Q&A session:
Λογιστικά θέματα
Εισηγητές Quantum BITS:

Αναστασία Χαλκίδου, Director, co-founder
Παναγιώτης Γουρνάς, Accounting Manager

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα είναι ενδεικτικές, ισχύουν βάσει έρευνας μέχρι τη
δεδομένη ημερομηνία και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρούνται οριστικές ή
περιοριστικές, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο όλων των φορέων δύναται να αλλάξει ανά πάσα
στιγμή. Το υλικό αυτό αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας των εισηγητών και απαγορεύεται
οποιαδήποτε αναπαραγωγή του εκτός του σκοπού για τον οποίο παρασχέθηκε χωρίς την
πρότερη άδεια τους. ©️ 2021

Οι αξίες μας
Αποστολή

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Λογιστικής, Πληροφορικής και Εκπαίδευσης

Όραμα

Η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς (Single Point οf Contact – S.P.o.C.) για την
παροχή premium υπηρεσιών σε ΜμΕ

Στόχοι

Ιδέα

Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία, Εξωστρέφεια

Οι υπηρεσίες μας
Κατασκευή
Ιστοσελίδων

Λογιστική
Φοροτεχνικά

Marketing

S.P.o.C.
IT Support

Συμβουλευτική

Επαγγελματική
Εκπαίδευση
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Έναρξη επιχείρησης
• Ηλεκτρονικά για τις περισσότερες
μορφές επιχειρήσεων – επίσκεψη μόνο
για ιδιαίτερες περιπτώσεις
• Αποδεικτικό έδρας, βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα / επιμελητηρίου,
ταυτότητα, ΚΑΔ, καταστατικό
• Σταθερά έξοδα: ΕΦΚΑ (136€ min, τέλος
επιτηδεύματος, συνδρομές)
• Φόρος εισοδήματος 22% για ΝΠ ή από
9% για ΦΠ
• Δεν συνίσταται πλασματική έναρξη σε
άλλη χώρα
• Δεν υπάρχει η έννοια της «εικονικής
έδρας» – μπορεί να είναι σπίτι, αλλά με
αποδεικτικό (π.χ. μισθωτήριο) και όχι για
εμπόριο

Φορολόγηση/Φοροελαφρύνσεις
Η νομική μορφή (ατομική, ΙΚΕ, ΕΕ κ.λπ.) εξαρτάται από τους συμμετέχοντες
και το business plan (π.χ. αν θα υπάρχουν επενδυτές)
Digital nomads: εντός Ελλάδας ομοίως, εκτός Ελλάδας > μεταφορά ΔΟΥ
Κατοίκων Εξωτερικού
Start-up: οποιαδήποτε μορφή, elevategreece, οφέλη μέσω ΕΣΠΑ,
φορολογικά οφέλη όπως όλες
Παράλληλη απασχόληση: επιτρέπεται γενικά, απαιτείται άδεια για Δ/Υ

Επιχορηγήσεις: κανονικό έσοδο, μηδενίζει μέσω εξόδων

Φορολόγηση επί κερδών – σχετικότητα εξόδου βάσει documentation –
προσαύξηση για R&D, περιβαλλοντική μέριμνα κ.λπ. υπό προϋποθέσεις
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Έξοδα - Τιμολόγηση/Software
• Τα έξοδα δεν διαφέρουν ανά τις μορφές επιχειρήσεων
• Φορολόγηση επί των κερδών με διαφορετικούς συντελεστές
(22% - 9% κλίμακα)
• Ατομικές: ζημιές = τεκμήριο
• Πάγιο = εξοπλισμός από τον οποίο η επιχείρηση αποκομίζει
οφέλη (π.χ. εγκαταστάσεις, Η/Υ κ.α.)
• «πάγια έξοδα» = «σταθερά έξοδα»: ΕΦΚΑ, συνδρομές, φόροι
(δεν λογίζονται ως φορολογικά έξοδα), ενοίκιο, ΔΕΚΟ
• Πρώτα έξοδα: σύμβουλοι (λογιστές, δικηγόροι, μηχανικοί κ.λπ.,
ανάλογα την δραστηριότητα)
• Ηλεκτρονική τιμολόγηση – myDATA – υποχρεωτική χρήση
εμπορικού προγράμματος από 2022
• Τα παραστατικά πλέον είναι έγκυρα εφόσον έχουν ΜΑΡΚ ή QR
code
• Ταμειακή μηχανή/φορολογικός μηχανισμός: υπό προϋποθέσεις,
σταδιακή κατάργηση υποχρέωσης
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ΚοστολόγησηΦερέγγυοι
Συνεργάτες

• Βασικός κανόνας κοστολόγησης:
επιμερισμός σταθερών και μεταβλητών
εξόδων + κόστος αγοράς + επιθυμητό
κέρδος

• Ομοίως για παροχή υπηρεσιών (οι
διαθέσιμες ώρες π.χ. είναι σαν στοκ
προϊόντων)
• Στα κόστη πρέπει να συνυπολογίζονται
τυχόν εισφορές, τέλη κ.λπ. (όχι απαραίτητα
τα φορολογικά αποδεκτά έξοδα)
• Φερεγγυότητα: φορολογική/ασφαλιστική
ενημερότητα (μόνο δημόσιο), ισολογισμοί
και έγγραφα δημοσιότητας ΓΕΜΗ (για ΝΠ)
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• Καλή συνεννόηση με δικηγόρο για ιδιωτικά
συμφωνητικά / ρήτρες εμπιστευτικότητας /
επικύρωση μέσω gov.gr
• Επένδυση σε λογιστή/φοροτεχνικό: τρόπος
εργασίας (workflow), βιογραφικό και εμπειρία,
portfolio / υφιστάμενο πελατολόγιο, εξειδίκευση σε
μορφές εταιρειών (π.χ. μη κερδοσκοπικές)

Συμβάσεις
εργασίας

• Συμβάσεις εργασίας: περιλαμβάνουν υποχρεωτικά
ΔΧ, ΔΠ, Επίδομα Αδείας – συγκεκριμένος αριθμός
ημερών αδείας – βασικός μισθός αγοράς ή
κλαδικής σύμβασης (για συγκεκριμένα
επαγγέλματα)
• Πρόστιμο 10.000 για παράνομη εργασία –
Προαναγγελία υπερωριών (12% έως και 100%) –
Δυνατότητα τηλεργασίας – Δανεισμός υπαλλήλου
υπό όρους

• Πλήρης και μερική απασχόληση / Αορίστου και
ορισμένης διάρκειας
• Προσοχή σε συμφωνητικά εργασίας
(συμβουλευτική από εργατολόγο)
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Στοιχεία Επικοινωνίας
Παραμένουμε στην διάθεση σας

Λ. Μεσογείων 15, 11526, Αθήνα

/QuantumBITS

+30 211 210 40 50

@quantum_gr

info@quantum.gr

Αναστασία Χαλκίδου, Director, Co-founder
Email: anastasia.chalkidou@quantum.gr
Παναγιώτης Γουρνάς, Accounting Manager
Email: p.gournas@quantum.gr

