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Κνηλνπνίεζε:
1. Τνλ Αληηπξόεδξν ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο
θ. Ισάλλε Γξαγαζάθε
2. Τνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ
θ. Γηάλλε Βαξνπθάθε
3. Τνλ Υπνπξγό Οηθνλνκίαο, Υπνδνκώλ, Ναπηηιίαο & Τνπξηζκνύ
θ. Γεώξγην Σηαζάθε
4. Τνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο
θ. Παλαγηώηε Σθνπξιέηε
5. Τελ Αλαπιεξώηξηα Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ
θα ΄Οιγα - Νάληηα Βαιαβάλε
6. Τνλ Αλαπιεξσηή Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ
θ. Γεκήηξε Μάξδα
7. Τε Γεληθή Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ
θα Αηθαηεξίλε Σαββαΐδνπ
8. Τν Γεληθό Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ
θ. Μηράιε Φαηδεζενδώξνπ
Αμηόηηκε θ. Πξσζππνπξγέ,
H απινπνίεζε ησλ θνξνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο γηα κηα
θνξνινγηθή κεηαξξύζκηζε, πνπ ζα εμαζθαιίζεη έλα δίθαην, ζηαζεξό θαη
απνηειεζκαηηθό θνξνινγηθό ζύζηεκα παξίζηαηαη πην επηηαθηηθή από πνηέ
ζήκεξα.
Η πηζηή ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ
ειεθηξνληθώλ ππνδνκώλ, ώζηε λα νινθιεξώλεηαη αθώιπηα ε δηαδηθαζία
ππνβνιήο ησλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ ζα ζπκβάιεη ζηελ απνθπγή ηεο
αδηθαηνιόγεηεο ηαιαηπσξίαο ησλ πνιηηώλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο.
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Παξά ην όηη ηα ελ ιόγσ ρξνλνδηαγξάκκαηα πξνζδηνξίδνληαη κε αθξίβεηα θαη
ζαθήλεηα από λόκνπο, ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε απέρεη, δπζηπρώο, από ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ
δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ έηνπο 2014 (ρξήζε 2015), ε νπνία,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 22 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.
4172/2013, πξέπεη λα δηεμαρζεί από ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ έσο ηελ 30ε Ινπλίνπ
2015. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε όηη ε ζρεηηθή εξκελεπηηθή εγθύθιηνο ησλ
λέσλ εθαξκνζηέσλ δηαηάμεσλ (ΠΟΛ. 1067/2015) δεκνζηεύζεθε ηελ 20ε
Μαξηίνπ 2015 θαη ε αλαγθαία ειεθηξνληθή εθαξκνγή δελ ηέζεθε ζε
ιεηηνπξγία αθόκε έσο ζήκεξα, δειαδή έρνπκε θαζπζηέξεζε 60 εκεξώλ.
Σηηο 18 Μαξηίνπ 2015 δεκνζηεύζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ε
Απόθαζε γηα ηνλ ηύπν θαη πεξηερόκελν ηεο βεβαίσζεο απνδνρώλ ή ζπληάμεσλ
θαη ηεο βεβαίσζεο ησλ ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη
ππνβνιή απηώλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ
δηαδηθηύνπ γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014. Η θαζπζηέξεζε δεκνζίεπζεο ζην
ΦΔΚ εμαηξεηηθά επεηγνπζώλ απνθάζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ όπσο
ε ζπγθεθξηκέλε (ΚΑΓ 19002/25-2-2015) δεκηνπξγεί δπζρέξεηεο θαη
πξνβιήκαηα ζηελ πηζηή ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ.
Λόγσ ηεο θαζπζηέξεζεο δεκνζίεπζεο ηεο Απόθαζεο , ε Γεληθή Γξακκαηέαο
Γεκνζίσλ Δζόδσλ αλαθνίλσζε όηη ε ειεθηξνληθή εθαξκνγή ησλ σο άλσ
βεβαηώζεσλ ζα παξακείλεη αλνηρηή θαη κεηά ηελ 31ε Μαξηίνπ ηνπ 2015 θαη
κέρξη ηελ ηειηθή εκεξνκελία ππνβνιήο δειώζεσλ θνξνινγηθνύ έηνπο 2014 ή
ηελ ελδερόκελε λόκηκε παξάηαζή ηνπο.
Τν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πσο είλαη δπλαηόλ λα γίλνπλ απνζηνιέο όηαλ
θάπνηνη ζα ζηείινπλ ηηο βεβαηώζεηο πρ 30/6/2015 θαη ε ιήμε ησλ θνξνινγηθώλ
δειώζεσλ ζα είλαη 30/6/2015;
Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΟΛ 1053/2015 ε νπνία
ηξνπνπνηεί ηελ ΠΟΛ 1022/2014 ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, γηα δηαζηαύξσζε πιεξνθνξηώλ δόζεθε εηδηθά γηα ην
εκεξνινγηαθό έηνο 2014 παξάηαζε κέρξη 30/9/2015.
Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ππνρξενύηαη ζηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά
κε ηηο πξνζεζκίεο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δειώζεσλ
(ΠΟΛ 1053/2015), νη νπνίεο ππνρξεώλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο ηπρόλ
απνθιίζεηο ζε ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο ΦΠΑ θαη θνξνινγηθώλ δειώζεσλ θα
ζπγθεθξηκέλα:
 Πώο ζα αληηκεησπηζζεί ε πεξίπησζε απόθιηζεο πνπ ζα εληνπηζζεί ηνλ
Σεπηέκβξην 2015 θαη ζα ππνβιεζεί ε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ηνλ
Ννέκβξην 2015;
 Θα πξέπεη λα ππνβιεζεί ε Πεξηνδηθή ΦΠΑ θαη νη αληίζηνηρεο
ηξνπνπνηεηηθέο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο;
 Πνηεο ζα είλαη νη ζπλέπεηεο ζηε πεξίπησζε ησλ ΑΔ θαη ΔΠΔ πνπ πξέπεη
λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα πξαθηηθά ησλ Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ ,ηηο εθζέζεηο
ησλ ειεγθηώλ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ νξθσηώλ όπνπ απαηηείηαη;
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Σεκεηώλνπκε όηη πέρσζι παξάιιεια κε ηελ θαζπζηέξεζε ησλ δειώζεσλ
παξνπζηάζηεθαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο, όπσο θαηά
ηελ αλάξηεζε ησλ βεβαηώζεσλ απνδνρώλ, ζπληάμεσλ, παξαθξαηνπκέλσλ
θόξσλ θ.ιπ., ε κε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ θαζηζηνύζε, θαη’ νπζία, αδύλαηε
ηελ ππνβνιή αθόκε θαη όηαλ μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο
εθαξκνγήο. Αθόκε δε, θαη αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πξνέθπςαλ ελ
κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο, δηά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4261/2014. Τέινο, δελ
έιεηςαλ θαη ηα ηερληθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ
ζπζηήκαηνο, ηα νπνία επηδείλσζαλ ηελ θαηάζηαζε, κε ην νμύκσξν, κάιηζηα,
θαηλόκελν λα θαινύληαη νη θνξνινγνύκελνη θαη νη Λνγηζηέο – Φνξνηερληθνί
απηώλ λα ππνβάινπλ δειώζεηο θαηά ηηο κεηακεζνλύθηηεο ώξεο, δηόηη ζηηο
εξγάζηκεο ώξεο πξαγκαηνπνηνύληαλ ηερληθέο εξγαζίεο.
Τν απνηέιεζκα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί ζηνπο πνιίηεο θιίκα αλαζθάιεηαο,
δπζαξέζθεηαο, απνδνθηκαζίαο απέλαληη ζηνλ Κξάηνο, δεδνκέλεο θαη ηεο
παξαηεξνύκελεο αύμεζεο ησλ θνξνινγηθώλ ηνπο βαξώλ. Η νιηγνήκεξε
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο έσο ηε 14ε Ινπιίνπ 2014, όρη κόλν δελ
ζεξάπεπζε ηελ θαηάζηαζε, αιιά επαιήζεπζε γηα κηα αθόκε θνξά ηελ
αδπλακία πξνζαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνηθήζεσο.
Μέζα ζην πιαίζην απηό, νη Λνγηζηέο – Φνξνηερληθνί θιήζεθαλ όρη κόλν λα
επσκηζηνύλ έλα δπζαλάινγν βάξνο επζύλεο εθηέιεζεο ησλ επαγγεικαηηθώλ
θαζεθόλησλ ηνπο κέζα ζε έλαλ πξαγκαηηθό θπθεώλα, αιιά βξέζεθαλ λα
αληηκεησπίδνπλ παξάιιεια θαη ηηο δπζβάζηαθηεο θπξώζεηο ζε πεξίπησζε κε
ηεξήζεσο ησλ ζρεηηθώλ πξνζεζκηώλ.
Έσο ζήκεξα ην ζύζηεκα δελ άλνημε θαη αλεπίζεκα έρνπκε ηε πιεξνθόξεζε
όηη ζα αλνίμεη κεηά ην Πάζρα. Με βάζε ινηπόλ, ηελ έσο ζήκεξα εκπεηξία,
κόλν σο επηζηεκνληθή θαληαζία κπνξεί λα λνεζεί ε νκαιή εμέιημε ηεο
ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ
θνξνινγηθνύ έηνπο 2014 (νηθνλ. 2015) κε ηελ πξνζεζκία ηεο 30εο Ινπλίνπ
2015.
Καινύκε ηε Γεληθή Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ θαη ην Υπνπξγείν
Οηθνλνκηθώλ λα αλαζεσξήζνπλ θαη λα κεηαζέζνπλ ηηο θαηαιεθηηθέο
πξνζεζκίεο θαηά ρξνληθό δηάζηεκα αληίζηνηρν ηεο θαζπζηέξεζεο έλαξμεο ηεο
ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θαη παξάιιεια λα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζηε
ιεηηνπξγία ηεο ζρεηηθήο εθαξκνγήο, θαζώο νη ζπλερείο παξαηάζεηο
δεκηνπξγνύλ αιιεπάιιεια πξνβιήκαηα.
Μέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, δελ κπνξνύκε λα παξακέλνπκε παζεηηθνί
ζεαηέο, παξαθνινπζώληαο κεραληθά ηελ θνηλσλία λα ηαιαηπσξείηαη, ηα κέιε
καο θαη ηνπο ινγηζηέο θνξνηερληθνύο ζπλερώο λα απαμηώλνληαη, αιιά θαη ην
Κξάηνο λα πθίζηαηαη ηεξάζηηα δεκία από ηα ίδηα ηα όξγαλά ηνπ.
Τν αίηεκα ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο είλαη, ε πηζηή
εθαξκνγή ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο θαη βάζεη απηήο, ε εμαζθάιηζε εθείλσλ ησλ
πξνϋπνζέζεσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ θάζε ρξόλν ηελ αθώιπηε, νκαιή θαη
απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. Τνύην ζεκαίλεη πηζηή
ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ, κε άκεζε έλαξμε
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ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο κε πξνγελέζηεξε όκσο νινθιήξσζε
όισλ ησλ πξναπαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ (π.ρ. αλάξηεζε βεβαηώζεσλ απνδνρώλ,
ζπληάμεσλ, παξαθξαηνπκέλσλ θόξσλ θ.ιπ.). Μόλν κε ηνλ ηξόπν απηό ζα
απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζύλε ησλ πνιηηώλ έλαληη ηεο Φνξνινγηθήο
Γηνίθεζεο, ζα θαηνξζώζνπλ λα εθπιεξώζνπλ ζην αθέξαην νη Λνγηζηέο –
Φνξνηερληθνί ην έξγν ηνπο θαη ζα επσθειεζεί εηζπξαθηηθά ε θξαηηθή κεραλή.
Η δηαηώληζε ησλ λνζεξώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ παξειζόληνο, κε παξαηάζεηο ηεο
ηειεπηαίαο ζηηγκήο λα εκθαλίδνληαη σο «επηηπρεκέλεο παξεκβάζεηο», καο
βξίζθνπλ αληίζεηνπο.
Τν Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην, δήηεζε από ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ λα ζπκβάιεη κε ην ζεζκηθό ξόιν ηνπ σο
επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηεο Πνιηηείαο ζηε κεηαξξύζκηζε ηνπ θνξνινγηθνύ
καο ζπζηήκαηνο, ώζηε λα επηηεπρζεί ε απινπνίεζε, ν εθζπγρξνληζκόο θαη ε
απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ πξνο όθεινο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη λα πξνηείλεη
ηηο αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ ζηελ θαηεύζπλζε
ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο.
Με ηιμή
Ο Πρόεδρος ηοσ ΟΕΕ
Κων/νος Β. Κόλλιας
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