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ΔΑΚΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

 δύναμη εμπιζηοζύνης 

    Λάριςα,24-02-2016 

«ΣΟ ΕΟΡΣΟΛΟΓΙΟ ΣΟΤ ΚΑΛΟΤ ΦΟΡΟΦΤΓΑ» 

Μετά από πολφωρεσ διαβουλεφςεισ και ςυηθτιςεισ, οι υπεφκυνοι του 

ΤΠ.ΟΙΚ. και ενϊ δεν ςυνζτρεχε μζχρι τότε λόγοσ περί διάλυςθσ των 

υπθρεςιϊν ελζγχου (με αιχμι το .Δ.Ο.Ε.), αποφαςίηουν να κακιερϊςουν τισ 

κάτωκι θμζρεσ ωσ άξιεσ εορταςμοφ από τουσ απανταχοφ φοροφυγάδεσ. 

υγκεκριμζνα :  

14 Αυγοφςτου 2015 

Μια θμζρα πριν από τον εορταςμό τθσ Παναγίασ και λόγω του τριθμζρου 

αναψυχισ που είκιςται πάντα να πραγματοποιείται ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό 

τομζα, θ κυβζρνθςθ με το Ν. 4336/14-08-15 (3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ) δίδει ακόμα 

ζνα λόγο για πανθγυριςμοφσ. Αποδυναμϊνει πλιρωσ το .Δ.Ο.Ε τόςο από 

αρμοδιότθτεσ όςο και από προςωπικό. Βζβαια, για να μθν αδικοφμε και 

κανζνα, όλεσ αυτζσ οι αρμοδιότθτεσ μεταβιβάςτθκαν ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. Απλά, μζχρι 

ςιμερα (τζλθ Φεβρουαρίου 2016) και αφοφ ζχουν παρζλκει ζξι ολόκλθροι 

μινεσ, αρμοδιότθτεσ, προςωπικό και υποκζςεισ είναι ακόμα ςτο cloud 

(ελλθνιςτί, ςτο ςφννεφο) ι ακόμθ καλφτερα ςτο υπερπζραν. 

17 Οκτωβρίου 2015 

Προκειμζνου να αποςαφθνιςτεί πλιρωσ προσ τουσ φορολογοφμενουσ ότι δεν 

ςυντρζχει λόγοσ ανθςυχίασ ςχετικά με παλαιοτζρου είδουσ ελζγχουσ (κυρίωσ 

προλθπτικοφσ), θ ίδια θ θγεςία του ΤΠ. ΟΙΚ. με το Ν. 4337/17-10-15 

Κ Α Σ Α Ρ Γ Ε Ι  εντελώσ τα πρόςτιμα αναφορικά με τθν μθ ζκδοςθ 

αποδείξεων. Διότι, ωσ γνωςτόν, όλα τα προαπαιτοφμενα ζχουν ιδθ γίνει, 

είναι ςε πλιρθ ανάπτυξθ και δουλεφουν ρολόι (χριςθ πλαςτικοφ χριματοσ, 

διαςφνδεςθ ταμειακϊν με TAXIS, διαςφνδεςθ τραπεηικϊν λογαριαςμϊν και 

άμεςθ καταβολι του ΦΠΑ από τισ επιχειριςεισ, ζμμεςεσ τεχνικζσ ελζγχου, 

εμπζδωςθ κλίματοσ φορολογικισ ςυνείδθςθσ κλπ.) 
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20 Νοεμβρίου 2015 

Δεδομζνου ότι ο ανωτζρω νόμοσ άφθνε περικϊρια ερμθνείασ αναφορικά με 

τθν φπαρξθ ι μθ προςτίμων για τθ μθ ζκδοςθ αποδείξεων, ζρχεται θ ΠΟΛ. 

1252/20-11-15 που το ξεκακαρίηει πλιρωσ. Ενθμερϊνει, πλζον, τουσ πάντεσ 

ότι δεν χρειάηεται να αγωνιοφν, κακϊσ ςε περίπτωςθ που 

« ξ ε χ ά ς ο υ ν »  να εκδϊςουν αποδείξεισ το μόνο πρόςτιμο που μπορεί 

να τουσ επιβλθκεί -εάν τουσ εντοπίςουν- είναι το 50% του ποςοφ του Φ.Π.Α 

που περιζχεται ςτθν απόδειξθ που δεν εξζδωςαν (ςτο ςθμείο αυτό οι 

επιτθδευματίεσ που δεν υπόκεινται ςε κακεςτϊσ ΦΠΑ ζχουν ςκάςει ςτα 

γζλια γιατί ακόμθ δεν ζχει αποφαςιςτεί τι πρόςτιμο κα ιςχφςει ςτθ δικι τουσ 

περίπτωςθ). 

Δυςτυχώσ, όμωσ, οι αποφάςεισ τθσ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αν και 

φαντάηουν ςαν ανζκδοτο, ςτθ ςθμερινι ςυγκυρία, είναι για κλάματα και 

όχι για γζλια. 

 

ΚΑΛΟΤΜΕ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΙΚ 

 Να αφιςει τουσ πειραματιςμοφσ και τισ επιπόλαιεσ προςεγγίςεισ ςε 

φορολογικά κζματα που επθρεάηουν δραματικά τα φορολογικά ζςοδα 

και τθν λειτουργία τθσ αγοράσ. 

 Να επανεξετάςει τθν διαδικαςία ελζγχου των ςυναλλαγϊν, θ οποία 

κατ’ ουςία πλζον δεν υφίςταται, ϊςτε να εκλείψουν φαινόμενα 

αδικιϊν, αςυδοςίασ και ακζμιτου ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά. 

 

 

 

ΓΙΑ  ΣΟ Δ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΣΖΙΑΣΟΤΔΗ ΠΑΧΑΛΗ     ΣΟΤΡΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 


