθούν να 
παραμείνουν ενεργές μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει βομβαρδισθεί από τον covid 19, την 
ενεργειακή κρίση και όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτή την στιγμή, που οφείλονται σε 
απρόσμενα παγκόσμια γεγονότα .
Είναι λοιπόν απόλυτα λογικό να έχουν προβλήματα ρευστότητας και να καθυστερούν 
πληρωμές αφού οι εισπράξεις τους έχουν σοβαρές καθυστερήσεις και τα cash flow και τα 
budget τους έχουν σημαντικές υστερήσεις και αποκλίσεις.
Αυτή  την στιγμή μία  δέσμευση  λογαριασμού τις οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο, με όσες συνέπειες 
έχει αυτό  για την επιχείρηση , για τους εργαζόμενους , για τους προμηθευτές , άλλα κυρίως  
για το δημόσιο που την επέβαλε, το οποίο με τον ξαφνικό θάνατο της επιχείρησης σίγουρα θα 
χάσει τα χρήματα του.
Υπάρχει και κάτι πολύ παράδοξο το οποίο λέει ότι στην  περίπτωση που ρυθμίσουν τις οφειλές 
τους, το ποσό δέσμευσης παραμένει μέχρι την εξόφληση του 75% της οφειλής, ενώ η 
περίπτωση για μείωση του ποσοστού είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί κυρίως λόγω του 
αυστηρού νομοθετικού πλαισίου που ισχύει .
Δημιουργείται όμως εύλογα το εξής ερώτημα:
Μια επιχείρηση χρειάζεται κεφάλαιο για να λειτουργήσει ώστε να καλύψει τις σταθερές και 
μεταβλητές δαπάνες.

Αυτής της μορφής η δέσμευση την οδηγεί μαθηματικά σε κλείσιμο και αφήνει εργαζόμενους 
απλήρωτους και στην συνέχεια άνεργους , άρα αυξάνει την ανεργία, αφήνει προμηθευτές 
απλήρωτους, άρα δημιουργεί προβλήματα και σε άλλες επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα και το 
δημόσιο είναι σίγουρο ότι θα χάσει τα χρήματα του, αφού μία επιχείρηση που δεν παράγει 
έργο φυσικά δεν μπορεί να πουλήσει, να εισπράξει και να πληρώσει.
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν  θα έπρεπε η διοίκηση να τροποποιήσει την νομοθεσία σε 
συσχετισμό με τις ρυθμίσεις, δηλαδή αυτό το 75% να σταματά να  ισχύει μόλις ρυθμίσει η 
επιχείρηση.
Επίσης μήπως πρέπει να επανέλθουν οι 120 δόσεις ή ίσως να γίνουν και 150 ώστε να 
μπορέσει να εισπράττει το δημόσιο λιγότερα μέν αλλά σίγουρα. 
Ας δούμε όμως τι προβλέπει ο ΚΕΔΕ για τίς κατασχέσεις χρημάτων 

Α. ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Οι κατασχέσεις των ακινήτων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και αποτελεί την τέλευταίο 
λύση για το δημόσιο και εφαρμόζεται μόνο σε για μεγάλες οφειλές.
Βέβαια με βάση το νόμο το ποσό που προβλέπεται να ενεργοποιούνται οι κατασχέσεις και οι 
πλειστηριασμοί είναι τα 500 ευρώ κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην πράξη 

Β.ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Η ΑΑΔΕ συνήθως προχωρά στίς  κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών και επίσης 
εφαρμόζει το μέτρο της κατάσχεσης είς χείρας τρίτων .

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η κατάσχεση  των χρημάτων, του οφειλέτη του Δημοσίου που βρίσκονται στα χέρια του τρίτου 
ή όσων αυτός οφείλει προς τον οφειλέτη, διενεργείται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ με 
κατασχετήριο, μη κοινοποιούμενο στον οφειλέτη, το οποίο περιέχει:

οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση , ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση καθώς και τον 
πίνακα χρεών του οφειλέτη ή ταυτότητα οφειλής του κατασχετηρίου, η οποία συνιστά τον 
μοναδικό κωδικό αριθμό ανά κατασχετήριο αίτημα και συνδέεται μονοσήμαντα με τον 
πίνακα, χρονολογία και υπογραφή του κατάσχοντας.
ΠΡΟΣΟΧΗ Με το κατασχετήριο ο τρίτος καλείται εντός οκτώ (8) ημερών να καταθέσει στην 
υπηρεσία της ΑΑΔΕ που επέβαλε την κατάσχεση ή σε τραπεζικό λογαριασμό του Δημοσίου τα 
χρήματα που οφείλει στον οφειλέτη του Δημοσίου, και, εάν πρόκειται για κινητά πράγματα, να 
παραδώσει αυτά στον συμβολαιογράφο ή τον φύλακα που ορίζεται στο κατασχετήριο.
Η κοινοποίηση του κατασχετηρίου στον τρίτο επιφέρει αυτοδικαίως από την ημέρα που 
διενεργείται τα αποτελέσματα της αναγκαστικής εκχώρησης και αυτός δεν μπορεί να 
αποδώσει στον οφειλέτη του Δημοσίου τα κατασχεμένα χρήματα ή πράγματα ούτε να 
συμψηφίσει ανταπαιτήσεις του μεταγενέστερες της κατάσχεσης.

κεντρικό κατάστημα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημά τους και μπορεί να περιέχει 
περισσότερους οφειλέτες του Δημοσίου.
Στο κατασχετήριο επισυνάπτεται για κάθε οφειλέτη, πίνακας στον οποίο αναφέρονται το είδος 
και το ποσό κάθε οφειλής, καθώς και ο αριθμός και η χρονολογία βεβαίωσης ή τα στοιχεία της 
καταχώρισης του νόμιμου-εκτελεστού τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ.
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Η δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος, γίνεται κοινή για όλους τους οφειλέτες του 
κατασχετηρίου εγγράφου και συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του 
τραπεζικού λογαριασμού του κάθε οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν 
από την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου και μιας ημέρας μετά από αυτήν, 
διαφορετικά θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ δήλωση.
Η απόδοση των ποσών στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση γίνεται υποχρεωτικά 
εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος.
Σημειώνεται, πώς δεν επιβάλλεται, κατάσχεση εις χείρας τρίτων, για χρέη έως 50 ευρώ ι.

ΠΟΙΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ ΠΟΣΑ
Ο ΚΕΔΕ προβλέπει τίς εξής  εξαιρέσεις  :

καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό  μηνιαία είναι μικρότερο από 1.000 ευρώ. Στις 
περιπτώσεις  που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το 
Δημόσιο επί του 1/2 του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 
1.500 ευρώ, και τέλος το  συνόλο του παραπάνω ποσόυ απο τα 1500 ευρώ.

Δημόσιο των δικαιούχων αυτών.

κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία ή το επάγγελμα, ενώ επιτρέπεται κατάσχεση επί του 
1/2 αυτών για τα χρέη προς το Δημόσιο των δικαιούχων αυτών.

χρήματος και ιδρύματα πληρωμών είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων 
πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο ίδρυμα.

φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο 

λογαριασμός αυτός.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
Η άρση  κατασχέσεων στα χέρια τρίτων μπορεί να αρθεί εφόσον με βάση τις οδηγίες της 

ΑΑΔΕ στις παρακάτω περιπτώσεις:

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

οφειλής

σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

οποιαδήποτε απαλλαγή, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της προκαταβολής του 

και μη απώλειας αυτής,

οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν αίρονται.
* Η κατάσχεση στα χέρια τρίτων μπορεί να περιορισθεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, μετά 

αιτήματος.
 



ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

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

Η έλευση των ΕΛΠ στα λογιστικά μας δρώμενα, επέφερε σημαντικές αλλαγές, τόσο στη 
λειτουργία των λογιστηρίων, όσο και στις μέχρι τότε καθημερινές μας συνήθειες στον 
εργασιακό μας χώρο.
Νέοι ορισμοί, νέα δεδομένα στη νομολογία και τις φορολογικές προεκτάσεις, ήρθαν να 
αναδείξουν αφενός λογιστικές έννοιες που οι μικρές επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούσαν και 
αφετέρου να φέρουν την απλότητα της Λογιστικής Επιστήμης στο προσκήνιο, σε σχέση με το 
προϋπάρχον πιο τυπολατρικό καθεστώς.
Αν και το πνεύμα του νομοθέτη σε γενικές γραμμές, ήταν να φέρει έναν αέρα ανανέωσης στο 
λογιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, δεν έλειψαν και οι υπερβολές, κατά την άποψη 
πολλών συναδέλφων, που οφείλουμε πάντα να αναφέρουμε.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός σύνθετου πλαισίου λογιστικής παρακολούθησης, ιδίως για 
τα απλογραφικά βιβλία, που αποτελούν και τον κύριο όγκο από την σκοπιά των ελληνικών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι η παρακολούθηση τόσο της λογιστικής, όσο και της 
φορολογικής βάσης των εσόδων και εξόδων.
Για το συγκεκριμένο, ζωτικής σημασίας ζήτημα, υπάρχει πλούσιο υλικό, τόσο σε επίπεδο 
νομολογίας, όσο και αρθρογραφίας. Από την πλευρά μας, όπως κάνουμε πάντα, θα 
προσπαθήσουμε με απλό τρόπο, να το αναδείξουμε, ώστε να γίνει και αντιληπτό σαν τεχνική 
και τρόπος σκέψης και παρουσίασης, ως προς την ορθή απεικόνιση των λογιστικών και 
φορολογικών μας βιβλίων και εντύπων.
Κατ’ αρχάς θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι οι οντότητες, οφείλουν να παρακολουθούν 
τόσο τη λογιστική, όσο και τη φορολογική βάση των εσόδων και εξόδων τους, εφόσον αυτές 
διαφέρουν, με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι 
απαραίτητες πληροφορίες για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη 
σύνταξη φορολογικών δηλώσεων και την διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων.
Τι σημαίνει όμως με απλά λόγια παρακολούθηση της λογιστικής και φορολογικής βάσης;

Πρακτικά λοιπόν, αν ανατρέξουμε στη νομολογία και τους ορισμούς των λογιστικών εννοιών, 
διαπιστώνουμε πως:

Λογιστική βάση είναι η απεικόνιση των εσόδων και εξόδων από την σκοπιά της λογιστικής 
επιστήμης και συγκεκριμένα, υπό το πρίσμα του νόμου 4308/2014.
Φορολογική βάση είναι αντίστοιχα η απεικόνιση των εσόδων και εξόδων, υπό την οπτική της 
φορολογικής διοίκησης και συγκεκριμένα του ν.4172/2013.

Γιατί όμως να διαφέρουν η λογιστική και φορολογική βάση;
Η αλήθεια είναι ότι στις πολύ μικρές οντότητες των ΕΛΠ, οι 2 βάσεις συνήθως ταυτίζονται, εκτός 
ελάχιστων εξαιρέσεων.
Όσο μεγαλύτερο μέγεθος έχει η οντότητα, τόσο συχνότερο είναι το φαινόμενο να διαφέρουν η 
λογιστική και φορολογική βάση, κάνοντας και πιο σύνθετη την ορθή λογιστική 
παρακολούθηση από την πλευρά των συναδέλφων.
Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι οι διαφορές της λογιστικής και 
φορολογικής βάσης, διακρίνονται σε μόνιμες και προσωρινές.
Με βάση την Λογιστική Οδηγία και το παράρτημα του Ν.4308/2014 και με απλά λόγια:
Προσωρινές είναι οι διαφορές που δύνανται να αναστραφούν στο μέλλον, επηρεάζοντας τα 
φορολογικά της αποτελέσματα.
Μόνιμες ή αλλιώς οριστικές είναι οι διαφορές που στην κλειόμενη χρήση επηρεάζουν τα 
φορολογικά αποτελέσματα και συνεπώς δεν μπορούν να αναστραφούν στο μέλλον.

Τεχνικά μιλώντας, οι προσωρινές διαφορές απεικονίζονται μέσω του πίνακα Ε του Ε3, ενώ οι 
οριστικές μέσω του εντύπου φορολογικής αναμόρφωσης δαπανών.
Θα κλείσουμε το άρθρο μας με 2 απλά παραδείγματα που απεικονίζουν τις προσωρινές και 
μόνιμες διαφορές της λογιστικής και φορολογικής βάσης και στο μέλλον θα επανέλθουμε με 
πιο εξειδικευμένα άρθρα, αναλύοντας μεμονωμένες περιπτώσεις για αυτό το πολύ σημαντικό 
ζήτημα.
Α) Παράδειγμα προσωρινών διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης:
Η οντότητα Α, ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία, έχει καταχωρίσει στα λογιστικά της 
βιβλία, με βάση τις αρχές του δεδουλευμένου και της αυτοτέλειας των χρήσεων σαν δαπάνη 
τις ατομικές της ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, για τη χρήση του 2021, με βάση τα 
εκδοθέντα ειδοποιητήρια. Η λογιστική βάση λοιπόν του εξόδου χρήσης των εισφορών θα είναι 
12*220= 2640 ευρώ.
Πέραν της λογιστικής διάστασης του εξόδου αυτού, υπάρχει και η φορολογική του διάσταση, 
με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, Ν.4172/2013 και τις αντίστοιχες εγκυκλίους 
του επί του θέματος. Με βάση λοιπόν τον φορολογικό νομοθέτη, οι ασφαλιστικές εισφορές των 
μη μισθωτών, εκπίπτουν φορολογικά στο έτος καταβολής τους, χωρίς να εξετάζεται αν η 
πληρωμή τους είναι εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, με βάση τις προθεσμίες της ασφαλιστικής 
νομοθεσίας.
Στο παράδειγμα μας, η ατομική επιχείρηση κατέβαλλε για τις εισφορές της 2.000 ευρώ, μέσα 
στο φορολογικό έτος 2021, οι οποίες θα αναγνωριστούν και σαν φορολογικό έξοδο της χρήσης 
αυτής. Υφίσταται λοιπόν μια προσωρινή διαφορά, που μπορεί να αναστραφεί στο μέλλον, 
επηρεάζοντας το φορολογικό αποτέλεσμα μιας επόμενης χρήσης, κατά την οποία θα 
καταβληθούν οι εισφορές (2640-2000=640 ευρώ), που δεν καταβλήθηκαν το έτος 2021.
Η διαφορά αυτή θα απεικονιστεί στο Ε3 του φορολογικού 2021, στον πίνακα Ε, επηρεάζοντας 
το αντίστοιχο φορολογικό αποτέλεσμα και στην ουσία αναγνωρίζοντας ως πραγματικό έξοδο 
φορολογικά το ποσό των 2.000 ευρώ και όχι των 2.640 ευρώ.

Β) Παράδειγμα μόνιμων διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης:
Η οντότητα Α, κατέβαλλε κατά το φορολογικό έτος 2021, ποσό ύψους 7.000 ευρώ, για 
προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες του επιχειρηματία, με αντίστοιχα 
παραστατικά(τιμολόγια).
Οι δαπάνες αυτές καταχωρήθηκαν στα βιβλία σαν λογιστικό έξοδο χρήσης. Παράλληλα όμως 
ο φορολογικός νομοθέτης, δεν αναγνωρίζει τις δαπάνες αυτές, ώστε να διαμορφώσουν το 
φορολογικό αποτέλεσμα (άρθρα 22, 23 Ν.4172/2013). Η τεχνική τακτοποίηση, ουσιαστικά 
αφαίρεσης τους από το φορολογικό αποτέλεσμα θα πραγματοποιηθεί μέσω του εντύπου της 
φορολογικής αναμόρφωσης του Ε3(δαπάνες μη εκπιπτόμενες).
 
Με αυτό τον τρόπο η μη αναγνώριση τους, τακτοποιείται στην κλειόμενη χρήση και η χρονική 
τους διευθέτηση στον παρόντα χρόνο, μη δίνοντας δυνατότητα αναστροφής του φορολογικού 
αποτελέσματος στο μέλλον.
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>Τι είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι μία παράνομη μέθοδος μετατροπής του μαύρου χρήματος σε 
καθαρό – νόμιμο. Μπορεί ακόμα να αναφερθεί και ως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες.
Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προβλέπεται στον 
νόμο 4557/2018, ο οποίος πρόσφατα τροποποιήθηκε από τον νόμο 4816/2021, κατόπιν 
συμμόρφωσης του Έλληνα νομοθέτη με την υπ’ αρ. 1673/2018 (ΕΕ) οδηγία του ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου
Η διαδικασία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος γίνεται με την προσθήκη του μαύρου 
χρήματος (από παράνομες δραστηριότητες) σε νόμιμες συναλλαγές, ώστε αυτό το μαύρο 
(παράνομο) χρήμα στη συνέχεια να μπορεί να δικαιολογηθεί ως καθαρό – νόμιμο.
Με αυτό τον τρόπο τα άτομα που προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις  αποκρύπτουν την 
πραγματική προέλευση αυτών των χρημάτων και εξακολουθούν να τα κρατούν νόμιμα 
πλέον, αφού μπορούν να δικαιολογήσουν το πώς τα απέκτησαν.
Έτσι κάνουν συσσώρευση χρημάτων και μπορούν να αγοράσουν π.χ ένα αυτοκίνητο ή ένα 
σπίτι δικαιολογώντας όλα αυτά τα χρήματα που υπάρχουν στην κατοχή τους, ενώ παράλληλα 
αποκρύπτουν την πραγματική πηγή που τους τα έφερε (ναρκωτικά, εμπόριο όπλων, πορνεία 
κλπ).
Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπορεί να γίνει επίσης και με εικονικές συναλλαγές 
(πειραγμένα νούμερα), με αποτέλεσμα να φορολογηθούν ένα πολύ μικρό μέρος τους, 
δικαιολογώντας παράλληλα ένα πολύ μεγάλο ποσό, για το οποίο θα έπρεπε να φορολογηθούν 
πολύ περισσότερο.

>Τα βασικά στάδια ξεπλύματος του μαύρου χρήματος

ίδρυμα με τη μορφή κατάθεσης. Αυτή η διαδικασία συνήθως γίνεται με τη συνεργασία των 
λεγόμενων «αχυρανθρώπων». Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που στην ουσία δεν έχουν καμία 
ουσιαστική  σχέση με το κύκλωμα απλά εκτελούν εντολές άλλων. Τέτοια άτομα μπορεί να είναι 
υπερήλικες, συνήθως μικροσυνταξιούχοι χωρίς οικονομική επιφάνεια, συγγενείς ατόμων 
των κυκλώματος, οικονομικοί μετανάστες κτλ. Για αυτή τους την εργασία αμείβονται με υψηλά 
ποσά.

επιταγών το μεταφέρουν στους κύριους δικαιούχους.

ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ή ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

       

πηγή προέλευσης. Γίνεται μεταφορά στο εξωτερικό και μετατρέπονται σε εταιρείες, 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα κτλ.

οικονομία καθ΄ όλα νόμιμο. Αυτό γίνεται μέσω επενδύσεων με αγορά έργων τέχνης, 
πωλήσεων ακινήτων, αγορά νέων εταιρειών, κατασκευών κτλ.

>Τα βασικά εργαλεία ξεπλύματος του μαύρου χρήματος
Όπως αναφέρθηκε ήδη, η βασική διαδικασία μετατροπής του μαύρου ή παράνομου χρήματος 

οργανισμών.
Υπάρχουν όμως και μερικές άλλες μέθοδοι ή άλλα εργαλεία ξεπλύματος και νομιμοποίησης 
του μαύρου ή παράνομου χρήματος όπως:
1.Tα κερδισμένα δελτία Τζόκερ, τα λαχεία, τα δελτία στοιχήματος 

2.Τα δάνεια

3.Οι μαζικές αγορές ακινήτων

4.Οι υπεράκτιες – offshore εταιρείες

5.Οι Φορολογικοί Παράδεισοι

6.Το Χρηματιστήριο και ο Χρυσός

7.Τα ψηφιακά νομίσματα 

σε τεχνολογία blocκchain, Ethereum κ.α)

>Τι κάνουν τα κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του μαύρου 
χρήματος
Από το 2018, η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με τους κανόνες αυτούς γίνεται 
δυσκολότερη η απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων μέσω εικονικών εταιρειών και 
αυστηρότεροι οι έλεγχοι όσον αφορά τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου. Ενισχύεται επίσης ο 
ρόλος των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και βελτιώνεται η πρόσβαση και η 
ανταλλαγή πληροφοριών. 

κίνδυνοι από:

συστήματος.
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεγάλη παγίδα η οποία μπορεί να επιφέρει και απόρριψη πιθανής αίτησης σε κάποιο 
κοινοτικό πρόγραμμα είναι το πότε θεωρούμε μια επιχείρηση συνδεδεμένη και πότε 
συνεργαζόμενη. Για αρχή πάμε να αναλύσουμε τι πρεσβεύει η καθεμία.
Συνδεδεμένη επιχείρηση:
Για να ισχύει ο όρος συνδεδεμένη επιχείρηση πρέπει να ισχύει κάτι από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
– Μια επιχείρηση έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων 
μιας άλλης επιχείρησης.
– Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του 
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου μιας άλλης επιχείρησης.
– Μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ασκεί κυρίαρχη επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει 
σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της επιχείρησης 
αυτής.
– Μια επιχείρηση μπορεί, βάσει συμφωνίας, να ελέγχει μόνη της την πλειοψηφία των 
δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.
Κλασικό παράδειγμα αυτής της επιχείρησης είναι η θυγατρική εταιρεία. Εάν μια εταιρεία είναι 
συνδεδεμένη τότε καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΚΑΜΠΑΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Συνεργαζόμενη επιχείρηση:
Για να ισχύει ο όρος συνεργαζόμενη επιχείρηση θα πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
– Συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25%, στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, 
κάποιας άλλης επιχείρησης και/ή κάποια άλλη επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή 
μεγαλύτερο του 25% στη υπό εξέταση επιχείρηση.
– Η επιχείρηση δεν συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, 
ότι τα δικαιώματα ψήφου που έχει η επιχείρηση σε μια άλλη επιχείρηση (ή το αντίστροφο)δεν 
υπερβαίνουν το 50%.
Για την υπαγωγή ή μη μιας συνεργαζόμενης επιχείρησης στην κατηγορία των ΜΜΕ, θα πρέπει 
να προσθέσουμε ένα ποσοστό του αριθμού των απασχολουμένων και των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων της άλλης επιχείρησης στα στοιχεία της υπό εξέτασης 
επιχείρησης. Πρόκειται για το ποσοστό των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου, όποιο είναι 
υψηλότερο, που κατέχει η υπό εξέταση επιχείρηση σε μια άλλη επιχείρηση

ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ

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

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

Από 20 χρόνια σε 10 μειώνεται ο χρόνος που έχει στην διάθεση του ο ΕΦΚΑ να βεβαιώσει και 
να εισπράξει απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν.
Η παραγραφή ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο 
παρασχέθηκε η εργασία/υπηρεσία, που υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση. 
Εάν περάσουν 10 χρόνια, εάν δηλαδή παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου του δέκατου έτους μετά 
από το έτος στο οποίο παρασχέθηκε η εργασία/υπηρεσία, χωρίς ο ασφαλισμένος (ή ο 
εργοδότης) να έχει ειδοποιηθεί με κάποιον τρόπο για την οφειλή του εντός της 10ετίας, αυτή 
παραγράφεται.
Πότε δεν ισχύει η παραγραφή
 Όταν ο ΕΦΚΑ (ή το ΚΕΑΟ) ειδοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλισμένο για την 
οφειλή: 
 1. Με δικαστικό επιμελητή/ κλητήρα
 2. Επιστολή
 3. Ηλεκτρονική ειδοποίηση
 4. Με μέτρα διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξή της (κοινοποίηση ατομικής βεβαίωσης, 
κατάσχεση, πλειστηριασμός κ.λπ.)

Οφειλές για τις οποίες παρήλθε ο χρόνος παραγραφής χωρίς να έχει μεσολαβήσει γεγονός 
που διακόπτει την παραγραφή, θεωρούνται παραγεγραμμένες , ακόμη και αν έχει 
κοινοποιηθεί ατομική ειδοποίηση ή έχει γίνει καταβολή έναντι της βεβαιωθείσας οφειλής ή η 
οφειλή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής.
Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, που οι οφειλές τους έχουν παραγραφεί δικαιούνται, μετά από 
αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, να ζητήσουν 
τον συνυπολογισμό, τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος όσο και για 
την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, του συνόλου ή μέρους του ασφαλιστικού 
χρόνου, για τον οποίο οι αξιώσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν 
για την είσπραξη απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έχουν 
παραγραφεί.
Η παρούσα εφαρμόζεται και επί διαδοχικής ασφάλισης, ακόμα και αν ο τελευταίος 
ασφαλιστικός φορέας, ο οποίος απονέμει τη σύνταξη, είναι φορέας ασφάλισης μισθωτών.



21.11.2022  #32 /.9

ECONOMIC REVIEWS AND ANΑLYSIS

www.paelo.grΠανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
«MASTER»  ΣΤΟ ΕΚΠΑ ΚΑΙ  I.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  
ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΜΕΤΑΧΕΊΡΙΣΗ

Α. Λειτουργία του blockchain
Οι συναλλαγές που γίνονται παγκοσμίως με τη χρήση κρυπτονομισμάτων, επιβεβαιώνονται
«καταχωρούμενες» μέσα από τυχαίους υπολογιστές χρηστών, συνδεδεμένους στο διαδίκτυο,
που εξακριβώνουν τις ψηφιακές υπογραφές και κλειδιά. Κάθε «εγκεκριμένη» συναλλαγή 
μπαίνει σε ένα «πακέτο- μπλοκ» (blog), μαζί με τις άλλες ολοκληρωμένες συναλλαγές.
Έτσι, σχηματίζεται το λεγόμενο blockchain. Όποτε συμπληρώνεται ένα μπλοκ 
ολοκληρωμένων συναλλαγών, εκδίδεται συγκεκριμένος αριθμός νέων κρυπτονομισμάτων 
(π.χ.bitcoins). Τις μονάδες αυτές των κρυπτονομισμάτων τις μοιράζονται οι χρήστες των 
υπολογιστών που πραγματοποίησαν την εξακρίβωση. Η διαδικασία αυτή αποκαλείται 
εξόρυξη (mining).
Τα κρυπτονομίσματα θεωρούνται ως το πιο δημοκρατικό μέσο συναλλαγής, γιατί ουσιαστικά 
τους κανόνες τούς βάζουν οι ίδιοι οι χρήστες.

Β. Είδη κρυπτονομισμάτων και διαχρονική πορεία του bitcoin
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 8.000 διαφορετικά κρυπτονομίσματα. Μερικά από τα πιο
γνωστά κρυπτονομίσματα σήμερα είναι το bitcoin, το ethereum, το ripple, το litecoin και 
πολλά άλλα.
Το πρώτο πετυχημένο κρυπτονόμισμα που παρουσιάστηκε από το 2009 είναι το bitcoin. Το 
2014 και το 2015, μπορούσε να το αγοράσει κάποιος κατά μέσο όρο, σε τιμή κάτω από 500 
δολάρια. Το 2016, άρχιζε να παρουσιάζει μια ανοδική πορεία και στις αρχές του 2017, άρχισε 
να ξεπερνάει τα 1.000 δολάρια. Από το καλοκαίρι του 2017, η τιμή αρχικά διπλασιάστηκε, 
ξεπερνώντας τα 2.000δολάρια, ενώ φτάνοντας το Σεπτέμβρη του 2017, το 1 bitcoin άξιζε κοντά 
5.000 δολάρια. Ωστόσο, το επόμενο και τελευταίο τρίμηνο του 2017, φαίνεται να είναι το 
αποκορύφωμα του bitcoin, καθώς στα μέσα Δεκεμβρίου, η τιμή του ξεπέρασε οριακά τα 
20.000 δολάρια στιγμιαία. 
Ύστερα από αυτήν την τρομερή άνοδο, άρχισε να μειώνεται, ακολουθώντας μια σταθερή 
πορεία στα 13.000-13.500 δολάρια. Έτσι, όποιος είχε αγοράσει bitcoin το διάστημα 2014-2015, 
τώρα θα μπορούσε να τα πουλήσει σε τιμή περίπου 40 φορές υψηλότερη. 
Με βάση τα παραπάνω αλλά και από αρκετές μαρτυρίες διεθνώς, τα κρυπτονομίσματα 
λειτουργούν μέχρι στιγμής κερδοσκοπικά. Άλλες απόψεις, θεωρούν ότι τα κρυπτονομίσματα 
στηρίζουν τις παράνομες δραστηριότητες και τη φοροδιαφυγή εξαιτίας της ανωνυμίας και της 
απουσίας της κεντρικής αρχής ελέγχου. Το μόνο σίγουρο που μπορούμε να συμπεράνουμε 
μέχρι στιγμής, είναι ότι πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που είναι αρκετά ευμετάβλητα, έτσι 
ώστε να αντικαταστήσουν το «παραδοσιακό χρήμα».
Γ. Έννοια του Κρυπτονομίσματος (cryptocurrency)
Τα κρυπτονομίσματα είναι ψηφιακά ή εικονικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία λειτουργούν ως 
μέσο συναλλαγών, όπως δηλαδή ένα οποιοδήποτε νόμισμα. Δηλαδή, τείνει να πάρει την 
μορφή χρήματος. Το βασικό όμως στοιχείο ενός κρυπτονομίσματος, είναι ότι στηρίζεται στις 
αρχές της κρυπτογραφίας (cryptography), μιας μεθόδου που δεν επιτρέπει σε τρίτα πρόσωπα 
να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία.
Η λειτουργία των κρυπτονομισμάτων βασίζεται σε ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα και σε ένα
αποκεντρωμένο νομισματικό σύστημα για το οποίο δεν υπάρχει κάποια κεντρική αρχή να το
χειραγωγεί και να το ελέγχει. Στα κυρίαρχα νομίσματα, όπως το δολάριο και το ευρώ, 
υπάρχουν κεντρικές αρχές όπως π.χ. η κεντρική τράπεζα, η κυβέρνηση κ.λπ. που καθορίζουν 
και ελέγχουν το νόμισμα.
Ωστόσο, παρόλο που δεν υπάρχει κάποια κεντρική αρχή να εκδίδει το κρυπτονόμισμα, αυτοί 
που στην ουσία το εκδίδουν, είναι οι λεγόμενοι «miners», δηλαδή άτομα που χρησιμοποιούν 
τη τεχνολογία των υπολογιστών για να εκδώσουν κάποια «εικονική» ποσότητα 
κρυπτονομισμάτων.

 

 
Δ. Βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία των κρυπτονομισμάτων
Τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία ενός κρυπτονομίσματος συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1. Απουσία κεντρικής αρχής εκδόσεως.
2. Ανωνυμία συναλλαγών και χρήση δίχως προσωπικά στοιχεία.
3. Μικρό κόστος συναλλαγών, χωρίς δέσμευση ποσού.
4. Αποστολή κρυπτονομίσματος, δίχως περιορισμό τόπου και χρόνου.
5. Το απόθεμα των κρυπτονομισμάτων είναι γνωστό σε όλους και οποιοσδήποτε μπορεί να 
συμμετέχει στην έκδοσή του.
6. Χρήση της τεχνολογίας για την απλούστευση και βελτίωση.

Συμπερασματικά, το κρυπτονόμισμα έχει αρκετά στοιχεία του χρήματος και υπάρχουν ήδη 
επιχειρήσεις και ηλεκτρονικά καταστήματα που το δέχονται σαν χρήμα για τις αγορές.
Όμως, η πορεία μέχρι τώρα, μας δείχνει ότι το κρυπτονόμισμα έχει μορφή περιουσιακού 
στοιχείου με κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Ε. Λογιστικός χειρισμός των Κρυπτονομισμάτων (Σ.ΛΟ.Τ. 104 ΕΞ 27.02.2018)
Το Σ.ΛΟ.Τ. απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που ετέθη «για το πώς λογιστικά θα 
απεικονισθούν τα κρυπτονομίσματα στα λογιστικά αρχεία και βιβλία της οντότητας», εξέδωσε 
την Γνωμ. 104 ΕΞ 27.02.2018. Βάσει της σχετικής απάντησης από τον Σ.ΛΟ.Τ. ,δεν υπάρχουν 
αυτή την στιγμή λογιστικοί κανόνες καταχώρισης και αποτίμησης κρυπτονομισμάτων 
(ψηφιακού νομίσματος), είτε στα Ε.Λ.Π., είτε στα Δ.Π.Χ.Α., είτε στα λογιστικά πρότυπα των ΗΠΑ, 
παρά την εξάπλωση της χρήσης των κρυπτονομισμάτων τα τελευταία χρόνια. Όπως είναι 
γνωστό το κρυπτονόμισμα αποτελεί μέσο συναλλαγής, χωρίς φυσική υπόσταση, ενώ οι 
πράξεις γίνονται σε ψηφιακή μορφή.
Δεν βασίζεται στην ισοτιμία ενός άλλου νομίσματος ούτε παρέχεται εξασφάλιση από κεντρική
τράπεζα ή κράτος.

Μέχρι να καθιερωθούν από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς λογιστικοί κανόνες 
αντιμετώπισης του θέματος, ο Σ.ΛΟ.Τ. προτείνει το κρυπτονόμισμα να αντιμετωπίζεται 
λογιστικά ως ακολούθως:
α) ως απόθεμα, εφόσον προορίζεται για πώληση στη συνήθη δραστηριότητα της οικονομικής 
οντότητας. Στην περίπτωση αυτή, τόσο στο πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α., όσο και στο πλαίσιο των 
Ε.Λ.Π. αποτιμάται στο κόστος (κόστος κτήσεως μείον σωρευμένες ζημίες απομείωσης), ή
β) ως άυλο περιουσιακό στοιχείο, εφόσον κατέχεται ως επένδυση.
Στην περίπτωση αυτή:
i) στο πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α. μπορεί να αποτιμάται, είτε στο αποσβέσιμο κόστος (κόστοςκτήσεως 
μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης), είτε στην εύλογη αξία και
ii) στο πλαίσιο των Ε.Λ.Π. αποτιμάται στο αποσβέσιμο κόστος.
Σημείωση:
Η επιλογή ανήκει στην οικονομική οντότητα, η οποία θα πρέπει να αξιολογεί τις, κατά 
περίπτωση, υφιστάμενες συνθήκες και ιδιαιτερότητες. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται, στις 
επεξηγηματικές σημειώσεις (προσάρτημα) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, να 
παρατίθεται εκτενής γνωστοποίηση των λογιστικών κανόνων που ακολούθησε η οικονομική 
οντότητα για τη λογιστική αντιμετώπιση του ψηφιακού νομίσματος και επαρκής αιτιολόγηση 
της σχετικής επιλογής της.
Ε.1. Λογιστικός χειρισμός «Εισφοράς Μετοχικού Κεφαλαίου σε Κρυπτονόμισμα»
(Σ.ΛΟΤ.Γνωμ. 224 ΕΞ 27.03.2018)
Το Σ.ΛΟ.Τ. απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που ετέθη «για το πώς λογιστικά θα απεικονισθεί 
η εισφορά μετοχικού κεφαλαίου σε κρυπτονόμισμα», εξέδωσε την Γνωμ. 224 ΕΞ 27.03.2018.
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Βάσει της σχετικής απάντησης από τον Σ.ΛΟ.Τ., η εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου με 
κρυπτονόμισμα αποτελεί, επί της ουσίας, εισφορά σε είδος. Με δεδομένο ότι το άρθρο 12 
παράγραφος 1 του Ν. 2190/1920 αναφέρει ότι «Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου 
δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος» συμπεραίνουμε ότι δεν μπορεί να γίνει 
μερική εισφορά μετοχικού κεφαλαίου με κρυπτονόμισμα.
Σε περίπτωση που γίνει συνολική εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου με κρυπτονόμισμα, άρα 
σε είδος, απαιτείται η εκτίμηση της εισφοράς από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του άρθρου 
9 του Ν. 2190/1920.
Επισήμανσεις :

εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 45481

ΣΤ. Φορολογικός χειρισμός των Κρυπτονομισμάτων

ΣΤ.1 Επένδυση στην αγορά των Κρυπτονομισμάτων (Φυσικό επιχειρηματική δραστηριότητα, 
Νομικό ή Νομική Οντότητα)

Η επένδυση στην αγορά κρυπτονομισμάτων περιλαμβάνει :

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 ορίζεται:
«1.Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις 

αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.......................................»
Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 47 (Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα) 

από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του 
άρθρου 45
(Υποκείμενα του φόρου).
Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' («Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα») του 

συντάσσεται έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους 
πιστοποιημένους εκτιμητές.

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου τίθεται ο κανόνας ότι τα νομικά πρόσωπα και οι 
νομικές οντότητες ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 

Βάσει των ανωτέρω, τα κέρδη από επένδυση στην αγορά των κρυπτονομισμάτων (εξόρυξη, 

με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του ν. 4172/2013 και φορολογούνται ανάλογα , με 

ΣΤ.2 Επένδυση στην αγορά των Κρυπτονομισμάτων
(Φυσικό Πρόσωπο χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα)

Η επένδυση στην αγορά κρυπτονομισμάτων από Φυσικό Πρόσωπο χωρίς επιχειρηματική 
δραστηριότητα περιλαμβάνει:

Με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4172/013 (Κ.Φ.Ε. ) προσδιορίζεται το εισόδημα που 
προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων και επιχείρησης.

Ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν.4172/013 προβλέπεται ότι 
οι τίτλοι κατά τη μεταβίβαση των οποίων τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν υπεραξία από 
μεταβίβαση κεφαλαίου, εφόσον η εν λόγω πράξη δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επιπλέον ορίζεται ότι, εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου θεωρείται και η 
μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης.

α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
γ) 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

ε)κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή 
επάγγελμα,
στ) κοινοπραξίες,

Πιο συγκεκριμένα τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.4172/2013 ορίζουν τα εξής:
«1. Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς 
και μεταβίβασης ολόκληρης της επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών 
προσώπων, (εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα): 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
ε) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
2. Ως παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της 

...............................................................................................................................................................
β) Κάθε άλλη σύμβαση που προσιδιάζει στις ανωτέρω, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, στο κατά
πόσον προσδιορίζεται με αναφορά σε άλλους υποκείμενους τίτλους, είναι διαπραγματεύσιμη 
σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), υπόκειται σε 
εκκαθάριση με μετρητά διαθέσιμα ή φυσική παράδοση (πλην παραδόσεων λόγω αδυναμίας 
πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης, καθώς και παραδόσεων 
που προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς) ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων 
γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.
Με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 42 του Ν.4172/2013 , προσδιορίζεται η υπεραξία που
αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή τίτλων της παρ. 1 του

και της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος. Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την 

3. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος 

............................................................................................................».

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1032/2015, ορίζεται ότι:
«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν.4172/2013 , κάθε 

............................................................................................................
ε) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

............................................................................................................
4. Το εισόδημα από τη μεταβίβαση τίτλων της παρ. 1 του άρθρου 42, φορολογείται, 
προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα, με συντελεστή 15% σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 43 του N. 4172/2013 , χωρίς να απαιτείται κατά το χρόνο της μεταβίβασης η υποβολή 
δήλωσης, όπως ίσχυε με τις προϊσχύσασες διατάξεις του N. 2238/1994, καθόσον το εν λόγω 
εισόδημα θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού 

έγγραφό μας)
............................................................................................................
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Ζ. Κωδικοί Έντυπου Ε1
Tο εισόδημα από τη μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42, 
όπως αναλύθηκε παραπάνω φορολογείται, προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα χωρίς 
επιχειρηματική δραστηριότητα, με συντελεστή 15% (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 
του N. 4172/2013), χωρίς να απαιτείται κατά το χρόνο της μεταβίβασης η υποβολή δήλωσης, 
όπως ίσχυε με τις προϊσχύσασες διατάξεις του N. 2238/1994, καθόσον το εν λόγω εισόδημα 
θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου και 
θα φορολογηθεί στο τέλος του έτους (Δ12Α 1049253 ΕΞ2014/17.3.2014 έγγραφό μας).
Ο πωλητής, θα πρέπει κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να 
καταχωρήσει στους κωδικούς 829 – 830 του πίνακα 4Ε του εντύπου Ε1, την υπεραξία των 
κρυπτονομισμάτων, που προκύπτει (με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1032/2015) και επί του 
συνόλου της αξίας των μεταβιβαζόμενων κρυπτονομισμάτων, ανεξάρτητα του χρόνου 
είσπραξης του τιμήματος.

3 Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 ορίζεται η έννοια της επιχειρηματικής συναλλαγής σύμφωνα με τις οποίες για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία 
πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις 
ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων.

12. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 72 του Ν. 
4172/2013 , για μεταβιβάσεις μετοχών, μεριδίων, ομολόγων, παραγώγων και ολόκληρης 
επιχείρησης που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά
............................................................................................................».
Επομένως βάσει του άρθρου 43 του Ν. 4172/2013, το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης 
κεφαλαίου επένδυση στην αγορά των Κρυπτονομισμάτων, φορολογείται με συντελεστή 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 
Σημείωση :
Η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων (mining) από φυσικά πρόσωπα χωρίς επιχειρηματική 
δραστηριότητα, κατά την άποψη μου ,εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του 
Ν.4172/20133 όπου ορίζεται η έννοια της επιχειρηματικής συναλλαγής.

Παράδειγμα:
Έστω ο Α.Α. (Φυσικό πρόσωπο) αποκτά κρυπτονομίσματα 10.000 ευρώ και καταβάλει 
δαπάνες που συνδέονται με την αγορά τους συνολικού ποσού 1.000 ευρώ .
Στη συνέχεια πουλά τα ως άνω κρυπτονομίσματα έναντι 15.000 ευρώ καθαρή αξία πώλησης 
και ταυτόχρονα επιβαρύνεται με δαπάνες που συνδέονται με την αγορά τους συνολικού 
ποσού 500 ευρώ.
Το τελικό πόσον της υπεραξίας που αναγράφεται στον κωδικό 829-830 της δήλωσης Ε1 
ανέρχεται στο ποσό των 3.500 ευρώ {(15.000 – 500) - (10.000 + 1.000)}.
Ο φόρος υπεραξίας πληρωτέος κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης με συντελεστή 
15% (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του N. 4172/2013) ανέρχεται στο ποσό των 525 
ευρώ.

Πηγές:

Νόμος υπ’ αριθμ. 4172, Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 
4172/2013 και άλλες διατάξεις, Αριθμός φύλλου 167, 23 Ιουλίου 2013

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των 
διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)

Αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των κερδών/ ζημιών από αγοραπωλησίες 
εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών, όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με ποσοστό 
μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%) ή όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

Εισφορά Μετοχικού Κεφαλαίου σε Κρυπτονόμισμα

Κρυπτονομίσματα
Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Τεύχος: 185/2021,Οκτώβριος 2021,Έκδοση:ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Ενότητα: ΑΡΘΡΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, σ. 764

έκδοση.
 βάσει Κ.Φ.Ε. 4172/2013. Ανάλυση-Εκτενή παραδείγματα,Νασόπουλος Α. Αντώνιος 

Α έκδοση,2021

αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή 
σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.
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Ασφαλιστικό: Οι 10 βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου
ΟΙ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης έως τις 20 Δεκεμβρίου 2022 στους ευάλωτους 
συνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους 
δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τους δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού.

2  Μείωση σε 10 χρόνια (από 20 σήμερα) του χρόνου παραγραφής των ασφαλιστικών εισφορών που 
δεν έχουν βεβαιωθεί

3  Μονιμοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες

4  Αύξηση από 12 σε 24 των μηνιαίων δόσεων των υπό ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών.

5  Επέκταση της άδειας μητρότητας για εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα σε 9 (από 6) μήνες.

6 Κρατική επιδότηση 40% των ασφαλιστικών εισφορών για μετατροπή συμβάσεων μερικής 
απασχόλησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης

7  Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Πρόνοιας των 
Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) καθώς και για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν είναι 
ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ. Πραγματική αύξηση εισοδήματος.

8 Επέκταση σε όλους τους ενστόλους του δικαιώματος της «μάχιμης πενταετίας», δηλαδή της 
αναγνώρισης έως και πέντε επιπλέον ετών ασφάλισης, με την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών.

9  Μείωση του ποσοστού αναπηρίας (από 67% σε 50%) για λήψη παροχών αναπηρίας για την 
εναρμόνιση όλων των κατηγοριών.

10  Θεσπίζεται το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά 0-6 ετών που έχουν διαγνωσθεί με 
αναπηρίες ή αναπτυξιακές δυσκολίες
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ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ Η ΑΑΔΕ
1 Χαρακτηρισμός 1,5 δισ. ευρώ εκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης ως 
ανεπίδεκτων είσπραξης.

2 Διεκπεραίωση του συνολικού ποσού των επιστροφών που εκκρεμούν την 28/2/2022, έως την 
30/11/2022.

3 Διενέργεια τουλάχιστον 4.500 μερικών επιτόπιων ελέγχων (εμφανείς έλεγχοι διακίνησης) σε όλη την 
επικράτεια.

4 Διενέργεια τουλάχιστον 8.500 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων (πρόληψης) σε στοχευμένες 
γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή 
επιτηδευματιών.

5 Διενέργεια τουλάχιστον 9.500 ελέγχων λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης

6 Έκδοση 8 κανονιστικών αποφάσεων/εγκυκλίων για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου καταπολέμησης 
του λαθρεμπορίου κυρίως για προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, μέχρι 31/12/2022.

7 Διενέργεια τουλάχιστον 2.350 δειγματοληψιών σε καύσιμα, ποτά με αλκοόλη, χημικά προϊόντα και 
καταναλωτικά αγαθά, αυτοτελώς ή με άλλες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή με άλλες Αρχές.

8 Διενέργεια 90 ελέγχων για τον εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων 
υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

9 Εμπρόθεσμη δημοσίευση των αποφάσεων που εκδίδει η ΔΕΔ, σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, έως το 
τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοσή τους.

10 Καθορισμός απαιτήσεων για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης των 
αποτελεσμάτων ελέγχου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο και έκδοσης πράξης προσδιορισμού διορθωτικού μετά 
από έλεγχο ΕΝΦΙΑ, μέχρι 31/12/2022.

11 Καθορισμός απαιτήσεων για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ 
που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία μετά από έλεγχο, μέχρι 31/12/2022.

12 Εισήγηση για την έκδοση Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου 
της δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους.

13 Εισήγηση για τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων για την καθιέρωση υποχρέωσης έκδοσης 
παραστατικών διακίνησης και την προώθηση της έκδοσης ηλεκτρονικών παραστατικών διακίνησης, 
μέχρι 31/12/2022.

14 Έκδοση κωδικοποιημένης απόφασης για όλες τις διαδικασίες του μητρώου, μέχρι 31/12/2022.

15 Έκδοση, το αργότερο μέχρι 31/12/2022, των εκκρεμών, κατά την 31/12/2021, Πράξεων Επιβολής 
Προστίμων (ΠΕΠ), κατόπιν μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης, ετών 2018, 2019,2020 και 2021.

16 Υποβολή σχεδίου συμπληρωματικής εγκυκλίου για τη διαδικασία χαρακτηρισμού οφειλών ως 
ανεπίδεκτων είσπραξης, μέχρι 31/12/2022.

17 Οριστικοποίηση τεχνικών προδιαγραφών αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, επέκταση Υπόχρεων προσώπων, μέχρι 30/11/2022.

18 Κατάρτιση της Κανονιστικής Μετακινήσεων σε Θέσεις Ειδικής Βαρύτητας, μέχρι 31/12/2022.

19 Διενέργεια 104 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και 
από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 A του ν. 4174/2013, μέχρι 31/12/2022.

20 Σύνταξη των επιχειρησιακών απαιτήσεων για το έργο ψηφιοποίησης της διαδικασίας απαλλαγής από 
ΦΠΑ κατά την υπαγωγή μη κοινοτικών και εγχωρίων εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη, μέχρι 
31/07/2022.

21 Υποβολή σχεδίου απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών για την κωδικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό 
του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς των μικρών αποσταγματοποιών (Διημέρων), μέχρι 
31/07/2022.

22 Υλοποίηση απαιτήσεων για διασταύρωση στοιχείων έτους 2016 εντός τετραμήνου από τη λήψη του 
αρχείου.

23 Σχεδιασμός και πραγματοποίηση εκστρατείας εξερχόμενης επικοινωνίας για την ενημέρωση 
επιχειρήσεων που δεν έχουν προβεί σε αντιστοίχιση ΚΑΔ, μέχρι 31/12/2022.
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24 Διαχείριση Ενστάσεων Κατάταξης έως και 40 ημέρες από την κοινοποίηση των ενστάσεων στο Τμήμα 
Ε, έως και την αποστολή τους αρμοδίως.

25 Εκπαίδευση τουλάχιστον του 25% του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ.

26 Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών επόμενου έτους, όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, μέχρι 
30/11/2022.

27 Ολοκλήρωση της εξέτασης του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων τροφίμων & υλικών σε επαφή με 
τα τρόφιμα εξαιρουμένων των δειγμάτων αλκοόλης, ποτών με αλκοόλη, των εφέσεων, μελέτης 
ομοιογένειας & πλαστικών υλικών επανειλημμένης χρήσης για συντήρηση/αποθήκευση τροφίμων, σε 
χρόνο μικρότερο ή ίσο των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των δειγμάτων.

28 Κατάρτιση, παρακολούθηση διεξαγωγής και αξιολόγηση προγράμματος 250 επιθεωρήσεων 
καυσίμων πλοίων συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δειγματοληψιών, για τον έλεγχο της 
περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούν αυτά.

29 Διενέργεια τουλάχιστον 4 διαχειριστικών ελέγχων ανά Φορολογική Περιφέρεια για τις Φ.Π. Αθηνών, 
Φ.Π. Θεσσαλονίκης και Φ.Π. Πειραιώς, μέχρι 31/12/2022.

30 Διενέργεια τουλάχιστον 1 διαχειριστικού ελέγχου για την Φ.Π. Πατρών, μέχρι 31/12/2022.

31 Διεκπεραίωση του συνόλου των εισερχόμενων υποθέσεων ναρκωτικών, που έχουν χαρακτηριστεί 
επείγουσες από τις Ανακριτικές και Διωκτικές Αρχές, εντός τετραμήνου.

32 Παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, του KPI 7 "Ποσοστό αιτημάτων επιστροφής Φ.Π.Α. που 
διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών" και υποβολή μηνιαίας αναφοράς στη ΔΣΣ εντός 20 ημερών από τη 
λήξη του μήνα αναφοράς.

33 Υποβολή μηνιαίας Έκθεσης Πεπραγμένων, προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων στο 
ΑΤΥΓΔΦΔ , εντός 25 ημερών από την λήξη του μήνα αναφοράς.

34 Εντοπισμός 2 πλωτών μέσων για στοχευμένο έλεγχο, κατόπιν παρακολούθησης εφαρμογής θέσεων 
γεωγραφικού εντοπισμού.

35 Διαμόρφωση πλαισίου - πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Ερυθρό Σταυρό για δράσεις προαγωγής 
ψυχικής υγείας του προσωπικού της ΑΑΔΕ, μέχρι 31/12/2022.

36 Σύνταξη μελέτης, με θέμα "Σεβασμός στο Περιβάλλον, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Υπευθυνότητας της 
ΑΑΔΕ", μέχρι 31/12/2022.

37 Υποβολή πρότασης για ενέργειες βελτίωσης της εξυπηρέτησης στις ΔΟΥ, μέχρι 31/12/2022.

38 Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών έως τις 31/12/2022.

39 Επέκταση της χρήσης ΟΠΣ Υποστήριξης της ΔΕΔ α) σε όλες στις ΔΟΥ και στα ΕΛΚΕ και β) ενσωμάτωση 
της διαχείρισης Δικαστικών Προσφυγών έως τις 31/12/2022 και 31/12/2023 αντίστοιχα.

40 Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας έως τις 
31/12/2022

41 Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής 
Δωρεάς/Γονικής Παροχής έως τις 31/12/2022.

42 Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κερδών από 
Τυχερά Παίγνια έως τις 31/12/2022.

42 Προσαρμογή στην Οδηγία ΕΕ 2017/2455 που αφορά σε υποχρεώσεις ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών και 
πώληση αγαθών από απόσταση ( e-commerce) έως τις 31/12/2022.

43 Αποσαφήνιση νομικού πλαισίου καταβαλλόμενων τόκων επί αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων 
έως τις 31/12/2022.

44 Διαδικασία υποχρεωτικής συμπλήρωσης του ΑΤΑΚ στα μισθωτήρια έως τις 31/12/2022.

45 Σήμανση των εγγράφων της ΑΑΔΕ με QR Code για την επαλήθευση της εγκυρότητάς τους έως τις 
31/12/2022.
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1.Θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι 
οποίες, από 1ης.1.2023 μέχρι και τις 31.12.2023, μετατρέπουν συμβάσεις εργασίας μισθωτών 
εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης με βάση τα 
οριζόμενα στο παρόν.

2. Το πρόγραμμα αφορά κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες στις 9.9.2022 
απασχολούν μισθωτούς εργαζομένους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό ανώτερο 
του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων και επιλέξιμες για μετατροπή είναι 
οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9.9.2022.

3. Οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για τον μισθωτό εργαζόμενο, 
του οποίου η σύμβαση εργασίας μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, 
επιδοτούνται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από τον κρατικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους, το οποίο εκκινεί από την πρώτη ημέρα της μετατροπής.

4. Προϋπόθεση για την επιδότηση των παρ. 1 έως 3 είναι η διάρκεια των από μετατροπή συμβάσεων 
πλήρους απασχόλησης να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους και να μην καταγγελθεί από τον 
εργοδότη πριν από την πάροδο ενός (1) έτους από τη μετατροπή ή από το πέρας της επιδότησης. Οι από 
μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή κατά τη 
διάρκεια του χρονικού διαστήματος του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος 
δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, 
εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους που απασχολούνται με τις συμβάσεις αυτές.

5. Ως ημερομηνία σύναψης και μετατροπής των συμβάσεων εργασίας της παρ. 1 λογίζεται η ημερομηνία 
υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ).

6. Ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των 
ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών 
εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, δεν παρακρατείται και δεν αποδίδεται από την επιχείρηση - 
εργοδότη και το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, 
περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, δεν 
καταβάλλεται από την επιχείρηση - εργοδότη, αλλά τα ποσοστά αυτά ασφαλιστικών εισφορών 
ασφαλισμένου και εργοδότη καλύπτονται κατά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής 
Δήλωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού 
προϋπολογισμού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
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7. Ειδικά για ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) το 
σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, περιλαμβανομένων 
των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, δεν παρακρατείται, αλλά 
αποδίδεται από την επιχείρηση - εργοδότη και το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των 
ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε 
δώρα και επίδομα αδείας, καταβάλλεται από την επιχείρηση - εργοδότη, αλλά τα ποσά που αναλογούν στα 
ποσοστά αυτά ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη καλύπτονται, μετά από την υποβολή 
της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για όλο το χρονικό διάστημα της παρ. 1. Τα ποσά αυτά, μετά από 
την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αντίστοιχων ποσών από τον κρατικό προϋπολογισμό προς το 
Τ.Ε.Κ.Α., εγγράφονται ως πιστωτικό υπόλοιπο στο Τ.Ε.Κ.Α. υπέρ της επιχείρησης - εργοδότη και 
συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.

8. Η ωφελούμενη με το παρόν επιχείρηση - εργοδότης πρέπει:
α) να είναι κατά την ένταξη και να παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης 
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το 
Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και η ρύθμιση να 
τηρείται, και
β) να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους 
της παρ. 1. Για τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας 
στην επιχείρηση - εργοδότη την 9η.9.2022, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε 
αναστολή. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου ή 
οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

9. Οι διασταυρώσεις όλων των ανωτέρω στοιχείων κατόπιν αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων των 
επιχειρήσεων - εργοδοτών πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του Κέντρου 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Αν μετά από διασταυρώσεις συναχθεί ότι η επιχείρηση - εργοδότης 
δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχείρηση - εργοδότης εκπίπτει των ωφελημάτων του 
παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, καταλογίζονται στην επιχείρηση - εργοδότη, με απόφαση του Διοικητή 
του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό 
σύμφωνα με το παρόν, προσαυξημένες κατά εκατό τοις εκατό (100%) και, με απόφαση του Διοικητή του 
Τ.Ε.Κ.Α., εισφορές που συμψηφίσθηκαν με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων ασφαλιστικών περιόδων, 
σύμφωνα με την παρ. 7, προσαυξημένες κατά εκατό τοις εκατό (100%).


