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18  Ιανουαρίου 2021 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα. 

Θέμα: «Αναγκαία μέτρα ελάφρυνσης και διευκόλυνσης φορολογουμένων.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Σύντομα τα φορολογούμενα φυσικά πρόσωπα θα κληθούν να υποβάλλουν τις ετήσιες δηλώσεις φόρου 

εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020.  

Δεδομένης της ασφυκτικής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει πολύ μεγάλο μέρος των 

πολιτών, της σημαντικής αύξησης της ανεργίας ή της περιορισμένης απασχόλησης λόγω και της 

εκτεταμένης αναστολής επαγγελματικής δραστηριότητας σε πολλούς κλάδους, και των δυσοίωνων 

προοπτικών σε βραχυμεσοπρόθεσμο ορίζοντα, έχουν ήδη διατυπωθεί απολύτως εύλογες ανησυχίες για 

τη φοροδοτική ικανότητα εκατομμυρίων πολιτών και για την δυνατότητά τους να αντεπεξέλθουν στις 

συρρέουσες υποχρεώσεις πληρωμών. Η περιγραφόμενη κατάσταση χρήζει άμεσης αντιμετώπισης μέσω 

υλοποίησης αποφάσεων για μέτρα ελάφρυνσης των πολυπληθών κοινωνικών ομάδων που 

αντιμετωπίζουν ορατό το ενδεχόμενο αδυναμίας πληρωμών, λαμβανομένης υπόψη και της 

υπερδεκαετούς πλέον εξοντωτικής οικονομικής κρίσης. 

Παραμένει άκρως ανησυχητική τόσο η μέχρι τώρα σιγή ιχθύος εκ μέρους του Υπουργείου σας για τις 

σχετικές τυχόν πρωτοβουλίες, όσο και η πιθανότητα εξακολούθησης ισχύος μέτρων τα οποία κρίνονται 

υπό τις παρούσες συνθήκες εκτός πραγματικότητας. Είναι, για παράδειγμα, εντελώς άδικη και μη 

ρεαλιστική η εφαρμογή για το οικονομικό έτος 2020 του μέτρου «κτισίματος αφορολογήτου» από 

ηλεκτρονικές αγορές ανερχόμενες σε 30% του δηλωθέντος εισοδήματος, τη στιγμή που αφενός η 

συντριπτική πλειονότητα των κλάδων του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών παρέμεινε ανενεργή κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του έτους, και αφετέρου τα εισοδήματα συμπιέστηκαν δραματικά. Το ίδιο άδικη και 

μη ρεαλιστική είναι και η δοσοποίηση των οφειλόμενων φόρων κατά τα ισχύοντα πρότυπα, η οποία θα 

οδηγήσει μοιραία σε εξάντληση των ορίων οικονομικής αντοχής φορολογουμένων και νοικοκυριών.  

Δεδομένης της προπεριγραφείσας κατάστασης και της επιτακτικής ανάγκης έγκαιρης ανταπόκρισής 

στην αγωνία εκατομμυρίων φορολογουμένων, ερωτάσθε: 

Τι μέτρα σχεδιάζετε να αναλάβετε και πόσο σύντομα προτίθεστε να ενεργήσετε για να διευκολύνετε στην 

πράξη τους φορολογούμενους; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 
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