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ΠΡΟ: 1) Τπουργό Οικονομικϊν  
                  κ. ταϊκοφρα Χριςτο 
             2) Τφυπουργό Οικονομικϊν  
                  κ. Βεςυρόπουλο Απόςτολο 
             3) Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.  
                  κ. Πιτςιλι Γεϊργιο 
 
 ΚΟΙΝ: 1) Γενικό Δ/ντι Φορολογικισ   
                 Διοίκθςθσ τθσ ΑΑΔΕ 
                  κ. Φάκο Γεϊργιο 
             2) Φορολογικι Περιφζρεια  
                 Θεςςαλονίκθσ  
                  κ. Συροβοφηθ Νικόλαο  
              3) Πρόεδρο ΠΟΕ-ΔΟΤ  
                   κα Τφαντι Ειρινθ  
 

  
 
Θζμα: «Προβλιματα των φορολογικϊν υπθρεςιϊν – Προτάςεισ για τθν 
αποτελεςματικότερθ λειτουργία τουσ»  
 

Αξιότιμε κ. Υπουργζ, 

    Κακϊσ βριςκόμαςτε ιδθ ςτο τζταρτο κφμα τθσ πανδθμικισ κρίςθσ του 

κορωνοϊοφ που αυξάνεται ραγδαίωσ και επικίνδυνα κυρίωσ ςτθν Βόρεια Ελλάδα, οι 

υπάλλθλοι των φορολογικϊν υπθρεςιϊν βρίςκονται για ακόμα μια φορά και 

φζτοσ αντιμζτωποι με αςφυκτικζσ προκεςμίεσ, ςε πλικοσ φορολογικϊν 

αντικειμζνων εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ φορολογικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ μθ πλιρουσ 

ψθφιοποίθςθσ των φορολογικϊν υπθρεςιϊν, με αποτζλεςμα και πάλι τθ 

ςυςςϊρευςθ δεκάδων χιλιάδων υποκζςεων τθν τελευταία ςτιγμι πριν τθν 

παραγραφι ςτο τζλοσ του ζτουσ. 

   Μολονότι, τα παραπάνω προβλιματα ςασ είχαν επιςθμανκεί αναλυτικά με τισ 

υπ’ αρ. πρωτ. 74/16-11-2020 και 24/26-04-2021 επιςτολζσ μασ, ζωσ ςιμερα δεν 

ζχουν επιλυκεί όλα τα προβλιματα και δεν ζχουν δοκεί όλα τα εργαλεία που 

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ    ΕΕΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  

ΝΝ..  ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  --  ΚΚΙΙΛΛΚΚΙΙΣΣ  --  ΧΧΑΑΛΛΚΚΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗΣΣ  



ηθτικθκαν εγκαίρωσ με τισ παραπάνω επιςτολζσ μασ, παρά μόνο εν μζρει και 

ςπαςμωδικά. 

   

  Ενδεικτικά, ςασ παρακζτουμε τισ εξισ περιπτϊςεισ υποκζςεων λόγω τθσ 

ςοβαρότθτασ τουσ που ςυςςωρεφτθκαν και φζτοσ ςτο τζλοσ τουσ ζτουσ: 

 

1. Λίςτεσ μθ διλωςθσ ειςοδθμάτων και ανακριβοφσ υποβολισ δθλϊςεων      

όπωσ αναδρομικά ςυνταξιοφχων/μιςκϊν, ςυντάξεισ εξωτερικοφ, λίςτεσ με 

λανκαςμζνα ςτοιχεία  καταχωριςεων επιδομάτων. Σθμειϊνεται ότι θ εν λόγω 

λίςτεσ δεν ζχουν ακόμα διαβιβαςτεί ςτισ αρμόδιεσ φορολογικζσ υπθρεςίεσ, 

ενϊ είναι γνωςτζσ ςτθν φορολογικι διοίκθςθ. Για όλα τα παραπάνω τονίηεται 

για ακόμα μία φορά θ αδυναμία τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ τθσ ΑΑΔΕ να 

διαχειριςτεί κεντρικά τισ διαςταυρϊςεισ, ϊςτε να εκδοκοφν άμεςα και 

αυτοματοποιθμζνα οι πράξεισ προςδιοριςμοφ φόρου. 

  

2.   Προτεραιοποιθμζνεσ υποκζςεισ ελζγχου που παραγράφονται ςτισ 31/12. 

Σθμειϊνεται και πάλι ότι θ προτεραιοποίθςθ των υποκζςεων διενεργικθκε 

τον Ιοφνιο και όχι τον Ιανουάριο, όπωσ κα ζπρεπε. Επίςθσ.  επιςτροφζσ 

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

ε όλα τα παραπάνω τονίηεται ότι το ςφςτθμα Εlenxis είναι αρκετά αργό και 

δφςχρθςτο ςτθν λειτουργία του. 

 

3.  Λίςτεσ τελϊν κυκλοφορίασ 2016, λίςτεσ με πρόςτιμα ΜΤΦ, επιςτροφϊν 

φόρων ειςοδιματοσ και ΦΠΑ χωρίσ ζλεγχο, αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων 

ποςϊν και ςυμψθφιςμϊν, που διενεργοφνται χειρόγραφα και όχι αυτόματα. 

 

4.   Κοινοποίθςθ των πράξεων φόρου και πιςτοποιθτικϊν των φορολογιϊν 

κεφαλαίου, ςε 2-3 θμζρεσ από τθν υποβολι των δθλϊςεων.   Επαλικευςθ τθσ 

ςυμφωνίασ του περιεχομζνου τθσ διλωςθσ με τα οριηόμενα ςτθν  κείμενθ 

νομοκεςία, ςε 60 θμζρεσ από τθ διεκπεραίωςθ των δθλϊςεων φόρου 

κεφαλαίου. Επιπλζον, επιςθμαίνεται ξανά θ δυςλειτουργία τθσ  Α. 1137/2020 

απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ. 

 

   ε όλα τα παραπάνω πρζπει να ςυνυπολογιςτοφν και οι ανακολουκίεσ τθσ 

φορολογικι διοίκθςθσ τθσ ΑΑΔΕ, που οδθγοφν ςτθν αναποτελεςματικι 

αξιοποίθςθ του ιδθ μειωμζνου ανκρωπίνου δυναμικοφ,  όπωσ: επιβολι δεκάδων 

χιλιάδων προςτίμων ΜΥΦ 2014 και μετά διαγραφι τουσ, καταλογιςμόσ 

αναδρομικϊν ςυνταξιοφχων 2013 και μετά διαγραφι λόγο παραγραφισ, μθ 



παροχι άμεςα διευκρινιςτικϊν και ςαφϊν εγκυκλίων για τθν βεβαίωςθ και 

είςπραξθ των δθμοςίων εςόδων. 

 

  Κατόπιν όλων τα παραπάνω επανερχόμαςτε και ηθτάμε εκ νζου τα εξισ 
ςφγχρονα και ψθφιακά μζςα για τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ, τθν 
αποτελεςματικότερθ λειτουργία των υπθρεςιϊν μασ και τθν εξυπθρζτθςθ των 
φορολογοφμενων: 
 

1. Ηλεκτρονικι εφαρμογι (e-ραντεβοφ) για τον προγραμματιςμό επιςκζψεων 

ςτισ Φορολογικζσ Υπθρεςίεσ, αντί των τθλεφωνθμάτων, θ οποία ακόμα ζχει 

δρομολογθκεί αλλά δεν ζχει ενεργοποιθκεί, ϊςτε θ προςζλευςθ των 

φορολογοφμενων ςτισ υπθρεςίεσ να πραγματοποιείται αποκλειςτικά  με 

ραντεβοφ 

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, θ 

οποία εφαρμόηεται τον τελευταίο μινα ςε 70 Δ.Ο.Τ. και όχι ςτο ςφνολο των 

Τπθρεςιϊν μασ. 

3. Διαλειτουργικότθτα μεταξφ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ϊςτε ο 

υπάλλθλοσ να ζχει πρόςβαςθ άμεςα και ψθφιακά ςε όλα τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά (πχ. Ε9, μιςκωτιρια, δθλϊςεισ ΦΠΑ και Ειςοδιματοσ), ςε 

περίπτωςθ μθ υποβολι τουσ από τουσ φορολογοφμενουσ.  

4. Ηλεκτρονικι κοινοποίθςθ όλων των πράξεων και εγγράφων τθσ Φορολογικισ 

Διοίκθςθσ προσ ςτουσ φορολογουμζνουσ, θ οποία ζχει προχωριςει αλλά όχι 

για το ςφνολο των εγγράφων.  

5. Εφαρμογι τθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε όλα τα ζγγραφα, θ οποία ακόμα και 

ςιμερα δεν ζχει ολοκλθρωκεί. 

6. Παροχι υλικοτεχνικϊν μζςων (VPN, ςτακερϊν και φορθτϊν υπολογιςτϊν), θ 

οποία ζχει πραγματοποιθκεί εν μζρει. 

7. Εκκακάριςθ και κοινοποίθςθ κεντρικά, ψθφιακά και αυτοματοποιθμζνα των 

δθλϊςεων ειςοδιματοσ, προςτίμων, επιςτροφϊν και ςυμψθφιςμϊν, θ οποία 

προχϊρθςε για ζνα μικρό ποςοςτό. 

8. Άμεςθ εφαρμογι θλεκτρονικισ υποβολισ όλων των δθλϊςεων κεφαλαίου, θ 

οποία μζχρι και ςιμερα δεν ζχει προχωριςει, παρά μόνο για τισ δθλϊςεισ 

μεταβιβάςεισ ακινιτων  

9. Ηλεκτρονικι ζκδοςθ όλων των πιςτοποιθτικϊν και του αποδεικτικοφ 

φορολογικισ ενθμερότθτασ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ, θ οποία ζχει προχωριςει 

εν μζρει. 

10. Αφξθςθ του όγκου δεδομζνων του θλεκτρονικό ταχυδρομείου τθσ Υπθρεςίασ, 

το οποίο δεν ζχει υλοποιθκεί μζχρι ςιμερα. 



11. Προτεραιοποίθςθ των υποκζςεων ελζγχου από τον Ιανουάριο και όχι τον 

Ιοφνιο κάκε ζτουσ. Δυςτυχϊσ και φζτοσ θ προτεραιοποίθςθ ζγινε τον Ιοφνιο 

του 2021. 

12. Άμεςθ ενθμζρωςθ για λίςτεσ αδιλωτων ειςοδθμάτων όχι δφο με τρείσ μινεσ 

πριν τθν παραγραφι. Δυςτυχϊσ και φζτοσ, οι παραπάνω λίςτεσ δεν ζχουν 

ςταλεί ςτισ Τπθρεςίεσ εγκαίρωσ μζχρι ςιμερα. 

 

   Τζλοσ, ςασ υπενκυμίηουμε ότι με τθν υπ’ αρ. 46/30-09-2021 επιςτολι μασ 

ηθτιςαμε τθν λιψθ των ακόλουκων μζτρων για τθν διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ 

υγείασ των ςυναδζλφων και των ςυναλλαςςόμενων, αλλά και για τθν διαςφάλιςθ 

τθσ ομαλισ λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν: 

1. Είςοδο ςτισ φορολογικζσ υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Υ., ΣΔΟΕ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ) 
     ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ με πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ ι rapid test 

2. Προςζλευςθ των φορολογοφμενων ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΣΕΒΟΤ 
3. Παροχι δωρεάν rapid test (εβδομαδιαίωσ δφο) ςτο ςφνολο των     

      εργαηομζνων (εμβολιαςμζνων και μθ) 
4. Τποχρεωτικι τθλεργαςία ςε όςουσ δεν είναι απαραίτθτθ θ αυτοπρόςωπθ   

     παρουςία και ειδικότερα για τισ ευπακείσ ομάδεσ 
 

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 και εργαςιακϊν αλλαγϊν τθν δφςκολθ αυτι 
περίοδο ξεκινϊντασ ουςιαςτικό διάλογο για τα κζματα αυτά με τουσ εκπροςϊπουσ 
των εργαηομζνων.  
 

 


