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Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
Αυτή την χρονική στιγµή είναι απόλυτα αναγκαία η παρέµβασή σας, εφόσον
ενηµερωθείτε σωστά και αµφίπλευρα, για την επίλυση ενός προβλήµατος που
απασχολεί άδικα δεκάδες χιλιάδες φορολογούµενους αλλά και χιλιάδες Ελεύθερους
Επαγγελµατίες του Κλάδου των Λογιστών – Φοροτεχνικών.
Αναγνωρίζοντας ότι ο χρόνος σας είναι υπερπολύτιµος θα προσπαθήσουµε
µε λίγα λόγια να σας περιγράψουµε τα γεγονότα (για τα οποία πιθανότατα δεν είχατε
τον χρόνο να ενηµερωθείτε σε βάθος) που προηγήθηκαν της καταληκτικής χρονικής
στιγµής που η Γ.Γ.Π.Σ. «έκλεισε» το ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής των φετινών
φορολογικών δηλώσεων στις 24.00 της 14/7/2014.
Η φετινή υποβολή των δηλώσεων σηµαδεύτηκε από την µη τήρηση του νόµου
και των αποφάσεων από την προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και
από τα τεράστια τεχνικά προβλήµατα στην πλατφόρµα ηλεκτρονικής υποβολής των
δηλώσεων που οδήγησαν σε αδιέξοδο χιλιάδες φορολογούµενους και κυρίως
Λογιστές - Φοροτεχνικούς, που πάλευαν καθηµερινά µε τις προθεσµίες και τις φυσικές
αντοχές τους.
Ένας ολόκληρος Κλάδος θυσιάζοντας χρόνο και χρήµα και µε το αποταµίευµα
των δυνάµεών του κατόρθωσε µέσα σ΄ αυτό τον κατακλυσµό καθυστερηµένων,
προκλητικά, εγκυκλίων που συχνά απαιτούσαν και νέα διευκρίνηση και σε λιγότερους
από 4 µήνες (αντί των 5 που προβλέπει ο ΙΣΧΥΟΝ νόµος) από 21/3-14/7 να υποβάλλει
σχεδόν το σύνολο των δηλώσεων.
Όµως, ήταν ανθρωπίνως αδύνατον να υποβληθούν όλες, αφού τα
προβλήµατα ακόµη και στις 14/7 που ήταν η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ήταν
πολύ µεγάλα στο σύστηµα Taxis. Επί 8 και πλέον ώρες την τελευταία ηµέρα υποβολής
το σύστηµα σχεδόν δεν λειτουργούσε.
Έτσι παρά τα ξενύχτια στις µεταµεσονύκτιες ώρες εργασίας (ακόµη και το
Υπουργείο µε δελτίο τύπου µας πρότεινε να δουλεύουµε τα βράδια !!!) πολλοί
Συνάδελφοι παρόλο που έµειναν και προχθές µέχρι αργά το βράδυ στα γραφεία τους
να αγωνίζονται µε τον χρόνο, δεν κατόρθωσαν να υποβάλλουν όλες τις δηλώσεις,
αφού το σύστηµα «έκλεισε» τα µεσάνυχτα µην δίνοντας την δυνατότητα

εκµετάλλευσης του νεκρού χρόνου µέχρι τις 7.00 π.µ. της επόµενης εργάσιµης
ηµέρας που ισχύει για ΟΛΕΣ τις ηλεκτρονικές υποβολές τα τελευταία χρόνια, ώστε να
οριστικοποιηθούν και χιλιάδες δηλώσεις που είναι αποθηκευµένες προσωρινά στο
σύστηµα
Μάταια πιστεύαµε ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι, εκ της θέσεως που κατέχουν,
για τα προβλήµατα θα έχουν το θάρρος να αναλάβουν την ευθύνη να τηρήσουν τα
συµφωνηθέντα για υποβολή έως τις 24/7, και να δώσουν λύση στο πρόβληµα µε την
αναγκαία ολιγοήµερη διόρθωση της καταληκτικής ηµεροµηνίας ΧΩΡΙΣ κανένα
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ. Όµως η νέα Πολιτική Ηγεσία έχει το δικαίωµα αλλά και την
υποχρέωση να δώσει την αναγκαία λύση.
∆υστυχώς το φιλότιµο που επέδειξε ο Κλάδος για την προστασία των ∆ηµοσίων
Εσόδων λείπει από την βαθµίδα αυτών που αποφασίζουν καθηµερινά για την τύχη του
και αυτό έχει επίπτωση στην αναγκαία «έξωθεν καλή µαρτυρία» που είναι αναγκαία για
την οποιαδήποτε Κυβέρνηση.
Αν η βάση λοιπόν της ιεραρχίας δεν έχει το θάρρος να δείξει ανθρώπινα
συναισθήµατα στους δεκάδες χιλιάδες φορολογουµένους – µισθωτούς και
συνταξιούχους - που καλούνται να πληρώσουν φόρο 22% για τις δαπάνες που
έκαναν και στους µικροεπαγγελµατίες Συναδέλφους που θα καταστραφούν
οικονοµικά, καθώς πιθανόν να επωµιστούν αρκετό µέρος από τα πρόστιµα και τις
ποινές που επισύρει η εκπρόθεσµη υποβολή των δηλώσεων – και αρκείται να τους
αποδώσει τα εύσηµα για την συνολική προσπάθειά τους στο σηµερινό (15/7) δελτίο
τύπου που εξέδωσε – τότε είναι αναγκαίο να στραφούµε προς την κορυφή της
Κυβερνητικής και Πολιτικής Ιεραρχίας και αυτό κάνουµε µε την παρούσα.
Είναι λάθος στρατηγική να επιµένει η διοίκηση στην λανθασµένη άποψή για
χρονοδιάγραµµα µικρότερο του 5µήνου που ορίζει ο νόµος και να µην
αφουγκράζεσαι τους προβληµατισµούς ενός ολόκληρου Κλάδου που υλοποιεί την
φορολογική πολιτική και ο οποίος ανέκαθεν αποτελούσε – όχι µόνον στα λόγια των
επισήµων - τον «τρίτο πυλώνα» των ∆ηµοσίων Εσόδων.
Τα ερωτήµατα τα οποία πρέπει να θέσετε κατ’ ελάχιστο - διεκδικώντας να
πάρετε ξεκάθαρη απάντηση - στους αρµόδιους και υπεύθυνους στην ηγεσία του Υπ.
Οικονοµικών, τα οποία έχουν επισηµανθεί, εγγράφως και προφορικά, κατά
διαστήµατα και από εµάς µε την ίδια ή αντίστοιχη διατύπωση, είναι τα ακόλουθα:
1.
Γιατί δεν τηρήθηκε ο νόµος σχετικά µε την περίοδο υποβολής των
δηλώσεων που ορίζει ρητά ότι το σύστηµα θα έµενε ανοιχτό από 1.2.14 έως 30.6.14;
2. Γιατί δεν τηρήθηκε η απόφαση που όριζε ότι η εφαρµογή για την υποβολή
των τροποποιητικών δηλώσεων θα άνοιγε µετά την παρέλευση 60 ηµερών από την
ηµεροµηνία έναρξης των δηλώσεων και όχι στις 7/7 ;
3. Γιατί κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος που αφορά στις αλλαγές του ν.4110/2013
µετά την παρέλευση 421 ηµερών από την ψήφιση του νόµου ;
4. Γιατί δεν δόθηκε το εύλογο χρονικό διάστηµα σε όσους τηρώντας τον νόµο
υπέβαλαν τη δήλωσή τους εµπροθέσµως, όµως δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν
τροποποιητική δήλωση ώστε να τύχουν των απαλλαγών που επέφερε ο ν.4261/2014
για την διόρθωση των αδικιών που αρχικά δεν υπολογίσθηκαν ;
5. Γιατί η ηγεσία του Υπουργείου µας κατηγορεί ότι είµαστε οι άνθρωποι της
τελευταίας στιγµής, όταν αυτοί οι ίδιοι είναι κυρίως αυτοί που δίνουν ανέκαθεν το
«κακό» παράδειγµα ;
6. Γιατί δεν δόθηκε ικανός χρόνος µέσω της παράτασης ώστε να ικανοποιηθεί
η βούληση του νοµοθέτη για περίοδο υποβολής πέντε µηνών (1.2-30.6.2014), παρά
µόνο δόθηκε ένα ξεροκόµµατο παράτασης µέχρι 14.7.2014 ενώ η καταληκτική
ηµεροµηνία πληρωµής της 1ης δόσης φόρου παρέµεινε η 31η Ιουλίου και ο Κλάδος
πρότεινε την 24η Ιουλίου ;

7. Γιατί δεν διορθώθηκαν τα τεράστια τεχνικά προβλήµατα στην εφαρµογή
υποβολής των δηλώσεων που ουσιαστικά συρρίκνωσαν την ήδη περιορισµένη
περίοδο υποβολής τους, αναφέροντας ενδεικτικά µόνο τις τελευταίες τρείς ηµέρες
καθώς 7/7, 8/7 και 14/7 τα πρωινά ήταν κλειστή η πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. ;
Αντί όµως να φροντίσουν στην Γ.Γ.Π.Σ. να λειτουργεί σωστά το σύστηµα είχαµε
το παράδοξο και ταυτόχρονα προκλητικό για όλους εµάς που «ξέραµε»:
Να ζητούν από τους Επαγγελµατίες του Κλάδου µέσα από δελτία τύπου να
εργαζόµαστε τις µεταµεσονύχτιες ώρες στο σύστηµα Taxis, τονίζοντας ότι «µόνο
εκείνες τις ώρες δεν αντιµετώπιζε πρόβληµα» ενώ ταυτόχρονα (!!!) τα υψηλόβαθµα
στελέχη του Υπουργείου σε δηλώσεις τους στα Μ.Μ.Ε. να ισχυρίζονται πως το
σύστηµα υποβολής δηλώσεων δουλεύει απρόσκοπτα και δεν αντιµετωπίζει κανένα
πρόβληµα.
8. Γιατί δεν µπήκε στον κόπο κάποιος από το Υπουργείο να στείλει επιστολή
επίπληξης στους αρµοδίους των ∆ηµοσίων φορέων για τα λάθη στις βεβαιώσεις
αποδοχών που ανήρτησαν στο σύστηµα σας και είχε ως αποτέλεσµα να τρέχουν για
διορθώσεις οι ίδιοι οι φορολογούµενοι χάνοντας χρόνο;
9. Γιατί ο προγραµµατισµός υποβολής των δηλώσεων από τα Λογιστικά
γραφεία έπρεπε να συµβαδίζει µε τις δυνατότητες του Taxisnet και να χάνονται
εκατοντάδες εργατοώρες µέσα σε ένα σύστηµα που πολλές φορές δούλευε ελάχιστες
ώρες µόνο την ηµέρα ; Έστειλε ένας από αυτούς έστω και µία δήλωση σε «ώρα
αιχµής» ;
Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
Θα µπορούσαµε να παραθέσουµε µια σειρά ακόµη ερωτηµάτων, όµως ο
χρόνος µας πιέζει για να βρεθεί εφικτή και δίκαιη λύση για να είναι εµπρόθεσµες οι
δηλώσεις για λίγες ηµέρες ακόµη ή να εφαρµοσθεί πάλι η ενδιάµεση λύση του 2013
που έγιναν αποδεκτές οι δαπάνες διαβίωσης του κωδικού (049) για όλες τις αρχικές
δηλώσεις (εκπρόθεσµες και µη) µε νοµοθετική παρέµβαση κάτι που µπορεί να γίνει
πάλι ακόµη και στο θερινό τµήµα της Βουλής.
Μπορεί να κατατεθεί άµεσα τροπολογία που θα τροποποιεί τη συγκεκριµένη
διάταξη έτσι ώστε να έχουν το δικαίωµα έκπτωσης ακόµη και όσοι υπέβαλαν
εκπρόθεσµα τη δήλωσή τους. Έτσι δεν θα επιβαρυνθούν µε φόρο οι µισθωτοί,
συνταξιούχοι κ.λπ. αφού θα γίνουν δεκτές οι αποδείξεις του κωδ. 049. Στη συντριπτική
πλειοψηφία οι µεγάλες επιβαρύνσεις σε φόρο που έχουν προκύψει λόγω της
εκπρόθεσµης υποβολής, αφορούν αυτές τις περιπτώσεις. Αν δεν γίνει αυτό µισθωτοί
και συνταξιούχοι θα έχουν επιπλέον φόρο µέχρι 2.100,00 € ανά άτοµο.
Σας ενηµερώνουµε υπεύθυνα ότι στον νέο Ν. 4172/2013 (βλ. άρθρο 16), δεν
υπάρχει τέτοιος περιορισµός - εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη δήλωση- σχετικά µε την
έκπτωση φόρου λόγω αποδείξεων, δείγµα πως ο νοµοθέτης κατάλαβε τον λάθος
συλλογισµό του - αναφορικά µε το θέµα αυτό-, που είχε υιοθετήσει στον
προγενέστερο κώδικα φορολογίας εισοδήµατος.
Θεωρούµε βέβαιο ότι δεν επιθυµείτε να γεµίσουν τα ∆ηµόσια Ταµεία από
πρόστιµα (άµεσα ή έµµεσα) σε αυτή την περίοδο της ύφεσης.
Η παράκαµψη της χρηστής διοίκησης που εφαρµόσθηκε από το Υπουργείο
Οικονοµικών, που είναι ορατή στον κάθε καλοπροαίρετο τρίτο, δεν είναι προς όφελος
του ∆ηµοσίου συµφέροντος και στόχο έχει να πλήξει µη αναστρέψιµα πολλούς
Επαγγελµατίες. Αυτό δυστυχώς είναι το συµπέρασµά µας από όσα βιώνουµε τις
τελευταίες ηµέρες .

Η διεκδίκηση της πιστής εφαρµογής των Νόµων ισχύει εκατέρωθεν και η
αίσθηση δικαιοσύνης που διακρίνει και εσάς πιστεύουµε ότι θα λειτουργήσει θετικά
στο νόµιµο αίτηµά µας.
Αντιλαµβανόµενοι τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η εκάστοτε ηγεσία του
Υπουργείου Οικονοµικών και οι εργαζόµενοί του και στηρίξαµε µε όλες τις
προσπάθειες της παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε λόγω της πολυνοµίας που,
δυστυχώς, φαίνεται ότι κάποιοι συντηρούν παρά τις παραινέσεις της Τρόικας.
Όµως πρέπει η υπεύθυνη Πολιτική Ηγεσία του κυρίως να σεβαστεί την
επαγγελµατική και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου Κλάδου και να µην
προβαίνουν σε αποφάσεις που δηµιουργούν προβλήµατα εκατέρωθεν.
Η άσκηση της οικονοµικής και φορολογικής πολιτικής πρέπει να µην γίνεται
µέσα από ανώνυµα δελτία τύπου αλλά µε υπουργικές και άλλες επίσηµες αποφάσεις.
Είµαστε στην διάθεσή σας για να σας προσκοµίσουµε όλα τα αποδεικτικά
στοιχεία των ερωτηµάτων που θέτουµε στην Ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και
αναµένουµε να γίνουµε αποδέκτες των αποφάσεων που θα ληφθούν .
Τέλος θα θέλαµε ο προγραµµατισµός για την επόµενη χρονιά να γίνει σε
συνεργασία µε τις Υπηρεσίες σας εντός του 2014, ώστε να αποφευχθούν παρόµοια
περιστατικά τα οποία δηµιουργού θέµατα χωρίς κανένα λόγο και ουσία και ανεβάζουν
το ποσοστό δυσαρέσκειας των πολιτών.
Τώρα που εσείς, ως επικεφαλής της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου,
γνωρίζεται ότι το αίτηµά µας είναι και εύλογο και δίκαιο και αυτό είναι που µας δίνει
το δικαίωµα και την δύναµη να αγωνισθούµε για να εξευρεθεί λύση που θα
ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.
Με εκτίµηση
για το ∆.Σ.
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