
 1 

 
 
Προς  
Τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια,  
Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αντώνη Σαµαρά,  
Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, 
Τον Πρόεδρο της Βουλής , κ. Ευάγγελο - Βασίλειο Μεϊµαράκη  
Τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάννη Στουρνάρα, 
Τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη, 
Τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κοµµάτων  
Τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη, 
 
                                                                                          Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2014  
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 
Με πρωτοβουλία της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελµατιών Αττικής 
(Ε.Φ.Ε.Ε.Α.) που απηύθυνε κάλεσµα, προς όλους τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς της 
Ελλάδας, ανεξαρτήτως συνδικαλιστικής παράταξης και πεποίθησης, και µε τη συµµετοχή 
και στήριξη της Οµοσπονδίας Εφοριακών (ΠΟΕ-∆ΟΥ), καθώς και της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ελλάδος (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.),   συγκεντρωθήκαµε 
σήµερα στην Πλατεία Συντάγµατος  στις 4 Φεβρουαρίου 2014 και 
                                             ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  
υψώνουµε τείχος αντίδρασης και διαµαρτυρίας  για τις αδικίες των φορολογικών νόµων και 
τον παραλογισµό και µη νοµιµότητα των εξοντωτικών προστίµων που ισχύουν από 1.1.2014. 
Παράλληλα βρισκόµαστε αλληλέγγυοι στο αγωνιώδες ψήφισµα που σας έστειλε προ 
ηµερών µε πρωτοβουλία της ΠΟΦΕΕ, η συντονιστική επιτροπή των 14 φορέων, που 
εκπροσωπούν  σχεδόν το σύνολο του µικροµεσαίου επιστηµονικού, επιχειρηµατικού, 
επαγγελµατικού και γενικά παραγωγικού δυναµικού της Χώρας και ενώνουνε την κραυγή 
αγωνίας και απόγνωσής µας. 
Σήµερα µε το παρόν ψήφισµα και µε την επιθυµούµενη συνάντηση, ο κλάδος των 
Λογιστών – Φοροτεχνικών που ζει από κοντά και αφουγκράζεται  τα δεινά που υφίσταται 
από την πρωτοφανή οικονοµική κρίση  η µικροµεσαία Ελληνική επιχείρηση, προσπαθούµε 
να σας µεταφέρουµε τους εύλογους προβληµατισµούς και την δίκαιη αγανάκτηση 
σύσσωµου του παραγωγικού ιστού της χώρας, για τα νοµοθετηµένα  µε τον Ν. 4174/26-7-
2013 και ισχύοντα από 1-1-2014 φορολογικά πρόστιµα, τα οποία κατά κοινή οµολογία δεν 
στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής (στόχο, τον οποίο βεβαίως όλοι συµµεριζόµαστε 
και στον οποίο όλοι συµπαρατασσόµαστε), αλλά στην εξόντωση της µικροµεσαίας 
επιχείρησης (από τον αυτοαπασχολούµενο επιστήµονα και τον πάροχο υπηρεσιών έως τον 
ελεύθερο επαγγελµατία και τον µικροκαταστηµατάρχη, αλλά και τον πιο απλό ιδιοκτήτη 
ακινήτου).  
Η πολιτική της αδιάκριτης επιβολής τριπλών και τετραπλών προστίµων  παραβιάζει 
κατάφορα τις θεµελιώδεις νοµικές και δικαιϊκές αρχές και κυρίως παραβιάζει την αρχή της 
απαγόρευσης της διπλής φορολογίας για την ίδια αιτία (non bis in idem), Εν προκειµένω 
µάλιστα οι νέες ρυθµίσεις τιµωρούν µε φορολογικά πρόστιµα µία παράβαση, ούτε µία, ούτε 
δύο, ούτε τρεις, αλλά τέσσερες φορές για την ίδια αιτία και µάλιστα όχι σε περίπτωση 
διαπίστωσης φοροδιαφυγής κατόπιν ελέγχου, αλλά στην περίπτωση «εθελούσιας 
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συµµόρφωσης» (µε προσέλευση δηλαδή της επιχείρησης να υποβάλει εκπρόθεσµα, είτε 
λόγω παραδροµής του Λογιστή- Φοροτεχνικού, είτε λόγω ανώτερης βίας, είτε λόγω 
αποδεδειγµένης οικονοµικής αδυναµίας µία οποιαδήποτε δήλωση). 
Σας είναι προδήλως γνωστό ότι η  κρατούσα νοµική άποψη και η νοµολογία (βλ. και 
Σ.τ.Ε., απόφαση 1500/1986), είναι αντίθετη µε την παραβίαση της αρχής, αυτής ως γενική 
αρχή τόσο του δικού µας Συντάγµατος, όσο και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
πηγάζει από  το  άρθρο 50 του χάρτη των θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και αντίκειται στο 
άρθρο 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων (ΕΣ∆Α) που κυρώθηκε από τη Χώρα µας µε το Ν.∆. 53/1974 και µετά την 
κύρωσή του, έχει δυνάµει της διατάξεως του άρθρου 28, παρ. 1 του Συντάγµατος, 
υπερνοµοθετική ισχύ, ενώ παράλληλα  παραβιάζει τη συνταγµατική αρχή της φορολογικής 
ισότητας που καθιερώνεται από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγµατος. (π.χ. ίδιο 
πρόστιµο 1.000 ευρώ , σε εκπρόθεσµη χρεωστική δήλωση µε φόρο είτε 10 ευρώ είτε 50.000 
ευρώ). 
Τα πρόστιµα αυτά αν εφαρµοσθούν θα οδηγήσουν σε κλείσιµο τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
 καθώς και τον κλάδο  µας. 
Γνωρίζουµε όλοι µας ότι η φοροδιαφυγή δεν πατάσσεται µε τέτοιου είδους µέτρα.  
Η χώρα έχει ανάγκη από σύγχρονο και δίκαιο φορολογικό σύστηµα που θα συµβάλει 
αποφασιστικά στην οικονοµική της ανάπτυξη. 
Σε µία εποχή, που ο µικροµεσαίος παραγωγικός ιστός της χώρας επιβάλλεται να διατηρηθεί 
στην ζωή, για να τρέξει την προσδόκιµη για όλους ανάπτυξη και ανάκαµψη της πατρίδας 
µας, η εύκολη και αβασάνιστη λύση της επιβολής  
καταστροφικών ποινών µε ισοπεδωτικές διατάξεις, οι οποίες εξαφανίζουν κάθε  
ίχνος επιείκειας και αναλογικότητας, οδηγεί σίγουρα στην αντίθετη λύση.  
Συνεπώς η εξοντωτική  διπλή, τριπλή και τετραπλή επιβολή των προστίµων µε τις διατάξεις 
των άρθρων 19, 53, 54, 57, 58, 59, του Ν. 4174/2013 καταλύει κάθε έννοια δικαίου και 
απειλεί την εικόνα της Χώρας µας ως κράτους δικαίου.  
∆ηµιουργεί δε, εύλογες αµφιβολίες και σκέψεις, ακόµη και για την σκοπιµότητα ή την 
αφετηρία της ψήφισης των εξοντωτικών αυτών διατάξεων.  
Ζητάµε 
Να καταργηθούν άµεσα όλες αυτές οι διατάξεις των εξοντωτικών προστίµων που δεν 
στοχεύουν στην πραγµατική και αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και της 
εισφοροδιαφυγής, αλλά στην εξόντωση και στην τιµωρία αυτών που, µε απέλπιδες 
αξιοπρεπείς προσπάθειες, απέµειναν να παράγουν σήµερα στην χώρα µας. 
Παράλληλα µε πρωτοβουλία της, η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών 
(κος Στουρνάρας, κος Μαυραγάνης, κος Θεοχάρης) να συγκροτήσει µία διευρυµένη  
επιτροπή διαβούλευσης που θα εκπροσωπεί το σύνολο του µικροµεσαίου επιχειρηµατικού, 
επαγγελµατικού και γενικά παραγωγικού δυναµικού της Χώρας, µε εκπροσώπηση και της 
νοµικής κοινότητας καθώς  και της κοινότητας των Εφοριακών και των Λογιστών – 
Φοροτεχνικών, χωρίς βεβαίως την απουσία της νοµοθετικής εξουσίας (των βουλευτών των 
κοµµάτων), η οποία θα αναλάβει να επανασυντάξει  
ένα εθνικό φορολογικό ποινολόγιο, δίκαιο που θα διέπεται από αρχές και κανόνες που 
ισχύουν στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο,  θα υπηρετούν τη χρηστή ∆ιοίκηση χωρίς την εκτροπή των 
θεµελιωδών συνταγµατικών µας αρχών και τον στόχο της τιµωρίας που εξοντώνει 
οικονοµικά και εκδικείται το επιχειρείν, αδιακρίτως (αν φοροδιαφεύγει ή όχι  η  
Επιχείρηση).  
 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


