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ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης στην υποβολή δηλωτικών υποχρεώσεων
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια του από 14 Ιουνίου εγγράφου μας, για παράταση στην υποβολή
δηλωτικών υποχρεώσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 και μετά από τρεις μήνες
περίπου, τεραστίων διαστάσεων έντασης εργασίας που δεν έχει ξαναζήσει ο κλάδος
μας, από την εφαρμογή του ΦΠΑ, δηλαδή από το 1987, που οι συνάδελφοι της

Χαλκιδικής δεν έλειψαν από τα γραφεία τους ούτε Κυριακή, προκειμένου να
υποστηρίξουν ιδιώτες και επιχειρήσεις, επανερχόμαστε στο αρχικό μας αίτημα.
Όπως γνωρίζουμε όλοι, ουσιαστική δυνατότητα υποβολής δηλώσεων επιχειρήσεων
φυσικών και νομικών προσώπων, υπήρξε προς το τέλος Μαΐου παρά το γεγονός ότι
το σύστημα «ξεκίνησε τη λειτουργία του από το Μάρτιο».
Μετά την κόπωση που υπέστη ο κλάδος τα δύο προηγούμενα χρόνια της
πανδημίας, στην προσπάθειά του να υποστηρίξει την οικονομία και την κοινωνία
«ως άμισθος υπάλληλος του κράτους», ξεκίνησε η νέα προσπάθεια για επιμόρφωση
και κατανόηση όσο αυτό ήταν δυνατό, σε ένα δεδομένο που εφαρμόζεται για
πρώτη φορά, που είναι η διαβίβαση των συναλλαγών των επιχειρήσεων, στη νέα σε
λειτουργία και με πολλά εκκρεμούντα ζητήματα πλατφόρμα «mydata». Που ενώ
κατά τα κοινώς λεγόμενα η ΑΑΔΕ ήταν έτοιμη και οι μηχανογραφικές εταιρίες
έτοιμες κι αυτές να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις, φτάσαμε στο σημείο να
απαιτείται να γίνουμε μηχανογράφοι, αφιερώνοντας τον ανύπαρκτο χρόνο μας, για
την παραμετροποίηση των λογιστικών εφαρμογών προκειμένου να γίνεται σωστή
διαβίβαση.
Επιπλέον, οι συνεχείς δηλωτικές διαδικασίες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται, για την
επιδότηση
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αναπροσαρμογής ηλεκτρισμού, για την επιδότηση αντικατάστασης ηλεκτρικών
συσκευών μέχρι και σήμερα και οι προσπάθειές μας για την υποστήριξη των
συμπολιτών μας, σε συνάρτηση με το μεγάλο ποσοστό ψηφιακού αναλφαβητισμού,
είχαν σα συνέπεια τη δημιουργία συνωστισμού και την παράλυση των τηλεφωνικών
συστημάτων επικοινωνίας παράλληλα, ανατρέποντας κάθε προγραμματισμό και
οδηγώντας τους ανθρώπους των γραφείων μας σε τεράστιο αδιέξοδο!!!
Αποκορύφωμα σε όλη αυτή την περίοδο, εκτός των παραπάνω αναφερομένων,
αποτέλεσαν τα γεγονότα στην ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία και οι
πρωτοβουλίες, ως προς το χρόνο, του υπουργείου κοινωνικής ασφάλισης.
Ειδικότερα, η υπογραφή της νέας εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ισχύ
από 01/05/2022, η υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας όλων των
πάσης φύσεως μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων όλης της χώρας, στις
31/05/2022 με ισχύ από 01/01/2022 και η κήρυξη ως υποχρεωτικής της συλλογικής
σύμβασης εργασίας των επισιτιστικών επιχειρήσεων όλης της χώρας, με ισχύ από

29/06/2022, διέλυσαν σωματικά και ψυχικά τον κλάδο, ο οποίος προσπάθησε να
εφαρμόσει τα ανεφάρμοστα!!!
Ενδεικτικά, θυμίζουμε το διπλό υπολογισμό της μισθολογικής περιόδου για το μήνα
Ιούνιο, το διπλή υποβολή ΑΠΔ μετά τη δημιουργία του ΤΕΚΑ, την εξαήμερη
απασχόληση που έπρεπε να τροποποιηθεί σε πενθήμερη, μεσούσης της
λειτουργίας των επιχειρήσεων, σε μια ομολογουμένως πολύ καλή τουριστική σεζόν
και κατά συνέπεια με υψηλής έντασης εργασία, με αβεβαιότητα αρχικά για το
χρόνο υποβολής των τροποποιητικών πινάκων προσωπικού και χωρίς καμία
μέριμνα για παράταση προθεσμίας υποβολής των συμβάσεων μερικής και εκ
περιτροπής απασχόλησης στον επισιτισμό. Ήταν χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις
που στην επικοινωνία μας το αρμόδιο γραφείο ΣΕΠΕ αδυνατούσαν και οι ίδιοι οι
υπάλληλοι να κατανοήσουν διατάξεις, πόσο μάλλον να δώσουν διευκρινήσεις
αναφορικά με την εφαρμογή τους!!!
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, με βάση όλα τα παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενα,
δώστε μας τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τη σύνταξη και υποβολή των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που απομένουν και επιτρέψτε μας παράλληλα
να ελέγξουμε περιπτώσεις δηλώσεων που ίσως λόγω της τεράστιας πίεσης να
απεστάλησαν λανθασμένα και με αυτό τον τρόπο να αποφευχθούν τυχόν πρόστιμα
και προσαυξήσεις στο μέλλον επιβαρύνοντας επιπλέον υπαλλήλους ΑΑΔΕ, λογιστές
και φορολογούμενους.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ανακοινώστε αύριο κιόλας την παράταση έως 30
Σεπτεμβρίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, για να μπορέσουμε να
διαχειριστούμε το χρόνο μας, αφού μέχρι το τέλος του μήνα πρέπει να
διαχειριστούμε σωρεία υποχρεώσεων.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, δώστε με την ανακοίνωση της παράτασης στον κλάδο μας,
αυτό που του αξίζει!!!
Με εκτίμηση,
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