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Καίρια φοροτεχνικά ζητήµατα επί τάπητος 

 
 
Το αδιαχώρητο επικράτησε στη 

συνεδριακή αίθουσα του 

Επιµελητηρίου Πιερίας όπου το 

απόγευµα της ∆ευτέρας 31 

Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε το 

φορολογικό σεµινάριο που 

διοργάνωσαν από κοινού το 

Επιµελητήριο Πιερίας και η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών 

Επιστηµόνων (Π.Ε.Φ.Ε.). Κρίσιµα φοροτεχνικά ζητήµατα ανέδειξαν οι 

οµιλητές του πάνελ, οι οποίοι για 4 ώρες ανέλυσαν µε κάθε δυνατή 

λεπτοµέρεια τα νέα δεδοµένα και απάντησαν σε πλήθος ερωτήσεων. 

Συντονιστής του σεµιναρίου ήταν ο αντιπρόεδρος της Π.Ε.Φ.Ε. κ. 

Μανούσος Μανουσάκης και εισηγητές οι κ.κ. Χρίστος Κρίγκας, 

Λογιστής- Φοροτεχνικός, Θωµάς Τσιώλης,  Φοροτεχνικός- εισηγητής 

σεµιναρίων για φορολογικούς ελέγχους- Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.- Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 

κ.λ.π., και ο αντιπρόεδρος της Π.Ε.Φ.Ε. Βορείου Ελλάδος Κωνσταντίνος 

Εκατός. Σηµειώνεται ότι το σεµινάριο παρακολούθησαν επαγγελµατίες – 



µέλη του Επιµελητηρίου Πιερίας, οικονοµολόγοι – λογιστές – φοροτέχνες, 

δικηγόροι καθώς και ενδιαφερόµενοι πολίτες.  

 

 

Η θεµατολογία 

Πλούσια ήταν η θεµατολογία του 

σεµιναρίου αγγίζοντας όλα τα 

καίρια ζητήµατα. Συγκεκριµένα 

κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου 

αναπτύχθηκαν τα εξής θέµατα: 

φορολογικές δηλώσεις, ποιες 

αποδείξεις και δαπάνες 

υπολογίζονται στη δήλωση, αλλαγές στην φορολογία εισοδήµατος Ν. 

4172/2013 και τροποποιήσεις του, δαπάνες που αναγνωρίζονται προς 

έκπτωση, παρακρατούµενοι φόροι – τρόπος και χρόνος απόδοσής 

τους, αλλαγές στον ΚΒΣ και ΚΦΑΣ – ποια βιβλία και στοιχεία 

καταργούνται, το νέο ποινολόγιο Ν. 4174/2013 και τροποποιήσεις του, 

πλαστά – εικονικά τιµολόγια, διεύθυνση επίλυσης διαφορών, 

φορολογικοί έλεγχοι, άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών – ξέπλυµα 

χρήµατος, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, κατασχέσεις των τραπεζικών 

λογαριασµών, παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων, συστηµένες 

επιστολές για παράταση παραγραφής, έλεγχοι των καταθέσεων στο 

εξωτερικό, επανάληψις ενδικοφανών προσφυγών από την υπηρεσία 

εσωτερικής επανεξέτασης, κέντρο ελέγχου φορολογούµενων µεγάλου 

πλούτου, κέντρο ελέγχου µεγάλου πλούτου, παραγραφή βεβαιωµένων 

χρεών, άκυρα τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων από τη 

φορολογική διοίκηση, σηµαντικές αποφάσεις του ΣτΕ.  

 

 

 

 

 



 

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου 

«Το νέο φορολογικό είναι το τελευταίο χτύπηµα που δέχτηκε η 

επιχειρηµατικότητα» 

 

Το σεµινάριο προλόγισε ο Πρόεδρος 

του Επιµελητηρίου Πιερίας κ. Ηλίας 

Χατζηχριστοδούλου τονίζοντας ότι 

«στην εποχή που ζούµε, δυστυχώς, 

η επιχειρηµατικότητα δεν µπορεί να 

βρει την ηρεµία της. Είναι πολύ 

µεγάλη ανάγκη οι επαγγελµατίες να 

είναι ενηµερωµένοι ειδικά για θέµατα όπως το νέο φορολογικό. Όλα 

αυτά τα χρόνια άλλωστε το Επιµελητήριο Πιερίας διοργανώνει ηµερίδες 

και σεµινάρια ώστε να προσφέρει δωρεάν στα µέλη του αλλά και την 

τοπική κοινωνία άµεση και έγκυρη ενηµέρωση. Στο πλαίσιο αυτό, το 

σηµερινό σεµινάριο έρχεται να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις 

αναφορικά µε τα νέα φορολογικά δεδοµένα. Τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η επιχειρηµατικότητα, και φυσικά όχι µόνον της περιοχής 

µας, είναι πάρα πολλά. Όλοι µας λίγο πολύ, όσοι τουλάχιστον έχουµε 

στενή επαφή µε τους λογιστές µας, γνωρίζουµε τις αλλαγές στη 

φορολογία. Υπάρχει, όµως, µια µεγάλη µερίδα συναδέλφων που δεν 

έχουν άµεση πληροφόρηση. Το νέο φορολογικό είναι δυστυχώς το 

τελευταίο χτύπηµα που δέχτηκε η επιχειρηµατικότητα. Αργήσαµε να 

διοργανώσουµε αυτό το σεµινάριο και ο λόγος είναι γιατί µέχρι σήµερα 

δεν είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο. Τώρα, και µε το νέο νοµοσχέδιο, έχουν 

κατασταλάξει οι σχετικές αποφάσεις ώστε να µπορούµε να έχουµε µια 

εικόνα για το τι µας περιµένει την επόµενη ηµέρα. Είναι χαρά µας που 

βλέπουµε να επικρατεί το αδιαχώρητο στην αίθουσα. Θέλω να 

ευχαριστήσω τον κ. Ντουκάκη και τους συνεργάτες του που βρίσκονται 

σήµερα εδώ. Είναι πολύ καλοί γνώστες των φοροτεχνικών θεµάτων και 



θέλω να τους ευχαριστήσω για την προθυµία τους να µείνουν µέχρι 

αργά και να απαντήσουν σ’ όλες τις ερωτήσεις».  

Μανούσος Ντουκάκης 

«Το υπουργείο έχει κοροϊδέψει τους αγρότες» 

 

Ο κ. Ντουκάκης κατά τη διάρκεια 

του σεµιναρίου ανέδειξε πολλά 

ζητήµατα που ταλανίζουν τον 

έλληνα φορολογούµενο και τις 

επιχειρήσεις εφιστώντας την 

προσοχή σε ιδιαίτερα θέµατα όπως 

η αποδοχή κληρονοµιάς και οι νέες 

φορολογικές δηλώσεις. Συνοψίζοντας τη θεµατολογία κατά τη διάρκεια 

συνέντευξη τύπου, ο κ. Ντουκάκης πρωτίστως αναφέρθηκε στις 

αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις τονίζοντας ότι «κανένας 

φορολογούµενος δεν πρέπει να συντάξει τη δήλωση µόνος του αλλά 

πρέπει να απευθυνθεί σε φοροτέχνη που είναι εξειδικευµένος γιατί η 

φετινή φορολογική δήλωση έχει την έννοια του πόθεν έσχες, δηλαδή 

ζητά τις αλλαγές σε ακίνητα, αυτοκίνητα, µετοχές. Επίσης, έχει την έννοια 

του περιουσιολογίου. Μόνον τα µετρητά δεν µπαίνουν φέτος στη 

δήλωση, τα οποία θα µπουν από του χρόνου». 

 

Σχετικά µε τα θέµατα δαπανών, ο κ. Ντουκάκης υπογράµµισε: «ποιες 

δαπάνες αναγνωρίζονται και ποιες πιθανόν να αναγνωριστούν; Τι 

αναµόρφωση πρέπει να γίνει; Αυτός ο µύλος που υπάρχει στα 

φορολογικά και τη φορολογία γενικά εισοδήµατος, τι αλλαγές 

παρουσιάζει; Όπως ξέρουµε πλέον δεν υπάρχει το αφορολόγητο που 

υπήρχε κάθε χρόνο, δηλαδή τα 5.000 ευρώ, ίσως και περισσότερο αν 

υπήρχε αναπηρία. Αυτά όλα καταργήθηκαν οπότε όλοι οι 

φορολογούµενοι θα πληρώσουν φόρο φέτος. Στις αλλαγές που πρέπει 

να προσέξουν οι συνάδελφοι που θα κάνουν φορολογικές δηλώσεις, 

θέλω να αναφερθώ κυρίως στις αποδείξεις που πρέπει να βάλλουν για 



µισθωτούς και συνταξιούχους. Πλέον, η φορολογία είναι τόσο στο 

πραγµατικό εισόδηµα όσο και στο τεκµήριο. Αν ο πελάτης τους για 

παράδειγµα έχει έσοδα 25.000 ευρώ και έχει προβεί σε αγορά 40.000 

ευρώ και δεν µπορεί να την καλύψει, θα φορολογηθεί για τα 40.000 

ευρώ. Εποµένως, θα πρέπει να προσεχθεί το ύψος των αποδείξεων και 

όλα αυτά που πρέπει να µπουν». 

 

Αναφερόµενος στη διαδικασία του 

αυτόφωρου σε οφειλέτες του 

δηµοσίου ο κ. Ντουκάκης, είπε: «µια 

τροµακτική απόφαση που έχει βγει 

µέχρι σήµερα, και ενδιαφέρει 2 

εκατοµµύρια οχτακόσες χιλιάδες 

έλληνες οι οποίοι οφείλουν στο 

ελληνικό δηµόσιο, είτε σε εφορία, ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ, είτε σε τροχαίες 

παραβάσεις, είναι ότι δεν υπάρχει πλέον αυτόφωρη διαδικασία 

σύµφωνα µε την απόφαση που έβγαλε η πόλη σας και η οποία έχει γίνει 

σηµαδούρα για εµάς στην Αθήνα αλλά πρέπει να οδηγηθεί σε τακτική 

δικάσιµο». 

 

Αναφορικά µε τη φορολογία των αγροτών, ο κ. Ντουκάκης τόνισε ότι 

«το υπουργείο έχει κοροϊδέψει τους αγρότες», και αναφέρθηκε σ’ ένα 

προσωπικό παράδειγµα: «έχω 16.000 ευρώ εισόδηµα από λάδι, µου 

κρατά το 30% το υπουργείο άρα κατεβαίνει στα 11.000€. Αυτός που µου 

µαζεύει τις ελιές, µου παίρνει τα µισά, άρα µου µένουν 5.500€ και αν 

προσθέσω τα λιπάσµατα και τη δακοκτονία, µου µένουν τελικά 2-300€. 

Θα έπρεπε η φορολογία των αγροτών να αφορά τα εισοδήµατα πάνω 

από 50.000€. Τους έχουν δυστυχώς κατακοροϊδέψει και δεν ξέρω κατά 

πόσο το έχουν καταλάβει και αποδεχτεί». 

 

«Μεγάλη προσοχή στη φορολογία κληρονοµιών, υπέδειξε ο κ. 

Ντουκάκης λέγοντας ότι «όταν ο καθένας από εµάς κάνει αποδοχή 



κληρονοµιάς από κάποιο θείο ή θεία που µας αφήνει ένα σπίτι αλλά 

µπορεί να χρωστάει εκατοµµύρια στην εφορία ή σε πιστωτές,  αντί στο 

τέλος να κερδίσουµε, κινδυνεύουµε να χάσουµε τον ύπνο µας και την 

περιουσία µας. Γι αυτό χρειάζεται να το προσέξουµε και αν έχει πολλά 

χρέη να κάνουµε αποποίησης της κληρονοµιάς ή αποδοχή 

κληρονοµιάς επ’ ωφελεία απογραφής. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, 

συστήνουµε οι ενδιαφερόµενοι να βρουν καλούς συµβολαιογράφους 

που το έχουν ξανακάνει αυτό γιατί ενέχει κινδύνους αυτή η περίπτωση».  

 

Τέλος, ο κ. Ντουκάκης αναφέρθηκε στο θέµα µε τις εφορίες που 

αλλάζουν όνοµα και αντικείµενο, όπως και της Κατερίνης. «Η εφορία 

Κατερίνης, σύµφωνα µε το νόµο που έχω στα χέρια µου, δεν έχει 

αρµοδιότητα να κάνει έλεγχο», σηµείωσε χαρακτηριστικά.  

 

 

 

 


