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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α,
ΕΣΟ∆Α, ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΟΥΝ.
ΟΧΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ .
Ακόμη ένα επεισόδιο στο κακόγουστο σήριαλ των «ευθυνών» των φορολογικών
υπηρεσιών, παρακολουθούν οι πολίτες, για να δικαιολογηθεί η υστέρηση των εσόδων .
Για μια φορά ακόμη, η προπαγάνδα συγκεκριμένων Μ.Μ.Ε., και «πρόθυμων»
δημοσιογράφων (που αναμασούν την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική) προσπαθούν να ρίξουν τις ευθύνες
σε ΑΛΛΟΥΣ, για να προστατέψουν τους πραγματικά υπεύθυνους. Η ΠΟΕ –ΔΟΥ έγκαιρα (28.12.2011) είχε
καταθέσει τις απόψεις της σε Συνέντευξη Τύπου (το πλήρες κείμενο στο www.poedoy.gr) και είχε
κατονομάσει τους υπεύθυνους. Για όσους όμως επιμένουν να παραπληροφορούν, εμείς ρωτάμε:

ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ;
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
1. Για την πρωτοφανή ύφεση (για έκτη συνεχή χρονιά) η οποία σίγουρα έχει επιπτώσεις στα έσοδα και στο
κλείσιμο επιχειρήσεων που θα συνέβαλλαν στην αύξησή τους;
2. Για τις διαλυμένες φορολογικές υπηρεσίες, που λειτουργούν με μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, με
προβληματική μηχανοργάνωση, με σημαντικές ελλείψεις υποδομών κλπ ;
3. Για το ότι δεν έχουν αποσταλεί ΑΚΟΜΗ, τα ειδοποιητήρια για το ΕΤΑΚ του 2009, ΦΑΠ του 2010 και του
2011; Για το ότι δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία του ΦΑΠ για το 2012; Για το ότι πληρώνει ο κάθε πολίτης
χαράτσι στη ΔΕΗ και όσοι απολαμβάνουν τεράστιες περιουσίες, δεν πληρώνουν τον ΦΑΠ που αντιστοιχεί;
Είναι αλήθεια ή όχι ότι οι προηγούμενοι φόροι (αθροιστικά) είναι πάνω από 1.300.000.000€
4. Για το ότι ορίστηκε (για πρώτη φορά) σαν καταλυτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων η 15-6-2012;
Σχετίζεται με την ημερομηνία των εκλογών στις 6-5-2012; Γιατί δόθηκε παράταση στις δηλώσεις των
επιχειρήσεων και των μισθωτών – συνταξιούχων; Για να μην δουν προεκλογικά τα τραγικά εκκαθαριστικά;
5. Για το ότι δεν υπάρχει δίκαιο και σταθερό Φορολογικό Σύστημα που να κατανέμει τους φόρους
ανάλογα με την περιουσία του καθενός; Αντί αυτού έχουμε πανσπερμία νόμων που δημιουργούν σύγχυση
(είκοσι (20) φορολογικούς νόμους στην προηγούμενη περίοδο της Βουλής, διακόσιες (200) εγκύκλιους το
2010, διακόσιες εξήντα οκτώ (268) το 2011 και ογδόντα έξι (86) το 2012( μέχρι 6.4.2012))

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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