
1 

 

  

  

   

 

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52  –  ΤΗΛ:2310286789  –  FAX:2310275347 – 54 635 -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

                                                    Email: eforiakoithess@gmail.com 

                     
 

                                 ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  

                                                                                               Θεςςαλονίκθ, 31/03/2016 
                                                                                   Αρ. πρωτ.:          21                                               

 

 ΠΡΟ:  1) Τπουργό Οικονομικϊν 
                  κ. Σςακαλϊτο Ευκλείδη 
 
             2) Αν. Τπουργό Οικονομικϊν 
                  κ. Αλεξιάδη Σρφφων 
 
             3) Γενικό Γραμματζα  
                  Δημόςιων Εςόδων  
                  κ. Πιτςιλή Γεϊργιο 
 
              4) ΠΟΕ – ΔΟΤ 

  

 

Θζμα: «Απϊλεια άμεςα ειςπράξιμων εςόδων από την κατάργηςη  των προςτίμων 

τησ μη ζκδοςησ φορολογικϊν ςτοιχείων και τησ ζκδοςησ και λήψησ 

εικονικϊν και πλαςτϊν φορολογικϊν ςτοιχείων» 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργζ, 

Με τον Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α' 129/17-10-2015) και κατόπιν διευκρινιςεων 

που δόκθκαν ςτισ φορολογικζσ υπθρεςίεσ αλλά και ςτουσ επαγγελματικοφσ φορείσ 

μζςω του από 23-12-2015 Δελτίου Σφπου τησ Γ.Γ.Δ.Ε. καταργήθηκαν πλήρωσ τα 

αυτοτελή πρόςτιμα για τισ παραβάςεισ τησ μη ζκδοςησ φορολογικϊν ςτοιχείων. 

Το μόνο πρόςτιμο που επιβάλλεται πλζον εδώ και 5 μινεσ ςτουσ υπόχρεουσ ςε 

ΦΠΑ επιτθδευματίεσ είναι το 50% του ΦΠΑ των μθ εκδοκζντων φορολογικών 

ςτοιχείων, ενώ ςτουσ μθ υπαγόμενουσ ςε ΦΠΑ (όπωσ ιατρεία, φροντιςτιρια, 
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εκπαιδευτιρια) δεν επιβάλλεται κανζνα πρόςτιμο.  Επιπλζον, με τον ωσ άνω νόμο   

δεν επιβάλλεται κανζνα πρόςτιμο ςτην ζκδοςη και λήψη εικονικϊν και πλαςτϊν 

φορολογικϊν ςτοιχείων. 

Η παραπάνω φορολογικι πολιτικι τθσ μθ επιβολισ φορολογικών προςτίμων 

ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυνεχιηόμενθ αναβολι τθσ εφαρμογισ μζτρων κατά τθσ 

φοροδιαφυγισ (όπωσ το περιουςιολόγιο, τθ διαςφνδεςθ ταμειακών μθχανών και 

μθχανιςμών με το TAXIS, τθν υποχρεωτικι χριςθ POS, τθν υποχρεωτικι χριςθ 

πιςτωτικών και χρεωςτικών καρτών ςτισ ςυναλλαγζσ, τθ διαςφνδεςθ των 

ελεγκτικών πλθροφοριακών ςυςτθμάτων με τα πιςτωτικά ιδρφματα και τα 

υποκθκοφυλακεία) ζχουν δημιουργήςει ςυνθήκεσ ακραίασ φοροδιαφυγήσ ςτην 

αγορά με αποτζλεςμα την απϊλεια ςημαντικϊν άμεςα ειςπράξιμων εςόδων, τθν 

ίδια ώρα που το Υπουργείο Οικονομικών αναηθτά ζςοδα από τθν αφξθςθ των 

άμεςων και ζμμεςων φόρων.  

Ζητοφμε από την πολιτική ηγεςία του Τπουργείου Οικονομικϊν να 

επιβάλλει μζτρα που θα αποτελοφν αντικίνητρο φοροδιαφυγήσ ςε αντίθεςη με τα 

ιςχφοντα που την ενιςχφουν, δε βοηθοφν ςτη φορολογική ςυμμόρφωςη, 

καθιςτοφν τουσ ελζγχουσ αναποτελεςματικοφσ και απαξιϊνουν το ζργο των 

ελεγκτικϊν μηχανιςμϊν. Σα παραπάνω είναι απαίτηςη των ςυναδζλφων, αλλά 

και τησ κοινωνίασ για την καλφτερη αποτελεςματικότητα τησ Φορολογικήσ 

Διοίκηςησ και την προςταςία του Δημόςιου υμφζροντοσ. 

                                                          

 

                               Για το Διοικητικό υμβοφλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

     ΚΟΤΠΚΑ  ΜΙΥΑΗΛ  ΡΑΠΣΟΤ ΟΛΓΑ 


