
 

Προς Υπουργείο Οικονοµικών 
 
Υπ όψη Υπουργού Οικονοµικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη 
Κοινοποίηση:  
1) Υφυπουργό κ. Γεώργιο Μαυραγάνη 
2)  Γ.Γ. ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Αικατερίνη Σαββαίδου 
3) Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστηµάτων κ. Χαράλαµπο Τσαβδάρη  

4) ΠΟΦΕΕ –  TAXHEAVEN -ΜΜΕ ΚΛΠ  

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, 
 
Μας προκαλεί τεράστια θλίψη και κυρίως αγανάκτηση η αναλγησία του Υπουργείου και των 
αρµοδίων του για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος.  

Με ποιο δικαίωµα καταστρατηγήσατε Νόµους και διατάξεις που εσείς ψηφίσατε και 
προέβλεπαν 

1) Πέντε (5) µήνες υποβολή δηλώσεων αντί για κάτι περισσότερο από τρεις που τελικά 
ίσχυσε. 

2) Εξήντα (60) ηµέρες περίοδο υποβολής  τροποποιητικών αντί για 7 

3) Γιατί θεωρείτε νόµιµο να εργάζεται  ένας ολόκληρος κλάδος πάνω από 15 ώρες 
ηµερησίως, επτά ηµέρες εβδοµαδιαίως προκειµένου να καλυφθεί ο χαµένος χρόνος 
για τον οποίο το ίδιο το Υπουργείο και οι υπηρεσίες του φέρουν ακεραία την ευθύνη ; 

4) Γιατί είναι πρέπον να προτρέπετε και να εισακούγονται οι παρακλήσεις σας µέσω των 
δελτίων τύπου για µεταµεσονύκτια εργασία ;  

5) Γιατί τιµωρήσατε αυτούς που υπέβαλλαν «νωρίς» την δήλωσή τους και δεν 
πρόλαβαν να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων του 4261 ; 

6) Γιατί δεν τιµωρήσατε ή έστω να επιπλήξετε δηµοσίως τις υπηρεσίες του δηµοσίου 
που υπέβαλλαν λανθασµένα αρχεία φορτώνοντας µε επί πλέον άγχος, έξοδα και 
χάσιµο χρόνου τους πολίτες και τα λογιστικά γραφεία ; 

7) Γιατί κανένας εκ των αρµοδίων δεν αποδέχτηκε και δεν δήλωσε ποτέ ότι το TAXIS 
είχε – και θα έχει – προβλήµατα αλλά τουναντίον διαλαλούσατε την απρόσκοπτη 
λειτουργία του ; 



8) Γιατί έκλεισε το taxis παρανόµως τα µεσάνυκτα και όχι όπως ορίζονται στις διατάξεις 
πριν το άνοιγµα των δηµοσίων υπηρεσιών της εποµένης ; 

9) Νοµίζετε ότι δεν χρειάζεται καµία απάντηση για το γεγονός ότι µετά την «αιφνίδια 
παραίτηση ;» του τέως Γ.Γ. ∆ηµοσίων Εσόδων το σύστηµα παρέµεινε κλειστό για 
επτά (7) ηµέρες ;  

Αν θεωρείται ότι όλες οι ενέργειες και οι αποφάσεις - για το συγκεκριµένο θέµα – είτε δικών 
σας και των προκατόχων σας είτε αρµοδίων υφισταµένων σας ήταν σύννοµες και ορθές 
ειλικρινά λυπούµαστε και επιφυλασσόµεθα.  

Σε διαφορετική περίπτωση οφείλετε έστω και τώρα (άλλωστε ποτέ δεν είναι αργά) να 
ζητήσετε συγγνώµη εµπράκτως φροντίζοντας να διορθώσετε τις αδικίες που έχουν 
δηµιουργηθεί και να δώσετε τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζεται προκειµένου να 
υποβληθούν εµπροθέσµως όλες οι δηλώσεις (αρχικές και τροποποιητικές) φορολογίας 
εισοδήµατος. 
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