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Προσ:  
• Αναπλθρωτι Τπουργό για κζματα Δθμοςίων Εςόδων: κο Σρφφωνα Αλεξιάδθ. 
• Γενικι Γραμματζασ Δθμοςίων Εςόδων: κα. αββαϊδου Αικατερίνθ.  
 
Κοινοποίθςθ: 
* Τπουργό Οικονομικϊν: κ. Ευκλείδθ Σςακαλϊτο. 
* Αναπλθρωτισ Τπουργείου Οικονομικϊν: Δθμιτρθ Μάρδα 
* Ο.Ε.Ε.(Κεντρικό – Σοπικό – Επιτροπι Λογιςτικϊν Θεμάτων)  
 
Θέμα : «Ανακοίνωςι του Τπουργείου  περί μθ παράταςθσ των φορολογικών 
δθλώςεων» 
 
κ. Τπουργζ, 
 
Προ ολίγων ωρϊν με  ανακοίνωςθ του Τπουργείου ςασ δθλϊςατε ότι 
"Αναγνωρίηονται πλιρωσ τα προβλιματα που δθμιουργικθκαν ςτουσ πολίτεσ και 
ειδικά ςτουσ λογιςτζσ, από κακυςτεριςεισ, παραλείψεισ και κακυςτερθμζνεσ 
νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ. Είναι αναγκαίο όμωσ να ολοκλθρωκεί θ υποβολι και θ 
εκκακάριςθ των φορολογικϊν δθλϊςεων." ; 
 
Προ ολίγων ωρϊν το taxis άρχιςε να παρουςιάηει πάλι τισ γνωςτζσ δυςλειτουργίεσ 
του ςτισ εφαρμογζσ υποβολισ δθλϊςεων φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων. 

 

 

Μιπωσ κα πρζπει να αναγνωρίςετε επιτζλουσ ότι υπάρχει πρόβλθμα και πρζπει θ θγεςία 

του Τπουργείου  να το διορκώςει; 

 

Ποιεσ επιπτϊςεισ ςτα ζςοδα του προχπολογιςμοφ κα υπάρξουν,  αν τα νομικά πρόςωπα  

πάνε 30/8, πάλι εντόσ Αυγοφςτουσ γίνεται θ βεβαίωςθ και θ καταβολι τθσ 1θσ Δόςθσ κα 

είναι θ 31θ Αυγοφςτου. Αν ςτα φυςικά πρόςωπα  δϊςετε ζωσ 15/9, οι δόςεισ 

ολοκλθρϊνονται εντόσ του ζτουσ απλά θ μια δόςθ αντί διμινου κα γίνει μινασ.  



  

Επειδι , απλά είμαςτε εργαηόμενοι με οικογζνειεσ και όχι υπολογιςτικζσ μθχανζσ χωρίσ 

αιςκιματα και αντοχζσ και δεν μποροφμε να κρθνιςουμε άλλουσ ςυναδζλφουσ που 

εργάηονται υπό τθ δαμόκλεια ςπάκθ καταλθκτικϊν θμερομθνιϊν όχι μόνο του Τπουργείο 

Οικονομικϊν αλλά ςχεδόν κάκε υπθρεςίασ . 

 

Επειδι ηθτάμε όχι χρόνο για διακοπζσ , αλλά για ζςτω υποτυπϊδεσ ςυνκικεσ εργαςίασ και 

μια υποψία πραγματικισ αναγνϊριςθσ των δυςκολιϊν που βιϊνουμε από τθ Διοίκθςθ. 

 

Επειδι δεν υπάρχει ςπουδαίοσ λόγοσ για να μθ τθρθκοφν οι προκεςμίεσ που το ίδιο το 

Κράτοσ και ο νομοκζτθσ κζτει ωσ ικανό χρόνο υποβολισ . 

 

Επειδι ΔΕΝ ηθτάμε παράταςθ αλλά να τθρθκοφν επιτζλουσ οι Νόμοι από το Κράτοσ . 

 

 

Με εκτίμθςθ 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ.. 

Δ. ΜΠΟΤΓΙΟΤΚΟ 

 

Ο Γενικόσ Γραμματζασ  

ΕΠ. ΣΡΑΚΑ  

 

 


