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Αξιότιµε Κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Το βράδυ της 14/7/2014 ακριβώς στις 24:00, έκλεισε το σύστηµα του 
Taxisnet, για την εµπρόθεσµη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήµατος φυσικών προσώπων έτους 2014, µε αποτέλεσµα χιλιάδες 
φορολογούµενοι να µην προλάβουν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους µέσω 
των λογιστικών-φοροτεχνικών γραφείων. 
Όµως ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να υποβληθεί το σύνολο των δηλώσεων 
λόγω, των πολλών και συχνών τεχνικών προβληµάτων του taxis,  της 
διόρθωσης των ηλεκτρονικών βεβαιώσεων αποδοχών και φόρων που 
υποβλήθηκαν κατά χιλιάδες λανθασµένα, κυρίως απ’ το δηµόσιο, τα 
ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και από πολλές επιχειρήσεις και παρά την τεράστια 
προσπάθεια των Λογιστών-Φοροτεχνικών να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα 
αυτά για να υποβληθούν οι δηλώσεις των φορολογουµένων εµπρόθεσµα. 
Η εµµονή του Υπουργείου Οικονοµικών να µη δοθεί ολιγοήµερη παράταση 
είναι άνευ προηγουµένου, όταν το ίδιο ευθύνεται για την κατάσταση αυτή, 
δεν αφουγκράζεται τα εκατοντάδες χιλιάδες αιτήµατα φορολογουµένων, 
Λογιστών-Φοροτεχνικών και των φορέων αυτών και επιπλέον δεν τηρεί την 
5µηνη προθεσµία (1/2-30/6/2014), βάσει του νόµου που ισχύει λόγω του ότι 
καθυστέρησε να ανοίξει το σύστηµα κατά 50 ηµέρες (20/3/2014) και το µόνο 
που έκανε ήταν να δώσει 14 µέρες παράταση. 
 
 
 
 



 
 
 
Επίσης έδωσε τη δυνατότητα µόνο για 7 µέρες να υποβληθούν εµπρόθεσµες 
τροποποιητικές δηλώσεις, ενώ η κανονική προθεσµία που όρισε το ίδιο το 
Υπουργείο Οικονοµικών είναι 60 µέρες. 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί και οι 
φορολογούµενοι είναι σε απελπιστική κατάσταση και εξαιτίας αυτής θα 
καταστραφούν οικονοµικά, αφού θα επιβαρυνθούν µε τεράστια πρόστιµα και 
προσαυξήσεις. 
∆εν θεωρούµε ότι είναι σωστή οικονοµική πολιτική να στηρίζονται τα έσοδα 
του κράτους στα βαριά πρόστιµα, τα οποία καλούνται να καταβάλουν 
µισθωτοί, συνταξιούχοι και µικροεπαγγελµατίες. 
Από πού όµως να τα καταβάλουν αφού η οικονοµική κρίση και η 
υπερφορολόγηση τους δεν τους το επιτρέπει; 
Για την κατάσταση αυτή έκανε σχετική παρέµβαση πριν από µερικές µέρες και 
ο Συνήγορος του Πολίτη, αλλά το Υπουργείο Οικονοµικών τον αγνόησε. 
Επίσης, θέση υπέρ της παράτασης πήραν όλα τα κόµµατα της αντιπολίτευσης. 
 
Αξιότιµε Κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Παρακαλούµε, µε την ευαισθησία που σας διακρίνει, να παρέµβετε άµεσα 
ούτως ώστε να ανοίξει το σύστηµα του taxis για τουλάχιστον 10 ηµέρες, µε 
σκοπό να υποβληθούν εµπρόθεσµα και οι τελευταίες δηλώσεις, που είναι 
χιλιάδες και το κράτος να εισπράξει απρόσκοπτα τα έσοδα που του αναλογούν 
από φόρους και όχι από άδικα και τεράστια πρόστιµα. 
 

Για το ∆.Σ. 
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