
 

 

 
Προς το Υπουργείο Οικονοµικών 

Γενική   Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κα  Αικατερίνη Σαββαΐδου 

 

 

Αθήνα,  7 Ιανουαρίου 2015   

Αρ. Πρωτ. Εξερχοµένου 130 

Θέµα: Ανάγκη τροποποίησης (α) της ηµεροµηνίας του 10ηµέρου του άρθρου 10 του 
Ν. 4174/2013 , (β) της καταληκτικής ηµεροµηνίας των συγκεντρωτικών καταστάσεων 
φορολογικού έτους 2014 , και (γ) της καταληκτικής ηµεροµηνίας της διαδικασίας 
εκπρόθεσµων διακοπών. 

Κα Γενικέ, 

Με την παρούσα σας κάνουµε κοινωνούς της εύλογης αγωνίας του Κλάδου αλλά και 
των µικροµεσαίων επαγγελµατιών καθώς οι προθεσµίες για φορολογικές υποχρεώσεις είναι 
ασφυκτικές και χρειάζεται να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες προκειµένου να 
αποφευχθούν λάθη και πρόστιµα για µια σειρά ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν τις 
επόµενες ηµέρες (π.χ. µετάταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. ειδικό καθεστώς 
ΦΠΑ άρθρου 39 κ.α.)  λαµβάνοντας υπ’ όψιν τόσο το δηµοσιονοµικό κόστος και όφελος 
αλλά και την διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών .  

Σας επισηµαίνουµε ότι: 

  1. Σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 10 του Ν.4174/2013 οι οποίες 
αναφέρουν: 

1. Κάθε πρόσωπο που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηµατικού περιεχοµένου ή 
να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία 
ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα υποβάλλει 
δήλωση εγγραφής στο φορολογικό µητρώο κατά τον τρόπο και το χρόνο που ορίζεται µε 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα. Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν να ορίζονται άλλες 
κατηγορίες προσώπων, για τις οποίες απαιτείται εγγραφή στο φορολογικό µητρώο. 

4. Ο φορολογούµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, υποχρεούται να 
ενηµερώνει εγγράφως τη Φορολογική ∆ιοίκηση εντός δέκα (10) ηµερών για µεταβολές στην 
επωνυµία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελµατικών 
εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείµενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της 
εγγραφής. Ο φορολογούµενος δεν µπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής ∆ιοίκησης τις 
µεταβολές του προηγούµενου εδαφίου, µέχρι το χρόνο ενηµέρωσής της. Με απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται ο τρόπος ενηµέρωσης και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της 
παρούσας παραγράφου. 



Κατά την γνώµη µας λοιπόν, από τον συνδυασµό των δυο διατάξεων, δίνεται 
εξουσιοδότηση στην Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων να ορίσει διαφορετική 
ηµεροµηνία από αυτή των 10 ηµερών που αναφέρεται στην παρ. 4. 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει τονίσει από την ψήφιση του Ν. 4174/2013 ότι η προθεσµία των 10 
ηµερών είναι πολύ µικρή σε σχέση µε τον όγκο των εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν 
τόσο από τους πολίτες όσο και από τον Κλάδο µας, εκτός αν το ζητούµενο είναι η είσπραξη 
προστίµων εκπρόθεσµης υποβολής των παραπάνω µεταβολών, κάτι που µε βεβαιότητα 
πιστεύουµε ότι δεν ισχύει τουλάχιστον από την πλευρά σας. 

Με δεδοµένο και τις αλλαγές που επήλθαν µε τον Ν.4308/14 (η ΠΟΛ.1003/31.12.2014 
κυκλοφόρησε πριν 5 ηµέρες) µια ρεαλιστική προθεσµία που πιστεύουµε ότι δεν δηµιουργεί 
προβλήµατα σε κανένα από του εµπλεκόµενους – και χωρίς ΚΑΝΕΝΑ δηµοσιονοµικό κόστος 
-  είναι το όριο των 30 ηµερών ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την σωστή ενηµέρωση 
των πολιτών. 

2 . Είναι γνωστό ότι οι Συγκεντρωτικές καταστάσεις του φορολογικού έτους 2014 

µετά από πολλές παρατάσεις ορίστηκε να υποβληθούν µέχρι την 02/02/2015. Ως γνωστό 
ήταν πιλοτική η εφαρµογή τους για το έτος 2014 πλην όµως παρουσιάστηκαν και 
παρουσιάζονται πολλά προβλήµατα στην υλοποίηση των υποβολών και στην 
διασταύρωση στοιχείων .  

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί νέα καταληκτική ηµεροµηνία και  µια τέτοια 
µπορεί να είναι η 30η Απριλίου 2015 . Επιπρόσθετα προτείνουµε να παραπεµφθεί το θέµα 
στην Αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή των Ελληνικών Προτύπων ώστε να βρεθεί µια αποδεκτά 
κοινή λύση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 

3. Τέλος πιστεύουµε ότι είναι αναγκαίο και προτείνουµε (χωρίς δηµοσιονοµικό 

κόστος)  για την διαδικασία που επιτρέπει την εκπρόθεσµη διακοπή οντοτήτων (και έχει 
καταληκτική ηµεροµηνία την 31/01/15) να ορισθεί νέα προθεσµία η 30η Απριλίου 2015. 

Επειδή θεωρούµε ότι όλα τα παραπάνω, στην παρούσα χρονική στιγµή και συγκυρία, 
δεν δηµιουργούν κανένα δηµοσιονοµικό ή εισπρακτικό πρόβληµα στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
πιστεύουµε ότι είναι δυνατόν να υλοποιηθούν, εφόσον αξιολογηθούν σωστά, µετά από 
δικές σας ενέργειες. 

  
 

 Μετά τιµής  
Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραµµατέας 

      

Πανίδης  Ι. Αβραάµ                                                  Καµπάνης  Βασίλειος 


