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Αθήνα,  20 Ιουνίου 2013   

Αρ. Πρωτ. Εξερχοµένου 072 

Αξιότιµε κε Γενικέ, 

 

 Μετά την χθεσινή µας συνάντηση, αναφορικά µε την ανάγκη καθορισµού ΑΜΕΣΑ νέων 

καταληκτικών ηµεροµηνιών για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των φετινών 

φορολογικών δηλώσεων διαπιστώσαµε ότι µεταξύ σχεδιασµού και πρακτικής εφαρµογής από 

εµάς που έχουµε την ευθύνη να υποβάλλουµε σχεδόν το 90% των δηλώσεων, υπάρχει µεγάλη 

απόσταση και αναντιστοιχία.  Οι υπεύθυνοι για τον παραπάνω σχεδιασµό  πιστεύουν ότι 

κάποια πράγµατα γίνονται αυτόµατα απλά και µόνον επειδή κάποιος το σκέφτηκε ή απλά το 

είπε. 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έγκαιρα σας επισήµανε µε έγγραφο (040/10-6-13) ότι υπάρχουν πάρα 

πολλά προβλήµατα και εκκρεµότητες στην διαδικασία και ολοκλήρωση των δηλώσεων Φ.Ε. του 

Ο.Ε.2013. Από την χθεσινή µας συζήτηση καταλάβαµε ότι προσπαθείτε να βρείτε λύσεις 

πιεζόµενοι από τον χρόνο, χωρίς να σας απασχολεί εάν µπορούν να υλοποιηθούν από εµάς . 

Από την µια οι αλλαγές και οι «εσωτερικές διασταυρώσεις» κατά την ηλεκτρονική 

υποβολή που δεν έγιναν «επίσηµα» γνωστές στους Συναδέλφους µε κάποια εγκύκλιο, ώστε να 

ξέρουν τον βαθµό δυσκολίας και τον πολλαπλάσιο απαιτούµενο χρόνο για την ολοκλήρωση 

από την πλευρά µας της κάθε δήλωσης και από την άλλη οι αναβαθµίσεις, τα συχνά 

κολλήµατα και κυρίως η αδυναµία τήρησης των νοµοθετικά κατοχυρωµένων προθεσµιών των 

πέντε -5- µηνών για την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων (1/2-30/6). 

Το τι και ποιος φταίει είναι το τελευταίο ζητούµενο από την πλευρά µας, αυτό όµως που 

νόµιµα απαιτούµε και διεκδικούµε είναι να έχουµε όλον τον αναγκαίο χρόνο  για να κάνουµε 

σωστά την δουλειά µας για την οποία πληρωνόµαστε από τους πελάτες µας. 

Αν και ειπώθηκε προφορικά, είµαστε υποχρεωµένοι – απέναντί σας - να σας 

επισηµαίνουµε και εγγράφως ότι ο όγκος των δηλώσεων που θα υποβληθούν φέτος απαιτούν 

το σύστηµα – αλλά και οι άνθρωποι που το τροφοδοτούν – να εργάζονται µε εντατικούς 

ρυθµούς µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2013.  

Οποιαδήποτε άλλη σχεδιαζόµενη ως καταληκτική ηµεροµηνία θα αποδειχθεί, στην 

κυριολεξία, «όνειρο θερινής νυκτός». 

Γιατί δεν υπάρχουν µόνον οι δηλώσεις, τα Ε9, το ΦΠΑ του Β΄ τριµήνου, το ΙΚΑ, οι ΑΠ∆ 

που πιέζουν για προθεσµίες µε παράλογα πρόστιµα, αλλά και οι άνθρωποι. Αν το ∆ηµόσιο 

ευελπιστεί µέσα από πιεστικό χρονοδιάγραµµα να παραλάβει λανθασµένες δηλώσεις, µε ότι 

αυτό συνεπάγεται, ο Κλάδος µας δεν είναι διατεθειµένος να συµµετέχει σε αυτό, γιατί 

µακροπρόθεσµα χαµένοι θα είµαστε όλοι µας: ∆ηµόσιο, φορολογούµενοι και ο Κλάδος µας. 

 



Αν συνεχισθεί η διαδικασία της κατάθεσης ΚΑΙ στις ∆.Ο.Υ. όλων των δηλώσεων µε 

παρακρατούµενους που δεν είναι δυνατόν να διασταυρωθούν λόγω µη υποβολής των Ε7 θα 

δούµε στις αποδεκατισµένες και συγκεντρωµένες ∆.Ο.Υ. εικόνες που δεν ικανοποιούν κανέναν. 

 

Ζητούµε να καταθέτουµε  την άποψή µας επί του σχεδιασµού που γίνεται προς επίλυση 

προβληµάτων ώστε να µην υποχρεωθείτε σε υπαναχωρήσεις λόγω αντικειµενικής αδυναµίας 

υλοποίησης ανεφάρµοστων αποφάσεων. Βέβαια εάν στόχος είναι η εκκαθάριση των 

δηλώσεων να ολοκληρωθεί από τις ∆.Ο.Υ. εντός του 2014 για να µην επιστραφούν 

παρακρατούµενοι φόροι τότε σίγουρα θα επιτευχθεί. 

Είναι λάθος να ορίζουµε ηµεροµηνίες για να τις αλλάξουµε πριν λήξουν. 

Θέλουµε να γνωρίζουµε τον χρόνο για να προγραµµατίσουµε την δουλειά µας.  

Και το τονίζουµε ο σχεδιασµός από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την δουλειά µας 

αλλά και την ψυχολογία των πελατών θα αποδειχθεί λάθος. 

Εύλογα έχουµε ερωτήµατα για τα οποία δεν λάβαµε απαντήσεις: 

� Υπάρχει σχεδιασµός από την Γ.Γ.Π.Σ. για να αντέξει τα 6 – 6,5 εκατοµµύρια δηλώσεις  

ταυτόχρονα µε τις διακοπές του συστήµατος; 

� Γιατί πρέπει να χάνουµε χιλιάδες εργατοώρες µπροστά στον υπολογιστή µας για να 

µπορέσουµε να υποβάλουµε δηλώσεις σε ένα σύστηµα που υπολειτουργεί;  

� Γιατί οι Συνάδελφοι να υποχρεώνονται να δουλεύουν µεταµεσονύχτιες ώρες για να 

υποβάλλουν δηλώσεις που κατά την διάρκεια της ηµέρας είναι σχεδόν αδύνατο να το 

κάνουν;  

� Γιατί πρέπει να προσαρµόζουµε το ωράριό µας ανάλογα µε το σύστηµα και τον σχεδιασµό 

ανθρώπων που δεν έστειλαν µια δήλωση µέσω του Η/Υ ;  

� Μήπως αυτοί που αποφασίζουν για εµάς χωρίς εµάς να καθόµαστε µπροστά στον 

υπολογιστή µας, εκµεταλεύονται την πραγµατική ευθύνη που έχουµε αναλάβει ως δηµόσια 

υποχρέωση  ;  

� Γιατί αποφασίστηκε σε περίοδο δηλώσεων να ενταχθούν οι ∆.O.Υ. στο νέο Taxis ή να 

καταργηθούν και να µετακινηθούν κάποιες νησιωτικές και κατά συνέπεια να έχουµε συνεχείς 

διακοπές του συστήµατος και ακόµη περισσότερες χαµένες ανθρωποώρες των 

Συναδέλφων;  

Περιµένουµε τις σωστές αποφάσεις και ενέργειες από την πλευρά σας για να 

καταφέρουµε να ανταπεξέλθουµε στο έργο µας προς όφελος του ∆ηµοσίου συµφέροντος 

.  

Με εκτίµηση  

για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραµµατέας 

      

Πανίδης  Ι. Αβραάµ                                                  Καµπάνης  Βασίλειος 


