ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ενημερωτικό Δελτίο | Newsletter
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022, ΤΕΥΧΟΣ 73

ΕΞΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΕΕ ΓΙΑ
ΑΚΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΕΝΦΙΑ
Τις

θέσεις

του

Οικονομικού

Επιμελητηρίου

Ελλάδος σχετικά με το νομοσχέδιο για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της
Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς,

συνεισφοράς
νοικοκυριά,

του
και

τις

το

Δημοσίου
αλλαγές

Πρόγραμμα
σε
στον

ευάλωτα
ΕΝΦΙΑ,

ανέπτυξε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος
Κόλλιας, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τόνισε ότι το ανανεωμένο ρυθμιστικό
πλαίσιο λειτουργεί κατά τα πρότυπα ευρωπαϊκών και διεθνών εποπτικών αρχών,
καθιερώνοντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο αρχών. «Εξίσου
σημαντική, είναι και η τροποποίηση σε σχέση με το σχέδιο της διαβούλευσης, αφού η
πενταετής παραγραφή θα καλύπτει μόνο τις αρμοδιότητες επιβολής κυρώσεων από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και όχι το ποινικό σκέλος».
Χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη ρύθμιση για το πρόγραμμα προστασίας της πρώτης
κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, «ιδιαιτέρως σήμερα, όπου οι ανατιμήσεις έχουν
περιορίσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι το ΟΕΕ
είχε εκφράσει την άποψη, να δίνεται η δυνατότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά να
επανακτούν την κυριότητα της κατοικίας τους, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, είπε ότι οι βελτιώσεις της Κυβέρνησης είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση, αφού θα μειωθεί ο λογαριασμός για τους περισσότερους συμπολίτες μας,
ενώ και οι δόσεις αυξάνονται σε 10. Ταυτόχρονα, όμως, επισήμανε τα εξής:
Το ΟΕΕ προτείνει να καταργηθεί πλήρως η προσαύξηση φόρου για οποιαδήποτε αξία
περιουσίας ακινήτων και να εφαρμοστεί ενιαίος φόρος της αξίας για όλα τα επίπεδα.
Ορθά καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος για τα φυσικά πρόσωπα. Το ίδιο πρέπει να
γίνει και για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά και για τα ακίνητα,
τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται... δείτε περισσότερα εδώ.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΤΖΙΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το κρίσιμο θέμα της κατάργησης των ορίων
των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων
και των ελευθέρων επαγγελματιών, πάνω
από τα οποία υπάρχει υποχρέωση
υπογραφής των φορολογικών δηλώσεων από
λογιστή – φοροτεχνικό – κάτοχο της σχετικής
αδείας ασκήσεως επαγγέλματος -, έθεσε το
Προεδρείο του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, σε χθεσινή συνάντηση με τον
Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο και τον Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
Γιώργο Πιτσιλή.
Σήμερα, τα όρια αυτά είναι 50.000 ευρώ, αν
πρόκειται για εμπορική ή μεικτή επιχείρηση,
ή για επιτηδευματία, που ασκεί εμπορική
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο
επάγγελμα.
Το ΟΕΕ κατέθεσε την πρόταση για κατάργηση
των ορίων, την οποία και άκουσαν οι κ.κ.
Βεσυρόπουλος και Πιτσιλής, υποσχόμενοι να
την εξετάσουν άμεσα, λαμβάνοντας υπόψη
τα σχετικά δεδομένα, ενόψει και της
επικείμενης έναρξης υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Στη συνάντηση, εκ μέρους του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, συμμετείχαν ο
Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, οι δυο
Αντιπρόεδροι, Αβραάμ Πανίδης και Σταύρος
Τραγάνης και ο Οικονομικός Επόπτης,
Κώστας Μανούσος.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
& ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ –
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
...για τη Δυνατότητα Υποβολής της ΥΔ
μέχρι την 20η Μαρτίου 2022
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
ανακοίνωσε την περαιτέρω παράταση της
προθεσμίας υποβολής της
προβλεπόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης των
λογιστών-φοροτεχνικών και των
λογιστικών γραφείων για το έτος 2022,
μέχρι τις 20 Μαρτίου 2022.
Η επιπλέον παράταση της σχετικής
προθεσμίας δόθηκε για να προλάβουν
όσοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει την
Υπεύθυνη Δήλωση για το 2022 και δεν
είχαν υποβάλει ούτε για το 2021, ώστε να
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση
«Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής
λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών» και να ενισχυθούν
οικονομικά για τον ψηφιακό
εκσυγχρονισμό τους.
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ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ E-ΕΦΚΑ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις
από τα αρμόδια στελέχη του e-ΕΦΚΑ, σχετικά
με

σειρά

παρεμβάσεων,

τις

οποίες

έχει

προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
για την άμεση επίλυση προβλημάτων, έλαβαν
μέλη του ΟΕΕ, στο πλαίσιο συνάντησης που
είχε η Τεχνική Ομάδα Εργασίας του Επιμελητηρίου και του Υπουργείου Εργασίας.
Συγκεκριμένα:
1) Τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ διαβεβαίωσαν την Επιτροπή ότι θα αποσταλεί εκ νέου και
άμεσα προς τα Υποκαταστήματά του οδηγία για την υποχρεωτική εφαρμογή της
εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 102725/23-3-2021 του Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ σχετικά με την
κατά προτεραιότητα είσοδο των λογιστών – φοροτεχνικών στις Υπηρεσίες του
Οργανισμού.
2)

Τα

Επιχειρησιακά

στελέχη

δεσμεύθηκαν

ότι

άμεσα

θα

υλοποιηθεί

η

διαλειτουργικότητα μεταξύ e-ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ, ώστε:
Να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός όλων των διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ και η διασύνδεση
και επικαιροποίηση όλων των οφειλών του ΚΕΑΟ με αυτόματη άντληση στοιχείων.
Να μην εμφανίζεται χρέωση των ήδη εξοφλημένων ποσών που παρουσιάζονται ως
οφειλή στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Συνεπώς, θα υπάρχει η δυνατότητα
άμεσης έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας και οι επιχειρηματίες θα μπορούν άμεσα
να εισπράξουν ποσά που δικαιούνται από το Δημόσιο, να συμμετέχουν σε
προγράμματα επιδότησης προσωπικού κ.λπ.
Να εντάσσονται άμεσα οι οφειλέτες σε ρυθμίσεις.
Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι οι ασυμφωνίες που είχαν εντοπιστεί στις περιόδους που
ανάγονται οι βεβαιωμένες οφειλές, σε πολλές περιπτώσεις οφείλονταν και στο γεγονός
ότι στα ποσά των τρεχόντων εισφορών με καταληκτική περίοδο καταβολής τον
Δεκέμβριο 2021 περιλαμβάνονταν και ποσά προηγούμενων περιόδων οφειλόμενων
κορονοχρεών, των οποίων οι προθεσμίες καταβολής είχαν παραταθεί.
3) Σχετικά με την αναγκαιότητα εμπρόθεσμης εμφάνισης των μηνιαίων οφειλών των
αυτοαπασχολούμενων, τα στελέχη του e-ΕΦΚΑ ενημέρωσαν την Τεχνική Ομάδα ότι από
το σύνολο των 1,5 εκατ. ειδοποιητηρίων, τα 1,3 εκατ. δύναται να αναρτώνται από την
αρχή κάθε μήνα πληρωμής. Η καθυστέρηση των 200 χιλ. οφείλεται στην υποχρέωση
ενημέρωσης για τις προσαυξήσεις, καθώς και για τα ειδοποιητήρια των ειδικών
περιπτώσεων. Δείτε περισσότερα εδώ.
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ΠΩΣ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ
...να πάρουν επιδότηση για τον ψηφιακό
εκσυγχρονισμό τους
Ένα νέο και πολύ σημαντικό πρόγραμμα, που
αποσκοπεί στην ενίσχυση των λογιστώνφοροτεχνικών, ώστε να εκσυγχρονιστούν
ψηφιακά, βρίσκεται από σήμερα στον αέρα.
Πρόκειται για πρωτοβουλία του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν αιτήματος
του ΟΕΕ. Η Δράση ονομάζεται, «Επιχορήγηση
επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και
φοροτεχνικών υπηρεσιών», και χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και
από εθνικούς πόρους. Δεδομένων των
διευρυμένων και διαρκών, πλέον, αναγκών
χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή
των υπηρεσιών τους, η Δράση στοχεύει στην
ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων λογιστών –
φοροτεχνικών, καθώς και νομικών προσώπων
παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους.
Ποιοι μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση:
Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές –
φοροτεχνικοί, κάτοχοι επαγγελματικής
ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά
τάξεις (οι οποίοι έχουν υποβάλει την ΥΔ του
έτους 2021 ή που έχουν υποβάλει την ΥΔ του
έτους 2022 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022) και
Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και
φοροτεχνικών υπηρεσιών (τα οποία έχουν
υποβάλει την ΥΔ για το έτος 2021 ή που έχουν
υποβάλει την ΥΔ του έτους 2022 μέχρι 28
Φεβρουαρίου 2022).
Επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔ: 69.20 – Δραστηριότητες
λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού

Newsletter 73

ελέγχου – παροχή φορολογικών συμβουλών,
καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ
αυτού. Δείτε περισσότερα εδώ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
...για το πρόγραμμα «Συμβουλευτική
καθοδήγηση, κατάρτιση και
πιστοποίηση των εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη
συμμετοχή τους στη διαρθρωτική
αλλαγή της οικονομίας»
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πλαίσιο
της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση,
κατάρτιση και πιστοποίηση των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη
διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» του
ΕΣΠΑ 2014-2020 και έπειτα από τον έλεγχο
των υποβληθέντων εμπροθέσμων αιτήσεων
και αντιρρήσεων, προβαίνει στη συγκρότηση
Οριστικού Πίνακα των επιτυχόντων κατά
φθίνουσα σειρά, των επιτυχόντων, των
επιλαχόντων και των απορριφθέντων
υποψήφιων ωφελούμενων, βάσει των
στοιχείων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι
στην αίτησή τους, καθώς και της
μοριοδότησης που λαμβάνει κάθε κριτήριο,
ανά περιφέρεια και ομάδα περιφερειών.
Επισυνάπτεται ο οριστικός πίνακας των
αποτελεσμάτων: https://121.oe-
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
Διαβεβαιώσεις από

Πώς οι λογιστέςφοροτεχνικοί μπορούν

3/3

να πάρουν επιδότηση
για τον ψηφιακό

e-ΕΦΚΑ για άμεση
προβλημάτων στις
συναλλαγές

εκσυγχρονισμό τους

Ανακοίνωση προς τους

Ανακοίνωση συγκρότησης

λογιστές-φοροτεχνικούς

οριστικού πίνακα

και τους νόμιμους

επιτυχόντων μετά από τον

14/3

έλεγχο των
δικαιολογητικών για το
πρόγραμμα

14/3

ελάχιστου ορίου
τζίρου για υπογραφή

Παροχής Λογιστικών
Υπηρεσιών για τη
ΥΔ μέχρι την 20η Μαρτίου

καθοδήγηση, κατάρτιση..."

Συνάντηση για την

εκπροσώπους των ΝΠ

δυνατότητα υποβολής της

"Συμβουλευτική

κατάργηση του

4/3

επίλυση των

Έξι προτάσεις του

17/3

ΟΕΕ για ακόμα
δικαιότερο ΕΝΦΙΑ

22/3

λογιστών στις
δηλώσεις
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