
 

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών 

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Θέμα: Λύσεις σε φλέγοντα προβλήματα του κλάδου των Λογιστών - Φοροτεχνικών 

   

 Σε επιστολή της 2ας Ιουνίου 2020 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων 

Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να λυθούν φλέγοντα και επείγοντα 

προβλήματα του κλάδου που έχουν εν πολλοίς προκύψει από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 και τις 

έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν. Πιο συγκεκριμένα προτείνει: 

1. Τη μεταφορά των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

ίσο με το χρόνο που η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είχε τεθεί σε καθεστώς αναστολής 

λειτουργίας ή υπολειτουργούσε και με την προϋπόθεση ο χρόνος αυτός να είναι «καθαρός» και να μην 

συντρέχουν και άλλες προθεσμίες δηλώσεων για νέα μέτρα το διάστημα αυτό. 

2. Την επαναλειτουργία της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ για την Αποζημίωση Ειδικού 

Σκοπού (800 Ευρώ των επιχειρήσεων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο) για τη δίκαιη διευθέτηση 

περιπτώσεων όπου είτε εκ παραδρομής είτε λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν υποβλήθηκε αίτηση. 

Επιπλέον, στην εν λόγω πλατφόρμα να δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων (με αιτιολόγηση) 

στις περιπτώσεις που ο λόγος απόρριψης της αίτησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού επιχειρήσεων 

βασίζεται σε λανθασμένα στοιχεία (π.χ. μείωση προσωπικού με οικειοθελή αποχώρηση ή με λήξη 

σύμβασης) 

3. Την δυνατότητα διορθώσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, αιτήσεων που έγιναν από εργοδότες και εργαζόμενους, 

για να μην χαθούν λόγω λάθους στην υποβολή τα ευεργετήματα που δικαιούνται επιχειρήσεις και 

εργαζόμενοι. 

4. Την μη επιβολή προστίμων στις εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων και 

εργασιακών δηλώσεων (ΑΠΔ) που η προθεσμία ήταν εντός των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου. 

                     ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Υπενθυμίζεται η πρόβλεψη του νομοθέτη στο άρθρο 61 του ΚΦΔ - Ν.4174/2013 «Απαλλαγή λόγω 

ανωτέρας βίας. 

Δεδομένου ότι οι Λογιστές - Φοροτεχνικοί έχουν επωμιστεί όλο το βάρος των δηλωτικών υποχρεώσεων που 

έχουν προκύψει από την αρχή των μέτρων κατά του κορωνοϊού, με πάρα πολλές αποφάσεις, τροποποιήσεις, 

ερμηνείες, νόμους, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και πέραν όλων αυτών, εργασία που ξεπερνά τα όρια της 

ανθρώπινης αντοχής, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ακόμα και σαββατοκύριακα και αργίες, για να μπορούν οι 

πολίτες και επιχειρήσεις να λάβουν μέρος στα μέτρα, με έντυπα που πρέπει να υποβληθούν μόνο σε 

συγκεκριμένες ημερομηνίες, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

 

Τι προτίθενται να κάνουν για να λυθούν τα φλέγοντα και επίκαιρα προβλήματα του κλάδου των 

Λογιστών- Φοροτεχνικών σύμφωνα με τις ως άνω προτάσεις;  

 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη 




