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Θέμα: Παράταση υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων αγροτών λόγω
λανθασμένων βεβαιώσεων επιδοτήσεων του οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ
Σας γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια και σε κάθε φορολογικό έτος,
λόγω των ελλειπών βεβαιώσεων επιδοτήσεων του οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ
προς τους φορολογούμενους, υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις με
τη λήξη του έτους. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδει μία βεβαίωση κατά την διάρκεια
των φορολογικών δηλώσεων, η οποία έχει ελλειπή στοιχεία, με βάση τις
πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη την στιγμή, ενώ
ταυτόχρονα μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του ίδιου οργανισμού
εκτυπώνεται αναλυτική δημοσιοποίηση πληρωμών με διαφορετικά ποσά
από την προαναφερθείσα βεβαίωση.
Απόρροια της στρέβλωσης αυτής είναι η τεράστια διαφορά στον
προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης.
Επιπρόσθετα, διογκώνεται η γραφειοκρατία με την υποβολή τροποιητικών
δηλώσεων. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι λογιστές - φοροτεχνικοί
κατέθεταν χειρόγραφα στις κατά τόπους ΔΟΥ τις τροποποιητικές δηλώσεις,
σήμερα είναι υποχρεωμένοι για την ηλεκτρονική υποβολή τους, με

άντληση τις περισσότερες φορές λανθασμένων στοιχείων και χωρίς
δυνατότητα τροποποίησης των ποσών έτσι ώστε να υποβληθούν ορθά οι
τροποιητικές δηλώσεις.
Επιπρόσθετα, δημιουργούνται εντάσεις με τους υπαλλήλους των αρμόδιων
αρχών, διότι δεν δέχονται χειρόγραφα τις δηλώσεις, καθώς δεν έχει εκδοθεί
καμία αναλυτική οδηγία μέχρι στιγμής.
Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η δημοσιοποίηση των
πληρωμών και ειδικά από δημόσιο οργανισμό, αποτελεί αναντίρρητο
στοιχείο πραγματοποίησής της συναλλαγής και αποδεικνύει το έσοδο
(επιχορήγηση) για τον αγρότη.
Μία ακόμα στρέβλωση που έχει δημιουργηθεί αφορά στις ενισχύσεις που
υπολογίζονται για την ένταξη ενός αγρότη ειδικού καθεστώς στο κανονικό
καθεστώς. Κρίνεται αναγκαίο να δημοσιευθεί αναλυτική οδηγία με τις
ενισχύσεις που προσμετρώνται. Στην περίπτωση που δημοσιοποιείται
εκπρόθεσμα η βεβαίωση, δεν πρέπει να επιβάλλονται πρόστιμα για την
εκπρόθεσμη έναρξη εργασιών και τις υποβολές των περιοδικών δηλώσεων
Φ.Π.Α.
Το ΟΕΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνει:
Να παραμείνει το σύστημα του taxisnet ανοιχτό έως 28/2/2021, για
την υποβολή των τροποιητικών δηλώσεων, με ανοιχτό τον πίνακα
των επιδοτήσεων του εντύπου Ε3 για την ορθή καταχώρηση των
ποσών από τους λογιστές, ώστε να αποφευχθούν τυχόν λανθασμένα
στοιχεία που θα επισύρουν πρόστιμα στην αγροτική κοινότητα.
Να καταχωρούνται οι αγροτικές επιδοτήσεις με βάση το έτος μέσα
στο οποίο εισπράχθηκαν.
Να εκδίδονται οι οριστικές βεβαιώσεις του οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ
πριν την έναρξη των δηλώσεων.
Να εξαλειφθεί η επιπλέον γραφειοκρατία με τροποιητικές δηλώσεις
προηγούμενων χρήσεων.
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