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Γραφείο Πρωθυπουργού 

Κυρία και Κύριοι Βουλευτές  

Όπως γνωρίζετε ο κλάδος των Λογιστών Φοροτεχνικών έχει πλέον επωµιστεί το βάρος 

της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Καταβάλουµε τεράστια 

προσπάθεια να ανταποκριθούµε στις αυξηµένες υποχρεώσεις που καθηµερινά σχεδόν 

εισάγει το Υπουργείο Οικονοµικών  εργαζόµενοι σκληρά  νύκτα και µέρα στην  

προσπάθεια αυτή προκειµένου να διεκπεραιώσουµε τις φορολογικές υποχρεώσεις των 

πολιτών και των επιχειρήσεων . 

 Αυτό που έγινε φέτος µε την υποβολή των δηλώσεων είναι άνευ προηγουµένου. Από τη 

µία η µη τήρηση του νόµου και των αποφάσεων από την ηγεσία του υπ. Οικονοµικών 

και απ΄την άλλη τα τεράστια τεχνικά προβλήµατα στην πλατφόρµα ηλεκτρονικής 

υποβολής των δηλώσεων, οδήγησαν σε αδιέξοδο χιλιάδες φορολογούµενους και κυρίως 

λογιστές-φοροτεχνικούς, που πάλευαν καθηµερινά µε τις προθεσµίες και τις αντοχές 

τους.  

 

Ένας ολόκληρος κλάδος δίνοντας και την τελευταία ικµάδα των δυνάµεών του κατόρθωσε 

µέσα σ΄αυτό τον συρφετό να υποβάλλει σχεδόν το σύνολο των δηλώσεων. Όµως, ήταν 

ανθρωπίνως αδύνατον να υποβληθούν όλες, αφού τα προβλήµατα ακόµη και χθες που 

εξέπνεε η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ήταν πολύ µεγάλα στο σύστηµα taxis. Έτσι, 

πολλοί οι συνάδελφοι παρόλο που έµειναν χθες µέχρι αργά το βράδυ στα γραφεία τους 

να αγωνίζονται  µε τον χρόνο, δεν κατόρθωσαν να υποβάλλουν όλες τις δηλώσεις, αφού 

το σύστηµα έκλεισε τα µεσάνυχτα βυθίζοντάς τους στην απόγνωση.    

 

Μέχρι την τελευταία στιγµή, χιλιάδες φοροτεχνικοί από όλη την Χώρα πιστεύαµε 

ενδόµυχα ότι οι άνθρωποι του υπουργείου θα βγάλουν τον µανδύα του πολιτικού που 

τους περιβάλλει και θα λειτουργήσουν ανθρώπινα, δείχνοντας λίγο φιλότιµο και 

υπακούοντας στη βασική αρχή που λέει ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις δείχνεις το 

ανθρώπινό σου πρόσωπο, παραµερίζοντας τις τεχνοκρατικές αντιλήψεις.  



Πόσο  µάλλον όταν από την παράταση των πέντε ή των 10 ηµερών δεν προκύπτει  

κανένα δηµοσιονοµικό πρόβληµα αφού η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου 

παραµένει   η 31η Ιουλίου.  Είναι λοιπόν τουλάχιστον  προκλητικό  το να ευθύνεσαι για µια 

σειρά τραγελαφικών καταστάσεων, να επιµένεις στην λανθασµένη άποψή σου και κυρίως 

στην άκαµπτη στάση σου και τέλος να µην αφουγκράζεσαι τους προβληµατισµούς ενός 

ολόκληρου κλάδου.  

 

Ενδεικτικά σας παραθέτουµε  σειρά ζητηµάτων  τα οποία δεν τηρήθηκαν από  

Υπουργείο  Οικονοµικών και έχουν επισηµανθεί κατά διαστήµατα απ΄όλους µας: 

 

1.    ∆εν τηρήθηκε ο νόµος σχετικά µε την περίοδο υποβολής των δηλώσεων που όριζε 

ρητώς ότι το σύστηµα  Taxis θα έµενε ανοιχτό από 1.2.2014 έως 30.6.2014. 

2.    ∆εν 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. 

3.    ∆εν διορθώθηκαν τα τεράστια τεχνικά προβλήµατα στην εφαρµογή υποβολής των 

δηλώσεων που ουσιαστικά συρρίκνωσαν την ήδη περιορισµένη περίοδο υποβολής τους. 

4.   ∆εν 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 

ελάχιστο διάστηµα  παράτασης µέχρι 14.7.2014. 

 5. Κοινοποιήθηκε η  εγκύκλιος  που αφορά στις αλλαγές του ν. 4110/2013 µετά την 

παρέλευση 421 ηµερών  από την ψήφιση του  παραπάνω νόµου.  

 6.   ∆εν δόθηκε  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 το ίδιο το Υπουργείο  είχε νοµοθετήσει. 

7.    ∆εν έγινε καµία παρέµβαση στους ∆ηµόσιους φορείς για τα λάθη στις βεβαιώσεις 

αποδοχών που ανήρτησαν στο σύστηµα taxis µε  αποτέλεσµα να προσπαθούν να 

κάνουν τις  διορθώσεις οι ίδιοι οι φορολογούµενοι χάνοντας έτσι πολύτιµο χρόνο στην 

υποβολή των δηλώσεων. 

8.  Έκλεισε η  εφαρµογή µε αποτέλεσµα να µην έχουν  πρόσβαση ακόµη και πολίτες που 

έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους και επιθυµούν ένα αντίγραφο εκκαθαριστικού για να το 

χρησιµοποιήσουν σε προγραµµατισµένες υποθέσεις τους  

9. Σε κάθε περίπτωση  ο προγραµµατισµός υποβολής των δηλώσεων από τα λογιστικά 

γραφεία  δεν µπορεί να  συµβαδίζει µε τις ορέξεις του συστήµατος taxisnet δηλαδή όποτε 

αυτό λειτουργεί ή µετά τις µεταµεσονύκτιες ώρες όπως δηλαδή προέτρεπε µε τις  

ανακοινώσεις  της η Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

  Κυρία και Κύριοι Βουλευτές, 



Αντιλαµβανόµαστε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου 

Οικονοµικών και οι εργαζόµενοί του, όµως κι εµείς ως επαγγελµατίες αντιµετωπίζουµε τις 

ίδιες κι ακόµη µεγαλύτερες δυσκολίες και οφείλει το Υπουργείο  Οικονοµικών  να τις 

σεβαστεί, αναγνωρίζοντας τουλάχιστον την επαγγελµατική µας καταξίωση και την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου κλάδου και να µην προβαίνει  σε αποφάσεις 

ανάλγητες που ουσιαστικά µόνο ως τιµωρία απέναντι µας µπορούν να ερµηνευθούν .  

Είµαστε αποφασισµένοι όλοι µαζί   ακόµη να µην εκτυπώσουµε τα  εκκαθαριστικά   για 

την πληρωµή του ΕΝΦΙΑ ή και  να µην υποβάλλουµε τις εκκαθαρίσεις του ΦΠΑ τέλος 

Ιουλίου µε ότι αυτό συνεπάγεται για τα δηµόσια έσοδα. Άλλωστε  τα µηχανογραφικά 

συστήµατα του Υπουργείου σύµφωνα µε τις  εκάστοτε ανακοινώσεις έχουν την 

δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τα 5.800.000 πολίτες που θα απευθύνονται   εκεί πλέον. 

Σήµερα ο κλάδος µας πλέον απαιτεί την άµεση επαναλειτουργία του taxis net  για την 

εµπρόθεσµη παραλαβή όλων των δηλώσεων που έχουν αποµείνει προκειµένου να µην 

κληθούν οι φορολογούµενοι σε αυτές τις δύσκολες εποχές να καταβάλουν πρόστιµα και 

προσαυξήσεις από χρήµατα που ούτε έχουν ούτε µπορούν να διαθέσουν. Σε διαφορετική 

περίπτωση η ευθύνη είναι εξ ολοκλήρου της Κυβέρνησης η οποία πρέπει να σταθεί στο 

ύψος των περιστάσεων και όχι ουσιαστικά να τιµωρεί µε αυτό τον τρόπο τους πολίτες, 

που ουδεµία ευθύνη έχουν για την µη τήρηση των κανόνων από το Υπουργείο 

Οικονοµικών  

 
 
                                                       Με εκτίµηση  
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