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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς
1. Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
κ. Πιτσιλή Γεώργιο,
2. Γενικό Διευθυντή
Φορολογικής Διοίκησης,
κ. Σαΐτη Ευθύμιο
3. Διευθυντή
Διεύθυνσης Ελέγχων,
κ. Κατσίπη Ιωάννη
4. Προϊστάμενο Φορολογικής
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
κ. Κουτμερίδη Ευστάθιο
5. Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Κατερίνης
κ. Μάνο Δημήτριο
6. Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ.
ΘΕΜΑ: «Υπόμνημα των υπαλλήλων και της προϊσταμένης του Τμήματος Ελέγχου της
Δ.Ο.Υ. Κατερίνης - Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) - Φορολογικές
υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα το 2018 και κίνδυνος παραγραφής
αυτών».
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Αξιότιμε κ. Διοικητή,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτό και να υιοθετήσει
πλήρως το από 17/05/2018 υπόμνημα του συνόλου των υπαλλήλων του τμήματος
ελέγχου της ΔΟΥ Κατερίνης, που κατατέθηκε στο Δ.Σ. του Συλλόγου, ως
πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο το οποίο τους εκπροσωπεί και ως εκ τούτου
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ειδικότερα, το Υπόμνημα έχει ως εξής:

«Με το παρόν υπόμνημα σας γνωστοποιούμε ως ελεγκτές της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τον κίνδυνο παραγραφής μεγάλου αριθμού
φορολογικών υποθέσεων και ζητούμε τη συνδρομή σας για την άμεση επίλυση αυτού
του καίριου ζητήματος.
Ως

υπάλληλοι

του

Τμήματος

Ελέγχου

της

Δ.Ο.Υ.

Κατερίνης

μας

γνωστοποιήθηκε πρόσφατα (07-05-2018) αλλά όχι έγκαιρα (πέντε μήνες από την
αρχή του έτους) ο αριθμός και το είδος των υποθέσεων ελέγχου καθώς η
μοριοδότηση αυτών που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη παραβατικότητα για το έτος
2018. Προς δυσάρεστη έκπληξη μας, διαπιστώσαμε ότι η στοχοθεσία που
θεσπίστηκε για την Δ.Ο.Υ. Κατερίνης παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές τόσο της
δημόσιας διοίκησης - χρηστή διοίκηση - όσο και των αρχών της διοίκησης
ανθρώπινου δυναμικού που τόσο ένθερμα ενστερνίζεται η ΑΑΔΕ.
Ειδικότερα, ο υπέρογκος αριθμός των φορολογικών υποθέσεων που
επωμίστηκε ο κάθε ένας ελεγκτής της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης (κατά μέσο όρο 23
υποθέσεις ανά ελεγκτή), σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα και τη βαρύτητα
αυτών, αλλά κυρίως το γεγονός ότι η πλειονότητα των υποθέσεων αυτών (κατά
μέσο όρο 17 υποθέσεις ανά ελεγκτή) παραγράφεται στις 31/12/2018, εγείρει
σημαντικά ερωτήματα ως προς την ορθή εφαρμογή των αρχών της στοχοθεσίας.
Αδιαμφισβήτητα οι στόχοι που τέθηκαν για την Δ.Ο.Υ. Κατερίνης είναι συγκεκριμένοι,
μετρήσιμοι, χρονικά δεσμευτικοί, αλλά γνωρίζοντας τους πόρους και τις δυνατότητες
που έχει ο φορέας στη διάθεσή του, δεν είναι ούτε ρεαλιστικοί ούτε επιτεύξιμοι,
ξεπερνώντας κατά πολύ τις δυνατότητες και τα όρια των υφιστάμενων ελεγκτών,
καθιστώντας τους ανθρωπίνως αδύνατο να ολοκληρωθούν. Εξάλλου, η ίδια η
Α.Α.Δ.Ε. στο Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών ορίζει
ότι ο συνολικός χρόνος διεκπεραίωσης ενός φορολογικού ελέγχου διαρκεί από έναν
έως και τέσσερις μήνες (7.10 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ, σελίδες 124
έως 128, 2η έκδοση, Μάρτιος 2018).
Επιπλέον, έως τις αρχές του Μαΐου 2018, πέντε σχεδόν μήνες μετά την
αρχή του έτους, δεν μας έχει κοινοποιηθεί η προτεραιοποίηση των υποθέσεων
προς έλεγχο για το τρέχον έτος, σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις της παραγράφου
2.α του άρθρου 26 του ν. 4174/2013, οι οποίες ορίζουν ότι “Με απόφαση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται έως το
τέλος κάθε έτους και δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, καθορίζεται ο
αριθμός των μερικών ή και πλήρων ελέγχων που θα διενεργούνται εντός του
επόμενου έτους κατά προτεραιότητα με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου,
στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, με βάση άλλα κριτήρια, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση,
λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των ελεγκτών κατά τον χρόνο έκδοσης της
απόφασης και του αριθμού των διενεργηθέντων ελέγχων κατά τους προηγούμενους
δώδεκα μήνες από τον μήνα έκδοσης της απόφασης. ”
Ως αποτέλεσμα της μη εφικτής στοχοθεσίας και συνυπολογίζοντας τον
υπαρκτό και βέβαιο κίνδυνο παραγραφής σημαντικών φορολογικών υποθέσεων,
ως ελεγκτές, ερχόμαστε για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες
ποινικές, αστικές και πειθαρχικές ευθύνες (Νόμος 4342/2015).
Επιπρόσθετα, ο αδικαιολόγητος καθορισμός μη ρεαλιστικών στόχων
υπονομεύει το κίνητρο των ευσυνείδητων υπαλλήλων υποβαθμίζοντας την ποιότητα
στο χώρο εργασίας, καθώς αναπτύσσονται ψυχο-συναισθηματικά έντονες και
απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Ως αποτέλεσμα, οι ελεγκτές της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης
ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες του εργασιακού στρες και με την απειλή
της

επαγγελματικής

εξουθένωσης

μεταφέροντας

τον

αντίστοιχο

αρνητικό

αντίκτυπο στις οικογένειες μας, υποβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής μας στο
σύνολο.
Στο

σημείο

παραγραφόμενων

αυτό

αξίζει

φορολογικών

να

σημειωθεί

υποθέσεων,

ότι

μας

ο

υπέρογκος

καθιστά

δέσμιους

αριθμός
αυτών,

παρακωλύοντας ακόμα και τη συμμετοχή μας είτε σε προσκλήσεις όπως για
παράδειγμα «Ενίσχυσης Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων
ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων» είτε σε επιμορφωτικά
σεμινάρια

που

αποσκοπούν

στην

ανάπτυξη

του

ανθρώπινου

δυναμικού.

Αποτέλεσμα του παράλογου φόρτου εργασίας είναι να μην απολαμβάνουμε το
προνόμιο των ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο και να «τιμωρούμαστε» αφού
επωμιζόμαστε ιδιαίτερης βαρύτητας έργο.
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Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ζητήματος εξαιτίας της επικείμενης
παραγραφής προτείνουμε - αιτούμαστε:


Την αναθεώρηση της στοχοθεσίας για τη Δ.Ο.Υ. Κατερίνης ώστε αυτή να

καταστεί

ρεαλιστική

και

επιτεύξιμη,

λαμβάνοντας

υπόψη

τον

αριθμό

των

υφιστάμενων ελεγκτών, τον αριθμό των διενεργηθέντων ελέγχων κατά το
προηγούμενο έτος, αλλά και το Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών
Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..


Την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση του Τμήματος Ελέγχου με υπαλλήλους

της Δ.Ο.Υ. που βρίσκονται τοποθετημένοι στα υπόλοιπα Τμήματα της Υπηρεσίας και
οι οποίοι είτε διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα (κάτοχοι τίτλων μεταπτυχιακών
σπουδών) ή/και έχουν προϋπηρεσία σε τμήματα ελέγχου, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο
επιδιωκόμενος σκοπός της ρεαλιστικής και επιτεύξιμης στοχοθεσίας.


Την άμεση τροποποίηση των διατάξεων περί ποινικής, αστικής και

πειθαρχικής ευθύνης των ελεγκτών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις (με εξαίρεση
τις περιπτώσεις δόλου) και την άμεση λήψη πρωτοβουλίας για τη νομική θωράκιση
τους.
Ως ελεγκτές της νεοσύστατης και καινοτόμου Α.Α.Δ.Ε. και υπό το πρίσμα των
δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελληνική Οικονομία,
συμμεριζόμαστε τους υψηλούς στόχους της Α.Α.Δ.Ε. και είμαστε έτοιμοι να
συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην επίτευξη αυτών. Θεωρούμε όμως
βασική προϋπόθεση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας την συνεπή, ειλικρινή
και αγαστή συνεργασία μεταξύ της Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και του ανθρώπινου
δυναμικού αυτής.
Με τιμή
Οι υπάλληλοι και η προϊσταμένη του τμήματος ελέγχου
της Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

Για το Δ.Σ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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