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                                                                                                           Αθήνα 15-07-2014      

 

Προς  

Τον Υπουργό Οικονομικών κο  Γκίκα Χαρδούβελη  

κοινοποίηση: 

Υφυπουργό Οικονομικών κο Γιώργο Μαυραγάνη  

Γενική  Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα Κατερίνα Σαβαϊδου  

Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κο Χάρη Τσαβδάρη 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αξιότιμε Κε Υπουργέ, 

 

Πριν πάμε κατευθείαν στο κρίσιμο ζητούμενο της παρούσας  θα χρειασθεί να λάβετε υπόψη σας τα 

προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίσαμε φέτος κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος, ως εντολείς των φορολογουμένων.  

Και αυτά με σαφή και αιτιολογημένο τρόπο συνοψίζονται στα παρακάτω καίρια ερωτήματα με 

έμφαση βεβαίως ότι το σύστημα δεν ήταν ενεργό στην ημερομηνία  

1-2-2014, η οποία είχε οριστεί νομοθετικά ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων από 

το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.  

Όμως αυτό μπορεί ίσως να χαρακτηρισθεί ως το μικρότερο πρόβλημα στην όλη διαδικασία.  

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το σύστημα taxisnet τις περισσότερες ώρες της μέρας –ώρες που 

θεωρούνται εργάσιμες αλλά και μη- παρουσίαζε αδυναμίες, λειτουργικά κενά και προβλήματα τα 

οποία δεν θα έπρεπε εν πάση περιπτώσει  να υπάρχουν γενικότερα σε μια πλατφόρμα Υπουργείου 

και σε μία τόσο σοβαρή διαδικασία που αφορά τη μητέρα πασών των δημοσίων υπηρεσιών 

(Γ.Γ.Π.Σ.), όπου χτυπά η καρδιά του δημοσίου συμφέροντος και της φοροεισπρακτικής 

διαδικασίας.     

Ακόμα όμως και όταν το σύστημα ανταποκρινόταν δεν συνεργάζονταν χρονικά οι υπόλοιποι 

κρατικοί και τραπεζικοί φορείς για την έκδοση δικαιολογητικών των οποίων η επισύναψη στην 

δήλωση φορολογίας ήταν και είναι απαραίτητη. Μόνη μας ελπίδα το σύστημα να λειτουργήσει 

σωστά έστω και την τελευταία στιγμή.  

Αντί αυτού το σύστημα δεν λειτούργησε σωστά ούτε και την τελευταία μέρα και 

απενεργοποιήθηκε στις 12.00μμ χθες 14/072014. 

Οι αναφορές που κάναμε για τα προβλήματα που προέκυπταν τόσο ως ΕΦΕΕΑ αλλά και ο καθένας 

μας προσωπικά είναι αναρίθμητες.  

Καμία όμως από αυτές, όπως και οι παρακλήσεις μας για αύξηση του χρονικού ορίου, δεν έπιασε 

τόπο. 

Τα κρίσιμα ερωτήματα που εύλογα σας έχουν επισημανθεί κατά διαστήματα από όλους μας είναι 

πολλά και κατά πρώτον κινούνται στην κοινή λογική ενώ παράλληλα βρίσκουν σοβαρό έρεισμα 

από κάθε νομική άποψη.  

Ενδεικτικά παραθέτουμε τα υπό σημερινή ημερομηνία που καταγράφει ο έγκριτος φορολογικός 

κόμβος  tax heaven:  

1.    Γιατί δεν τηρήθηκε ο νόμος σχετικά με την περίοδο υποβολής των δηλώσεων που όριζε ρητώς 

ότι το σύστημα θα έμενε ανοιχτό από 1.2.2014 έως 30.6.2014
1
; 

2.    Γιατί 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
2
; 

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/75587673-7a55-4f89-9819-d005cf4c46ff
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3.    Γιατί  δεν διορθώθηκαν τα τεράστια τεχνικά προβλήματα στην εφαρμογή υποβολής των 

δηλώσεων που ουσιαστικά συρρίκνωσαν την ήδη περιορισμένη περίοδο υποβολής τους; 

4.    Γιατί δεν δόθηκε ικανός χρόνος μέσω της παράτασης ώστε να ικανοποιηθεί η βούληση του 

νομοθέτη για περίοδο υποβολής πέντε μηνών (1.2-30.6.2014), παρά μόνο δόθηκε ένα ξεροκόμματο 

παράτασης μέχρι 14.7.2014; 

5.    Γιατί 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;  

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

παρέλευση 421 ημερών από την ψήφιση του νόμου αυτού
3
;  

7.    Γιατί 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 την διόρθωση των αδικιών που σεις είχατε 

νομοθετήσει
4
; 

8.    Γιατί δεν κουνήσατε το δάκτυλο στους Δημόσιους φορείς για τα λάθη στις βεβαιώσεις 

αποδοχών που ανήρτησαν στο σύστημα σας και είχε ως αποτέλεσμα να τρέχουν για διορθώσεις οι 

ίδιοι οι φορολογούμενοι χάνοντας χρόνο; 

9.   Γιατί υψηλόβαθμα στελέχη σε δηλώσεις τους στα Μ.Μ.Ε. ισχυρίζονταν ψευδώς πως το 

σύστημα υποβολής δηλώσεων δουλεύει απρόσκοπτα και δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ή ότι 

ο χρόνος υποβολής ήταν επαρκής, παραπλανώντας το κοινό, δημιουργώντας έτσι την ψευδαίσθηση 

στους πολίτες ότι ευθύνονται οι ίδιοι οι φορολογούμενοι ή οι λογιστές τους για τις καθυστερήσεις;  

10.  Γιατί μας μέμφεστε ότι είμαστε οι άνθρωποι της τελευταίας στιγμής, όταν σεις είστε κυρίως 

αυτοί που δίνετε εδώ και χρόνια το «καλό» παράδειγμα
5
; 

11. Γιατί κλείσατε την εφαρμογή και δεν έχουν πρόσβαση ακόμη και πολίτες που έχουν υποβάλει 

τη δήλωσή τους και επιθυμούν ένα αντίγραφο εκκαθαριστικού;  

12. Γιατί ο προγραμματισμός υποβολής των δηλώσεων από τα λογιστικά γραφεία έπρεπε να 

συμβαδίζει με τις ορέξεις του συστήματος taxisnet; 

13. Γιατί έπρεπε να χάνονται εκατοντάδες εργατοώρες μέσα σε ένα σύστημα που πολλές φορές 

δούλευε ελάχιστες ώρες μόνο την ημέρα;  

κε Υπουργέ, 

Η αναφορά και μόνο του σημερινού δελτίου τύπου ότι, «το Υπουργείο Οικονομικών ευχαριστεί 

και τους λογιστές για την προσπάθεια και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν», δεν μας 

ικανοποιεί, αφού η αληθινή επιβράβευση των προσπαθειών του κλάδου μας -που συνέδραμε τα 

μέγιστα στην υποβολή των δηλώσεων-, δεν μπορεί να επέλθει μέσω μιας απλής αναφοράς, αλλά 

πρέπει να αποδεικνύεται εμπράκτως.  

Η αναγνώριση της προσφοράς των λογιστών-φοροτεχνικών δεν συνάδει με την αναίτια τιμωρία 

που προηγήθηκε για όσους, χωρίς δική τους ευθύνη δεν μπόρεσαν να στείλουν εμπρόθεσμα τις 

τελευταίες δηλώσεις.  

Συνεπώς κε Υπουργέ μια ολοκλήρωση της επιβράβευσης των Λ/Φ θα ήταν  να λάβετε υπόψη 

σας την «αρχή της χρηστής Διοίκησης» και να δώσετε μια επιπλέον παράταση για την 

εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και των εντολέων τους Λογιστών –Φοροτεχνικών, όταν 

μάλιστα φέτος παρά τα πιο πάνω εμπόδια η φορολογική συμμόρφωση εκδηλώθηκε πέρα από κάθε 

προσδοκία και υποβλήθηκε το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων.  

Άλλως πώς να αναζητηθεί η όποια νόμιμη λύση ώστε να αποφευχθούν τα προβλεπόμενα 

πρόστιμα από την εκπρόθεσμη  υποβολή των εναπομενουσών δηλώσεων σε προθεσμία τριών έως 

πέντε ημερών.   

Υ.Γ. να είστε βέβαιος κε Υπουργέ ότι μόνο έτσι θα βρει αληθινή απήχηση η τελευταία επισήμανση 

που συμπεριλαμβάνεται στο Δελτίο Τύπου ότι: «Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τη διαδικασία 

ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικών δηλώσεων αποτελεί σημαντικό βήμα για το μέλλον και μας 

βοηθάει να βελτιωνόμαστε συνέχεια με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών». 

  

                                      Από το Γραφείο τύπου της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/492
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/594
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Υποσημειώσεις: 
 

[1] Ο νόμος είναι σαφής σχετικά με την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων. Ειδικότερα, 

στην  παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 αναφέρονται τα ακόλουθα:  «[...] Η δήλωση 

υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου του οικείου οικονομικού έτους 

και μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης μέρας από 

την ημέρα λήξης της προθεσμίας [...]». Το σύστημα «άνοιξε και μας περίμενε» σύμφωνα με τη 

δήλωση του τέως Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στις 21.3.2014, δηλαδή 48 ημέρες μετά 

την νόμιμη προθεσμία έναρξης υποβολής τους. 

 

[2] Βάσει της απόφασης ΠΟΛ.1146/19.5.2014 «[...] Οι συμπληρωματικές − τροποποιητικές 

δηλώσεις θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μετά την 

παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων [...]». 

Ουσιαστικά οι φορολογούμενοι είχαν στη διάθεσή τους μόνο επτά ημέρες για την υποβολή των 

τροποποιητικών δηλώσεών τους, αφού η εφαρμογή για την υποβολή των τροποποιητικών άνοιξε 

στις 7.7.2014.  

 

[3] Τόσες μέρες ακριβώς πέρασαν από την ημερομηνία ψήφισης του ν. 4110/2013 (23.1.2013) 

μέχρι την ημερομηνία έκδοσης από το υπ. Οικονομικών της ερμηνευτικής εγκυκλίου 

ΠΟΛ.1085/20.3.2014! Παρόλο που η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων έχει ξεκινήσει, παρόλο 

που το σύστημα υποβολής των δηλώσεων έχει ανοίξει, οι ιθύνοντες του υπ. Οικονομικών έχοντας 

πάντα ως γνώμονα την «εξυπηρέτηση» των φορολογουμένων, συνέχισαν ακάθεκτοι τηρώντας 

ευλαβικά τη συνήθεια έκδοσης των αποφάσεων κατόπιν εορτής!  

 

[4] Οι αλλαγές στον ν. 2238/1994 που επήλθαν με τον ν. 4261/2014, όπως είναι γνωστό 

θεσπίστηκαν για να μη φορολογηθούν με την κλίμακα των μη μισθωτών, όσοι εισέπραξαν 

μικροποσά μέσα στο έτος 2013. Ο νόμος αυτός δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. στις 5.5.2014.  Όμως, 

υπήρξαν πολλοί φορολογούμενοι που είχαν ήδη στείλει τις δηλώσεις τους πριν την καθιέρωση των 

νέων διατάξεων και τώρα βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για το τι πρέπει να κάνουν ώστε να 

γίνει η νέα εκκαθάριση φόρου. 

[5] Μια μόνο μικρή γεύση μπορείτε να πάρετε αν διαβάσετε το κείμενο που είχαμε συντάξει πέρυσι 

(σ.σ. 22.7.2013) με τίτλο "H «τελευταία στιγμή»..." . Αφού διαβάσετε αυτό, τότε δείτε πότε 

κοινοποιήσατε την ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 4110/2013, μόνο μετά από 421 ημέρες παρακαλώ! 

Δείτε επίσης την απόφασή σας ΠΟΛ.1147/16.5.2014 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Επίσης, να θυμίσουμε την απόφαση για την παρακράτηση 

φόρου 20% που βγήκε στις 25.4.2014, δηλαδή μήνες ολόκληρους μετά την ψήφιση του ν. 

4172/2013!  
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