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απόψεις
Το Δ.Φ.Ν. κατά το 2012
Νέο τεύχος, νέος χρόνος. Κάθε αρχή χρόνου συνηθίζουμε στο Δ.Φ.Ν. να κάνουμε απολογισμό. Να καταγράφουμε τα θετικά και τα αρνητικά της χρονιάς που πέρασε.
Να ελέγχουμε ποια σημεία του περιοδικού χρειάζονται, κατά τη γνώμη μας, βελτίωση.
Η χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά δύσκολη για το περιοδικό και για τη χώρα.
Δύσκολη για το περιοδικό, διότι ήταν η πρώτη χρονιά που προχωρήσαμε τον δρόμο χωρίς τον ιδρυτή του, τον Δημήτριο Καλδή.
Προσπαθώντας να τιμήσουμε την εξηνταπεντάχρονη πορεία του και τη μνήμη του,
όλοι όσοι μοχθούμε για το Δ.Φ.Ν. προσπαθήσαμε να εμπλουτίσουμε την ύλη του. Απευθυνθήκαμε στους πιο ειδικούς, στους καλύτερους επιστήμονες της αγοράς, οι οποίοι τίμησαν τις σελίδες του Δ.Φ.Ν. με την παρουσία τους.
Προσπαθήσαμε σκληρά να παρακολουθήσουμε την αυξημένη φορολογική επικαιρότητα. Και κυρίως, να σταθούμε απέναντι στην επικαιρότητα αυτή με κριτική φωνή. Στις σελίδες του Δ.Φ.Ν. δεν παρουσιάζεται απλώς η φορολογική είδηση. Στο περιοδικό είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς άποψη, γνώμη. Προσπαθήσαμε να
ερμηνεύσουμε τις πολυπληθείς νέες διατάξεις, τα βαριά έκτακτου χαρακτήρα μέτρα. Υπογραμμίζαμε συχνά τα σημεία, όπου -κατά την άποψή μας- οι νέες φορολογικές διατάξεις παραβιάζουν το δικαιϊκό φορολογικό σύστημα, τη συνταγματική δομή του κράτους δικαίου, τη φορολογική ισότητα, το κοινωνικό κράτος. Αφουγκραστήκαμε, με αγωνία, την ταμειακή κρατική δυσχέρεια. Παρακολουθήσαμε την κρίση, την έλλειψη ανάπτυξης, τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής.
Το Δ.Φ.Ν. δεν είναι απλώς ένα έντυπο που περιλαμβάνει ειδήσεις. Συνιστά κριτικό εργαλείο, με επιστημονική τεκμηρίωση.
Ακόμη, κατά τη χρονιά που πέρασε, καθιερώσαμε την ηλεκτρονική (www.dfn.gr)
καθημερινή ενημέρωση των αναγνωστών μας. Στις σημερινές συνθήκες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπου η είδηση διαχέεται γρήγορα και η ανάγκη για άμεση ενηΤόμος 66
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μέρωση έχει διογκωθεί, το Δ.Φ.Ν., χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση, προσφέρει
στους αναγνώστες του καθημερινά, στην ηλεκτρονική στήλη «Συμβαίνει τώρα» όλο
το πλέγμα των φορολογικών ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο, μόλις αυτές συμβούν.
Έτσι, ο κάθε αναγνώστης μας μπορεί να αποκτά επιστημονική άποψη για τα νέα
φορολογικά μέτρα σε κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό τεύχος του Δ.Φ.Ν., ενώ έχει πλέον την επιπρόσθετη απολύτως δωρεάν δυνατότητα να πληροφορείται καθημερινά τη
φορολογική επικαιρότητα.
Στις δύσκολες στιγμές που περνάμε, ελπίζουμε ότι όλοι εσείς οι συνδρομητές μας
θα σταθείτε δίπλα μας και αρωγοί στην προσπάθειά μας. Με μεγάλη χαρά, το Δ.Φ.Ν.
περιμένει σχόλια, απορίες, καθώς και υποδείξεις για τη βελτίωσή του.
Παράλληλα, θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες του Δ.Φ.Ν.
καθώς και όσους καθημερινά κοπιάζουν για την έκδοσή του, ιδίως τον Νίκο Παπαϊωάννου, υπεύθυνο ύλης, τον Μάκη Φερίζη, υπεύθυνο διαχείρισης και τον Τάσο
Οικονομόπουλο, υπεύθυνο επικοινωνίας, οι οποίοι στήριξαν και εξακολουθούν να
στηρίζουν τη δύσκολη αυτή προσπάθεια.
Κατανοώντας τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, αποφασίσαμε τη διατήρηση
των τιμών των συνδρομών μας στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Με μοναδική επιβάρυνση, την αύξηση των ταχυδρομικών εξόδων κατά περίπου 0,50 ευρώ ανά τεύχος, μετά την αιφνίδια αλλαγή του καθεστώτος ταχυδρόμησης νομικών εντύπων, με το άρθρο 48 Ν. 3986/1.7.2011 και την Υ.Α. 14403/1.8.2011. Ήδη, το Δ.Φ.Ν. έχει απορροφήσει τόσο τις αλλεπάλληλες αυξήσεις Φ.Π.Α. όσο και το αιφνίδιο αυτό κόστος για
τους πέντε μήνες του προηγούμενου έτους, προκειμένου να μην επιβαρύνει και αυτό αντίστοιχα και με αιφνίδιο τρόπο τους συνδρομητές του. Αλλά, δυστυχώς αδυνατούμε να συνεχίσουμε να καλύπτουμε το κόστος αυτό. Για κάθε έναν συνδρομητή μας,
το κόστος δεν υπερβαίνει την τιμή τριών εβδομαδιαίων εφημερίδων ή τριών καφέδων το έτος. Για εμάς, όμως, η επιβάρυνση αυτή στο σύνολό της είναι οριακά δυσβάστακτη.
Προσβλέπουμε στην κατανόησή σας και σας βεβαιώνουμε ότι και κατά το έτος
2012 το Δ.Φ.Ν. θα εξακολουθήσει την δεκαπενθήμερη έκδοσή του και την καθημερινή του ενημέρωση. Σε πείσμα των δυσκολιών, θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις
δυνάμεις να συνεχίσουμε να υπογραμμίζουμε όχι μόνο τις φορολογικές σας υποχρεώσεις,
αλλά και τα δικαιώματά σας, ως φορολογούμενοι.
ΚΑλΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ χΡΟΝΙΑ!
Ασπασία Μάλλιου
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