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ΟΕΕ: Αποκλεισμός Εφοριών και
αποχή από τις φορολογικές δηλώσεις

Τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους,
ενάντια στο προτεινόμενο από την κυβέρνηση ασφαλιστικό
νομοσχέδιο, αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών και
φορέων των λογιστών-φοροτεχνικών, μετά από συνεδρίαση, η
οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος υπό τον πρόεδρό του, Κωνσταντίνο Κόλλια.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν τα εξής:
• Δυναμικές παραστάσεις διαμαρτυρίας.
• Αποκλεισμός Εφοριών σε όλη τη χώρα, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
• Επαναβεβαίωση της απόφασης για κυλιόμενη αποχή από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μόλις ανοίξει η
εφαρμογή του TAXISNET. Περισσότερα εδώ

Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ Κ. Κόλλια
στον Γ. Κατρούγκαλο

Την

έντονη αντίδραση και αγανάκτηση των οικονομολόγων και
λογιστών-φοροτεχνικών εκφράζει με επιστολή του προς τον υπουργό εργασίας,
Γιώργο Κατρούγκαλο, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ.
Κωνσταντίνος Κόλλιας. Στην επιστολή η οποία κοινοποιείται στο γραφείο του
Πρωθυπουργού και στα συναρμόδια κυβερνητικά στελέχη ο κ. Κόλλιας
διατυπώνει την έκπληξή του για το γεγονός ότι το υπουργείο εργασίας απέκλεισε
τους οικονομολόγους και λογιστές – φοροτεχνικούς από την νέα πρόταση που
κατέθεσε προς τους επιστημονικούς φορείς, δημιουργώντας έτσι επιστήμονες
ελευθέρους επαγγελματίες δύο ταχυτήτων.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά το κείμενο της επιστολής.
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Δυναμικό "παρών" από τους οικονομολόγους
και
λογιστές-φοροτεχνικούς
στο Υπουργείο Οικονομικών

Αποκλείοντας συμβολικά την είσοδο του υπουργείου
Οικονομικών, στην Καραγιώργη Σερβίας, την Τρίτη 23
Φεβρουαρίου 2016, οικονομολόγοι και λογιστές-φοροτεχνικοί
είπαν ξανά ΟΧΙ στις προωθούμενες αλλαγές στον τρόπο
υπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών. Κατά τη
διάρκεια της παράστασης διαμαρτυρίας, οι συγκεντρωμένοι-μέλη
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενημέρωναν τους πολίτες, που περνούσαν από εκεί, και εξηγούσαν τη
σημαντική και δυσβάσταχτη επιβάρυνση, που φέρνει αυτού του είδους ο κεφαλικός φόρος.
Αντιπροσωπεία των διαδηλωτών, υπό τον Πρόεδρο του ΟΕΕ, Κωνσταντίνο Κόλλια, επισκέφθηκε τον
αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, στον οποίο και παρέδωσε στοιχεία, που αποδεικνύουν
την επερχόμενη κατακόρυφη επιβάρυνση του συγκεκριμένου κλάδου. Περισσότερα εδώ

Η σιγή ιχθύος
του κ. Κατρούγκαλου

Ιδιαίτερα αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει
η σιγή ιχθύος, την οποία τηρεί ο υπουργός Εργασίας,
Γιώργος
Κατρούγκαλος,
σχετικά με την ανεξήγητη
κίνησή του να επιχειρεί να
δημιουργήσει
ελεύθερους
επαγγελματίες δύο ταχυτήτων,
εξαιρώντας
από
τις
προτεινόμενες εκπτώσεις του
για τις ασφαλιστικές εισφορές,
τους οικονομολόγους.
Παρά το γεγονός ότι το
Οικονομικό
Επιμελητήριο
Ελλάδος απέστειλε επίσημη
επιστολή διαμαρτυρίας, την
οποία κοινοποίησε και στον
Πρωθυπουργό, ζητώντας εξηγήσεις για το θέμα, ο κ.
Κατρούγκαλος εξακολουθεί να μην απαντά για το
συγκεκριμένο θέμα.
Άλλωστε, είναι η ίδια σιγή ιχθύος, την οποία
τηρεί στο πάγιο αίτημα όλων των επιστημονικών

φορέων
για
κατάθεση
από
μέρους
του
συγκεκριμένων και κοστολογημένων προτάσεων, ως
στοιχειώδη βάση για διάλογο.
Η
τακτική
της
σιωπής και της ασάφειας,
μέχρι να φτάσουμε στο και
πέντε και να επιβληθεί ο
κεφαλικός φόρος "υπό την
πίεση των δανειστών", είναι
ξεπερασμένη και μόνο κακό
κάνει.
Τις ενστάσεις αυτές
για
το
νέο
τρόπο
υπολογισμού
των
ασφαλιστικών
εισφορών
διατύπωσε το Οικονομικό
Επιμελητήριο
και
στη
συνάντηση εργασίας του Προέδρου, Κωνσταντίνου
Κόλλια, και του Γενικού Γραμματέα, Παναγιώτη
Αλαμάνου, με τον υπουργό Οικονομίας, Γιώργο
Σταθάκη.
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Συμβολικός αποκλεισμός
της Γ.Γ.Π.Σ.

Συνεχίζονται

οι

έντονες
αντιδράσεις
στις
προωθούμενες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των
ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών.
Την Τρίτη 1η Μαρτίου 2016, οικονομολόγοι και λογιστές
- φοροτεχνικοί απέκλεισαν συμβολικά τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων, λέγοντας για ακόμα μια φορά
«όχι» στα όσα σχεδιάζονται να εφαρμοστούν.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος επισημαίνει
και το θέμα της δημιουργίας ελευθέρων επαγγελματιών δύο ταχυτήτων, μέσω της πέρα από κάθε λογική
διάκρισης, που κάνει ο υπουργός Εργασίας, με τις εκπτώσεις μόνο σε τρεις κατηγορίες επιστημόνων, αφήνοντας
έξω οικονομολόγους και λογιστές – φοροτεχνικούς, παρά το γεγονός ότι και οι οικονομολόγοι - όπως και οι
υπόλοιποι επιστημονικοί φορείς - απορρίπτουν κάθε περίπτωση εκπτώσεων επί του 27% ασφαλίστρου.
Την ημέρα, που θα ανοίξει η σχετική εφαρμογή του TAXIS, οι λογιστές - φοροτεχνικοί θα ξεκινήσουν την
αποχή διαρκείας από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ενώ θα αποκλείσουν και εφορίες σε όλη τη χώρα.

Κοινό δελτίο τύπου
επιστημονικών φορέων

Κοινή

σύσκεψη των επιστημονικών φορέων για το
ασφαλιστικό, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016
στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων επανέλαβαν την
αμετακίνητη θέση τους ότι το ασφαλιστικό προσχέδιο της κυβέρνησης
είναι ανορθολογικό, μη βιώσιμο, έχει απροκάλυπτα φορολογικόδημοσιονομικό χαρακτήρα, παραβιάζει τις αρχές του ασφαλιστικού
δικαίου και για τους λόγους αυτούς πρέπει να αποσυρθεί.
Προς την κατεύθυνση αυτή, οι επιστημονικοί φορείς
αποφάσισαν να εντείνουν και να κλιμακώσουν τις αγωνιστικές τους
κινητοποιήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό:
Έχουν δρομολογήσει συνάντηση με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στους
οποίους θα καταθέσουν αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις τους για το ασφαλιστικό σύστημα.
 Επισημαίνουν ότι ουσιαστικός διάλογος με την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό μπορεί να υπάρξει
μόνο στη βάση ορθολογικών προτάσεων, όπως η λειτουργία ενός ανεξάρτητου Ενιαίου Ταμείου
επιστημόνων-ελευθέρων επαγγελματιών, σύμφωνα και με όσα ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν με τον ΟΓΑ.
Περισσότερα εδώ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ |

4

ΗΜΕΡΙΔΑ
"Αναγκαιότητα επανεκκίνησης της Ελληνικής
Οικονομίας:
Ο ρόλος του Αναπτυξιακού Νόμου"

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) διοργανώνει
την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 ημερίδα με θέμα «Αναγκαιότητα
επανεκκίνησης της Ελληνικής Οικονομίας: Ο ρόλος του
Αναπτυξιακού Νόμου».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ELECTRA
PALACE, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20 στην Πλάκα και ώρα 9:30 το
πρωί, με βασικό ομιλητή τον Καθηγητή Λόη Λαμπριανίδη, Γενικό
Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος του ΟΕΕ,
Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Συνάντηση ΟΕΕ
με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Τα

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η
κατακόρυφη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών
δεν είναι βιώσιμη λύση για τους
ελεύθερους
επαγγελματίες,
παρέδωσαν
στον
Γενικό
Γραμματέα Δημοσιών Εσόδων,
κ. Γιώργο Πιτσιλή, ο Πρόεδρος
του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος,
κ.
Κωνσταντίνος
Κόλλιας, μαζί με τα μέλη του
Προεδρείου κ.κ. Π. Αλαμάνο, Κ.
Μανούσο και Ζ. Κολιό.
Κατά τη συνάντηση που
είχαν, διατύπωσαν την πάγια
θέση του ΟΕΕ σύμφωνα με την
οποία
η
παρέμβαση
Κατρούγκαλου είναι καθαρά φορολογική και
αποτελεί στην ουσία ένα είδος κεφαλικού φόρου, που
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να σηκώσουν οι
οικονομολόγοι και οι λογιστές - φοροτεχνικοί, ειδικά
όταν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και σενάρια

για φορολογικό συντελεστή εισοδήματος 50%, ενώ
ταυτόχρονα του κατέθεσαν τις προτάσεις του ΟΕΕ
για το ασφαλιστικό. Στο πλαίσιο αυτό οι εκπρόσωποι
του
Επιμελητηρίου
ενημέρωσαν τον κ. Πιτσιλή
για την απόφασή τους, οι
λογιστές - φοροτεχνικοί να
απέχουν από την υποβολή
φορολογικών
δηλώσεων
όταν ανοίξει το σύστημα.
Έθεσαν,
ακόμα,
υπόψη του νέου Γενικού
Γραμματέα το θέμα της
άμεσης προώθησης της
ψηφιακής υπογραφής του
λογιστή - φοροτεχνικού και
την ανάγκη ασφαλείας στη
διαδικασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς
και το θέμα της προώθησης του σχεδίου υπουργικής
απόφασης για την πιστοποίηση του λογιστή φοροτεχνικού από το ΟΕΕ.
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Η συνέχιση ενός διαλόγου χωρίς στοιχεία,
μελέτες και ποσοτικά δεδομένα
δεν έχει κανένα νόημα

Κοινή απάντηση επιστημονικών φορέων και ελευθέρων
επαγγελματιών στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας
Κοινή επιστολή απέστειλε, την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου
2016, το Συντονιστικό των Επιστημονικών Φορέων και των
Ελευθέρων Επαγγελματιών της χώρας στον Γενικό Γραμματέα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας κ. Ν. Φράγκο,
σε απάντηση της πρόσκλησής του για συνάντηση σήμερα και συνέχιση του διαλόγου.
Σύμφωνα με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, το Υπουργείο απευθύνει πρόσκληση για
συνέχιση του διαλόγου για το Ασφαλιστικό των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία συνοδεύεται
απλώς από ένα πίνακα εκπτώσεων στις υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτές
αποτυπώνονται στο προσχέδιο νόμου της Κυβέρνησης.
Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς τονίζουν ότι:
• δεν παρέχεται καμία περαιτέρω διευκρίνιση για το χρόνο ισχύος τους
• δεν παρέχεται καμία περαιτέρω διευκρίνιση για τη βάση υπολογισμού τους
Περισσότερα εδώ

32 χρόνια ΟΕΕ: τιμώντας τους Προέδρους
του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Σε

μια εκδήλωση με ιδιαίτερα συμβολικό
χαρακτήρα, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12
Φεβρουαρίου 2016 στο Ζάππειο Μέγαρο, το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος έκοψε την πίτα του για τον νέο χρόνο.
Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στους διατελέσαντες από την
ίδρυση του Επιμελητηρίου Προέδρους και μέλη των
Κεντρικών Διοικήσεων.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης και με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης 32 χρόνων λειτουργίας του ΟΕΕ,
απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους διατελέσαντες
Προέδρους που στήριξαν και κατάφεραν σε δύσκολες
περιόδους να κρατήσουν όρθιο και δυνατό το Φορέα των
οικονομολόγων. Περισσότερα εδώ
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Ανακοίνωση προς τους λογιστές - φοροτεχνικούς
για την υποβολή της ΥΔ του ν.4093/2012
(ΦΕΚ 222/α/12-11-2012)
μέχρι 15 Μαρτίου 2016

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του
λογιστή φοροτεχνικού:
Ο λογιστής - φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του
πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986,
στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού, ότι δεν
έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ΠΔ 340/1998, ότι δεν έχει
υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών - Φοροτεχνικών και ότι έχει
παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η
οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε..
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λογιστών - φοροτεχνικών και προκειμένου να διασφαλισθεί η
ταυτοποίηση τους στο TAXISNET και να μην αφαιρεθεί η πρόσβαση τους στα συστήματα του Υπουργείου
Οικονομικών, το ΟΕΕ παρατείνει την προβλεπόμενη προθεσμία της 29ης Φεβρουαρίου 2016 μέχρι 15
Μαρτίου 2016 για την υποβολή της ΥΔ του έτους 2016.

Ανακοίνωση

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, λόγω των ζητημάτων που
έχουν προκύψει σχετικά με την διαδικασία διακοπής επιχειρηματικής
δραστηριότητας βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής των εταιριών και της
καταχώρησης αποφάσεων για τη λύση και εκκαθάρισή τους στο ΓΕΜΗ, ζητεί
με επιστολή του Προέδρου του, κ. Κωνσταντίνου Κόλλια, προς τον Γενικό
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων τη δυνατότητα της εκπρόθεσμης υποβολής
δήλωσης διακοπής εργασιών βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής μέχρι 30
Ιουνίου 2016.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη σχετική επιστολή.
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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

Δημιουργήστε δωρεάν
την προσωπική σας ιστοσελίδα!

Για πρώτη φορά, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας προσφέρει σε όλα
τα Μέλη του και σε όλους τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς τη δυνατότητα να
δημιουργήσουν την προσωπική τους ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, δωρεάν, για ένα
χρόνο. Πρόκειται για μια υπηρεσία, που εξασφάλισε το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδας μέσω της εταιρείας IpHost και του Ευρωπαϊκού Μητρώου για Ονόματα
Χώρου στο Διαδίκτυο (EURid). Περισσότερα εδώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ |

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
02 Μαρτίου
ΗΜΕΡΙΔΑ "Αναγκαιότητα επανεκκίνησης
της Ελληνικής Οικονομίας: Ο ρόλος του
Αναπτυξιακού Νόμου"
01 Μαρτίου
Συμβολικός αποκλεισμός της Γ.Γ.Π.Σ.
29 Φεβρουαρίου
Ανακοίνωση προς τους λογιστές φοροτεχνικούς
για την υποβολή της ΥΔ του ν.4093/2012
(ΦΕΚ 222/α/12-11-2012) μέχρι 15 Μαρτίου
2016
29 Φεβρουαρίου
Κοινό δελτίο τύπου επιστημονικών φορέων
25 Φεβρουαρίου
Ανακοίνωση
24 Φεβρουαρίου
Η σιγή ιχθύος του κ. Κατρούγκαλου
23 Φεβρουαρίου
Δυναμικό "παρών" από τους οικονομολόγους και
λογιστές-φοροτεχνικούς στο Υπουργείο
Οικονομικών
18 Φεβρουαρίου
32 χρόνια ΟΕΕ: τιμώντας τους Προέδρους
του ΟΕΕ
17 Φεβρουαρίου
Συνάντηση ΟΕΕ
με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
16 Φεβρουαρίου
ΟΕΕ: Αποκλεισμός Εφοριών και
αποχή από τις φορολογικές δηλώσεις
11 Φεβρουαρίου
Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ Κ. Κόλλια
στον Γ. Κατρούγκαλο
05 Φεβρουαρίου
Η συνέχιση ενός διαλόγου χωρίς στοιχεία, μελέτες
και ποσοτικά δεδομένα δεν έχει κανένα νόημα
Προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης σε
προνομιακές
τιμές για τους λογιστές φοροτεχνικούς
Δημιουργήστε δωρεάν την προσωπική σας
ιστοσελίδα!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Μητροπόλεως 12-14 Αθήνα, ΤΚ 10563
Τηλ.2105203922
Email: press@oe-e.gr. Site: www.oe-e.gr
facebook.com/oikonepim
twitter.com/oikonepim
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