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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επιστολή προς το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε ο πρόεδρος του Γενικού Αγροτικού
Συνεταιρισμού Ιωαννίνων, Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης, με την οποία τον ενημερώνει για
το πρόβλημα που έχει προκύψει σχετικά με τις τροποιήσεις που καλούνται να κάνουν οι
αγρότες στις φορολογικές τους δηλώσεις μετά την καθυστερήμενη είσπαρξη των
επιδοτήσεων του 2014.

Σε αυτή εξηγεί ότι η καθυστέρηση της είσπραξης των επιδοτήσεων οδηγεί τους αγρότες
στην κατάθεση συμπληρωματικής φορολογικής δήλωσης η οποία όμως επιβαρύνεται με 250
ευρώ και ζητά από το Υπουργείο να παρέμβει καθότι η καθύστερηση στην καταβολή των
επιδοτήσεων δεν ήταν λάθος των αγροτών οι οποίοι όμως καλούνται τώρα να πληρώσουν
πρόστιμο.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,
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Εν' όψει της έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2015 οι αγρότες
αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα σε ότι αφορά την είσπραξη των επιδοτήσεων οι οποίες
έγιναν μεταχρονολογημένα, δηλαδή η είσπραξή τους έγινε κατά το έτος 2015 και αφορούν
το έτος 2014, διότι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις για το
φορολογικό έτος 2014 και συμπεριλαμβάνουν τα ποσά των επιδοτήσεων τα οποία αφορούν
την προηγούμενη χρονιά.

Όπως όμως σας είναι γνωστό, η υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής – τροποποιητικής
φορολογικής δήλωσης η οποία έχει σαν συνέπεια την αύξηση του αρχικού χρεωστικού
υπολοίπου, επιφέρει την επιβολή προστίμου 250,00 € παρότι η αρχική δήλωση υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα.

Εδώ πρόκειται για κατάφορη αδικία σε βάρος των αγροτών, διότι ουδεμία ευθύνη φέρουν
για τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των επιδοτήσεων οι οποίες πέραν των τεράστιων
προβλημάτων τα οποία τους δημιουργούν στον αγώνα επιβίωσης τον οποίο δίνουν,
επιπλέον τους επιβαρύνουν και με την επιβολή του προστίμου.

Γι' αυτό κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας
φροντίσετε να δοθεί λύση στο πρόβλημα και να απαλλαγούν οι αγρότες από την επιβολή
των προστίμων κατά την υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων οι οποίες αφορούν τις
μεταχρονολογημένες πληρωμές των επιδοτήσεων».
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