Δελτίο Τύπου
8th Thessaloniki Tax Forum
ΧΡΟΝΙΖΟΥΣΑ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΒΑΡΟΥΣ, ΣΟΒΑΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Θεσσαλονίκη, 01.11.16 - Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η
Φορολογική Επιτροπή, διοργανώνουν το 8th Thessaloniki Tax Forum, την Δευτέρα 7
Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στο ξενοδοχείο The METστη Θεσσαλονίκη.
Η κορυφαία ετήσια εκδήλωση φορολογικού περιεχομένου στην χώρα, φέτος φέρει
τον επίκαιρο τίτλο “Χρονίζουσα υπερφορολόγηση και δυσανάλογη κατανομή
φορολογικού βάρους, σοβαρά εμπόδια στη δυναμική επανεκκίνηση της
οικονομίας”. Δια μέσω των τεσσάρων Θεματικών ενοτήτων του (Δικαιοσύνη –
Υπερφορολόγηση – Ανάπτυξη – Φοροδιαφυγή), έχει ως στόχο να αναδείξει
αποτελεσματικά μέσα από τολμηρό αντίλογο, τα προβλήματα που δοκιμάζουν την
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, από τη σκοπιά των διατηρούμενων
αδυναμιών του φορολογικού συστήματος και βεβαίως να περάσουν στην αρμόδια
πολιτική ηγεσία, τα ανάλογα μηνύματα ουσίας του ποιοτικού αυτού συνεδρίου,
που έχει γίνει πλέον θεσμός, στα φορολογικά δρώμενα της χώρας.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε εδώ
Κάθε χρόνο με την παρουσία του, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη,
αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα αξιόπιστη και επίκαιρη διαγνωστική άσκηση με
αντικείμενο ανάλυσης, το ρόλο, τη σημασία αλλά και τις υπάρχουσες δυνατότητες
βελτίωσης, των συνεπειών που παράγουν οι εκάστοτε φορολογικές πολιτικές.
Τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις του συνεδριακού προϊόντος, βοηθούν
καταλυτικά στη διαδικασία αναζήτησης και εφαρμογής συνετών φορολογικών
πολιτικών, που είναι συμβατές με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, ενθαρρύνουν την
οικονομική ανάπτυξη, επιτρέπουν τη δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους,
ενώ διατηρούν υψηλό το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο κράτος.
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