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Προς
Τον ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσ
ίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε)
Κύριο Γεώργιο Πιτσιλή
Καρ. Σερβίας 10, 101 84 ΑΘΗΝΑ
Κοινοποίηση
Υπουργ ό Οικονοµικών
Κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο
Υπουργ ό Οικονοµ ίας και Ανάπτυξης
Κύριο Ιωάωη ∆ραγασάκη

Αξιότιµε κύριε ∆ιοικητά,
Με βάση τα διαλαµβανόµενα στις διατά
ξεις της Κ.Υ.Α. 45231/20-042017, όπως τροποποι ή
θηκε µε τις Κ.Υ.Α. ∆ΕΑΦ 1167412 Ε= 2017/0611-2017 και ∆ΕΑΦ 1128500 Ε= 201 8/2
8-08-2018 και ισχύει, σχετικά µε
τη λειτουργ ία του Επαγγελµατικού Λογαριασµο
ύ και προς τον σκοπό
αποφυγής παρερµηνειών και προκλ ή
σεως προβληµάτων κατά την
εφαρµογή τους τίθενται προς αποσαφή
νιση τα ακόλουθα ζητή µατα:
1.
Η απαί τηση να διενεργού νται µ έ
σω του Επαγγελµατικού
Λογαριασµού συναλλαγ ές, οι οποίες αφορο
ύ ν αποκλειστικά στην
επιχειρηµατική δραστηριότητα του κατόχου, σηµα
ίνει ότι αποκλείεται εξ
ορισµού η διεξαγωγ ή µέσω αυτού πληρωµ
ών, οι οποίες σχετίζονται µε

έξοδα του ιδιωτικού βίου του κατόχου (πχ. µίσθωµα κατοικίας δόση
στεγαστικού δανείου, πληρωµές λογαριασµών κοινής ωφελείας

αναφορικά µε την κατοικία κ.λπ.); Σε µια τέτοια περί πτωση, προκειµένου

να εξοφλού νται τέτοιου τύπου δαπάνες, απαιτείται η µεταφορά χρηµάτων

σε έτερο λογαριασµό ;

Το εν λόγω ερώτηµα συνδέ εται ευθέως και µε τον ορισµό ενός

τραπεζικού λογαριασµού ως ακατασχέτου, προκειµένου να µην
δηµιουργείται έλλειµµα προστασίας για τον υπόχρεο.
Οσάκις ο υπόχρεος δέχεται νοµί µως πληρωµές σε µετρητά

χρήµατα, διότι τού τες υπολείπονται του εκ του νόµου προβλεποµένου

ορίου εξοφλήσεως µε τραπεζικά µέσα πληρωµή ς, τα οικεία χρηµατικά

ποσά πρέπει, εν συνεχεία, να κατατίθενται στον Επαγγελµατικό

Λογαριασµό ;

Ο Επαγγελµατικός Λογαριασµός πρέπει να τηρείται ως
λογαριασµός όψεως ή είναι αδιάφορο το είδος του, δεδοµένου ότι στις
οικείες διατάξεις δεν γί νεται σχετική διάκριση ;
Παρακαλού µε για την άµεση απάντησή σας, δεδοµένης της

καταληκτικής ηµεροµηνίας για δήλωση του επαγγελµατικού λογαριασµού,

που είναι η

∆εκεµβρί ου 2018.

