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ΘΕΜΑ: ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TAXIS NET – ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

 

     Με την παρούσα επιστολή θέλουµε να εκφράσουµε τον εκνευρισµό µας σχετικά µε τις συνθήκες 

µε τις οποίες µας αναγκάζετε να εργαστούµε κατά την φετινή περίοδο υποβολής φορολογικών 

δηλώσεων εισοδήµατος. Σχετικά µε την χθεσινή (14/07/2014) παύση λειτουργίας της 

ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικών δηλώσεων από τις 23:58, είναι τουλάχιστον άστοχη, 

στερείται σοβαρότητας και λογικής τεκµηρίωσης. Αυτό συµβαίνει -κύριοι και κυρίες που λαµβάνετε 

αποφάσεις-, ακριβώς διότι δεν λαµβάνετε υπόψη τις πληροφορίες του χρήστη του συστήµατος, ο 

οποίος είναι κυρίως ο λογιστής φοροτέχνης. Επίσης αποδείχτηκε ότι δεν λαµβάνετε υπόψιν και τις 

δικές σας υποχρεώσεις σχετικά µε την περίοδο και τον τρόπο υποβολής των φορολογικών 

δηλώσεων. Για να σας δώσουµε να καταλάβετε επειδή µονίµως δυσλειτουργούσε το taxisnet κατά 

την διάρκεια των εργάσιµων ωρών µας αναγκάζατε να εργαζόµαστε τα µεσάνυχτα, τα ξηµερώµατα, 

τα Σάββατα και τις Κυριακές! Αυτό µπορείτε να το διαπιστώσετε από τα δεδοµένα υποβολής των 

δηλώσεων και ειδικότερα τις τελευταίες 14 ηµέρες της παράτασης, όπου διαπιστώσατε του λόγου 

το αληθές. ∆ώσαµε και δίνουµε τον καλύτερο µας εαυτό και είµαστε περήφανοι για αυτό. Προτού 

όµως σκεφτείτε πως πρόκειται για λιγοστούς επαγγελµατίες που απολαµβάνουν τεράστιο 

πελατολόγιο, να σας πληροφορήσουµε ότι οι φετινές τιµές (όταν παίρναµε χρήµατα) κυµαίνονταν 

από 10,00 ευρώ για ανθρώπους που κάποιοι τους κατάντησαν να µην έχουν να πληρώσουν, ούτε 

αυτά τα δέκα ευρώ. 

     Ο κλάδος µας αποτελείται σίγουρα, από έξυπνους και συνεπώς καλούς ανθρώπους. 

Κατανοούµε τα οικονοµικά προβλήµατα του Κράτους µας και για αυτό κάνουµε τον αγώνα που 



κάνουµε. Αυτό που εσείς δεν κατανοείτε είναι ότι για πολλούς απλά δεν ήταν ανθρωπίνως δυνατόν 

να προλάβουµε τις υποχρεώσεις µας. 

     Αυτό που δεν κατανοείτε είναι ότι µε την πίεση χρόνου δηµιουργούνται λάθη, λάθη που θα 

πρέπει η υπηρεσία και πάλι να τα επεξεργαστεί. 

     Κλείνοντας το σύστηµα στερείτε το κράτος από έσοδα ή τιµωρείτε σχεδόν 300.000 

φορολογούµενους, ίσως 500.000 ανθρώπους, οικογενειάρχες, οι οποίοι επιθυµούν να υποβάλουν 

την φορολογική τους δήλωση! 

     Ενώ βλέπετε ότι µέχρι τελευταία στιγµή υποβάλλονται δηλώσεις εσείς τις σταµατάτε! Αν έχετε 

το Θεό σας? 

 

     Η επέκταση στην προθεσµία υποβολής εµπρόθεσµων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος είναι 

επιβεβληµένη και αναγκαία. 

 

     Αβίαστα µπορούµε σας παραθέσουµε κάποιους λόγους: 

     Επειδή δεν τηρήθηκε ο νόµος σχετικά µε την περίοδο υποβολής των δηλώσεων που όριζε 

ρητώς ότι το σύστηµα θα έµενε ανοιχτό για πέντε (5) µήνες ήτοι από 1.2.2014 έως 30.6.2014. Το 

σύστηµα άνοιξε στις 20.03.2014, δεν µάθαµε ποιος πλήρωσε το πρόστιµο και τις προσαυξήσεις για 

το εκπρόθεσµο άνοιγµα? 

     Επειδή 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. 

     Επειδή οι βεβαιώσεις συντάξεων και µισθών καταχωρήθηκαν 30.04.2014 άρα πόσο χρόνο 

είχαν στην διάθεση τους µισθωτοί και συνταξιούχοι? Να µην αναφερθούµε σε αυτούς στους 

οποίους είχαν γίνει λανθασµένες καταχωρήσεις και έτρεχαν να βρουν το δίκιο τους. 

     Επειδή δεν διορθώθηκαν τα τεράστια τεχνικά προβλήµατα στην εφαρµογή υποβολής των 

δηλώσεων που ουσιαστικά συρρίκνωσαν την ήδη περιορισµένη περίοδο υποβολής τους. ∆εν 

αναφερόµαστε γενικά σε προβλήµατα, εννοούµε ότι δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υποβολή 

δήλωσης ειδικά κατά τις καθηµερινές εργάσιµες, στις ώρες 10:00-13:30 και 17:00-22:00. Και 

ακόµη εάν υπήρχε πρόσβαση ενώ εργαζόµασταν και υποβάλαµε στοιχεία, ξαφνικά το σύστηµα 

µπλόκαρε και χάναµε τα δεδοµένα τα οποία ξανά έπρεπε να καταχωρήσουµε 2η ή και 3η φορά! 

     Επειδή ζητούσατε από τους πολίτες και τους επαγγελµατίες  µέσα από δελτία τύπου να  

εργάζονται τις µεταµεσονύχτιες ώρες στο σύστηµα taxis, τονίζοντας ότι µόνο εκείνες τις ώρες 

δεν αντιµετώπιζε πρόβληµα. Λες και απευθυνόσασταν σε ροµπότ και όχι σε ανθρώπους µε 

συζύγους, παιδιά, γονείς. Ανθρώπους που άλλοι αρρωσταίνουν, άλλοι παντρεύονται, γενικά σε 

ανθρώπους! 

     Επειδή κοινοποιήσατε την εγκύκλιο που αφορά στις αλλαγές του ν. 4110/2013 µετά την 

παρέλευση 421 ηµερών από την ψήφιση του νόµου αυτού. Βέβαια και πάλι κανένας σας δεν 

χρεώθηκε ως εκπρόθεσµος! 



     Επειδή δεν δώσατε 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 διόρθωση των αδικιών που εσείς είχατε  

νοµοθετήσει. 

     Για τους λόγους αυτούς διαµαρτυρόµαστε έντονα για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση και 

απαιτούµε να δοθεί ΑΜΕΣΑ όχι παράταση, αλλά επέκταση της προθεσµίας υποβολής 

φορολογικών δηλώσεων για εύλογο χρονικό διάστηµα, µε βασική προϋπόθεση την οµαλή και 

συνεχή λειτουργία του συστήµατος, έτσι ώστε να δουλέψουµε µε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, 

επιφυλασσόµενοι για κάθε νόµιµο δικαίωµα. 

 
Το ∆.Σ. 


