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Νέα υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ
Μία νέα υπηρεσία προς τους μηχανικούς μέλη του ξεκινά να παρέχει το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος. Πρόκειται για την υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης των
μηχανικών από οικονομολόγους-λογιστές, συνεργάτες του ΤΕΕ, με σκοπό την
επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας των μηχανικών, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η αντιμετώπιση θεμάτων
λογιστικής και φοροτεχνικής φύσης, τα οποία ενδέχεται να κωλύουν την
αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους. Σύμφωνα με το Γιώργο Στασινό,
πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το ΤΕΕ θέλει να παρέχει χρήσιμες
και όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες στα μέλη του. «Οι μηχανικοί πρέπει να
βρίσκουν στο Επιμελητήριο τον καλύτερο σύμβουλο, τον χρήσιμο συμπαραστάτη,
τον δυναμικό εκπρόσωπο, τον ειλικρινή συνεργάτη που χρειάζονται στην
επαγγελματική καθημερινότητά τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον Γιώργο Στασινό «το φορολογικό σύστημα της χώρας επιδέχεται
συνεχείς αλλαγές που δυσκολεύουν νέες και παλιές επιχειρήσεις και ιδίως τους
ελεύθερους επαγγελματίες, όπως οι μηχανικοί. Από όσα μελετήσαμε, μέχρι και τον
Φεβρουάριο του 2015 είχαν ψηφιστεί τους τριάντα τελευταίους μήνες έξι αμιγώς
φορολογικοί νόμοι με 177 άρθρα, 17 ακόμη νόμοι στους οποίους συμπεριλήφθηκαν
71 νέες φορολογικές διατάξεις, ενώ για την εφαρμογή τους μόνο εκδόθηκαν 111
υπουργικές αποφάσεις και 138 διευκρινιστικές εγκύκλιοι! Και σε αυτά δεν
περιλαμβάνονται ούτε οι ρυθμίσεις για τις παλαιές οφειλές, ούτε οι ειδικές ρυθμίσεις
λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων, ούτε όσα θεσπίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες με
στόχο τη νέα συμφωνία».
«Πρόκειται για έναν κυκεώνα αλλαγών που καμία μικρή επιχείρηση, κανένας
μηχανικός δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μόνοι τους. Για αυτό το λόγο το ΤΕΕ,
μέσα από τη νέα υπηρεσία αλλά και από άλλες δράσεις που ετοιμάζει, θα σταθεί
δίπλα στα μελή του για να βοηθά όσο μπορεί και να διευκολύνει την άσκηση του
επαγγέλματος», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.
Η φοροτεχνική υποστήριξη θα συνίσταται στην παροχή φοροτεχνικών και λογιστικών
οδηγιών/συμβουλών προς τους μηχανικούς και δεν θα περιλαμβάνει τις διενέργεια
λογιστικών ή άλλων πράξεων, ούτε την εκπροσώπησή τους ενώπιον των διοικητικών
αρχών. Η φοροτεχνική υποστήριξη θα παρέχεται κάθε Παρασκευή και ώρες 11.00 –
14.00 στον 8o όροφο, γραφείο Νο 808 στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ (Νίκης 4,
Αθήνα). Η νέα υπηρεσία ξεκινά να παρέχεται δοκιμαστικά την Παρασκευή 31 Ιουλίου
και την Παρασκευή 28 Αυγούστου, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα για την καλύτερη λειτουργία της και θα συνεχίσει σε τακτική
εβδομαδιαία βάση από το Σεπτέμβριο.
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