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Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας παρεμβαίνει για τις φορολογικές
δηλώσεις

6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις σε 45 μέρες;

Μετά την κατά 105 ημέρες καθυστερημένη έναρξη λειτουργίας
της εφαρμογής για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας επανέλαβε το αίτημά του, όπως αυτό
περιγράφεται στις δύο επιστολές του προς τον Πρωθυπουργό και το
Οικονομικό Επιτελείο, για άμεση μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας,
ώστε να τηρηθεί ο νόμος, που προβλέπει διάστημα πέντε μηνών για τη
διαδικασία υποβολής. Περισσότερα εδώ

Οικονομικό
Επιμελητήριο
Ελλάδος: Ανοίξτε
το TAXIS Μεταθέστε τις
προθεσμίες

Σοβαρούς

κινδύνους
για τη λειτουργία της αγοράς, αλλά και την είσπραξη
φορολογικών εσόδων ενέχει η διαρκής αναβολή στην
έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για την υποβολή
των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Αυτό επισήμανε, με επιστολή του προς τον
πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς και
αξιωματούχους, ο Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Στην
επιστολή,
καταγράφονται
τα
προβλήματα, που προκλήθηκαν πέρυσι από την ίδια
παθογενή κατάσταση, και τα θέματα, που έχουν ήδη
προκύψει από τη μη εφαρμογή του νόμου, ο οποίος
προβλέπει έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής την 1η
Φεβρουαρίου κάθε έτους. Περισσότερα εδώ
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Τα προβλήματα και η ταλαιπωρία συνεχίζονται για
δηλώσεις και ρύθμιση

Η

πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η ομαλή
λειτουργία των ηλεκτρονικών υποδομών στη διαδικασία υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη ομαλή
εξέλιξη της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος του
φορολογικού έτους 2014. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων,
ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στις 14
Μαΐου 2015 με προθεσμία υποβολής 30 Ιουνίου 2015.
Κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων έχουν ήδη παρουσιασθεί πολλά τεχνικά προβλήματα στην
εφαρμογή, που οφείλονται στη μη καταχώρηση ή στη καταχώρηση λανθασμένων στοιχείων στους
προσυμπληρωμένους κωδικούς του Ε1 με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης.
Περισσότερα εδώ

Συνάντηση με την Αναπληρώτρια Υπουργό
Οικονομικών,
Νάντια Βαλαβάνη

Αρνητική

στη μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας
υποβολής φορολογικών δηλώσεων (30 Ιουνίου), κατά το διάστημα που
καθυστέρησε να ανοίξει το σύστημα, εμφανίστηκε η Νάντια Βαλαβάνη,
κατά τη συνάντηση που είχε με το προεδρείο του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών
ισχυρίστηκε ότι το αίτημα του Επιμελητηρίου δεν μπορεί να
ικανοποιηθεί, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης (31 Ιουλίου),
για να μην επηρεαστεί η πορεία των εσόδων, αλλά και επειδή το ενδεχόμενο αυτό βρίσκει αντίθετους τους
θεσμούς.
Κατά συνέπεια, οι φορολογούμενοι και οι φοροτεχνικοί δεν έχουν πλέον παρά ελάχιστο χρόνο για να
ανταποκριθούν στη φορολογική τους υποχρέωση, δεδομένου ότι η εφαρμογή στο TAXIS άρχισε να λειτουργεί με
3,5 μήνες καθυστέρηση. Όπως επισημάνθηκε στην κα. Βαλαβάνη, με βάση το ρυθμό υποβολής μέχρι σήμερα
(200.000), είναι φανερό ότι το χρονικό περιθώριο που δόθηκε για την υποβολή σχεδόν 6.000.000 δηλώσεων είναι
ανεπαρκές, δεδομένων και των σημαντικών λαθών, που υπάρχουν στην προ-συμπλήρωση των στοιχείων.
Περισσότερα εδώ
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Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
σύμβουλος της Προεδρίας της Δημοκρατίας για τα
θέματα της οικονομίας, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της

Τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ.
Κωνσταντίνο Κόλλια, καθώς και τα μέλη του Προεδρείου κκ.
Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνο (Α΄ Αντιπρόεδρος), Κολιό Ζώη (Β΄
Αντιπρόεδρος) και Μανούσο Κωνσταντίνο (Οικονομικός Επόπτης),
υποδέχτηκε σήμερα Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος στο Προεδρικό Μέγαρο.
Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Κόλλιας καθώς και τα μέλη του Προεδρείου, μετέφεραν
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ζοφερή εικόνα της αγοράς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσο και έντιμο συμβιβασμό, που θα οδηγήσει σε συμφωνία.
Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι του Οικονομικού Επιμελητηρίου, το μεγαλύτερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία κατά τη διάρκεια της κρίσης, είναι ότι τα αρνητικά αποτελέσματα των
καθυστερήσεων και της αναβλητικότητας στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον του τόπου έχει πληρώσει
και εξακολουθεί να πληρώνει ο ιδιωτικός τομέας. Περισσότερα εδώ

Οικονομικά Χρονικά: Φάκελος Ασφαλιστικό

Την

ώρα,
που
οι
διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με
τους εταίρους βρίσκονται σε οριακό
σημείο, με το ασφαλιστικό να
βρίσκεται
στο
επίκεντρο
των
διαφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών,
το περιοδικό του Οικονομικού
Επιμελητηρίου
της
Ελλάδος,
Οικονομικά Χρονικά, ανοίγει το
φάκελο του συγκεκριμένου θέματος,
καθώς το σύστημα βρίσκεται ξανά
στα όριά του.
Στο νέο τεύχος, παρουσιάζονται οι απόψεις
και οι προτάσεις όλων των εμπλεκόμενων και των
πλέον ειδικών στο θέμα: της ηγεσίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των
Διοικητών Ασφαλιστικών Ταμείων, Καθηγητών,

Οικονομολόγων και ειδικών σε θέματα
κοινωνικής ασφάλισης.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή
υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Δημήτρη Στρατούλη, “η μακροχρόνια
λύση στο ασφαλιστικό θα πρέπει να
είναι άμεσα συναρτημένη με την
οικονομική
ανάπτυξη
και
την
παραγωγική
ανασυγκρότηση
της
χώρας. Το τέλος των πολιτικών της
λιτότητας, η μείωση της ανεργίας, η
αύξηση
της
απασχόλησης,
η
καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής
και ο περιορισμός των ελαστικών και άτυπων
μορφών απασχόλησης θα ενισχύσουν οικονομικά τα
ταμεία”. Περισσότερα εδώ
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Εκπροσώπηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής
Οικονομικών Υποθέσεων και της Επιτροπής
Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής σχετικά με το
σχέδιο Νόμου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σε θετική κατεύθυνση κινείται η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς την εφορία, αλλά απαιτούνται τέσσερις βασικές αλλαγές. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, στην τοποθέτησή του κατά την κοινή συνεδρίαση των
Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Αυτές αφορούν στην επιτάχυνση
των ελέγχων, στην κατ΄εξαίρεση υπαγωγή στη ρύθμιση και όσων έχουν υποθέσεις με έλεγχο σε εξέλιξη, μέσω της
υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, στην επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων, και στην παροχή γενναίων
κινήτρων για την εφάπαξ πληρωμή των οφειλών.
Το Επιμελητήριο εκπροσώπησαν, εκτός από τον Πρόεδρο, και ο αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.
Αναλυτικά, η τοποθέτηση του κ. Κόλλια.

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Νέα γραφειοκρατικά
βάρη για τις επιχειρήσεις

Τα

τεράστια προβλήματα, που δημιουργούν στους
έντιμους συναλλασσόμενους οι διατάξεις για συναλλαγές με
κράτη μη συνεργαζόμενα φορολογικά με την Ελλάδα και με
χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, επισημαίνει με επιστολή
του προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών, Νάντια
Βαλαβάνη, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις επιφορτίζονται με την κατάθεση
πλήθους δηλώσεων και εγγράφων, ακόμα και για συναλλαγές μικρής αξίας, ενώ δεν αποτρέπεται η φοροδιαφυγή.
Σε κάθε περίπτωση, την αδυναμία στοχευμένων και οργανωμένων ελέγχων πληρώνουν και πάλι και οι
συνεπείς επιχειρηματίες, που δεν έχουν καμία σχέση με ύποπτες τριγωνικές συναλλαγές. Πάγια θέση του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι η εξάλειψη τέτοιων πρακτικών, που στερούν σημαντικά έσοδα από το
Δημόσιο.
Στην επιστολή, υπάρχουν και οι προτάσεις του Επιμελητηρίου επί συγκεκριμένων διατάξεων.
Αναλυτικά, το κείμενο τη επιστολής
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Σύσταση 4 θεματικών επιτροπών για το οικονομολογικό
επάγγελμα

Η

Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, συνεχίζοντας σταθερά την
υλοποίηση του Προγραμματισμού Δράσης της για
την περίοδο 2014-2016, αποφάσισε, για την
προώθηση και κατοχύρωση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των μελών του, τη σύσταση επιτροπών
ανά
δραστηριότητα
του
οικονομολογικού
επαγγέλματος και συγκεκριμένα για τα θέματα του
εκπαιδευτικού, του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, του
εργαζόμενου στον τραπεζικό τομέα, του νέου
οικονομολόγου.
Έργο των επιτροπών είναι η συγκέντρωση των
προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν τα μέλη του
Επιμελητηρίου κατά την άσκηση της δραστηριότητάς
τους στο σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον,

και
η
κατάθεση
προτάσεων
προς
την
Κεντρική Διοίκηση
για παρεμβάσεις, με
στόχο πάντα τη στήριξή τους στην προάσπιση των
επιστημονικών
και
επαγγελματικών
τους
συμφερόντων.
Πατήστε εδώ προκειμένου να βρείτε άμεσα τα email
των αρμόδιων υπαλλήλων του Ο.Ε.Ε., ώστε να τους
αποστείλετε τόσο τις προτάσεις σας, όσο και τα
θέματα, που απασχολούν τον επαγγελματικό σας
κλάδο.

1ο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
Διάλεξη με θέμα: «Η Ελληνική Οικονομία Σε
Σταυροδρόμι:
Προκλήσεις και Προοπτικές»

Το

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (1ο
Περιφερειακό Τμήμα Θράκης) σε συνεργασία το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Ροδόπης , το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Ροδόπης και τον Σύλλογο Λογιστών Ροδόπης, διοργανώνουν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 στις 20:30 μμ. στην
αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας (πρώην Νομαρχία) στην Κομοτηνή, διάλεξη με ομιλητή τon Καθηγητή του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Επικεφαλή του Γραφείου
Προϋπολογισμού της Βουλής τον κ. Λιαργκόβα Παναγιώτη με θέμα:
«Η Ελληνική Οικονομία Σε Σταυροδρόμι:
Προκλήσεις και Προοπτικές».
Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και είναι ανοιχτή
σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και την τοπική κοινωνία της Κομοτηνής.
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Συνέδριο με θέμα
«Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία/ A
New Growth Model for the Greek Economy ».

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σε συνεργασία με το Γραφείο
Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο, με θέμα:
«A New Growth Model for the Greek Economy »
και κύριους ομιλητές τους:
 Prof. Zsolt Darvas Senior Fellow, Bruegel.
 Prof. Hasan Iftekhar Professor of Finance & Corrigan Chair in International
Business & Finance, Fordham University's Schools of Business.
 Prof. John Kose Professor of Banking and Finance, New York University Stern School of Business.
 Prof. Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy, University of
Bologna.
 Δρ. Νίκος Παππάς Υπουργός Επικρατείας.
 κ. Κωστής Χατζηδάκης Έλληνας πολιτικός, δικηγόρος και νυν Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β'
Αθηνών. Πρώην Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Καθ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης
Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πρώην Αναπληρωτής Εκτελεστικός
Διευθυντής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
 Καθ. Νίκος Χριστοδουλάκης Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 Καθ. Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE),
Καθηγητής Οικονομικών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 Δρ. Κωνσταντίνος Κόλλιας Πρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
 Καθ. Παναγιώτης Λιαργκόβας Συντονιστής, Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Κάτοχος
της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Πολιτικές, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 Καθ. Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής Οικονομικών, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντής του Τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής.
 Καθ. Διονύσιος Χιόνης Καθηγητής Οικονομικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιου Θράκης. Πατήστε εδώ για
να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Σεμινάριο με θέμα: «Εσωτερικός Έλεγχος»

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού του προγραμματισμού για την κατάρτιση των Μελών
του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Αθήνα
επιμορφωτικό σεμινάριο εικοσιπέντε (25) ωρών με θέμα: «Εσωτερικός
Έλεγχος».
Το Σεμινάριο θα διαρκέσει πέντε ημέρες (από Πέμπτη, 4 Ιουνίου, 5μμ
έως Τετάρτη, 10 Ιουνίου, 5μμ) και θα διεξαχθεί στην αίθουσα
σεμιναρίων του Ο.Ε.Ε., Μητροπόλεως 12-14, 4ος όροφος.
Περισσότερα εδώ
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΩΝ
28 Μαΐου
Συνάντηση με την Αναπληρώτρια Υπουργό
Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη
25 Μαΐου
1ο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
Διάλεξη με θέμα: «Η Ελληνική Οικονομία
Σε Σταυροδρόμι:
Προκλήσεις και Προοπτικές»
22 Μαΐου
Τα προβλήματα και η ταλαιπωρία
συνεχίζονται για δηλώσεις και ρύθμιση
20 Μαΐου
Σύσταση 4 θεματικών επιτροπών για το
οικονομολογικό επάγγελμα
20 Μαΐου
Οικονομικά Χρονικά: Φάκελος
Ασφαλιστικό
20 Μαΐου
Σεμινάριο με θέμα: «Εσωτερικός Έλεγχος»
15 Μαΐου
6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις
σε 45 μέρες;
07 Μαΐου
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Νέα
γραφειοκρατικά βάρη για τις επιχειρήσεις
06 Μαΐου
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
σύμβουλος της Προεδρίας της Δημοκρατίας για τα
θέματα της οικονομίας, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της
05 Μαΐου
Εκπροσώπηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής
Οικονομικών Υποθέσεων και της Επιτροπής
Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής σχετικά με
το σχέδιο Νόμου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
04 Μαΐου
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος : Ανοίξτε το
TAXIS - Μεταθέστε τις προθεσμίες
Προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης σε
προνομιακές τιμές για τους λογιστές
φοροτεχνικούς
Συνέδριο με θέμα
«Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την Ελληνική
Οικονομία/ A New Growth Model for the Greek
Economy ».
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Προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης σε
προνομιακές
τιμές για τους λογιστές φοροτεχνικούς

Το

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ),
κατανοώντας την ανάγκη των λογιστών φοροτεχνικών για ασφάλιση
επαγγελματικής ευθύνης κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, ειδικά στην περίοδο οικονομικής ύφεσης που διανύει
η χώρα μας, εξασφάλισε προνομιακές τιμές σε Προγράμματα τριών
Ασφαλιστικών Εταιριών για την ασφάλισή τους σε θέματα αστικής
ευθύνης.
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο κάθε λογιστής
φοροτεχνικός, που παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής, έχει
επαγγελματική ευθύνη να λειτουργεί αξιόπιστα με βάση τους νόμους
και τους κανόνες της δεοντολογίας, οι οποίοι διέπουν την
επαγγελματική του δραστηριότητα.
Η πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για
προσφορά προνομιακών πακέτων ασφάλισης εντάσσεται στο
γενικότερο πλαίσιο των ενεργειών του για στήριξη των λογιστών
φοροτεχνικών, ειδικά σήμερα με τις αυξημένες επαγγελματικές
υποχρεώσεις και ευθύνες που αντιμετωπίζουν από τις συνεχείς
παρεμβάσεις της Φορολογικής Διοίκησης.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας δεν έχει καμία
ανάμειξη ή διαμεσολάβηση μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και του
λογιστή φοροτεχνικού και επισημαίνεται ότι η επιλογή της
ασφαλιστικής εταιρίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και
επιλογή του λογιστή φοροτεχνικού.
Ακολουθείστε τις οδηγίες που σας δίνονται με την είσοδό σας
στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ, κάνοντας κλικ εδώ
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