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Καστοριά, 15/07/2014 

 

Θέµα: Καταγγελία του Συλλόγου Λογιστών Ν. Καστοριάς προς κ. Χαρδούβελη 
Υπουργού Οικονοµικών, κ. ΣαββαΪδου Αικατερίνης Γενικού Γραµµατέα ,ηµοσιών 
Εσόδων και κ. Τσαλβδάρη Χάρη Γενικού Γραµµατέα της Γ.Γ.Π.Σ. λόγω της 
απαράδεκτης στάσης και ανυπακοής έναντι του Νόµου. 

Κα Γενικέ, 

καταγγέλουµε την ανεκδιήγητη στάση που υπήρξε για: 

- τη µη τήρηση του Νόµου για την περίοδο υποβολής των δηλώσεων που προβλεπόταν 

από τις 01/02/2014 µέχρι 30/06/2014,το οποίο άνοιξε εκπρόθεσµα  µε καθυστέρηση 48 

ηµερών και απίστευτες ελλείψεις. 

-τις συνεχόµενες διακοπές του συστήµατος taxis από την µέρα που άνοιξε το σύστηµα 

µε αποτέλεσµα πολλές φορές µια απλή υποβολή δήλωση φορολογίας να χρειάζεται 

πέρα από την τεράστια υποµονή πάνω από 1 ώρα, πρόσφατο παράδειγµα η 12/07/14 

και 13/07/14. 

-το χρονικό διάστηµα που παραιτήθηκε ο πρώην Γενικός Γραµµατέας Πληροφοριακών 

Συστηµάτων, για 5 συνεχόµενες ηµέρες το σύστηµα του taxis δεν λειτουργούσε, και 

επικράτησε το απόλυτο χάος, εξαιτίας της ανικανότητας των αρµοδίων για την 

στοιχειώδη και οµαλή έκβαση της διάδοχης κατάστασης. 

-την εκπρόθεσµη ψήφιση τροπολογιών στην φορολογία εισοδήµατος µεσούσης της 

περιόδου που υποβάλλονται οι δηλώσεις, µε αποτέλεσµα δηλώσεις που είχαν σταλθεί 

να χρειάζονται τροποποίηση, µε αποτέλεσµα την αύξηση της ταλαιπωρίας 

φορολογουµένων και λογιστών. 

-το σύστηµα των τροποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος που έπρεπε να 

ανοίξει από την 01/04/14 όπως προβλεπόταν µε την ΠΟΛ.1146/19-05-2014 και αντί 

αυτού, φροντίσατε να το εφαρµόσετε εκπρόθεσµα στις 12/07/14, µετά από 3,5 

µήνες!!Τα αναλογούντα πρόστιµα σε εσάς σύµφωνα µε την λογική σας σε 

φορολογουµένους και επιτηδευµατίες θα εφαρµοστούν για να υπάρξει ισονοµία ή 

υπάρχει το αλάθητο σε εσάς; 

- την απαράδεκτη χθεσινή διακοπή του συστήµατος στις 23.58 ώρα Ελλάδος, 

σκεφτήκατε πόσα ‘’κλικ’’ χάθηκαν  στα δύο λεπτά από όλα τα γραφεία στην Ελλάδα; 

Eκτός αν αποσκοπείτε µόνο στη βεβαίωση προστίµων και συνάµα στην αύξηση των 

ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορολογουµένων σε µια τέτοια περίοδο κρίσης.     



-για τις αναβαθµίσεις του συστήµατος που πολλές φορές δεν λειτουργούσε καθόλου το 

σύστηµα του taxis, γίνονταν τις καθηµερινές που ο φόρτος εργασίας στα γραφεία ήταν 

επιβαρυµένος αντί να δώσετε εντολή στους υπάλληλους του taxisnet να  δουλέψουν τα 

Σαββατοκύριακα, όπως είχατε απαίτηση από εµάς και το πράξαµε µε το παραπάνω. 

-τον επιπλέον φόρτο εργασίας που προστέθηκε την περίοδο υποβολής των δηλώσεων 

µε την υποβολή των αιτήσεων του Κοινωνικού Μερίσµατος  και την συνεχόµενη 

αναθεώρηση των ορίων µε αποτέλεσµα ο ίδιος φορολογούµενος να επισκέπτεται 

πολλές φορές ένα λογιστικό γραφείο και κατά συνέπεια την ταλαιπωρία του και την 

συµφόριση των λογιστικών γραφείων. 

-την πίεση από πλευράς καταληκτικών ηµεροµηνιών για υποβολή των Ε9 για το 2013, 

µε αποτέλεσµα να αναλωθεί πολύτιµος χρόνος , ενώ στο τέλος παρέµεινε ανοικτό κάτι 

το οποίο θα µπορούσε να είχε προγραµµατιστεί και να γίνει από την αρχή. 

Απαιτούµε τον ελάχιστο σεβασµό σε ένα κλάδο, που έχει συµβάλλει τα µέγιστα στην 
οργάνωση και µηχανογράφηση του φορολογικού συστήµατος, στη τήρηση των 
νόµων και της κρατικής φοροεισπρακτικής ικανότητας, που καπηλεύονται πολιτικοί 
και στελέχη της ,ηµόσιας ,ιοίκησης. Χωρίς τον κλάδο των Λογιστών-
Φοροτεχνικών, το περίφηµο Περιουσιολόγιο που έχει γραφτεί ουκ ολίγες φορές 
από τους λογιστές-φοροτεχνικούς  και η χρησιµότητα του taxis θα ήταν ανύπαρκτη. 

 

Απαιτούµε την εµπρόθεσµη υποβολή των δηλώσεων µέχρι Παρασκευή 25/07/14 και 
την τιµωρία των υπευθύνων. 

 

Με την ρητή επιφύλαξη των νοµίµων δικαιωµάτων µας. 

 

Με εκτίµηση,  

Σύλλογος Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Καστοριάς 


