
Συμπεράσματα – Προτάσεις (Γ. Ν. Κεραμεύς) 
 

✓ Μέτρα θετικά όπως:  

• ο σεβασμός της αρχής της αναλογικότητας μέσω της εκλογίκευσης του ύψους 
των πρόσθετων φόρων, καθώς και  

• δεν εφαρμόζονται τα μέτρα του άρθρου 14 του ποινολογίου, αλλά και δεν 
αρχίζει η ποινική δίωξη, εφόσον υφίσταται βέβαιη και εκκαθαρισμένη 
απαίτηση κατά του Δημοσίου. 

 

 
ΟΜΩΣ 
 

✓ Προσφυγή στη Δικαιοσύνη 

• Το μέτρο της αύξησης του ποσοστού της προβεβαίωσης, μαζί με τα υπόλοιπα 
δικονομικά μέτρα, τα οποία έχουν ληφθεί και κυρίως 
- ο περιορισμός των λόγων χορήγησης αναστολής, 
- ο περιορισμός των βαθμών δικαιοδοσίας, και 
- η αύξηση του κόστους άσκησης των ενδίκων μέσων, 
η προσφυγή στη Δικαιοσύνη έχει καταστεί δυσχερής, γεγονός που δεν 
συνάδει με την έννοια του Κράτους Δικαίου. 

• Χρειαζόμαστε ένα σύστημα ευέλικτο και ασφαλές, αλλά και προσβάσιμο με 
σεβασμό της αρχής της ίσης μεταχείρισης των διαδίκων.  

              
✓ Διοικητικά όργανα και Επιτροπές  

• Η σύνθεση τόσο των νέων οργάνων, που θεσμοθετούνται, όσο και των 
υφιστάμενων, θα πρέπει να διακρίνεται από αντικειμενικότητα, 
λειτουργικότητα και αξιοπιστία. 

                   
✓ Μέτρα καταστολής του περιορισμού της φορολογητέας ύλης  

• Ανάγκη για άμεση νομοθετική τακτοποίηση των τριγωνικών συναλλαγών 
χωρίς στοιχεία αμάχητου, όπως ορθώς προβλέπεται για τα μη συνεργάσιμα 
κράτη. 

• Καθορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων για να χαρακτηριστεί μια συναλλαγή 
ως πραγματική ή συνήθης (ή αντιθέτως αμιγώς επίπλαστη κατά το δίκαιο της 
Ε.Ε.). 

• Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. εξακολουθούν να εμπίπτουν στην έννοια των 
προνομιακών, δεδομένης της αύξησης σε 60% του ορίου για τον εν λόγω 
χαρακτηρισμό. 

• Ανάγκη για άμεση διευκρίνιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει από τις 
διατάξεις περί υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων.  

 
✓ Έκτακτες εισφορές 

• Από έκτακτο το μέτρο κατατείνει να γίνει μόνιμο, ενώ συζητείται επιβολή 
νέας έκτακτης εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα σε αντίθεση με τις ρητές 
δεσμεύσεις στον προϋπολογισμό. 

• Ο υπολογισμός της φοροδοτικής ικανότητας εξαιρετικά για τους σκοπούς της 
έκτακτης εισφοράς με βάση τα ΔΛΠ θα πρέπει να αρθεί ως 
αντισυνταγματικός.  

 
✓ Δημοσίευση στοιχείων φορολογουμένων και προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 



• Ανάγκη θωράκισης της διάταξης προκειμένου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα και να αποκλειστεί υποχρέωση αποζημίωσης των 
φορολογουμένων.  

 
✓ Ποινικοποίηση φοροδιαφυγής  

• Μέτρα απαραίτητα, η εφαρμογή των οποίων θα πρέπει να σέβεται τις γενικές 
αρχές του δικαίου. 

 
✓ Συμψηφισμός απαιτήσεων  

• Μόνο κατά ληξιπρόθεσμων και όχι κατά μελλοντικών. 
 

✓ Φορολογική κατοικία  

• Ανάγκη απάλειψης αμάχητων τεκμηρίων από τις διατάξεις. 

 

✓    Σημεία που δημιούργησαν προβληματισμό για την επάρκεια και τη σαφήνεια   

➔ Σύσταση πενταμελούς Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης 

φορολογικών Διαφορών εντός της ελεγκτικής υπηρεσίας 

➔ Σύσταση και προσδιορισμός περιεχομένου του 

Περιουσιολόγιου Ακινήτων 

➔ Προβεβαίωση πολύ υψηλού ποσοστού 50% των 

αμφισβητούμενων φόρων (βασικών και πρόσθετων) για 

την άσκηση προσφυγής 

➔ Επαναλαμβανόμενες έκτακτες εισφορές (Robin Hood Tax) 

κι αντισυνταγμάτικότητα ενώ νομοθετείται η ‘ορθότερη’  

βάση υπολογισμού τους με την εξαίρεση διανεμηθέντων 

από άλλη εταιρία 

➔ Οι ρυθμίσεις του ΚΒΣ συνεχίζουν να απασχολούν την 

επιχειρηματική πλευρά ενώ υιοθετούνται νέες διατάξεις 

για σχετικά πρόστιμα και περιπτώσεις αθεώρητων 

στοιχείων κλπ 

➔ Φορολόγηση μερισμάτων που προέρχονται από χώρα 

εκτός ΕΕ και που δεν συνδέεται με ΣΑΔΦ θα μπορούσε να 

εξεταστεί 

➔ Αλλαγή φορολόγησης αποθεματικών από αναπτυξιακά 

κίνητρα κατά τη διανομή τους 

➔ Η παλινωδία των επιμέρους τροποποιήσεων για τη 

φορολόγηση των κερδών από πώληση μετοχών  του 

άρθρου 38  

 



Ενδο-ομιλικές Συναλλαγές – Transfer Pricing  
✓ Ενιαίο Νομικό Πλαίσιο 

                               Ενοποίηση των δύο νόμων με αρμοδιότητα ελέγχου σε ένα μόνο φορέα 
                                Πλήρης εναρμόνιση με τον σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ 

                                 
✓ Σαφέστερες και Δικαιότερες Ρυθμίσεις 

                                Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για εξειδίκευση τεχνικών θεμάτων  
                                Επανεξέταση ορίων υπαγωγής στην υποχρέωση τεκμηρίωσης και 
ορθολογικότερος σχεδιασμός προστίμων 
                                Απάλειψη της ρύθμισης περί υποχρεωτικής χρήσης της διαμέσου όταν η 
τιμή μιας συναλλαγής κρίνεται εκτός εύρους  

 
✓ Θέσπιση Ειδικών Διαδικασιών  

                                Θεσμοθέτηση συμφωνιών προέγκρισης τιμών (APAs) για ειδικές 
κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων  
                                Αμοιβαία Συμφωνία -Διαιτησία για την εξάλειψη της διπλής 
φορολογίας 

 
✓ Φορολογικοί Έλεγχοι Τransfer Ρricing  

                                Δημιουργία ειδικής ομάδας φορολογικών ελεγκτών για το Transfer 
Pricing, πλήρως καταρτισμένων και με εξειδίκευση ανά επιχειρηματικό κλάδο 

 

 

First slide of G. Samothrakis 

Δ. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

i) Γενικές αρχές 

 

• Αποκατάσταση ειλικρινούς σχέσης Πολιτείας και επιχείρησης προκειμένου 

από κοινού να εργασθούν για να ξεπεραστεί η δύσκολη οικονομική συγκυρία 

• Ενσωμάτωση θεσμών και μέτρων που έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά σε 

άλλες χώρες 

• Κατάργηση θεσμών και μέτρων που διογκώνουν τη γραφειοκρατία χωρίς να 

καταπολεμούν τη φοροδιαφυγή 

• Συνεργασία και Αμοιβαιότητα σε νομοπαρασκευαστικό επίπεδο 

 

New slide 

• Σεβασμός αρχών Φορολογικού Δικαίου 

• Αβίαστη άσκησης δικαιώματος προσφυγής στα δικαστήρια 

• Φορολογικές περαιώσεις («αμνηστίες») 

• Έμφαση ελέγχων στην πρόληψη 

• Αυστηρά αλλά δίκαια μέτρα Φοροδιαφυγής, 

 

• New slide 

  

• Ανάγκη ευφυούς φορολογικής πολιτικής,  

• Μη φορολογικά έσοδα 

(Αρκετοί πλέον φόροι, στροφή σε μη φορολογικά έσοδα) 

• Αναπτυξιακός νόμος 

Βαθμός αξιοποίησης της επιχορήγησης μέσω φορολογικής  απαλλαγής 



New slide 

ii) Φορολογικοί Έλεγχοι 

• Εκλογίκευση ελέγχων  

• Ελάχιστη δυνατή όχληση 

• Μείωση Φορολογικής Μνήμης 

• Όχι «ταρίφες» απορρίψεων 

• Ενθάρρυνση εθελοντικής συμμόρφωσης 

• Όχι εκβιαστικού φορολογικοί συμβιβασμοί 

• Ειδικό Γραφείο Μεγάλων Επιχειρήσεων-Ειδίκευση ελεγκτών 

 

New slide 

iii) Γραφειοκρατία /Διαφάνεια /Δικαιοσύνη 

• Κατάργηση ΚΒΣ 

  Μεταφορά αναγκαίων διατάξεων σε άλλους Νόμους 

  Εκλογίκευση προστίμων 

  Αλλαγές στο Ν 2523/97  

• Διοικητική διαιτησία 

  Εκσυγχρονισμός λειτουργίας επιτροπής διοικητικής επίλυσης 

  Λειτουργικότητα , Αξιοπιστία 

• Κατηγοριοποίηση ‘’ελεγκτών’’ 

  Διάκριση ελεγκτών ανά τύπο και κλάδο επιχειρήσεων 

 New slide  

 

• Ηλεκτρονικό προφίλ Επιχειρήσεων 

• Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων 

• Ηλεκτρονική σύνδεση διαθεσίμων βάσεων 

• Σεβασμός αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων 

• Χρήση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών 

• Έλεγχοι εκ του «μακρόθεν» και επιλεκτικοί 

 

New big slide 

iv). ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΕ: 

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 

CONVERT TAXATION INTO A TRUE BUSINESS PARTNER 

 


