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ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 13:00 ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΣΕΒΕ

Το τελευταίο διάστημα έχουν φουντώσει δίκαια οι αντιδράσεις για τους φοροληστρικούς
νόμους, ιδιαίτερα το Ν. 4174 και τα εξοντωτικά πρόστιμα που επιβάλλει. Η ραγδαία αύξηση
των φορολογικών συντελεστών και η κατάργηση του αφορολόγητου τσακίζει τους
εργατοϋπαλλήλους και τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες. Η κυβέρνηση φορτώνει
τα βάρη της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης στις πλάτες του λαού, προωθεί την
καπιταλιστική ανάκαμψη με το λαό στη χρεοκοπία.

Στα πλαίσια αυτών των αντιδράσεων πάρθηκε πρωτοβουλία για το ν. 4174 με Εξώδικο προς
την Κυβέρνηση από τη λεγόμενη «Διαδικτυακή Ομάδα Λογιστών» (συσπείρωση που
συμμετέχουν δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι) και τον Σύλλογο Αδειούχων Λογιστών Χανίων.
Η πρωτοβουλία στηρίζεται από διάφορους συλλόγους λογιστών-φοροτεχνών ανά την
Ελλάδα.

Εξ αρχής κανείς δεν μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε μορφή πάλης όταν αυτή
βοηθά στην ανάπτυξη λαϊκών αγώνων που πραγματικά συγκρούονται με την
αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της Ε.Ε. Όμως το εξώδικο που συνέταξε ο
Σύλλογος των Χανίων δεν συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως
καλλιεργεί λογική εφησυχασμού και υποταγής στην αντιλαϊκή νομιμότητα.
Περιορίζεται στη διεκδίκηση κατάργησης συγκεκριμένων άρθρων του Ν. 4174
προβάλλοντας σαν διέξοδο και υπερασπιστική γραμμή το αντιλαϊκό ευρωενωσιακό
δίκαιο και το υπάρχον αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση διεκδικεί ένα
άλλο φορολογικό σύστημα που θα προασπίζει την επιχειρηματικότητα και θα
χτυπά υποτίθεται τη φοροδιαφυγή.
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Να ορισμένα παραδείγματα για το πώς το συγκεκριμένο εξώδικο δικαιολογεί τη θέση του
για το Ν. 4174 «ο οποίος έφερε αναστάτωση στην αγορά, ποινικοποίηση της
επιχειρηματικότητας» (!!!):

-«Σε καμία περίπτωση δεν πατάσσεται η εισφοροδιαφυγή, ούτε η φοροδιαφυγή».

-«Ε π ε ι δ ή οι συνεχόμενες αλλαγές στο φορολογικό μας σύστημα, οι συνεχείς
τροποποιήσεις των μόλις ψηφισθέντων νόμων, οι πληθώρα των ερμηνευτικών εγκυκλίων,
που στην ουσία ‘’νομοθετούν’’ αλλά εξακολουθούν να μην διευκρινίζουν, οι αντιφατικές ή οι
αλληλοαναιρούμενες διατάξεις νόμων και ο συνδυασμός όλων αυτών για την εφαρμογή του
φορολογικού συστήματος, μας έχει εξαντλήσει και αδυνατούμε να φανούμε συνεπείς
απέναντι στο Κράτος και τους πελάτες μας.».

-«Ε π ε ι δ ή οι ενέργειες των οργάνων του Κράτους πρέπει να μην είναι αντίθετες προς
τους κανόνες του Συντάγματος, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των νομοθετικών πράξεων και
οι ενέργειες της διοίκησης να είναι σύμφωνες ή να βρίσκονται σε αρμονία με τους κανόνες
αυτούς.».

-«Ε π ε ι δ ή επιτέλους απαιτούμε σεβασμό στις επιταγές του κράτους δικαίου και του
ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού.».

-«Ε π ε ι δ ή οι Νόμοι και το Σύνταγμα θα πρέπει να εφαρμόζονται με ίδιο τρόπο για όλους
και επειδή θεωρούμε ότι είστε το τελευταίο προπύργιο για την τήρησή τους.».

Οι διεκδικήσεις αυτές είναι ξένες με τα συμφέροντα και τις αγωνίες της
συντριπτικής πλειοψηφίας των εργατοϋπάλληλων και αυτοαπασχολούμενων
λογιστών-φοροτεχνών. Και μάλιστα επιδιώκουν να γίνει το κράτος «πιο
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αποτελεσματικό» με πιο ικανούς μηχανισμούς, δηλαδή να γίνει πιο
αποτελεσματικό στην επίτευξη της φοροληστείας του λαού. Στην πραγματικότητα
η λογική που υιοθετείται μέσω του εξώδικου διευκολύνει την κυβέρνηση, η οποία
ήδη ετοιμάζει τροποποιήσεις για τα πρόστιμα προς το «αναλογικότερο», χωρίς να
αλλάζει ουσιαστικά τους αντιλαϊκούς φορολογικούς νόμους.

Οι δυνάμεις που υιοθετούν παρόμοιες λογικές όχι μόνο κοιμίζουν, άλλα σπρώχνουν στην
απάθεια και στη μείωση των απαιτήσεων. Για αυτό το λόγο περιορίζουν τα αιτήματα σε
τροποποιήσεις ή κατάργηση άρθρων του Ν. 4174, που βολεύουν τους μεγάλους
επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν είναι τυχαίο ότι το εξώδικο κινείται στην ίδια κατεύθυνση με
τις απαιτήσεις των βιομηχάνων και των μεγαλεμπόρων, όπως επίσης και της
συμβιβασμένης διοίκησης της ΠΟΦΕΕ, η οποία πρώτη εξήγγειλε δικαστικές προσφυγές στο
ΣτΕ με παρόμοιο περιεχόμενο. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι θέσεις της πλειοψηφίας
της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. (ΔΗΚΙΟ-ΠΑΣΚΟ-ΠΟΦΕΕ-ΣΥΝΑΡΟ-ΕΣΚΟ).

Ο Ν. 4174 φορτώνει υπέρογκα πρόστιμα σε συνδυασμό με την αλματώδη αύξηση της
φορολογίας που προκύπτει από τους φορολογικούς νόμους που ψηφίστηκαν πρόσφατα.
Χτυπάει εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, φτωχούς αγρότες, λογιστές-φοροτέχνες,
ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ επειδή είναι οι ίδιοι ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ! Για το μεγάλο κεφάλαιο
ισχύουν μια σειρά φοροελαφρύνσεις, φοροαπαλλαγές, κρατικές ενισχύσεις και αντίστροφα
για εργαζόμενους και μικρούς επαγγελματίες διαμορφώνεται πλέον ένα πλαίσιο εφιαλτικό
εντός του οποίου δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.

Οι συνέπειες των νόμων αυτών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται μόνο με κριτικές και
αφορισμούς για το ύψος των προστίμων. Η αναγκαία μείωση των προστίμων από το Υπ.Οικ,
για τους εργατοϋπάλληλους και τους αυτοαπασχολούμενους, δεν μπορεί να περιορίσει από
μόνη της τον τεράστιο όγκο δουλειάς, δε μπορεί να ανακόψει τη τάση συγκεντροποίησης
του κύριου όγκου των λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών στα χέρια των μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου, στα σύγχρονα λογιστικά κάτεργα, με τις γνωστές
κυβερνητικές διασυνδέσεις.

Οι λογιστές-φοροτέχνες έχουν πείρα για το σημαίνει «καταπολέμηση της φοροδιαφυγής»
και μπορούν να θυμηθούν:

-πως στοχοποίησαν μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους ως τους μεγάλους οφειλέτες του
δημοσίου που δήθεν έριξαν έξω το κράτος.
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-ότι η φοροδιαφυγή είναι "διαρθρωτικό πρόβλημα" πρώτα και κύρια για τους υπηρέτες της
Ε.Ε. και το μεγάλο κεφάλαιο, ενώ αυξάνονται οι φοροαπαλλαγές και οι ενισχύσεις για το
κεφάλαιο.

-πως θα φορολογηθούν οι αυτοαπασχολούμενοι από το πρώτο ευρώ με 26%, ενώ
κατάργησαν το αφορολόγητο και φόρτωσαν τέσσερις αυξήσεις του ΦΠΑ από το 2010.Την
έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που επέβαλλε επιπλέον φόρο από 1% έως 4%. Ότι ο φόρος
φέτος θα είναι αυξημένος έως και εννέα φορές πάνω σε σχέση με το 2010.

-τα τεκμήρια και τα τέλη κυκλοφορίας που αυξήθηκαν από το 2010 δύο φορές, ενώ οι φόροι
στα καύσιμα τρεις φορές.

-ότι με τους νέους φορολογικούς συντελεστές πληρώνουν οι εργαζόμενοι δυσβάστακτους
φόρους, ενώ το μεγάλο κεφάλαιο έχει φοροελαφρύνσεις και μείωση συντελεστών.

-και τα προηγούμενα χρόνια προωθούσαν κάποιες δυνάμεις φάμπρικα ατέρμονων
δικαστικών προσφύγων για την «αντισυνταγματικότητα» των χαρατσιών στη ΔΕΗ και το
αποτέλεσμα ήταν να επιβληθούν με άλλους τρόπους…πάντα στα όρια του ευρωενωσιακού
δικαίου.

Όταν μιλάνε για φορολογική υστέρηση και πάταξη της φοροδιαφυγής δείχνουν
πάλι εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους. Ακόμα και αν περιορίσουν τη
φοροδιαφυγή, που τη δημιουργεί και αναπαράγει το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα
και ο ανταγωνισμός, τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των
επιχειρηματικών ομίλων και όχι για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.

Είναι αυταπάτη να νομίζει κάποιος ότι μπορεί να διασφαλίσει σύγχρονα λαϊκά δικαιώματα
μέσω του συντάγματος και της αστικής νομιμότητας. Ό,τι κέρδισε ο λαός μας διαχρονικά
το κατέκτησε με σκληρούς αγώνες κόντρα στους αντιλαϊκούς νόμους, με γραμμή ανυπακοής
και απειθαρχίας. Οι νόμοι που ψηφίζονται επί δεκαετίες είναι αντιλαϊκοί. Το σύνταγμα
κατοχυρώνει και προστατεύει τα συμφέροντα των μονοπωλίων στη χώρα μας, προστατεύει
το σύστημα της εκμετάλλευσης του λαού, εδραιώνει ως ανώτερες τις συνθήκες της Ε.Ε.
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Πρέπει να απομονωθούν οι δυνάμεις που καλούν να γίνουμε βαστάζοι των συμφερόντων
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, πλασάροντας αγωνιστικό προφίλ και φορώντας
αντιμνημονιακή προβιά. Αυτές οι δυνάμεις μέσα και έξω από το Ο.Ε.Ε. έχουν συμβάλει στον
να προωθηθούν τα αντιλαϊκά μέτρα.

Συσπειρωθείτε στις Επιτροπές Αγώνα της ΠΑΣΕΒΕ και στο ΠΑΜΕ. Η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ/ΔΠΚ-Ο καλεί τους λογιστές-φοροτέχνες σε μαζική συμμετοχή
στις κινητοποιήσεις που οργανώνονται στις 7/3, με τις δυνάμεις της ΠΑΣΕΒΕ, στην
πλατεία Συντάγματος στις 13:00.
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