
 
 

 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ 14-06-2011 
Αρ.Πρωτ. Εξερχοµένου 032 

Προς τον  
Γεν. Γραµµατέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεµάτων κο ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΠΕΛΕΡΗ 
 

Κοινοποίηση: 

• Υφυπουργό Οικονοµικών Κο ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΥΣΕΛΑ 

• Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογίας κο ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ 

• Γενικό Γραµµατέα Οικονοµικών κο ΗΛΙΑ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗ 

• Γενικό Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων κο ∆ΙΟΜΗ∆Η ΣΠΙΝΕΛΛΗ 

 
Θέµα: Απαιτείται συνεργασία όλων των «πυλώνων είσπραξης των ∆ηµοσίων Εσόδων» για 

την εύρρυθµη αποστολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος Οικον. Έτους 2011  
 
Αξιότιµε Κύριε Γενικέ, 
Μέσω σηµερινής ανακοίνωσης του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου πληροφορηθήκαµε ότι «..οι 

δηλώσεις των επιτηδευµατιών που δηλώνουν αποκλειστικά εισόδηµα από ατοµική άσκηση εµπορικής 
επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλµατος λήγουν στις 15/06/2011..» 

Αντιλαµβανόµαστε ότι στόχος είναι η κατάθεση όσο το δυνατόν περισσοτέρων δηλώσεων 
παραβλέποντας τόσο την κατάθεση τροποποιητικών (λόγω λαθών ή έλλειψης δικαιολογητικών) όσο 
και το βασικό πρόβληµα του ίδιου του συστήµατος αναφορικά µε την σειρά υποβολής των 
δηλώσεων. 

Και εξηγούµε ότι: 
- πρώτα υποβάλλεται το Ε3 και 
- µετά το Ε1 
Πως θα «κλείσει» το σύστηµα για την υποβολή του Ε3 – στις 15/6 - όταν σε δεκάδες 

χιλιάδες περιπτώσεις όσοι έχουν εισόδηµα από ατοµικές επιχειρήσεις έχουν ταυτόχρονα 
και εισόδηµα άλλης πηγής ; (οι ίδιοι ή ο/η σύζυγος) που δικαιολογεί την αποστολή µέχρι και 
30/6 (µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα καθώς θεωρούµε αδύνατον να αποδειχθεί αρκετός ο χρόνος). 

Επιπλέον τις ώρες «αιχµής» το taxis «γονατίζει» σε ταχύτητα και είναι φυσικό επόµενο να 
δουλεύουµε τις ώρες που όλοι οι εργαζόµενοι στο Υπουργείο είναι στα σπίτια τους ή στις παραλίες 
ενώ κατά τόπους οι υπάλληλοι της ∆ΕΗ διακόπτουν την ηλεκτροδότηση «αγνοώντας» τις όποιες 
φορολογικές προθεσµίες και το επαγγελµατικό άγχος των Συναδέλφων µας. 

∆εν διεκδκούµε το αδύνατο αλλά το δυνατό. 
Το Υπουργείο «κερδίζει» τεράστια ποσά από την ηλεκτρονική υποβολή και εµείς 

ζητάµε απλά τον εύλογο χρόνο για τα εκατοµµύρια των δηλώσεων που θέλετε να 
παραλάβετε ηλεκτρονικά και ενώ επί µήνες «παρακαλούσαµε» να βρεθεί τρόπος για τον 
κλειδάριθµο µόλις πριν λίγες µέρες «βρέθηκε» - έστω προσωρινός - τρόπος να µην χάνονται χιλιάδες 
ανθρωποώρες στις ∆.Ο.Υ. .  

Προτείνουµε, πάντα µε υπευθυνότητα, λύσεις εφικτές και σίγουρα όχι µε την 
µονόπλευρη συνδικαλιστική θεώρηση που απαιτούν πολλοί Συνάδελφοι ελπίζοντας ότι 
πιστεύατε ειλικρινά αυτό που είπατε: «Οι Λογιστές είναι ο τρίτος πυλώνας της είσπραξης των 
∆ηµοσίων Εσόδων» 

Αν δεν επιθυµείτε ο «πυλώνας» να καταρρεύσει υπό την πίεση του άγχους ανακοινώστε 
αύριο 15/6 (µέσω του Γραφείου Τύπου) την παράταση των δηλώσεων για όσους έχουν 



εισοδήµατα και από ατοµικές επιχειρήσεις µέχρι και 30/6 και ΟΛΩΝ των υπολοίπων µέχρι 
31/7. 

Αυτές είναι οι ηµεροµηνίες που ο Κλάδος µπορεί – πιθανότατα – να ανταποκριθεί στο 
φορτίο που το Υπουργείο «φόρτωσε» στις πλάτες του χωρίς καν να έχει προχωρήσει από τις 
23/4/10 το θέµα της Πιστοποίησης.  

Ποιος ευθύνεται για αυτή την καθυστέρηση ενεργοποίησης διάταξης του άρθρου 17 του 
Ν.3842/23-4-10 ;  

Πάταξη της φοροδιαφυγής δεν γίνεται µε ηµίµετρα ούτε χωρίς ειλικρινή συνεργασία της 
Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου µε τον Κλάδο µας, συνεργασία την οποία δείξαµε έµπρακτα – 
µέχρι σήµερα – ότι θέλουµε και στηρίζουµε όµως η ακολουθούµενη «πολιτική των παρατάσεων µε το 
σταγονόµετρο» έχει κουράσει ψυχολογικά τους Συναδέλφους. 

Το Taxis µπορεί να είναι ανοικτό 24 ώρες αλλά τα γραφεία µας ΟΧΙ . Το κόστος είναι 
τεράστιο και δεν µπορούµε να το µετακυλίσουµε στην «αγορά» και φυσικά αδυνατούµε 
οικονοµικά – στις παρούσες οικονοµικές συνθήκες - να το επωµισθούµε εξ ολοκλήρου 
σαν Κλάδος. 

 

Ως ∆.Σ. αναµένουµε την ανακοίνωση των νέων προθεσµιών που προτείνουµε 
και προσπαθούµε να πείσουµε τους Συναδέλφους να κάνουν το ίδιο. 

Ευελπισθούµε ότι το θέµα θα αντιµετωπισθεί µε την ανάλογη υπευθυνότητα και από 
την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου. 

 

Αν δεν δοθούν οι προτεινόµενες προθεσµίες – και το σύστηµα «κλειδώσει» - 
(βάσει τυχόν σχετικών εισηγήσεων που πιστεύουµε ότι δεν υπάρχουν) θα αναγκασθούµε 
να υπερασπισθούµε το Λειτούργηµα που ασκούµε, δηµοσιοποιώντας  τα  
καθηµερινά  πολύπλευρα και σύνθετα προβλήµατα  που αντιµετωπίζουµε – στην 
πράξη εφαρµογής της πολύ συχνά αντιφατικής ή ακόµη και άδικης φορολογικής νοµοθεσίας  
π.χ. φορολογία Ελλήνων του Εξωτερικού που άλλαξε µόνον µετά την 1/1/2011 - που 
επιµελώς αποκρύπτονται, ακόµη ίσως και απο την Πολιτική Ηγεσία, και έχουµε όλα τα 
στοιχεία για να αποδείξουµε ότι ο Κλάδος µας είναι ο µόνος που δεν ευθύνεται για 
την υστέρηση των ∆ηµοσίων Εσόδων που αναγκαία οδηγεί στην λήψη νέων 
δυσβάστακτων φορολογικών µέτρων και την σχεδιαζόµενη άδικη αύξηση της έµµεσης 
φορολογίας που επιβαρύνει εξ ίσου «δίκαιους και άδικους».  

 

Και δεν θα κουρασθούµε να επαναλαµβάνουµε ότι:  
Εάν οι προγραµµατισµοί και οι προϋπολογισµοί σας δεν επιτευχθούν δεν θα είναι εξ αιτίας της  

των προθέσεων του Κλάδου µας.   
Αλλού θα πρέπει να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι οι οποίοι πιθανότατα να είναι οι ίδιοι µε αυτούς 

που ευθύνονται για την ταλαιπωρία εκατοντάδων χιλιάδων φορολογούµενων, κάθε ηλικίας, σε ουρές 
στις ∆.Ο.Υ. για τους «κλειδάριθµους» µε χαρτάκια σειράς προτεραιότητας.  

 
 ∆ιατελούµε µε εκτίµηση  

για το ∆.Σ. 
Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραµµατέας 

              
Πανίδης  Αβραάµ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος 

 
 


