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υποβολής

των

Κύριε Υπουργέ,
Με δεκαπέντε μέρες να απομένουν για την λήξη της παράτασης της
προθεσμίας που έχει δοθεί από το Υπουργείο σας για την υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων του έτους 2021 και σύμφωνα με τα στοιχεία που
έρχονται στο φως της δημοσιότητας, δεν έχουν ακόμη υποβληθεί
περισσότερες από 1,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις λόγω τεράστιου
φόρτου εργασίας των λογιστών και των φοροτεχνικών.
Όπως οι ίδιοι εξάλλου επισημαίνουν, ο μεγάλος όγκος εργασίας τους δεν
προέρχεται μόνο από τις Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών
Προσώπων που πρέπει να διεκπεραιώσουν αλλά και από το άνοιγμα
πολλών νέων πλατφορμών για την εξυπηρέτηση ή την οικονομική
ανακούφιση των πολιτών (Power Pass, Fuel Pass, αντικατάσταση
ηλεκτρικών συσκευών, Τουρισμός για όλους, υποβολή καινούργιων
πινάκων με τροποποιημένες αποδοχές των υπαλλήλων επιχειρήσεων λόγω
της αύξησης του κατώτατου μισθού από την Κυβέρνηση) τη συμπλήρωση
των στοιχείων των ενδιαφερομένων στις οποίες επωμίζονται κυρίως οι ίδιοι
οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί.
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Ως εκ τούτου, όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις που απορρέουν από το
αντικείμενο εργασίας των λογιστών και των φοροτεχνικών, όχι μόνο έχουν
επιφέρει κατακόρυφη αύξηση της εντατικοποίησης της εργασίας τους –
όπως σημειώνουν – αλλά και καθιστούν σχεδόν απαγορευτική την
ολοκλήρωσή της μέχρι την καταληκτική ημέρα της δοθείσας παράτασης
στις 29 Ιουλίου.
Κατόπιν τούτων και επειδή:
Από τις 23 Ιουνίου που ανακοινώθηκε η παράταση των δηλώσεων μέχρι τις
29 Ιουλίου, έχουν υποβληθεί λίγο περισσότερες από ένα εκατομμύρια
δηλώσεις, δηλαδή κατά μέσο όρο περίπου 58.000 ημερησίως ενώ για να
μην υπάρχει ανάγκη νέας παράτασης θα απαιτείτο η υποβολή 100.000
περίπου δηλώσεις ημερησίως
Παράλληλα με την περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων, οι λογιστές
και οι φοροτεχνικοί καλούνται να διεκπεραιώσουν και άλλες φορολογικές
υποχρεώσεις που προσθέτουν ένα ακόμη βαρύ φορτίο στις πλάτες τους και
παράλληλα δυσχεραίνουν τη δυνατότητα των ίδιων των φορολογουμένων
να μπορέσουν να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις φορολογικές τους
υποχρεώσεις
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Είναι στις προθέσεις σας η νέα παράταση της ημερομηνίας υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων του έτους 2021 τουλάχιστον μέχρι τα τέλη
Αυγούστου 2022 που θα συνδράμει στην αποφυγή περαιτέρω
συσσώρευσης του όγκου εργασίας των λογιστών και των φοροτεχνικών
προς διευκόλυνση και των ίδιων των φορολογουμένων;
Ο ερωτών Βουλευτής

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ημαθίας Ν Δ
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