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Χθες όπως και σήμερα γινόταν στις τράπεζες το αδιαχώρητο. Ένα μείγμα χιλιάδων
ανθρώπων που προσπαθούσαν να εισπράξουν τις συντάξεις να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ και
την δόση του φόρου εισοδήματος έκανε τις ουρές να φτάνουν έξω από τις τράπεζες.

Δεν ξέρω πόσα από τα χρήματα που εισπράχτηκαν πήγαν τελικά και προς τον ΕΝΦΙΑ αλλά
πραγματικά πολλοί ήθελαν να πληρώσουν τη δόση.

Κάποιοι ρωτούσαν εάν η εφορία θα τους έπαιρνε τη δόση για το φόρο από το λογαριασμό
που είχαν για τη σύνταξη ή το μισθό χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Άλλοι ρωτούσαν πόσο
είναι το πρόστιμο εάν δεν πληρώσουν μέχρι τις 30 του μηνός, αλλά αργότερα. Όλοι πάντως
ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένοι.

Οι ταμίες είχαν να φέρουν σε πέρας διπλάσιες και τριπλάσιες συναλλαγές για το ίδιο
άτομο και η καθυστέρηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.

Εάν γίνουν μετρήσεις για την κοινή γνώμη αυτές τις μέρες η κυβέρνηση θα χάσει άλλες
δυο-τρεις μονάδες από το θυμό και την ταλαιπωρία για την πληρωμή των φόρων.

Οι φοροελαφρύνσεις και οι 100 δόσεις που εξαγγέλλονται ως πρόθεση θα χρειαστούν πάρα
πολύ προσπάθεια να περάσουν θετικά στην κοινωνία και να συγκριθούν με τις εξαγγελίες
του ΣΥΡΖΑ.
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Ενώ οι συζητήσεις με την τρόικα εξαφάνισαν αμέσως την προοπτική και την θετική διάθεση
από το νέο έτος να μην έχουμε ΔΝΤ και το είδος της σημερινής εποπτείας και την υπόδειξη
μέτρων από τους τροικανούς.

Ο ΕΝΦΙΑ είναι το μεγάλο λάθος της κυβέρνησης, είχε εξαγγελθεί ως φόρος που θα
μοιραζόταν σε περισσότερους και άρα θα ήταν μικρότερος για όλους αλλά τελικά για όλους
ήρθε μεγαλύτερος και πάρα πολλούς πολύ μεγαλύτερος.

Η φορολογία του 2014 είναι αδύνατον να πληρωθεί. Οι 100 δόσεις είναι η μόνη λύση για να
υπάρξει ανάσα στα νοικοκυριά και βέβαια με την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται ποτέ ξανά
να υπάρξουν στο μέλλον ανάλογοι φόροι.
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