
 
 

 
 
 
Κα ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ        29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ       ΑΡ. ΠΡΩΤ: 371 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 10 
ΑΘΗΝΑ 101 84   
--------------------------------------- 
 
 
 
 
Αγαπητή κυρία Υπουργέ, 
 
 
Επιθυμούμε να αναφερθούμε στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν. 4321/2015 και 

στη δυσμενή μεταχείριση που επιφυλάσσεται σε όσες επιχειρήσεις τελούν σε αναστολή, 

διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου (άρθρο 3, παρ. Β1α). 

 

Για τις επιχειρήσεις αυτές,  η προ καταβο λή του 5 0% πο υ πληρώθηκε για να υπάρχει το 

δικαίωμα προσφυγής στα Φορολογικά Δικαστήρια (άρθρο 63 Ν. 4173/2013) θεωρείται ότι 

έχει καλύψει το 50% του Καταλογισθέντος Κεφαλαίου και Προσαυξήσεων με αποτέλεσμα να 

εντάσσεται στη διαδικασία της παρούσας ρύθμισης μόνο το υπόλοιπο 50% του κεφαλαίου. 

Συνέπεια της αντιμετώπισης, αυτής, είναι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι οποίες υπήρξαν 

καθ’ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και 

κατέβαλαν το 50% των καταλογισθέντων φόρων και προσαυξήσεων προκειμένου να 

διεκδικήσουν το δίκαιό τους ενώπιον της Φορολογικής Δικαιοσύνης, να στερούνται της 

δυνατότητας ένταξης στη παρούσα ρύθμιση του συνολικού ποσού που τους καταλογίσθηκε 

και να υφίστανται έτσι μεγαλύτερη επιβάρυνση έναντι όσων ουδέποτε επέδειξαν προθυμία να 

εμφανισθούν ενώπιον των φορολογικών αρχών για τον διακανονισμό των οφειλών τους. 

Πιστεύουμε ό τι η ρύθμιση,  για να έχει τη ευρεία απήχηση και το  απο τέλεσμα πο υ ό λοι 

επιθυμούν, επιβάλλεται, εκτός από αντικειμενική, να είναι και δίκαιη.  

 

Στο πλαίσιο, αυτό, της εμπέδωσης της φορολογικής δικαιοσύνης, προτείνουμε η ρύθμιση να 

λαμβάνει υπόψη, για το προσδιορισμό των ποσών, την προκαταβολή που πληρώθηκε απ’ 



όσες επιχειρήσεις επέλεξαν να προσφύγουν ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων, τα 

οποία, σημειωτέον, δεν εξετάζουν το υπόλοιπο 50%, αλλά το σύνολο του καταλογισθέντος 

φόρου και προσαυξήσεων.   

 

Κι αυτό διότι, δεν πρέπει, επιχειρήσεις, οι οποίες, στο πλαίσιο των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων, φρόντισαν, με δική τους πρωτοβουλία, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 

έναντι του Δημοσίου, να  τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης, μ’ όσους δεν έπραξαν το ίδιο. 

 

 

Αγαπητή κυρία Υπουργέ, 

 

Πιστεύουμε πως και σεις θα συμφωνείτε ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο, τη στιγμή που η 

Πολιτεία απευθύνει έκκληση στους φορολογούμενους για τη τακτοποίηση των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το Δημόσιο και προσπαθεί να βρει τρόπους προσέλκυσής 

του, στα  σοβαρότατα  προβλήματα ρευστότητας, τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, 

να προστίθενται με τη παρούσα ρύθμιση και το  αίσθημα της αδικίας σε ό σο υς κατά το 

παρελθόν υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έναντι όσων, αντίθετα, απέφυγαν να το 

πράξουν. 

  

Για τον λόγο αυτό, και επειδή το θέμα της φορολογικής δικαιοσύνης αποκτά το τελευταίο 

χρονικό διάστημα όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις, παρακαλούμε για την 

εξέταση της άμεσης ενσωμάτωσης στη προωθούμενη ρύθμιση, διάταξης που θα λαμβάνει 

υπόψη και θα προσμετρά  υπέρ του φορολογούμενου, τυχόν ποσά, τα οποία έχουν 

καταβληθεί προκειμένου για την άσκηση προσφυγής ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων. 

 

Είμαστε βέβαιοι ότι αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα θετικής υποδοχής της πρότασής μας, 

θα θελήσετε να ανταποκριθείτε για την υιοθέτησή της.  

Με τιμή 
         ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΟΝΤΑΣ                                           ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ 

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 
 
 
 

http://www.sbtke.gr  


	Με τιμή

