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Φορολογικό: κρίσιμο για την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας

Αθήνα,10.03.2016.
Το
Ελληνο-Aμερικανικό
Εμπορικό
Επιμελητήριο
διοργανώνει, σήμερα, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, το 12o Athens
Tax Forum με τον επίκαιρο τίτλο: “Χρηστή Φορολογική Διακυβέρνηση-Εργαλείο
Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης”. Το κορυφαίο ετήσιο Φορολογικό Forum,
το οποίο συμπίπτει με μία κρίσιμη εβδομάδα συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για
την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης, δίνει το βήμα
για να παρουσιασθούν και να συζητηθούν προτάσεις πάνω σε ζωτικά θέματα που
απασχολούν την πραγματική οικονομία.
Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σίμος
Αναστασόπουλος κατά την διάρκεια του εναρκτήριου χαιρετισμού του ανέφερε: "Με
την απραξία να συνεχίζεται, η οικονομία μπήκε από το τελευταίο τρίμηνο του 2015
πάλι σε ύφεση και με ένα τρίτο Μνημόνιο να περιορίζει τις δημοσιονομικές επιλογές
και την επιδείνωση των δεικτών της πραγματικής οικονομίας βρισκόμαστε σήμερα
πάλι ενώπιον αδιεξόδων και αντί να ασχολούμαστε με τις πολιτικές που θα φέρουν
ανάπτυξη και νέα υψηλότερα έσοδα για το Δημόσιο, παραμένουμε καθηλωμένοι σε
μακρόχρονες διαπραγματεύσεις που φέρνουν ύφεση. Αντί να διευρύνεται η
φορολογική βάση και να λαμβάνονται μέτρα δικαιότερης κατανομής των
φορολογικών βαρών, αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές”. Συνέχισε
σημειώνοντας ότι μόνο η ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομίας και οι επενδύσεις θα
δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και έσοδα για το Δημόσιο που θα του
επιτρέψουν να χαλαρώσει τις πολιτικές λιτότητας. "Το φορολογικό είναι κρίσιμο για
την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, εξαντλημένες
από την υπερφορολόγηση των προηγούμενων ετών, περιμένουν εναγωνίως ένα
δικαιότερο σύστημα με διευρυμένη φορολογική βάση. "
Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο Πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής του
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σταύρος Κώστας, δηλώνοντας:
"Οι βασικές προϋποθέσεις που ειδικά κάτω από τις σημερινές αντίξοες συνθήκες
μπορούν να αναδείξουν την φορολογία σε πρόσθετο υποστήριγμα της γέφυρας που
προσπαθήσαμε να στήσουμε στην χώρα μας για την άμεση και ασφαλή προσπέλαση
από το τέλμα της ύφεσης είναι: Ευρεία, συνεκτική, διαφανής και προστατευόμενη
φορολογική βάση - Αποτελεσματική δικαιοσύνη και δίκαιη κατανομή του

φορολογικού βάρους - Άμεση συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη
ανταγωνιστικότητα - Αποτελεσματική φορολογική διακυβέρνηση".

και

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, στην πρώτη του
εμφάνιση από το βήμα του 12ου Athens Tax Forum, αναφέρθηκε στις αλλαγές που
θα πραγματοποιηθούν στην Γ.Γ.Δ.Ε., ενώ πιο συγκεκριμένα δήλωσε: "για πρώτη
φορά ένας κρατικός φορέας αυτού του μεγέθους (ΓΓΔΕ) και αυτής της σπουδαιότητας
για τη λειτουργία του κράτους αποκόπτεται από τον ιεραρχικό και λειτουργικό έλεγχο
της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Σύντομα, θα είμαστε έτοιμοι για τη μετεξέλιξη της
ΓΓΔΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων". Ολοκληρώνοντας, δεν παρέλειψε να
αναφέρει ότι "η κοντόφθαλμη λογική του να καταλογίσω τώρα και να εισπράξω όσα
περισσότερο μπορώ, είναι αυτή που καθιστά τη χώρα μας μη ελκυστική σε εγχώριες
επενδύσεις και επενδύσεις από το εξωτερικό, και τελικά συρρικνώνει τη φορολογική
βάση, επαυξάνοντας τη φορολογική επιβάρυνση των όσων επιλέγουν να
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή δεν μπορούν να φύγουν από αυτήν".
Οι εργασίες του Forum θα ολοκληρωθούν σήμερα το βράδυ, με την κεντρική ομιλία του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου με τις ενότητες που θα ακολουθήσουν μέσα στην
ημέρα θα το βρείτε εδώ
Χορηγοί: Deloitte, EY, JT International Hellas, KPMG, PwC
Υποστηρικτές: AS Network, Κυριακίδης-Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρία, Sol Crowe
Horwarth, Σταυρόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία και Φορτσάκης, Διακόπουλος
Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία
Χορηγοί Επικοινωνίας: Η εφημερίδα Ναυτεμπορική και τα περιοδικά: Business Partners –
Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας - Epsilon Net – Επιχείρηση – Λογιστικός, Ασφαλιστικός
Φοροτεχνικός & Νομικός Σύμβουλος – Οικονομική Επιθεώρηση
Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας: CNN Greece – Dikaiologitika.gr – e-forologia.gr ForologikaNea.gr – Naftemporiki.gr – Taxheaven.gr- Voria.gr
Τηλεοπτικός Χορηγός: SBC
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