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ΠΡΟ: 1) Τπουργό Οικονομικϊν  
                κ. ταϊκοφρα Χριςτο 
             3) Τφυπουργό Οικονομικϊν  
                κ. Βεςυρόπουλο Απόςτολο 
             3) Διοικιτθ Α.Α.Δ.Ε.  
                 κ. Πιτςιλι Γεϊργιο 
 
 ΚΟΙΝ: 1) Φορολογικι Περιφζρεια  
                  Θεςςαλονίκθσ  
                   κ. Συροβοφηθ Νικόλαο  
             2) Πρόεδρο ΠΟΕ-ΔΟΤ  
                   κα Τφαντι Ειρινθ  
 

  
 
Θζμα: «Άμεςθ παράταςθ όλων των προκεςμιϊν για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
δθμόςιασ υγείασ και των δθμοςίων εςόδων»  
 

Αξιότιμε κ. Υπουργζ, 

 Η πρωτόγνωρθ κατάςταςθ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ, όςον 

αφορά τθν πανδθμία του κορωνοϊοφ, ζχει λάβει εκρθκτικζσ διαςτάςεισ.  

 Μζςα ςε αυτιν τθν δυςοίωνθ πραγματικότθτα οι υπάλλθλοι των 

φορολογικϊν υπθρεςιϊν βρίςκονται αντιμζτωποι με αςφυκτικζσ προκεςμίεσ, ςε 

πλικοσ φορολογικϊν αντικειμζνων, ενϊ παράλλθλα με ςχετικι εγκφκλιο 

απαιτείται από τισ Υπθρεςίεσ να λειτουργοφν με το απολφτωσ αναγκαίο προςωπικό 

για λόγουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ και διαςφάλιςθσ τόςο τθσ 

υγείασ των εργαηομζνων όςο και των πολιτϊν.  

 Επιπρόςκετα, θ ζλλειψθ πρόβλεψθσ και ςχεδιαςμοφ τθσ φορολογικισ 

διοίκθςθσ τθσ ΑΑΔΕ να διαχειριςτεί και να αντιμετωπίςει το δεφτερο «κφμα» τθσ 

πανδθμίασ, που προβλεπόταν ιδθ από τον Απρίλιο, ϊςτε να λάβει τα απαραίτθτα 

μζτρα, για τθν ομαλι λειτουργία των υπθρεςιϊν και τθν εξυπθρζτθςθ των 

φορολογοφμενων, αλλά και θ ςυςςϊρευςθ δεκάδων χιλιάδων υποκζςεων τθν 
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τελευταία ςτιγμι πριν τθν παραγραφι, ζχουν δθμιουργιςει ζνα εκρθκτικό μίγμα 

ςτισ φορολογικζσ υπθρεςίεσ. 

 Ενδεικτικά, ςασ παρακζτουμε τισ εξισ περιπτϊςεισ υποκζςεων λόγω τθσ 

ςοβαρότθτασ τουσ ανά κατθγορία και των προκεςμιϊν περάτωςθσ: 

 

1. ΕΙΟΔΗΜΑ 
     α) Λίςτεσ μθ διλωςθσ αναδρομικϊν ςυνταξιοφχων 2013, ζωσ τισ 30/11. 

Σθμειϊνεται ότι θ εν λόγω λίςτεσ διαβιβάςτθκαν ςτισ εφορίεσ ςτο τζλοσ τθσ 

παραγραφισ του ζτουσ 2019, ενϊ ιταν γνωςτζσ ςτθν φορολογικι διοίκθςθ από 

το 2014 , δουλεφτθκαν με λανκαςμζνεσ οδθγίεσ, τον Ιοφλιο υπιρξε νομοκετικι 

παρζμβαςθ και μόλισ ςτο τζλοσ Σεπτεμβρίου του 2020 άνοιξε το ςφςτθμα για 

τθν εκκακάριςι τουσ και πάλι από τισ Δ.Ο.Υ., κατόπιν χειρόγραφων 

υποβλθκζντων δθλϊςεων και όχι μζςω taxisnet.  

     β) Λίςτεσ μθ διλωςθσ αναδρομικϊν ςυνταξιοφχων 2014, ζωσ τισ 31/12. 

Σθμειϊνεται ότι θ εν λόγω λίςτεσ διαβιβάςτθκαν ςτο τζλοσ τθσ παραγραφισ του 

ζτουσ 2020, ενϊ ιταν γνωςτζσ ςτθν φορολογικι διοίκθςθ από το 2015, και ζωσ 

ςιμερα δεν ζχουν δοκεί οδθγίεσ για τθν εκκακάριςι τουσ. 

     γ) Λίςτεσ ανακριβϊσ δθλωκζντων ςυντάξεων εξωτερικοφ 2014, ζωσ τισ 31/12. 

Σθμειϊνεται ότι και πάλι, οι εν λόγω λίςτεσ διαβιβάςτθκαν ςτισ εφορίεσ ςτο 

τζλοσ τθσ παραγραφισ του ζτουσ 2020. 

     δ) Λίςτεσ με λανκαςμζνα ςτοιχεία καταχωριςεων αναπθρίασ 2014,  ζωσ τισ 

31/12. Σθμειϊνεται ότι και πάλι, οι εν λόγω λίςτεσ διαβιβάςτθκαν ςτισ εφορίεσ 

ςτο τζλοσ τθσ παραγραφισ του ζτουσ 2020. 

 ε) Λίςτεσ με λανκαςμζνα ςτοιχεία καταχωριςεων επιδομάτων αςκενείασ 

2014, ζωσ τισ 31/12. Σθμειϊνεται ότι και πάλι οι εν λόγω λίςτεσ διαβιβάςτθκαν 

ςτισ εφορίεσ ςτο τζλοσ τθσ παραγραφισ του ζτουσ 2020. 

Για όλα τα παραπάνω τονίηεται για πολλοςτι φορά θ αδυναμία τθσ φορολογικισ 

διοίκθςθσ τθσ ΑΑΔΕ να διαχειριςτεί κεντρικά τισ διαςταυρϊςεισ, ϊςτε να 

εκδοκοφν άμεςα και αυτοματοποιθμζνα οι πράξεισ προςδιοριςμοφ φόρου.   

      

2. ΕΛΕΓΧΟ 
α) Προτεραιοποιθμζνεσ υποκζςεισ ελζγχου που παραγράφονται ςτισ 31/12. 
Σθμειϊνεται για πολλοςτι φορά ότι θ προτεραιοποίθςθ των υποκζςεων 
διενεργικθκε τον Ιοφνιο και όχι τον Ιανουάριο, όπωσ κα ζπρεπε. 

 β) Επιςτροφϊν Φ.Π.Α. και Ειςοδιματοσ μετά από ζλεγχο, ςε 90 θμζρεσ. 

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το αρ. 6 τθσ Α. 1127/03-06-2020, οι υποκζςεισ που 

αφοροφν ςε επιςτροφζσ φόρων, ολοκλθρϊνονται άμεςα ανεξάρτθτα από τθν 

προτεραιοποίθςι τουσ ι μθ.  

 γ) Τποκζςεισ που προζρχονται από τθν ΤΕΔΔΕ, που παραγράφονται ςτισ 

31/12. Σθμειϊνεται ότι πλικοσ παραγραφόμενων υποκζςεων διαβιβάςτθκαν 



από τθν ΤΕΔΔΕ ςτισ Δ.Ο.Τ. εντόσ του Νοεμβρίου. Σφμφωνα με το αρ. 6 τθσ Α. 

1127/03-06-2020, οι υποκζςεισ που αφοροφν ςε εκκζςεισ ζρευνασ τθσ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., 

ολοκλθρϊνονται άμεςα, ανεξάρτθτα από τθν προτεραιοποίθςι τουσ ι μθ. 

ε όλα τα παραπάνω τονίηεται ότι το ςφςτθμα Εlenxis από 19 Οκτωβρίου ζωσ 10 

Νοεμβρίου δεν λειτουργοφςε, με αποτζλεςμα τθν αδυναμία ζκδοςθσ πράξεων 

προςδιοριςμοφ φόρου από τουσ ελεγκτζσ.  

 

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 α) Κοινοποίθςθ των πράξεων φόρου και πιςτοποιθτικϊν των φορολογιϊν 

κεφαλαίου, ςε 2-3 θμζρεσ από τθν υποβολι τουσ.  

 β) Επαλικευςθ τθσ ςυμφωνίασ του περιεχομζνου τθσ διλωςθσ με τα οριηόμενα 

ςτθν κείμενθ νομοκεςία, ςε 60 θμζρεσ από τθ διεκπεραίωςθ των δθλϊςεων 

φόρου μεταβίβαςθσ ακινιτων και φόρου κλθρονομιϊν, δωρεϊν γονικϊν 

παροχϊν και κερδϊν από τυχερά παίγνια. 

     γ) Χειρόγραφθ ζκδοςθ Πιςτοποιθτικοφ αρ. 105 του ν. 2961/2001 και 54Α του ν. 

4174/2013 (ςε περίπτωςθ κανόντα).   

Σε όλα τα παραπάνω προςτίκεται θ δυςλειτουργία τθσ  Α. 1137/2020 απόφαςθσ 

του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ, που αναγνωρίςτθκε και από τουσ ςυμβολαιογράφουσ ςε 

ςχετικι επιςτολι τουσ προσ τον Πρωκυπουργό τθσ Ελλάδοσ κακϊσ και θ ζλλειψθ 

ψθφιοποίθςθσ των τμιματοσ κεφαλαίου με τθν μθ εφαρμογι των διατάξεων του 

ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρφθμιςη με αναπτυξιακή διάςταςη για την 

Ελλάδα του αφριο» ςχετικά με τθν υποχρζωςθ των ςυμβολαιογράφων για 

θλεκτρονικι υποβολι δθλϊςεων, που ζχει εξαγγελκεί από το 2018 και δεν ζχει 

υλοποιθκεί ζωσ ςιμερα.  

 

4. ΕΟΔΑ - ΕΠΙΣΡΟΦΕ - ΜΤΦ 
 α) Λίςτεσ με χιλιάδεσ πρόςτιμα ΜΤΦ - Καταςτάςεων Πελατϊν Προμθκευτϊν 

και υναλλαγϊν του 2014, ζωσ τισ 31/12. Σθμειϊνεται ότι οι λίςτεσ των 

επιχειριςεων για τθν επιβολι των προςτίμων διαβιβάςτθκαν ςτισ Δ.Ο.Υ. ςτο 

τζλοσ τθσ παραγραφισ του ζτουσ 2020, ενϊ ιταν γνωςτζσ ςτθν φορολογικι 

διοίκθςθ από το 2016. 

 β) Πρόςτιμα λοιπϊν φορολογιϊν 2014, ζωσ τισ 31/12. 

     γ) Δεκάδεσ χιλιάδεσ επιςτροφζσ φόρων ειςοδιματοσ και ΦΠΑ, αχρεωςτιτωσ 

καταβλθκζντων ποςϊν και ςυμψθφιςμοί, άμεςα. 

 Για όλα τα παραπάνω τονίηεται για πολλοςτι φορά θ αδυναμία τθσ 

φορολογικισ διοίκθςθσ τθσ ΑΑΔΕ να διαχειριςτεί κεντρικά και 

αυτοματοποιθμζνα τισ επιςτροφζσ, τουσ ςυμψθφιςμοφσ φόρων, τα πρόςτιμα 

ϊςτε να κοινοποιοφνται θλεκτρονικά.   

 

 



υνοψίηοντασ τα παραπάνω και: 

 Επειδι, θ αςφάλεια και θ υγεία των ςυναδζλφων,  των οικογενειϊν τουσ και 
των πολιτϊν αποτελεί προτεραιότθτα τθσ Πολιτικισ Ηγεςίασ τθσ χϊρασ. 
 Επειδι, θ Φορολογικι Διοίκθςθ δεν ενιργθςε ζγκαιρα για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ που προξζνθςε θ ζξαρςθ τθσ πανδθμίασ, επιλφοντασ 
μζςω επιτάχυνςθσ ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ ςθμαντικά λειτουργικά 
προβλιματα των Φορολογικϊν Τπθρεςιϊν, αλλά εςτίαςε το ενδιαφζρον τθσ ςε 
οργανωτικζσ και εργαςιακζσ αλλαγζσ που γίνονται ςε λάκοσ χρόνο, εντείνοντασ τθν 
ιδθ επιβαρυμζνθ κατάςταςθ ςτισ φορολογικζσ υπθρεςίεσ. 
 Επειδι, οι εργαηόμενοι ςτισ φορολογικζσ υπθρεςίεσ ζχουν αποδείξει όλα 
αυτά τα χρόνια τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ ότι προαςπίηουν το δθμόςιο ςυμφζρον 
με αίςκθςθ κακικοντοσ και αυταπάρνθςθ παρά τθ ςτοχοποίθςθ από τθν 
εφαρμογι των δυςμενϊν οικονομικϊν πολιτικϊν των εκάςτοτε κυβερνιςεων. 
 

ΖΗΣΑΜΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΑΚΣΙΚΑ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων 
και των πολιτϊν και τθ διαςφάλιςθ των δθμοςίων εςόδων: 

 Παράταςθ/αναςτολι όλων των προκεςμιϊν των φορολογικϊν υποχρεϊςεων  
 Παράταςθ/αναςτολι όλων των προκεςμιϊν παραγραφισ των υποκζςεων που 

λιγουν  31/12 (υποκζςεισ προσ ζλεγχο, είςπραξθσ κ.ο.κ.) 
 Παροχι οδθγιϊν από τθν φορολογικι διοίκθςθ για τθν προτεραιοποίθςθ των 

εκκρεμοτιτων μζχρι το τζλοσ του ζτουσ 

για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ πανδθμικι κρίςθ, λόγω των ζκτακτων, 
πρωτόγνωρων και εξαιρετικϊν ςυνκθκϊν που βιϊνει θ χϊρα. 

Επιπλζον ηθτάμε τα εξισ ςφγχρονα και ψθφιακά μζςα για τθν εξυπθρζτθςθ 
των φορολογοφμενων: 

1. Ηλεκτρονικι εφαρμογι (e-ραντεβοφ) για τον προγραμματιςμό 
επιςκζψεων ςτισ Φορολογικζσ Υπθρεςίεσ, αντί των τθλεφωνθμάτων, όπωσ 
εφαρμόηεται εδϊ και μινεσ ςτισ Τπθρεςίεσ του ΕΦΚΑ. 

2. Κεντρικι διαχείριςθ, μζςω θλεκτρονικισ εφαρμογισ, των αιτθμάτων των 
φορολογουμζνων προσ τισ Φορολογικζσ Υπθρεςίεσ, όπου κα γίνεται 
ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων και των δικαιολογθτικϊν που δθλϊνουν, ςε 
αντικατάςταςθ των εκατοντάδων μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
που φτάνουν κακθμερινά με ελλιπι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά. 

3. Ηλεκτρονικι κοινοποίθςθ όλων των πράξεων και εγγράφων τθσ 
Φορολογικισ Διοίκθςθσ προσ ςτουσ φορολογουμζνουσ.  

4. Εφαρμογι τθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε όλα τα ζγγραφα. 
5. Παροχι υλικοτεχνικϊν μζςων (VPN και φορθτϊν υπολογιςτϊν) για 

εργαςία από απομακρυςμζνθ κζςθ, που ζπρεπε ιδθ να ζχουν εγκαταςτακεί 
τουλάχιςτον για τουσ μιςοφσ εργαηόμενουσ του ςυλλόγου μασ (600). 

6. Εκκακάριςθ και κοινοποίθςθ κεντρικά, ψθφιακά και αυτοματοποιθμζνα 
των δθλϊςεων ειςοδιματοσ, προςτίμων, επιςτροφϊν και ςυμψθφιςμϊν. 



7. Άμεςθ εφαρμογι χωρίσ άλλθ αναςτολι των διατάξεων του ν. 4646/2019 
για τθν θλεκτρονικι υποβολι των δθλϊςεων κεφαλαίου.  

8. Ηλεκτρονικι ζκδοςθ όλων των πιςτοποιθτικϊν και του αποδεικτικοφ 
φορολογικισ ενθμερότθτασ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ. 

9. Αφξθςθ του όγκου δεδομζνων του θλεκτρονικό ταχυδρομείου τθσ 
Υπθρεςίασ, ϊςτε να μποροφν να παραλθφκοφν λογιςτικά αρχεία μεγάλου 
όγκου προσ ζλεγχο.  

10. Προτεραιοποίθςθ των υποκζςεων ελζγχου από τον Ιανουάριο και όχι τον 
Ιοφνιο κάκε ζτουσ. 

11. Άμεςθ ενθμζρωςθ για λίςτεσ αδιλωτων ειςοδθμάτων όχι δφο με τρείσ 
μινεσ πριν τθν παραγραφι. 

 

Κφριε Υπουργζ, 

 Σασ διαβεβαιϊνουμε ότι παρά τα ςοβαρά προβλιματα, οι εφοριακοί 
υπάλλθλοι με υψθλι αίςκθςθ κακικοντοσ καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια 
για τθν ολοκλιρωςθ των υποκζςεων ςτα πλαίςια των δυνατοτιτων τουσ, με 
γνϊμονα πρωτίςτωσ, τθ δθμόςια υγεία αλλά και τα δθμόςια ζςοδα, χωρίσ να 
ευκφνονται για πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ τθσ ΑΑΔΕ, οι 
οποίεσ άλλωςτε δεν άπτονται των αρμοδιοτιτων τουσ.  
 
 Τζλοσ, ςασ καλοφμε μζχρι τθν λιξθ τθσ πανδθμίασ και τθν επίλυςθ των 
παραπάνω τεράςτιων δομικϊν προβλθμάτων των υπθρεςιϊν μασ, να αναςτείλετε 
οποιαδιποτε ςχεδιαςμό οργανωτικϊν, εργαςιακϊν και μιςκολογικϊν αλλαγϊν τθν 
δφςκολθ αυτι περίοδο ξεκινϊντασ ουςιαςτικό διάλογο για τα κζματα αυτά με τουσ 
εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων.  
 

 


