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ΨΗΦΙΣΜΑ ΦΟΡΕΩΝ 

 

Οι παρακάτω φορείς, που εκπροσωπούµε σχεδόν το σύνολο του µικροµεσαίου 

επιστηµονικού, επιχειρηµατικού, επαγγελµατικού και γενικά παραγωγικού 

δυναµικού της Xώρας, ενώνουµε την κραυγή αγωνίας και απόγνωσής µας 

απέναντι στα εξοντωτικά πρόστιµα και ποινές, που επιβάλλουν αδιακρίτως 

«κατά δικαίων και αδίκων» για φορολογικές παραβάσεις οι πρόσφατα 

ψηφισθείσες και ισχύουσες διατάξεις των νεότερων φορολογικών νόµων.  

Με το παρόν ψήφισµα και µε την επιθυµούµενη συνάντηση, προσπαθούµε να 

σας µεταφέρουµε τους εύλογους προβληµατισµούς σύσσωµου του 

παραγωγικού ιστού της χώρας, για τα νοµοθετηµένα από τον περασµένο 

Ιούλιο και ισχύοντα από 1-1-2014 φορολογικά πρόστιµα, τα οποία κατά κοινή 

οµολογία δεν στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής (στόχο, τον οποίο 

όλοι συµµεριζόµαστε και στον οποίο όλοι συµπαρατασσόµαστε), αλλά στην 

εξόντωση της µικροµεσαίας επιχείρησης (από τον αυτοαπασχολούµενο 

επιστήµονα και τον πάροχο υπηρεσιών έως τον ελεύθερο επαγγελµατία και τον 

µικροκαταστηµατάρχη, αλλά και τον πιο απλό ιδιοκτήτη ακινήτου). 

Σε µία εποχή, που ο µικροµεσαίος παραγωγικός ιστός της χώρας επιβάλλεται 

να διατηρηθεί στην ζωή, για να τρέξει την προσδόκιµη για όλους ανάπτυξη και 

ανάκαµψη της πατρίδας µας, η εύκολη και αβασάνιστη λύση της επιβολής 

καταστροφικών ποινών µε ισοπεδωτικές διατάξεις, οι οποίες εξαφανίζουν κάθε 

ίχνος επιείκειας και αναλογικότητας, οδηγεί σίγουρα στην αντίθετη λύση. Σε 

αυτήν που θέλουν οι εχθροί και οι επιβολείς της χώρας, δηλαδή στην οικονοµική 

καταστροφή και στην εξαφάνιση κάθε µορφής ανάπτυξης.  



Η ανάγκη ορθολογισµού των πρωτοφανούς αυστηρότητας και πέραν κάθε 

νοµιµότητας προστίµων, ενισχυόµενη από τα βάσιµα και λογικά επιχειρήµατα 

που σας παραθέτουµε, προβάλλει επιτακτική και αδήριτη. Είναι αδύνατο και 

αδιανόητο σε ένα κράτος δικαίου η καθυστέρηση για µία µόλις εβδοµάδα 

υποβολής δήλωσης 4 € να επιφέρει τριπλή ποινή και πρόστιµο έως 2.500 ευρώ, 

που σε ετήσια βάση ξεπερνάει τις 43.000 ευρώ. 

Ζητάµε από τους ανώτερους πολιτειακούς άρχοντες να αφουγκραστούν την 

απέλπιδα κραυγή αγωνίας των παραγωγικών φορέων της χώρας, που 

σύσσωµοι µεταφέρουν το εύλογο και αυτονόητο αίτηµα για ένα δίκαιο, 

ανθρώπινο και αναλογικό πλαίσιο φορολογικών κυρώσεων, που θα τιµωρεί 

σκληρά και παραδειγµατικά τους πραγµατικούς και κατ’ επάγγελµα 

φοροφυγάδες, αλλά θα  επιτρέπει και την επιεική και αναλογική µεταχείριση  του  

ανθρώπινου λάθους και της σε κατάσταση ανάγκης προκύπτουσας 

µικροπαράβασης. Η πολιτική της αδιάκριτης επιβολής τριπλών και τετραπλών 

προστίµων (ακόµη και σε περιπτώσεις εθελούσιας συµµόρφωσης ή 

αποδεδειγµένης οικονοµικής αδυναµίας), εκτός του ότι παραβιάζει θεµελιώδεις 

νοµικές και δικαιϊκές αρχές (για τις οποίες παραβιάσεις, αν δεν εισακουσθούµε, 

δεν καταλείπεται άλλη οδός προστασίας πλην της καταφυγής µας στη 

δικαιοσύνη), καταλύει κάθε έννοια δικαίου και απειλεί την εικόνα της  Χώρας µας 

ως κράτους δικαίου. ∆ηµιουργεί, δε, εύλογες αµφιβολίες και σκέψεις, ακόµη και 

για την σκοπιµότητα ή την αφετηρία της ψήφισης των εξοντωτικών αυτών 

διατάξεων.  

Από την στιγµή, λοιπόν, που αναµφίβολα η πολλαπλή φορολογική τιµωρία, θα 

οδηγήσει µετά βεβαιότητας σε προφανή ανισότητα συµµετοχής των 

φορολογούµενων στα δηµόσια βάρη, η παραβίαση της αντίστοιχης 

συνταγµατικής αρχής της φορολογικής ισότητας, καθιστά αναγκαία και άµεση 

την παρέµβασή σας, για την αποκατάσταση της τάξης και της ισονοµίας.  

Ζητάµε να ανακληθούν και να τροποποιηθούν άµεσα όλες εκείνες οι διατάξεις 

και τα µέτρα, που δεν στοχεύουν στην πραγµατική και αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, αλλά στην 

εξόντωση και στην τιµωρία αυτών που, µε απέλπιδες αξιοπρεπείς προσπάθειες, 

απέµειναν να παράγουν σήµερα στην χώρα µας. Ζητάµε ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, 

ΙΣΟΝΟΜΙΑ και ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ στα φορολογικά πρόστιµα και µέτρα. Ζητάµε να 

σταµατήσει και να αποτραπεί, η διαφαινόµενη αθρόα προσαγωγή των 

κυττάρων του παραγωγικού ιστού της χώρας, στο φορολογικό εκτελεστικό 

απόσπασµα της δαµόκλειας σπάθης των απάνθρωπων διατάξεων, που δεν 

κρίνουν, αλλά µόνο τιµωρούν. Η ενωµένη φωνή αγωνίας και ανησυχίας όλων 

των φορέων που συνυπογράφουν, ας γίνει η δύναµη που θα αφυπνίσει το 



ενδιαφέρον και την παρέµβασή σας για την αποτροπή µίας απειλούµενης να 

συντελεσθεί οικονοµικής γενοκτονίας. 
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