
ΘΕΜΑ: «Άμεση και αναγκαία η πρόβλεψη λύσης από το υπουργείο οικονομικών για την 

αναντιστοιχία  που θα εμφανιστεί στο taxisnet  κατά την υποβολή των φορολογικών 

δηλώσεων, λόγω καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ» 

 

Κα Υφυπουργέ,  

Όπως γνωρίζεται, τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει 

σε εφαρμογή μέσω του taxisnet, ένα σύστημα διασταύρωσης των δηλωμένων 

εισοδημάτων που προκύπτουν από συγκεκριμένη πηγή (εργοδότη) με τις 

καταβλητέες  δαπάνες στον εργαζόμενο από τον εργοδότη. Σωστό και αναγκαίο το 

μέτρο καθώς μπορεί και διασταυρώνει τα εισοδήματα που καταβάλλονται αν 

δηλώνονται. 

Όμως το σύστημα συγκρίνει και διασταυρώνει και εισοδήματα ιδιωτών 

(συμβεβλημένων παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ), φυσικοθεραπευτών εν προκειμένω, οι 

οποίοι από το 2014 και εντεύθεν δεν έχουν δικαίωμα μεταφοράς σε επόμενη χρήση 

ανείσπρακτων οφειλών του δημοσίου. 

Η απαίτηση της δαπάνης κάθε φορά και για κάθε μήνα, αποδεικνύεται με 

προσκόμιση τιμολογίου το οποίο επιβαρύνει το εισόδημα στο έτος στο οποίο έχει 

εκδοθεί. Αυτή η δαπάνη καταβάλλεται πάντα καθυστερημένα από τον ΕΟΠΥΥ. Το 

2017 εκκαθαρίστηκαν και οφειλόμενα 10% των ετών 2012-2015. 

Όπως αντιλαμβάνεστε, σε αυτή την περίπτωση τα εισοδήματα είχαν 

φορολογηθεί κατά την χρήση που εκδόθηκαν τα τιμολόγια. Θα εμφανιστεί όμως 

παρακράτηση φόρου, στις βεβαιώσεις που θα εκδώσει ο ΕΟΠΥΥ, που θα  αφορά και 

εισοδήματα παλαιοτέρων ετών (2012-2015) και όχι μόνον του 2017. Αυτό θα 

δημιουργήσει μια αναντιστοιχία των συγκρινόμενων εισοδημάτων στο σύστημα 

taxisnet, καθώς τα υποτιθέμενα εισοδήματα που θα προκύπτουν από το ύψος των 
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παρακρατηθέντων φόρων δεν θα είναι πραγματικά και δεν θα συνάδουν με αυτά 

που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος βάσει των αποδείξεων που έχει εκδώσει μέσα 

στο 2017, γιατί κάποιες παρακρατήσεις του φόρου 20% αφορούσαν απλήρωτες 

οφειλές του 10% των ετών 2012-2015. 

Επειδή το ζήτημα είναι σοβαρό και θα δημιουργήσει προβλήματα σε 

χιλιάδες φορολογούμενους χρειάζεται προληπτική αντιμετώπιση, εξάλλου σας 

είχαμε θέσει ξανά το ζήτημα, χωρίς να υπάρχει μέχρι σήμερα μέριμνα για την 

επίλυσή του. 

Παρακαλούμε όπως επιληφθείτε άμεσα του ζητήματος, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί πριν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και όπως 

μεριμνήσετε άμεσα για την επίλυσή του. 

Με εκτίμηση, 
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