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Αξιότιµε Κε Υπουργέ, 

 

Για µια ακόµη φορά θέλουµε να επισηµάνουµε το κρίσιµο ζήτηµα του Ε9 και τους 

νόµιµους λόγους που υπαγορεύουν την παράταση ολοκλήρωσης των  πολλών 

µεταβολών που προστέθηκαν φέτος λόγω εφαρµογής του Νόµου για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Την παράταση αυτή δεν ζητούν οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί  για δικούς τους λόγους, 

αλλά προβάλλεται το αίτηµα από το σύνολο των φορολογουµένων, οι οποίοι σπεύδουν 

στους Λογιστές να ελέγξουν και να επικαιροποιήσουν την πραγµατική εικόνα της 

περιουσιακής τους κατάστασης. 

Συνεχίζονται τα γνωστά τεχνικά προβλήµατα τα οποία προφανώς σήµερα δεν 

επιτρέπουν έστω και την τελευταία στιγµή να αντιµετωπιστεί η απεικόνιση και συνεπώς η 

είσοδος στο σύστηµα είναι προβληµατική. 

 

Μια λογική παράταση είναι αναγκαία και για τους εξής λόγους: 

a) Τα εκκαθαριστικά που θα τυπωθούν και θα στέλνονται εάν δεν υπάρξει σωστή 

απεικόνιση, θα περιέχουν λάθη και οι φορολογούµενοι που θα τα διαπιστώνουν, 

θα αναζητούν διόρθωση του εκκαθαριστικού, πράγµα που θα δηµιουργήσει 

καθυστέρηση τόσο στην ροή της είσπραξης του φόρου, όσο και ενδεχόµενη 

αθρόα προσφυγή στις εφορίες για να καταθέσουν χειρόγραφα το Ε9 και να 

ζητήσουν  τις διορθώσεις. 

β) Από τα δεδοµένα που έχουµε, δεν προβλέπεται ρύθµιση για το πώς θα 

διορθώνονται τα εκκαθαριστικά του  ΕΝ.Φ.Ι.Α. Συνεπώς θα αναγκαστείτε να εκδώσετε 

απόφαση που θα προβλέπει τον τρόπο καθώς και τον χρόνο διάρκειας των 

διορθώσεων. 



Είναι προφανές ότι αυτή η διαδικασία µπορεί να αποφευχθεί ή εάν χρειαστεί να 

εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση, τουλάχιστον να προσφεύγει στην ρύθµιση 

αυτή, µικρός αριθµός φορολογουµένων που θα χρειαστεί να αντιµετωπίσουν τις 

διορθώσεις. 

 
 Ευελπιστούµε ότι σύντοµα θα ανακοινωθεί η ικανοποίηση του  αιτήµατός µας για 

την παράταση του Ε9.    
 

 

 

      Μετά τιµής  
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