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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημέρωση για τις ΜΥΦ και θέματα ανά ΚΑΔ ανάλυσης στο Ε3

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι  με την ΠΟΛ.1217/2018 επήλθαν αλλαγές  στην βασική
απόφαση 1022/2014, ως προς την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων.   
Προβλέπεται ένα αρχείο, για όλο το 2018 από: 

Υπόχρεους υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) 
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)  
Μη υπόχρεους υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.  
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή
τους  προβλέπεται  μετά  την  παρέλευση  του  πρώτου  μήνα  του  επόμενου  ημερολογιακού
έτους 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 31/3/2019 (μεταφορά λόγω αργίας 1/4/2019)  
Διόρθωση  αποκλίσεων  (Καταστάσεις  προμηθευτών)  -  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  
15/5/2019 

Εναλλακτική δυνατότητα:  
Κατόπιν επικοινωνίας της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με αρμόδια στελέχη της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με την διαδικασία
υποβολής των ΜΥΦ του έτους 2018, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η αποστολή των στοιχείων

Μου αρέσει! 2,8 χιλ.

Αρχική Σελίδα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Όργανα Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Τα νέα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ενώσεις - Μέλη Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Αναζήτηση στο site ⤟⤠⤡⤢⤣⤤⤥⤦

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | Π.Ο.Φ.Ε.Ε. https://pofee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:enimerosi-p-o-f-e-e-gia-tis-...

1 από 2 5/2/2019, 9:12 π.μ.



των ΜΥΦ στο taxisnet μπορεί να γίνει με αρχεία οποιουδήποτε διαστήματος (μηνιαία, τριμηνιαία,
ετήσια).  
Θα πρέπει ωστόσο να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στις περιπτώσεις υποβολής ενός νέου αρχείου
το οποίο θα περιέχει και δεδομένα που έχουν ήδη υποβληθεί. 
Σε κάθε περίπτωση, προτείνουμε στους συναδέλφους να ξεκινήσουν άμεσα τις αποστολές των
ΜΥΦ  με  στόχο  να  γίνει  άμεσα  η  επεξεργασία  τους  και  εγκαίρως  οι  σχετικοί  έλεγχοι  στις
αποκλίσεις. 

Όσον αφορά στην ανά ΚΑΔ ανάλυση:  
Όσον αφορά στην ανά ΚΑΔ ανάλυση που ανακοινώθηκε «ξαφνικά», με την προχθεσινή απόφαση
του Ε3 (Α.1034/2019) ερήμην της κλήσης μας για απόψεις και συνεργασία,  έχουμε να πούμε τα
εξής: 
Είναι  φύσει  αδύνατο  να  γίνει  για  το  μέχρι  τώρα  διάστημα  η  ανά  ΚΑΔ  ανάλυση,  διότι  δεν
προβλέπεται και δεν παρέχεται από πουθενά δυνατότητα για τέτοιο διαχωρισμό (τόσο από τις
ταμειακές  όσο  και  από  τα  μηχανογραφικά  συστήματα).  Για  μία  τέτοια  αλλαγή  θα  πρέπει  να
υπάρξουν και οι αντίστοιχες σχετικές οδηγίες από την Διοίκηση.  
Αν θα πρέπει να αναφερθούμε σε δυσκολίες,  θα σημειώναμε ότι η αναβάθμιση στις ταμειακές
μηχανές και στα μηχανογραφικά συστήματα έκδοσης των τιμολογίων, πέρα από την υφιστάμενη
δυνατότητα που προβλέπουν οι διατάξεις για ανά ποσοστό ΦΠΑ, θα επιφέρει επιπλέον κόστη σε
πλήθος επιχειρήσεων λόγω τροποποίησης τους.  
Συνεπώς επιβάλλεται αυτό που προτείνει η  Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ότι δηλαδή, μία τέτοια ανάλυση θα πρέπει
να είναι προαιρετική (δηλαδή να αφορά επιχειρήσεις όπου ήδη υπάρχει ή γίνεται η ανάλυση αυτή)
και  πάνω απ’  όλα θα πρέπει  να  δοθεί  σχετική  απόφαση που να καθορίζει  πως  θα πρέπει  να
προκύπτει και από ποιο χρονικό σημείο και μετά θα ζητείται η ανάλυση αυτή. 

Εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις και σχόλια για το Ε3: 
Ήδη η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (όπως και πέρυσι) θα καταγράψει τις αναγκαίες παρατηρήσεις για το Ε3 που
συγκεντρώνει  από  τις  Ενώσεις  της  και  τους  συναδέλφους  και  όσα  ζητήματα  είχε  θέσει
προκειμένου να συμπεριληφθούν και δεν έγινε.
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