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ΤΑ ΝΕΑ Κοσκινίζουν τα πρόστιμα της Εφορίας για τους 
επαγγελματίες 
Μετά τη θύελλα αντιδράσεων τροποποιούνται πριν καλά καλά εφαρµοστούν οι 

επιβαρύνσεις που προβλέπει η νέα νοµοθεσία για τη µη υποβολή δηλώσεων 

παρακρατούµενων φόρων. ∆ιορθωτικές αλλαγές στα πρόστιµα της Εφορίας 

προετοιµάζει η ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών µετά το κύµα αντιδράσεων από 

λογιστές και ελεύθερους επαγγελµατίες. «Θα εξετάσουµε περιπτώσεις υπέρµετρων 

επιβαρύνσεων, έχουµε ζητήσει εισηγήσεις από τις αρµόδιες υπηρεσίες», λέει κορυφαίο 

στέλεχος του υπουργείου προαναγγέλλοντας άµεση νοµοθετική παρέµβαση.  Τα νέα 

πρόστιµα ψηφίστηκαν το περασµένο καλοκαίρι, συµπληρώθηκαν τον περασµένο 

∆εκέµβριο και αναµένεται να τροποποιηθούν πριν καλά καλά εφαρµοστούν, χωρίς να 

είναι αυτή η πρώτη φορά όπου οι διατάξεις ψηφίζονται για να αλλάξουν αµέσως µετά 

στη φορολογία. Περισσότερα… 

 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Τι αλλάζει για πάνω από 1 
εκατ. επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες - 
Διαβάστε όλη την εγκύκλιο 
ριστικό τέλος στη θεώρηση όλων των βιβλίων και φορολογικών στοιχείων, κατάργηση 

της τήρησης πρόσθετων βιβλίων, κατάργηση της έκδοσης δελτίων αποστολής αλλά και 

της έκδοσης αποδείξεων δαπανών φέρνουν οι αλλαγές που επήλθαν από την 1η 



2 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Φωτεινή Ελευθερίου - Δημοσιογράφος ΤΗΛ: 2810 247035  email: eleftheriou@ebeh.gr  

 

Ιανουαρίου 2014 στις διαδικασίες τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών 

στοιχείων. Στο εξής χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες µπορούν να 

εκδίδουν αθεώρητες χειρόγραφες αποδείξεις ενώ ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2013 

έχουν το δικαίωµα να εκδίδουν αθεώρητα τιµολόγια. Με τις νέες ρυθµίσεις παρέχεται η 

δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων µε φορολογικές ταµειακές µηχανές ακόµη και στους 

ελεύθερους επαγγελµατίες. Ωστόσο η χρήση των ταµειακών µηχανών δεν είναι 

υποχρεωτική αλλά προαιρετική για τους συγκεκριµένους φορολογούµενους. 

Παράλληλα, εξακολουθούν να απαλλάσσονται από τη τήρηση βιβλίων και έκδοση 

αποδείξεων λιανικής τα φυσικά πρόσωπα µε τζίρο έως 5.000 ευρώ, µε εξαίρεση τους 

ελεύθερους επαγγελµατίες (γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές κλπ) που θα τηρούν βιβλία 

και θα κόβουν αποδείξεις ακόµη και αν τα ακαθάριστα έσοδα τους είναι µικρότερα των 

5.000 ευρώ. Περισσότερα… 

 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Αύξηση των πιέσεων από την τρόικα 
στην κυβέρνηση για λήψη νέων μέτρων 
Η τρόικα αυξάνει τις πιέσεις προς την ελληνική κυβέρνηση για τη λήψη µέτρων, 

απειλώντας µέσω τελεσιγράφων πως δεν έρχεται εάν δεν υπάρξει «προσύµφωνο» για 

τα δηµοσιονοµικά κενά του 2014 και της διετίας 2015-16, όπως επίσης και για τις 

διαρθρωτικές παρεµβάσεις που τελούν σε εκκρεµότητα. Ταυτόχρονα, σηµειώνουν ότι 

χωρίς συµφωνία δεν θα εκταµιευτεί η δόση των 4,9 δισ. ευρώ που εκκρεµεί από το 

∆εκέµβριο, η οποία θα καλύψει τις τρέχουσες δανειακές ανάγκες του προϋπολογισµού. 

Περισσότερα… 

 
 
 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τι αλλάζει στον Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Διαδικασιών  
Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης των βιβλίων και στοιχείων, κατάργηση της 

έκδοσης αποδείξεων δαπανών για συναλλαγές χωρίς µπλοκ παροχής υπηρεσιών από 

περιστασιακά απασχολούµενους καθώς και των πρόσθετων βιβλίων που τηρούσαν 

µια σειρά από επαγγελµατίες όπως γιατροί, οδοντίατροι, εκµεταλλευτές χώρου 

διαµονής, πάρκινγκ, θεραπευτηρίων, κέντρων αισθητικής και γυµναστηρίων, είναι 

µεταξύ των αλλαγών στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που 

ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014. Περισσότερα… 
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ΚΕΡΔΟΣ H ΕΣΕΕ για το ενιαίο σύστημα επιστροφής ΦΠΑ 
που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση 
Η ΕΣΕΕ σε συνεργασία µε την ευρωπαϊκή οργάνωση µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

UEAPME συµµετέχει στη διαδικασία προτάσεων για ένα κοινό σύστηµα επιστροφής 

ΦΠΑ - “Standard VAT Return” σύµφωνα µε την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

2006/112/EC, που απαιτεί τον σχεδιασµό µιας ενιαίας δήλωσης για την διευκόλυνση 

των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των µικροµεσαίων των κρατών µελών της ΕΕ. 

Όπως έχει ήδη επισηµανθεί οι ευεργετικές συνέπειες της πρωτοβουλίας των θεσµικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά µε τη θέσπιση/υιοθέτηση µίας ενιαίας 

πλατφόρµας υποβολής του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας από 1/1/2017 για το σύνολο 

των Κρατών – Μελών, αναµένεται να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στη 

συρρίκνωση των γραφειοκρατικών εµποδίων που αντιµετωπίζουν χιλιάδες ΜµΕ αλλά 

και στη περαιτέρω τόνωση της διασυνοριακής εµπορικής δραστηριότητας. 

Περισσότερα… 

 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ποια επαγγέλματα εξαιρούνται από τη 
χρήση των ταμειακών μηχανών 
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων µέσω ταµειακής µηχανής 

δεκάδες επαγγέλµατα µε στόχο να διευκολυνθούν στην άσκηση της επαγγελµατικής 

τους δραστηριότητας. Αντίθετα, θα συνεχίσουν να εκδίδουν αποδείξεις µε ταµειακή 

µηχανή οι οδηγοί ταξί καθώς και οι πωλητές αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές. 

Οσοι δεν εκδίδουν αποδείξεις µε ταµειακή µηχανή υποχρεούνται στην έκδοση 

χειρόγραφων ή µηχανογραφηµένων αποδείξεων. Με τον νέο Κώδικα Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών που ισχύει από τις αρχές του έτους καταργείται επίσης η 

υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων, θεώρηση φορολογικών στοιχείων καθώς και 

η έκδοση δελτίου αποστολής. Συγκεκριµένα ο νέος κώδικας προβλέπει: 

Περισσότερα… 

 


