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Δηαηήξεζε Δπζβάζηαθηνπ θνξνινγηθνύ & αζθαιηζηηθνύ βάξνπο
Ιέγηζηε απεηιή ηνύ δπλεηηθνύ κεηακλεκνληαθνύ ΑΓΠ

Αμηόηηκε θ. Δηνηθεηά ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Γζόδσλ,
Ηύξηε Πξόμελε
Ηπξίεο θαη Ηύξηνη ύλεδξνη,
Δηαθεθξηκέλνη Πξνζθεθιεκέλνη,
Αγαπεηνί πλάδειθνη, Φίιεο θαη Φίινη,
αο θαισζνξίδσ κε ηε ζεηξά κνπ, εθ κέξνπο ηεο Γπηηξνπήο Φνξνινγίαο ηνπ
Γπηκειεηεξίνπ καο, θαη ζαο επραξηζηώ ζεξκά, πνπ ηηκάηε κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή
ζαο, ην 10ν Γηήζην TAX FORUM, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ΕΙΓΡΑ ΓΔΧ, ζηε
Θεζζαινλίθε.
Γίλαη ηδηαίηεξε ε ραξά καο, πνπ εθπέκπνπκε ζήκεξα από ηε θαξδηά ηνπ
βνξεηνειιαδηθνύ καο ηόμνπ, ηε ΙΑΗΓΔΟΚΖΑ ΙΑ, πεξηνρή κε ηα γλσζηά
αμηνπνηήζηκα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, γηα πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη
επηρεηξεκαηηθήο εμσζηξέθεηαο, ιόγσ γεσγξαθηθνύ, ηζηνξηθνύ, αθόκε δε θαη
εζληθνύ ζηίγκαηνο.
πλεπείο κε ηελ πάγηα ηαθηηθή καο, ζα επηρεηξήζνπκε θαη εθέηνο λα εζηηάζνπκε, ζε
επηθαηξνπνηεκέλα ζέκαηα πςεινύ θνξνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλεδξηαθό
πεξηβάιινλ γόληκνπ πξνβιεκαηηζκνύ θαη κε πξνϋπνζέζεηο, πνπ εμππεξεηνύλ θαη’
αξρήλ έλα θξηηηθό δηάινγν, κε θαινπξναίξεην, επνηθνδνκεηηθό, αιιά θαη πάλσ
από όια δεκηνπξγηθό ραξαθηήξα.
Γμάιινπ νη εξγαζίεο ηνπ ζεκεξηλνύ πνηνηηθνύ καο πλεδξίνπ, απνθηνύλ πξόζζεηε
βαξύηεηα θαη ζεκαζία, ιακβάλνληαο ππόςε γεγνλόηα θαη εθηηκώληαο πξνζδνθίεο,
πνπ πξνδηθάδνπλ ηδηαίηεξα θξίζηκε ηελ επηζηξνθή ζηελ «ΗΑΚΟΚΖΗΟΣΕΣΑ», κε

ζηόρν ηελ αλάθηεζε ηεο νηθνλνκηθήο θπξηαξρίαο ηεο ρώξαο, κε αθεηεξία ηελ 21ε
ηνπ πεξαζκέλνπ Απγνύζηνπ.
Χζηόζν, δε ρσξά ακθηβνιία, όηη ε λέα ειπηδνθόξνο δηαδξνκή, εμειίζζεηαη ήδε ζε
κηα αξθεηά δύζθνιε πεξίνδν, όρη κόλν κε δεδνκέλεο ηηο πξνθιήζεηο ζην εζσηεξηθό
ηεο ρώξαο, αιιά θαη παξαηεξώληαο ηηο δηεζλείο απεηιέο θαη επηδξάζεηο, από ηηο
παξαηεξνύκελεο αλαηαξάμεηο πξνζηαηεπηηζκνύ ζηε παγθόζκηα νηθνλνκία, κε ηε
κνξθή θιηκάθσζεο ζπλαιιαθηηθνύ πνιέκνπ, κε επίθεληξν ηηο δαζκνινγηθέο
ζπζθίμεηο.
Δε ρσξά ακθηβνιία όηη κε ηέηνηα ζύλλεθα απεηιώλ ζην δηεζλή νξίδνληα, ε ρώξα
καο κπνξεί λα βξεη κπξνζηά ηεο, πξόζζεηα εκπόδηα ζηε πξνζπάζεηα λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηα πξώηα ηεο βήκαηα, ζηε θξίζηκε γηα απηήλ ΠΟΡΓΖΑ, πξνο ηελ
πνιππόζεηε ιύηξσζε ηεο «επόκελεο εκέξαο».
Γίλαη αμηνζεκείσην θαη πάλησο όρη ηπραίν, όηη ζε ζρεηηθέο αληαπνθξίζεηο ηνπο,
έγθξηηνη δηεζλείο νξγαληζκνί, όπσο ECONOMIST θαη ε WASHINGTON POST θαη
άιινη, έρνπλ ζρεηηθά αλαθεξζεί γηα ην αβέβαην ηεο πνξείαο καο, κε «άθνκςνπο»
ραξαθηεξηζκνύο όπσο, «δύζθνινο καξαζώληνο», «δνθεξό κέιινλ», αθόκε θαη πην
θπληθό ραξαθηεξηζκό, «ν αζζελήο δεη».
Χζηόζν, πέξα από ηνλ δηεζλή ζθεπηηθηζκό, εθείλν πνπ καο κέλεη είλαη λα
πνξεπηνύκε ΓΙΓΖ, κε ζύλεζε, αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε λέα θξίζηκε
δηαδξνκή, δηαηεξώληαο δσληαλό ην όξακα, λα εμαζθαιίζνπκε έλα ζύγρξνλν,
ζηαζεξό θηινεπελδπηηθό πεξηβάιινλ, απαιιαγκέλν από θνξνθεληξηθή
δεκνζηνλνκηθή παξέκβαζε, ρσξίο ηελ παξακηθξή νπηζζνδξόκεζε ζηηο
ζπκθσλεκέλεο
κεηαξξπζκίζεηο,
θαη
ΑΤΣΟ,
παξά
ηε
ζπζζσξεπκέλε
κεηαξξπζκηζηηθή θόπσζε.
Γηα ράξε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, όκσο κε ηελ νξζή θαη όρη ηδενιεπηηθή έλλνηα
ηεο ΖΟΣΕΣΑ, ζε όηη αθνξά ηελ αξκνληθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο επθαηξίεο θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκίαο, ζα πξέπεη ε νηθνλνκία καο λα ιεηηνπξγήζεη ζην
επίπεδν ησλ βεβαησκέλσλ δπλαηνηήησλ ηεο θαη κε πξνϋπνζέζεηο, πνπ ζα
εμαζθαιίδνπλ έλα εύινγν, πγηέο, επηζπκεηό θαη δηαξθέο πεξίζζεπκα ηεο
δεκνζηνλνκηθήο καο δηαρείξηζεο – ην γλσζηό πξσηνγελέο «ΠΘΓΟΚΑΙΑ».
Έλα ΣΑΗΣΖΗΟ πεξίζζεπκα από ην λνηθνθύξεκα ηεο νηθνλνκηθήο καο δηαρείξηζεο,
ζαλ θπζηνινγηθό επαθόινπζν θαη όρη πάλησο πξνϋπόζεζε, ηεο βηώζηκεο θαη ρσξίο
απνθιεηζκνύο αλάπηπμεο.
Δε ρσξά ακθηβνιία, όηη ζηεξώληαο πόξνπο από ηελ νηθνλνκία, κε πνιηηηθέο
πξνθπθιηθνύ ραξαθηήξα θαη δπζβάζηαθηνπ θνξνινγηθνύ θαη αζθαιηζηηθνύ
βάξνπο, θαη΄ νπζία απεηινύκε ην δπλεηηθό ΑΓΠ ηεο «επόκελεο εκέξαο».
Πέξα όκσο από ηε πξνζπάζεηα ζην θαζαξά δεκνζηνλνκηθό πεδίν, ζα ζέιακε ζηε
ζεκεξηλή ζπλάληεζε, λα αλαδείμνπκε θαη κία αθόκε θαζ΄όια επίθαηξε παξάκεηξν,
πνπ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ κίγκαηνο ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο.

ην παξάιιειν κέησπν ησλ ππνρξεώζεώλ καο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκθσλεκέλεο
κεηαξξπζκίζεηο, ην απαηηνύκελν ηζνξξνπεκέλν κίγκα ζπλεθηηθώλ πνιηηηθώλ, ζα
κπνξνύζε θαη πξέπεη, λα απνβεί πην απνηειεζκαηηθό, ζην βαζκό πνπ ζαλ αηρκή
ηνπ δόξαηνο αμηνπνηεζνύλ νη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο ηνπ ςεθηαθνύ
κεηαζρεκαηηζκνύ.
Ιηα θαη βαδίδνπκε ζηα ρλάξηα, πνπ έρεη ραξάμεη ε 4ε Βηνκεραληθή Γπαλάζηαζε,
θαιό είλαη λα επηθεληξώζνπκε ζηε ζεκαζία ηεο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο θαη ησλ
απαληήζεσλ πνπ απηή δίλεη, ηόζν ζηηο πξνθιήζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ
αιιά θαη πξσηίζησο, ζηελ ππέξ πξνζπάζεηα ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο, γηα ηε
δηεύξπλζε θαη ηε πξνζηαζία ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε
ησλ θνξνινγνπκέλσλ.
Οη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε ξαγδαία απηή ηερλνινγηθή
εμέιημε, αλαθνξηθά κε ηε δηαζεζηκόηεηα, ηελ πνηόηεηα θαη ηελ ηαρύηαηε
δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, κπνξνύλ ζαλ ππέξ-εξγαιείν, λα βνεζήζνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο, ζε επίπεδν επαγξύπλεζεο,
νπζηαζηηθήο πιεξνθόξεζεο θαη ειέγρνπ.
Ση πην ζεκαληηθό, είλαη κε ην ρακειόηεξν θόζηνο θαη ηε κηθξόηεξε δπλαηή
παξέκβαζε, ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα, λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα,
δηακόξθσζεο πιεξέζηεξεο εηθόλαο ησλ πνιιαπιώλ ζπλαιιαγώλ, γηα ηνλ
εληνπηζκό εθείλσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, πνπ κε λέεο επξεκαηηθέο κεζόδνπο,
ζπλερίδνπλ λα μεπεξλνύλ ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ.
Ηιαζζηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην πξνσζνύκελν ζρέδην γηα ηελ ειεθηξνληθή
ηηκνιόγεζε.
ΗΑΖ ΠΧ ΚΑ κελ είλαη απηό ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, ζε κία πεξίνδν όπνπ, νύηε ιίγν
νύηε πνιύ ε θαηαγξαθόκελε παξαβαηηθόηεηα, παξά ηηο δπλακηθέο θαη
ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ηεο ΑΑΔΓ:





ύγρξνλα πιεξνθνξηαθά θαη ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ
ηξαηεγηθέο αμηνιόγεζεο θηλδύλνπ,
Ηακπάληεο επηθνηλσλίαο θαη δηεπθόιπλζεο θνξνινγνπκέλσλ, θιπ,
Ιέζνδνη επηινγήο θαη ζπλερήο θαηάξηηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ

θαίλεηαη λα δηαηεξνύληαη ζε πςειό πνζνζηό (60% + ) ηα δεκηνγόλα απνηειέζκαηα
ηνπ «Φεπδνθηλήκαηνο», «θνξνιόγεζέ κε αλ κπνξείο», δηεζλώο γλσζηό κε ηελ
έθθξαζε «tax me if you can».
Ηπξίεο θαη Ηύξηνη,
Έρνληαο θαηά λνπ όια ηα πάξα πάλσ, πξνεμνθινύκε όηη ζα αλαδεηρζεί ΕΙΓΡΑ
από ην ζπλέδξηό καο έλα ερεξόηαην κήλπκα κε πνιινύο απνδέθηεο, κε ηέζζεξηο
πξνβαιιόκελεο ζπληζηώζεο, γεκάηεο λόεκα θαη ζθνπηκόηεηα:

ΣΟ ΙΕΚΤΙΑ ΙΑ:
1. Πξνεηδνπνίεζε όηη ε δηαηήξεζε δπζβάζηαθηνπ θνξνινγηθνύ θαη
αζθαιηζηηθνύ βάξνπο, κε δηαηεξνύκελε θνξνδηαθπγή, απνηειεί κέγηζηε
απεηιή ηνύ δπλεηηθνύ ΑΓΠ, ζηελ «επόκελε εκέξα».
2. Γπηζήκαλζε όηη άθακπηεο θνξνινγηθέο πνιηηηθέο κε αζαθή δηάθξηζε,
δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη ππέξ-πιενλαζκαηηθώλ πξνϋπνινγηζκώλ,
δελ βνεζνύλ ηελ αλάπηπμε θαη νδεγνύλ ζε πεξεηαίξσ ηηκσξία ησλ
κειινληηθώλ γελεώλ.
3. ΓΤΥΕ λα ππάξμεη ζύληνκε θαη νπζηαζηηθή απνθιηκάθσζε ηεο «Εκέξαο
Φνξνινγηθήο Απειεπζέξσζεο», ώζηε ν κέζνο Έιιελαο λα κελ εξγάδεηαη
κέρξη θαη ηελ 17ε Ζνπιίνπ! γηα λα εμνθιήζεη ηελ εθνξία ηνπ 2018.
4. Δηαβεβαίσζε όηη ε κείσζε ηνπ ράζκαηνο ζηε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο
ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο, ζηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκώλ, απαληά
εύζηνρα ζηηο πξνθιήζεηο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θπξίσο ηεο θνξνινγηθήο
δηνίθεζεο, ζηε ΙΑΥΕ γηα δηεύξπλζε θαη πξνζηαζία ηεο θνξνινγηθήο βάζεο,
αιιά θαη βνήζεηα ζηνπο θνξνινγνύκελνπο πνιίηεο ζην βαζκό πνπ ηελ
έρνπλ αλάγθε.
Ηπξίεο θαη Ηύξηνη,
Σα TAX FORA (Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε) θαη νη ινηπέο ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο
ηεο Φνξνινγηθήο Γπηηξνπήο ηνπ Γπηκειεηεξίνπ καο, ζηα 15 ρξόληα ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο, έρνπλ αθήζεη θαηά γεληθή νκνινγία, έλα δηαξθέο ζεηηθό απνηύπσκα,
ζηνρεπκέλεο παξεκβαηηθήο δξάζεο, ζε θξίζηκα ζέκαηα θνξνινγίαο θαη όρη κόλν.
Γηα ην ιόγν απηό, ζα κέιε ηεο νκάδαο απηήο, νξζώο αηζζάλνληαη δηθαησκέλνη,
αθνύ ν παξεκβαηηθόο θαη ζπλεπηθνπξηθόο ξόινο ηεο Γπηηξνπήο, έρεη αλαγλσξηζηεί
σο ππεξαμία απνηειεζκαηηθήο δξάζεο.
Δελ είλαη άιισζηε ηπραίν, όηη ε ΟΙΑΔΑ καο δηεπξύλεηαη ζπλερώο κε λέεο
ζπκκεηνρέο, απνηειώληαο πόιν απμαλόκελεο έιμεο θαηαμησκέλσλ ηθαλώλ κειώλ
ζηηο ηάμεηο ηεο, από ηε δεμακελή ηεο «καρόκελεο», επηρεηξεκαηηθήο, νηθνλνκηθήο
θαη ζπκβνπιεπηηθήο θνηλόηεηαο.
Όπσο βιέπεηε, ζύληνκα ζα ρξεηαζηνύκε θαη ΟΒΑΘ ΣΡΑΠΓΔΖ ζπλεδξηάζεσλ, ζε …
πξόηππν Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ…
ηε βάζε απηήο ηεο δπλακηθήο θεθαιαηνπνίεζεο, αλακέλνπκε ΗΑΖ ην ζεκεξηλό Tax
Forum ζηε Θεζζαινλίθε – απόςε ζβήλνπκε 10 θεξάθηα γηα ηα γελέζιηά ηνπ - λα
πξνβάιιεη κία ζεηξά από επηιεγκέλα επίθαηξα θνξνινγηθά δεηήκαηα θαη λα
αλαδεηρζνύλ από ηηο εηζεγήζεηο εμαίξεησλ Οκηιεηώλ, αμηνπνηήζηκεο πξνηάζεηο
βειηίσζεο ησλ θνξνινγηθώλ πνιηηηθώλ.

Όια ηα παξαπάλσ, γηα ηε πινπνίεζε ηνπ δηαηεξνύκελνπ δσληαλνύ νξάκαηνο ηεο
επόκελεο ΕΙΓΡΑ, κε επίθεληξν ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παιηνύ νηθνλνκηθνύ καο
κνληέινπ, από έλα ζύγρξνλν, ζπλεηό θαη ηθαλό λα αληαπνθξηζεί, ζηηο πξνθιήζεηο
ηεο επνρήο, ιακβάλνληαο πάληνηε ππόςε:
Ση καο δίδαμε ε παξαηεηακέλε θξίζε;
Ιε δεδνκέλε ηελ θξηηηθά επηιεγκέλε ΘΓΙΑΣΟΘΟΓΖΑ, ηελ ζπκκεηνρή εμαίξεησλ
εηζεγεηώλ ζηα ΠΑΚΓΘ, αιιά θαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ εθιεθηνύ πξνζθεθιεκέλνπ
καο από ηε Ηύπξν, θ. ΥΡΖΣΟΤ ΠΑΣΑΘΖΔΕ- Γεληθνύ Δηεπζπληή ηνπ ΤΠΟΖΟ ηεο
Ηππξηαθήο Δεκνθξαηίαο,
ΘΓΘΟΤΙΓ ΚΑ ΠΖΣΓΤΟΤΙΓ
όηη νη πξνζδνθίεο Οξγαλσηώλ, απαηηεηηθώλ πλέδξσλ θαη ησλ επγελώλ Υνξεγώλ
καο, ζα ηθαλνπνηεζνύλ γηα κία αθόκε θνξά,
κε ζπλέπεηα θαη ζην αθέξαην
αο επραξηζηώ θαη πάιη γηα ηε πκκεηνρή ζαο,
ΗΑΘΕ ΤΚΓΥΓΖΑ,
ΑΠΟΘΑΤΣΓ ΣΖ ΓΡΓΑΖΓ ΣΟΤ ΤΚΓΔΡΖΟΤ ΙΑ
θαη ΗΑΘΕ ΓΠΖΣΤΥΖΑ ζε ΑΤΣΟ!

