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ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ∆ΙΑΣΠΑΣΗ
ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών βρέθηκαν στο επίκεντρο των ασκούµενων µνηµονιακών
πολιτικών τα τελευταία χρόνια. Στον πυρήνα αυτών των πολιτικών βρέθηκαν οι επιλογές για µείωση του
προσωπικού, κλείσιµο υπηρεσιών, απολύσεις εργαζοµένων και η πολυδιάσπαση των φορολογικών υπηρεσιών.
Όσοι πολιτικά και υπηρεσιακά λυµαίνονταν τις υπηρεσίες µας επί σειρά ετών, ανακάλυψαν την
ανάγκη θέσπισης και ‘’νοµοθετικής διασφάλισης’’ της ανεξαρτησίας των φορολογικών υπηρεσιών. Στο
όνοµα αυτής της επιλογής, δηµιούργησαν την ‘’ανεξάρτητη’’ από πολιτικούς και άλλους παράγοντες ΓΓ∆Ε. Μία
δοµή που ο ιδρυτικός της νόµος της παρέχει τη δυνατότητα πλήρους αυτονοµίας, στη διαδικασία των φορολογικών
ελέγχων, στη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών, στη διαχείριση του προσωπικού κλπ.
Το πόσο ‘’ανεξάρτητη’’ είναι βέβαια η ΓΓ∆Ε, δεν αποτυπώνεται µόνο στο γεγονός ότι λογοδοτεί σχεδόν
αποκλειστικά στους δανειστές (οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τον / την επικεφαλή της), αλλά και
στο γεγονός ότι επιφυλάσσει ευνοϊκή µεταχείριση σε µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα και τη διαπλοκή (τροπολογία
για τριγωνικές συναλλαγές, διάταξη της ΓΓ∆Ε για το φόρο των καναλαρχών, κατά παράβαση µάλιστα του νόµου).
Η ΑΣΚΙ από την πρώτη στιγµή εναντιώθηκε στο συγκεκριµένο µόρφωµα και επιµένει στην ανάγκη
άµεσης κατάργησής του. Επιµένει στην ανάγκη άµεσης ενοποίησης του κλάδου και των υπηρεσιών µας.
Η κυβέρνηση δεν µπορεί, να παρακολουθεί µε ‘’διακριτικό’’ τρόπο τη λειτουργία της ΓΓ∆Ε. Να
αποδέχεται, στο όνοµα της εν εξελίξει και χωρίς ηµεροµηνία λήξης διαπραγµάτευσης µε τους πιστωτές, ως
τετελεσµένο τη διάλυση των υπηρεσιών µας. Το πρόβληµα άλλωστε δεν είναι η θεσµοθετηµένη ‘’αυτονοµία’’
των υπηρεσιών αλλά η ύπαρξη ή όχι πολιτικής βούλησης που να επιτρέπει στις υπηρεσίες µας να λειτουργούν
χωρίς παρεµβάσεις από πολιτικούς και οικονοµικούς παράγοντες.
Η ΑΣΚΙ καλεί και προτείνει στα συνδικαλιστικά µας όργανα, στο αµέσως επόµενο διάστηµα, να
προβάλουν µε δυναµικό τρόπο και να διεκδικήσουν την αντιµετώπιση των σοβαρών ζητηµάτων που
απασχολούν το κλάδο µας, µε σηµεία αιχµής:
 Την κατάργηση της ΓΓ∆Ε και την επανένωση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού κάτω από µια ενιαία
διοίκηση.
 Την άµεση θέσπιση διαδικασιών στελέχωσης των υπηρεσιών µας, µε διαφανείς, αντικειµενικές και
αξιοκρατικές διαδικασίες, χωρίς αποκλεισµούς συναδέλφων και χωρίς βέβαια µεθόδους (βλ. προκήρυξη
της κ. Σαββαϊδου) που προωθούν κατά προτεραιότητα (στο όνοµα της… αυτονοµίας πάντα) σε θέσεις
ευθύνης, όσους τους ανατέθηκε τέτοιος ρόλος την περίοδο των µνηµονίων.
 Την άµεση πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση της αδυναµίας των υπηρεσιών µας να
λειτουργήσουν.
 Την άµεση αποκατάσταση των νέων συναδέλφων και την κατάργηση του καθεστώτος των υπαλλήλων
διαφορετικών µισθολογικών επιπέδων – ταχυτήτων.
 Την επαναλειτουργία των τµηµάτων ελέγχου και δικαστικού σε όλες τις Εφορίες.
 Την άµεση επαναλειτουργία των εφοριών που καταργήθηκαν, ιδιαίτερα σε περιοχές µε µεγάλη
οικονοµική δραστηριότητα (π.χ. Νησιά και περιοχές που αποτελούν τουριστικούς προορισµούς κλπ)
Η νέα κυβέρνηση θα κριθεί, όπως και οι προηγούµενες, όχι απ’ τις εξαγγελίες, αλλά απ’ τις επιλογές
της. Απ’ το αν θα ανατρέψει το καθεστώς διαπλοκής και αδιαφάνειας που χαρακτήριζε επί σειρά δεκαετιών
το συγκεκριµένο υπουργείο. Απ’ το αν θα εµπιστευθεί τους απλούς εργαζόµενους που απαξιωµένοι και
λεηλατηµένοι παλεύουν κάθε µέρα στην πρώτη γραµµή των υπηρεσιών µας, προκειµένου αυτές να
βρίσκονται ακόµα σε λειτουργία. Απ’ το αν θα θεσπίσει κανόνες διαφάνειας και αξιοκρατίας στη λειτουργία
των υπηρεσιών µας, έννοιες άγνωστες µέχρι σήµερα.
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