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Προ€
τoν Yπoυργ6 Δικαιοoδνηg,
Διαφιivειαg και ΑνΘροrπiνοrv Δικαιωμιiτοrv
κ.Χιiρη Καoταviδη
και τoν Yπoυργ6 oικoνομικιirν
κ. Γειbργιο Παπα κ<ονoταντ iνoυ

KoΙNoΠoΙ}ΙΣtΙ:
Γ.Γ. κ. Hλiα Πλαoκοβ[τη
και κ.Γεcilρyιo Δη μιiτραινα

M, αφoρμη πρ6oφατo πρωτοo6λιδo δημooiευμα (16-5-2010) ηq
εφημερiδαg <To BHMA) για ηv απελευθ6ρωστl |(αι ην πρ6θεoη τηg
Kυβ6ρνησηζ vα καταργηoει τιζ πρoεισπρ&ξειg με νoμoσx6διo πoυ Θα
κατατεθεt απ6 τoν Σεπτ6μβριo, παρακαλιb πoλιi vα μαζ δηλriloετε εdν
tγει πλioν περιεxoμεvo o διdλογoq πoυ ξεκivηoε καλ6πιoτα και
αvτιμετωπiζεταt με περιoαη υπευΘυν6ητα απ6 μιiρoυg μαζ, aτιq 29
Απριλioυ 2010 στo Yπoυργε[ο oικoνoμικιilν με η o.υμμετoμ των
Γενικιilv Γραμματ6ωv των Yπoυργεiωv oικoνoμικcbv και Δικαιooιiνηg
κ.FΙλiα Πλαoκoβ[η, κ. Γειbργιoυ Δημητραινα, ηv ΔιευΘδντρια τoυ

γραφεioυ τoυ κ. Παπακωvoταντtvoυ κ. Χριioα Χατξi1, των Πρo6δρων
τηg 0λoμ6λεια9 και τηζ αυoταΘεioηq απ6 ην oλoμ6λειd μαg Eπιτρoτη.
Eμεiq ηδη καταΘ6oαμε μ6ρoq των πρoτdoειilν μαg, oτα πλαiσια των
συμφωvηΘ6vτων, o1ετικd, με τιq πρoεισπρ&ξειq, δηλαδη τα εvδεικτικd,
κατιilτερα 6ρια πoυ απoτελο6ν καταρ1ην τεκμηρια φoρολ6γησηζ για την
παρdοταoη oε κdΘε δικαoτ(ριo.

,oπωg yνωρiζετε τo Θ€μα τωv πρoειoπρ&ξεων 6xει πo}λig πτυx6,g

και πtραν τoυ αoφαλorig πρooδιοριoμoδ ηζ φορoλογητ6α9 fληζ,
αυνιoτd βαoικη ?ΤT1γη εo6δων (μαζi με τα ουμβ6λαια) για την liπαρξη,
λειτoυργiα, αυτoτ6λεια των Δικηγoρικιilν Συλλoγων και τωv
αoφαλιoτικιilν, αλληλοβoηΘητικιilv ταμεtων αφori πooooτ6 τoυζ
παρακρα τεiται για τoυζ oκoπorig αυτoιig.

Σαg καλo6με λοιπ6v ιiμεoα γα μαg απαντriοετε, <δοτε να
yvοrρ[ooυ|'ε ε7ταρκ<δ6 τη πρoΘ€oεη oαg, και με τp6πo ειλικριvιi,
αξι6πιaτo να πρoγtιpi1σoυμε με υπευΘυv6τητα στην δρotrιοΜγηoη
τωv απαρα[τητιον λδoειοv,, 6πeιq αρμ6ζει oε Θεoμικοδg φoρε[g πoυ
τιμoιiv τιξπαρ(ιδ6oεη και τoγ επιστημovικ6 τoυq Μγo.
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