
  

     

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: «Λογιστικός Σύλλογος Σύρου και Τήνου: άδικα φορολογικά πρόστιμα σε 

επιχειρηματίες» 

 

Για «καταιγίδα» άδικων φορολογικών προστίμων σε επιχειρηματίες κάνει λόγο ο Λογιστικός 

Σύλλογος Σύρου και Τήνου σε δημόσια παρέμβαση του μετά από «μαζική αποστολή 

προστίμων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που αφορούν την χρήση 2014. 

Ειδικότερα, ο Λογιστικός Σύλλογος αναφέρει: «Αναγκαζόμαστε να κάνουμε την παρούσα 

δημόσια παρέμβαση μετά από σχετική ενημέρωση του συλλόγου μας για την μαζική 

αποστολή προστίμων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που αφορούν την χρήση 2014. Δεν 

είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με μη λειτουργικές πλατφόρμες, 

αντικρουόμενες εγκυκλίους, χαμένες εργατοώρες και παρατάσεις επί παρατάσεων για να 

καλυφθούν τα κενά των κάθε λογής νόμων, εγκυκλίων και αποφάσεων. Δεν είναι η πρώτη 

φορά που άλλα αναφέρουν οι επίσημοι εκπρόσωποι της πολιτείας, άλλα δημοσιεύονται σε 

ΜΜΕ και δελτία τύπου και άλλα τελικά ισχύουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι επιχειρηματίες 

και ο κλάδος μας έρχονται αντιμέτωποι με τακτικές μη χρηστής διοίκησης και γραφειοκρατικής 

εμμονής. Είναι η πρώτη φορά, σε μια περίοδο που η οικονομική δραστηριότητα και τα έσοδα 

των επιχειρήσεων έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο, που η κρατική γραφειοκρατία έρχεται να 

επιβάλει πρόστιμα, ρίχνοντας το βάρος των δικών της λανθασμένων αποφάσεων στους 

επιχειρηματίες. Το έκτρωμα των ΜΥΦ χρησιμοποιείται την ύστατη στιγμή ενόψει παραγραφής 

για φοροεισπρακτικούς λόγους και την επίτευξη των στόχων του κάθε υπεύθυνου. Είμαστε 

αντίθετοι σε αυτές τις πρακτικές, που δεν συνεισφέρουν στην φορολογική συμμόρφωση αλλά 

προσθέτουν επιπλέον βάρη στις επιχειρήσεις και αποτελούν αίτιες διένεξης με τον λογιστή 

φοροτεχνικό που τις υποστηρίζει. Για αυτό το λόγο, μαζί με τους υπόλοιπους συλλόγους της 

επικράτειας και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, 

ζητάμε την άμεση επίλυση του ζητήματος των διαφορών στις ΜΥΦ συνολικά, με την άμεση 

διαγραφή όλων των πράξεων επιβολής προστίμων που έχουν καταλογιστεί και επιστροφή ως 
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αχρεωστήτως καταβληθέντων, όσο και την ρύθμιση για μη συνέχιση κοινοποίησης πράξεων 

επιβολής προστίμων.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως οι αποστολές αυτές γίνονται τώρα καθώς στα 

τέλη Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους (πρακτικά στις  10/12/2020) παραγράφεται το δικαίωμα 

της φορολογικής αρχής για τον έλεγχο των υποθέσεων του έτους που έληξε στις 31/12/2014, 

 

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη καταγγελία; 

2. Ισχύει πως έχουν επιβληθεί πρόστιμα για υποβολές καταστάσεων πελατών-

προμηθευτών  έτους 2014, στο χρονικό διάστημα από 21/01/2016 έως και 

25/01/2016, κατά το οποίο είχε ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, «σιωπηρή 

παράταση» υποβολής; 

3. Ισχύει πως έχουν επιβληθεί πρόστιμα για υποβολές διορθωτικών καταστάσεων 

πελατών-προμηθευτών 2014, για διορθώσεις σε ποσά μικρότερα των 100 ευρώ, 

ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 της ΠΟΛ 1051/2016 της ΓΓΔΕ  «Δεν απαιτείται η 

διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά 

αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.»; 

4. Ισχύει πως έχουν επιβληθεί πρόστιμα για υποβολές καταστάσεων πελατών-

προμηθευτών έτους 2014, όπου ενώ έγινε εμπρόθεσμα η υποβολή τους, λόγω 

τεχνικών δυσχερειών στην εφαρμογή υποβολής, αυτή είτε έγινε αποδεκτή ως 

εκπρόθεσμη  η υποβολή, είτε η συγκεκριμένη υποβολή  απορρίφθηκε; 

5. Ισχύει πως έχουν επιβληθεί πρόστιμα για υποβολές διορθωτικών καταστάσεων 

πελατών-προμηθευτών 2014, με κοινό αρχείο υποβολής τόσο για πελάτες όσο και 

για προμηθευτές καθώς, λόγω διαφορετικής καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής, το σύστημα θεώρησε ως εκπρόθεσμη την υποβολή της καταστάσεως 

πελατών, ενώ αυτή  και  είχε ήδη υποβληθεί  εμπρόθεσμα, αλλά ούτε  παρουσίαζε 

διαφορές σε σχέση με την αρχική υποβολή; 

6. Αν ισχύουν τα παραπάνω, τι άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να μην επιβαρυνθούν 

αδίκως επιχειρήσεις που ήταν συνεπείς με τα προβλεπόμενα; 

7. Προβλέπεται η διαγραφή των ήδη επιβληθέντων προστίμων και η επιστροφή στις 

επιχειρήσεις όσα ποσά τέτοιων προστίμων έχουν ήδη καταβληθεί, ώστε να μην 

επιβαρυνθούν με τις δαπάνες σύνταξης και υποβολής ενδικοφανών προσφυγών; 



8. Προβλέπεται να γίνει αναβάθμιση της πλατφόρμας-εφαρμογής των ΜΥΦ ώστε να 

είναι χρηστικά προσβάσιμη στους λογιστές που οφείλουν να τη χρησιμοποιούν και 

να μην παρατηρούνται ανάλογα φαινόμενα; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




