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DigiOEE: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες για λογιστές και οικονομολόγους από το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος

Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που στόχο έχει να εξυπηρετεί άμεσα και εύκολα τους λογιστές και τους
οικονομολόγους – μέλη του, δημιούργησε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Πρόκειται για το DigiOEE, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν:
❖ Να εκδώσουν από τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό τους τις εξής βεβαιώσεις (ΟΕe–Services):
– Μέλους ΟΕΕ,
– Οικονομικής ενημερότητας μέλους ΟΕΕ,
– Μέλους ΟΕΕ & κατοχής επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού,
– Κατοχής επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού και
– Λειτουργίας εταιρείας παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών.
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❖ Να υποβάλουν αιτήματα, μέσω μιας εξελιγμένης διαδικασίας, η οποία χρησιμοποιεί εξειδικευμένα φίλτρα,
που κατηγοριοποιούν αυτόματα το αίτημα και διευκολύνουν τις υπηρεσίες του ΟΕΕ για την
αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους (OEe–Support).
❖ Να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εργασία, παρακολουθώντας ταυτόχρονα τη ζήτηση, που υπάρχει από
επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων (OEe–JobOffer), η οποία ανανεώνεται κάθε ώρα με νέες θέσεις
εργασίας από εταιρείες που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό από τον κλάδο των οικονομολόγων και των λογιστών –

φοροτεχνικών.
❖ Να καταθέτουν την άποψή τους για θέματα, που αφορούν τον κλάδο τους και το Οικονομικό Επιμελητήριο, μέσω
ενός σύγχρονου ψηφιακού forum (OEe–Forum).
❖ Να έχουν πρόσβαση σε όλες τις επιστημονικές μελέτες και τις εκδόσεις του ΟΕΕ, που είναι αναρτημένες στην ψηφιακή
βιβλιοθήκη (OEe-Βιβλιοθήκη).

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΕΕ έχει ήδη μεγάλη ανταπόκριση από κοινό. Μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες
λειτουργίας έχουν εξυπηρετηθεί χιλιάδες ενδιαφερόμενοι, με την εκτύπωση βεβαιώσεων από το ΟΕe- services να
ξεπερνάει τις 4.200.
Με τη νέα εφαρμογή που έχει δημιουργήσει το ΟΕΕ, οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες σε
Android και iOS κινητές συσκευές, προσφέροντας στους χρήστες εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις
παραπάνω υπηρεσίες.
Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας δήλωσε: «Με τις νέες ψηφιακές
υπηρεσίες, το ΟΕΕ περνάει σε μια νέα εποχή. Ο παραδοσιακός τρόπος εξυπηρέτησης των μελών μας, που απαιτούσε
φυσική παρουσία, αποτελεί παρελθόν. Μειώνουμε σημαντικά τον χρόνο εξυπηρέτησής τους και διευρύνουμε την
αμφίδρομη επικοινωνία μας μαζί τους. Πλέον, μέσω του DigiOEE, βρίσκει κανείς όλο το ΟΕΕ με ένα click!».
Το έργο υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Επιστολή ΟΕΕ: Να επιλυθούν άμεσα 12 προβλήματα στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Με νέα παρέμβασή του, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος θέτει προς τους αρμόδιους υπουργούς και
τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, τα προβλήματα, που υπάρχουν στη διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, και
επαναφέρει το αίτημα, ώστε η υποβολή να διαρκέσει τέσσερις μήνες.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή:
Ήδη, έχουν διαπιστωθεί δυσλειτουργίες στην ηλεκτρονική συμπλήρωση των εντύπων, ενδεικτικά σας
αναφέρουμε:
Στο Ε1 (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος) παρατηρείται ότι:
➢ Στον Πίνακα 5 δε μεταφέρονται καθόλου ή δε μεταφέρονται σωστά τα στοιχεία των δευτερευουσών
κατοικιών, δηλαδή πέραν της πρώτης, και εμφανίζεται αντί της διεύθυνσης του ακινήτου ο αριθμός ορόφου της
πρώτης κατοικίας.
➢ Στους κωδικούς 735 – 736 (περίπτωση αγοράς ή χρονομεριστικής ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων ή
ανέγερσης οικοδομών), γίνεται αποδεκτό μόνον το ποσό της αξίας που υπόκειται σε Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων
(αντικειμενικής ή μεγαλύτερης πραγματικής) και όχι το πραγματικό της συναλλαγής (συμβολαίου) ενώ παράλληλα
απορρίπτεται ως μη αποδεκτό και το πραγματικά καταβληθέν εντός του 2020, όπως από τον Νόμο ορίζεται
(περίπτωση δόσεων).
Περισσότερα εδώ.
Πατήστε εδώ για να δείτε την επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ.
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Θέσεις της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ για το Εργασιακό Νομοσχέδιο

Τις θέσεις της Κεντρικής Διοίκησης
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το
εργασιακό νομοσχέδιο, που συζητείται στη
Βουλή, ανέπτυξε, στην αρμόδια Επιτροπή, ο
Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Αναλυτικά η τοποθέτησή του:
«Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος,
πιστό στο θεσμικό του ρόλο ως σύμβουλος της
Πολιτείας, καταθέτει με το παρόν κείμενο τις
προτάσεις του για το εργασιακό νομοσχέδιο.
Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο εμπεριέχει διατάξεις που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά και πληθώρα
διατάξεων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και επαναδιατύπωσης ή απόσυρσης, καθώς κινούνται προς τη λάθος
κατεύθυνση.
Η πρόσφατη υγειονομική κρίση αλλά πολύ περισσότερο η χρηματοπιστωτική, έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα
αποτυπώματά τους, στην αγορά εργασίας της χώρας μας. Οι οικονομικές αναταράξεις εκτόξευσαν την ανεργία σε
πολύ υψηλά επίπεδα (άνω του 27%), ενώ ακόμα και σήμερα κατέχουμε τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (16%), με
την πραγματική ανεργία να υπολογίζεται πολύ μεγαλύτερη. Στους νέους και στους μακροχρόνια άνεργους τα
ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα, οξύνοντας τις δομικές αδυναμίες του εργασιακού. Οι συνθήκες στη χώρα μας
έκαναν πολλούς συνανθρώπους μας να αναζητήσουν ευκαιρίες στο εξωτερικό και ιδιαίτερα το υψηλά καταρτισμένο
προσωπικό (Brain drain), ενώ αυτοί που παρέμειναν ήρθαν αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και παροδική
απασχόληση σε τομείς εκτός της εξειδίκευσής τους. Αναπόφευκτα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, ότι οι
αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, με την εισροή των ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβάλουν την αλλαγή του
παραγωγικού μοντέλου, με προσανατολισμό τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.
Αναμφίβολα, το εργασιακό νομοσχέδιο που εισήλθε στη διαβούλευση περιλαμβάνει θετικές διατάξεις που
υλοποιούνται στη χώρα μας με καθυστέρηση. Χαρακτηριστικά, στα άρθρα 1 – 23 επισημαίνονται οι διατάξεις που
αφορούν στην κύρωση της σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της
παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας, όπως και η ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου και
Ρυθμίσεις για Άδειες σχετικές με την προστασία της οικογένειας (Άρθρα 24 – 45). Άρθρα τα οποία περιλαμβάνουν
θετικές διατάξεις, τόσο για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον όσο και άρθρα
που αναφέρονται στον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας με ποιοτικότερα χαρακτηριστικά και ισορροπίας
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Εξίσου σημαντική είναι και η καθιέρωση των διαλειμμάτων στην ημερήσια
εργασία, που θα αποφέρει αυτόματα αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
Περισσότερα εδώ.
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ΟΕΕ: Μη εφαρμόσιμη η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις πάγιες δαπάνες έως τις 17 Ιουνίου

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος,
εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του και θεωρεί μη
εφαρμόσιμη την ΚΥΑ που εκδόθηκε το Σάββατο 29
Μαΐου 2021, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο
ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης πάγιων δαπανών σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της
πανδημίας, για τους παρακάτω λόγους:
Η επιδότηση των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων,
όπως έχουμε επισημάνει με προηγούμενη επιστολή μας,
είναι αδύνατη χωρίς την υποβολή του Ε3 (κατάσταση
οικονομικών
στοιχείων
από
επιχειρηματική
δραστηριότητα). Η προϋπόθεση της υποβολής του Ε3 του φορολογικού έτους 2020 μέχρι 17 Ιουνίου 2021 για την
οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι ανέφικτο να υλοποιηθεί μέσα στην προθεσμία που έχει τεθεί,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η φόρμα του εντύπου Ε3 δεν είναι διαμορφωμένη ακόμα με τα φετινά δεδομένα.
Ο κλάδος των λογιστών – φοροτεχνικών, ο κλάδος δηλαδή που στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει τα οικονομικά
μέτρα της Κυβέρνησης, θεωρεί απαράδεκτες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες τελικά οδηγούν σε αντίθετα
αποτελέσματα από τα αναμενόμενα οφέλη. Ακόμη και μέχρι σήμερα δεν είναι σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα
υποβολής των δηλώσεων, υπάρχουν ακόμη πολλές εκκρεμότητες και τεχνικές αδυναμίες.
Η σημαντικότερη εκκρεμότητα είναι ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας διορθώσεων των ΜΥΦ λήγει
την 18η Ιουνίου, και ως εκ τούτου έως την ημερομηνία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αδύνατον να
ολοκληρωθεί η σύνταξη του εντύπου Ε3.
Πρέπει, επίσης, να προσθέσουμε ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση με τον τύπο και το περιεχόμενο
του εντύπου Ν (σ.σ. δηλώσεις Νομικών Προσώπων), και δεν έχουν εκδοθεί οι οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου
αυτού, ούτε φυσικά έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων
Νομικών Προσώπων.
Επανερχόμενοι στην επιστολή μας, ζητούμε ως ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος να ορισθεί η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία πρέπει να είναι η τελευταία ημέρα του
τέταρτου μήνα μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της πλατφόρμας.
Με βάση την παραπάνω υποβολή, δηλαδή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων, είναι εφικτό να
εκδοθούν τα ανάλογα voucher συμψηφισμού που θα αφορούν περίοδο οφειλών από την 1η Ιουλίου 2021 και μετά.
Μετά την παρέμβαση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δόθηκε παράταση στην υποβολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τις πάγιες δαπάνες έως τις 2 Ιουλίου 2021.
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Επιστολή ΟΕΕ: Στους τέσσερις μήνες το διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Την

επιμήκυνση του χρόνου υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων στους τέσσερις μήνες, από τη
στιγμή, που θα λειτουργήσει πλήρως η πλατφόρμα, ζητά, ο
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, με επιστολή του προς τους Υπουργό,
Υφυπουργό Οικονομικών και Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αναφέρεται, επίσης, ως προϋπόθεση για το άνοιγμα της
εφαρμογής, η έκδοση όλων των σχετικών εγκυκλίων και
οδηγιών, ενώ προτείνεται ακόμα η προσαρμογή των δόσεων,
μέχρι τη λήξη του δημοσιονομικού έτους.
Δεδομένου ότι, για να εφαρμοσθούν οι ρυθμίσεις, που έχουν ψηφιστεί, για τη φορολογική αντιμετώπιση των
οικονομικών ενισχύσεων της πανδημίας, και των φοροελαφρύνσεων, απαιτείται χρόνος, που θα καθυστερήσει και
την υποβολή των δηλώσεων, ο κ. Κόλλιας προτείνει να εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες με τη συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων διευθύνσεων της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να αποφευχθούν λάθη και
παραλείψεις.
Στην επιστολή επισημαίνεται ότι, είναι αδύνατη η καταβολή της επιδότησης πάγιων δαπανών, χωρίς την υποβολή
του Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα). Επίσης, η υποβολή των
οικονομικών στοιχείων του Ε3 είναι προαπαιτούμενο για τις προσκλήσεις που θα προκηρυχθούν για την οικονομική
ενίσχυση των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων.
Υπενθυμίζεται ότι το ΟΕΕ, με επιστολή του Προέδρου του, πριν από ένα μήνα, είχε επισημάνει επτά εκκρεμότητες
αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων, όπως η εγκύκλιος για τους λογιστές – φοροτεχνικούς που έχουν νοσήσει
από κορωνοϊό, χωρίς όμως κάποια εξ αυτών να έχει τακτοποιηθεί.
Όπως δήλωσε ο κ. Κόλλιας, «Η πρότασή μας θεωρούμε ότι είναι ορθολογική και προς όφελος όλων των
φορολογουμένων και ιδιαίτερα των λογιστών – φοροτεχνικών, του κλάδου, που στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει
τα οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης και τις επιχειρήσεις. Εάν λάβουμε υπόψη ότι τα προηγούμενα έτη το χρονικό
διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ήταν τουλάχιστον τρεισήμισι μήνες, οι τέσσερις μήνες, που
προτείνουμε εν μέσω των καλοκαιρινών διακοπών, είναι ένας λογικός χρόνος».
Για να δείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΟΕΕ πατήστε εδώ.
Πατήστε εδώ για να δείτε την επιστολή της 7ης Μαΐου του Προέδρου του ΟΕΕ για την υποβολή φορολογικών
δηλώσεων.
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