
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  (Π.Ε.Σ.ΕΚ)
ΓΡΑΦΕΙΑ:  ΚΟΡΝΑΡΟΥ 2 ΚΑΙ  ΕΡΜΟΥ(ΟΛΜΕ).    ΤΚ: 10563 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-3318632
EMAIL: syntaxekpedeftikoi  @  gmail  .  com  
Blog:     syntaxekpedeftikoi.blogspot.gr
  
                                                                               Αθήνα  9.10.2021 
              
                   Επείγουσα  ενημέρωση   για τα αναδρομικά  πρόστιμα  

                                            Διαγραφή  των προστίμων 

1. Το  Δ.Σ  της Π.Ε.Σ.ΕΚ  εί�χε  καταγγεί�λεί  αμε�σως   απο�  τίς   αρχε�ς του
2020   την ηγεσί�α του Υπουργεί�ου  Οίκονομίκω� ν  καί την  ΑΑΔΕ   γία τα
προ� στίμα  που επε�βαλαν   σε 71.000 συνταξίου� χους  γία αναδρομίκα�
των  ετω� ν 2010, 2011 καί   2012  που είσε�πραξαν καθυστερημε�να  οί
συνταξίου� χοί  το 2013   καί ε�πρεπε να  τα δηλω� σουν  με τίς φορολογίκε�ς
δηλω� σείς του 2014.

2. Εί�χαμε  επί�σης  υποστηρί�ξεί ο� τί  οί συνταξίου� χοί τίμωρη� θηκαν γία τίς
συντα� ξείς  που  ε�λαβαν  με καθυστε�ρηση  2-3  ετω� ν,  ενω�   τους εί�χε
παρακρατηθεί�   ο προβλεπο� μενος φο� ρος καί  ενω�  τα Ταμεί�α δεν εί�χαν
αποστεί�λεί   αναλυτίκα�  ενημερωτίκα�  σημείω� ματα  γία  τα  αναδρομίκα�
που εί�χαν χορηγη� σεί στους συνταξίου� χους.  

3. Το  Δ.Σ   της  Π.Ε.Σ.ΕΚ  εί�χε  καταγγεί�λεί επί�σης  την   ΑΑΔΕ , γίατί�  ε�δωσε
εντολη�   να  καταλογί�σουν   τα  προ� στίμα   με  ημερομηνί�α   με�χρί
30.12.2019,  γία να μην επε�λθεί  παραγραφη�  λο� γω παρε�λευσης 5ετί�ας,
ενω�   η� ταν  γνωστο�   ο� τί «η κοινοποίηση φύλλου Ελέγχου δεν μπορεί
να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα
στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης».  Γι’
αυτό   είχαμε  καλέσει τους συναδέλφους  να καταθέσουν  ενδικοφανή
προσφυγή,  γιατί  οι βεβαιώσεις  των προστίμων  είχαν  ταχυδρομηθεί
στις αρχές του 2020, δηλ. μετά την παρέλευση  της 5ετίας  και να μην
πληρώσουν  τα πρόστιμα  μέχρι  να κριθεί  η υπόθεση  από τα
δικαστήρια και  να  δοθεί   απάντηση    από την ΑΑΔΕ  για τις
ενδικοφανείς προσφυγές.

4. Επείδη�   τα  Δίοίκητίκα�   Εφετεί�α   εί�χαν   δίαγρα� ψεί   προ� στίμα   λο� γω
παρε�λευσης 5ετί�ας, η   ΑΑΔΕ  προσε�φυγε   στο ΣΤΕ,  αλλα�  το  ΣΤΕ  με τίς
αποφα� σείς   616,617  καί  618/2021    ε�κρίνε  ο� τί  «η  προβλεπόμενη
προθεσμία  παραγραφής  του  δικαιώματος  του  Δημοσίου  να
επιβάλει φόρους και πρόστιμα  που διακόπτεται με την έκδοση
των οικείων σχετικών καταλογιστικών πράξεων, είναι ανίσχυρη
ως   αντίθετη "στις αρχές της φανερής δράσης της διοίκησης και
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της  ασφάλειας  του  δικαίου".  Και  κατά  συνέπεια,   η  σχετική
διάταξη είναι "μη εφαρμοστέα".

5. Μετα�  την  εξε�λίξη  αυτη� ,   εί�χαμε  καλε�σεί   την  πολίτίκη�  ηγεσί�α    του
Υπουργεί�ου  Οίκονομίκω� ν  καί  την  ΑΑΔΕ  με  ανακοί�νωση�  μας,  στίς
16.5.2021,   να  δίαγρα� ψουν  τα  προ� στίμα  καί  να  δω� σουν  εντολη�   να
επίστραφου� ν  τα προ� στίμα στους  συναδε�λφους  συνταξίου� χους  που
τυχο� ν  ε�χουν  καταβα� λεί.  

6. Επίμε�νουμε ο� τί  πρε�πεί  με πολίτίκη�  απο� φαση  να δοθεί� λυ� ση, γία να μην
ταλαίπωρου� νταί  οί συνα� δελφοί.  Επείδη�   η ΑΑΔΕ   αποστε�λλεί  σε ο� σους
εί�χαν ασκη� σεί ενδίκοφανη�   προσφυγη�   αποφάσεις διαγραφής  των
προστίμων με βάση   τις  σχετικές αποφάσεις του ΣΤΕ, καλου� με
τους  συναδε�λφους   να  καταθε�σουν  στίς  εφορί�ες  τους  τη  συνημμε�νη
αί�τηση,   γία  να   ασκηθεί�   πί�εση   γία   συνολίκη�   λυ� ση   που  να
περίλαμβα� νεί  ο� λους  τους  συνταξίου� χους,  εί�τε  εί�χαν  καταθε�σεί
ενδίκοφανη�  προσφυγη� , εί�τε ο� χί.  

                                          Για το    Δ.Σ   της     Π.Ε.Σ.ΕΚ

                                Ο  πρόεδρος                     Ο  Γ. Γραμματέας
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