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1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
• Ενθάρρυνση Επιχειρείν και Τόνωση Επιχειρηματικότητας
• Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας, προσέλκυση υπεύθυνων επενδύσεων
• Επιβράβευση βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης και συνέπειας
• Προστασία αμοιβαίου συμφέροντος φορολογουμένων και κράτους
• Συνεισφορά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης
• Μείωση Διαχειριστικού Κόστους Δημοσίου και Φορολογουμένων
• Πάταξη Έκθεσμων Πρακτικών (Φοροδιαφυγή/Σκιώδης Οικονομία)
• Απλοποίηση / Διαφάνεια / Δικαιοσύνη / Σταθερότητα Συστήματος
• Οδηγίες «συμπεριφοράς» για ελεγκτικά όργανα και ελεγχόμενους
• Εφαρμογή Δοκιμασμένων Προτύπων ( Best Practices Approach)
• Φορολογία μη περιοριστική στις υπεύθυνες οικονομικές επιλογές
• Ριζική αναμόρφωση του ΚΦΕ ( Ν 2238/1994)- απλοποίηση /
εκσυγχρονισμός
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ με ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ- ΑΡΧΕΣ ΑΡΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
• Φορολογούμενος «πελάτης» Φορολογικών Υπηρεσιών, όχι
«υφιστάμενος»
• Ποιοτικές υπηρεσίες από επαγγελματική, παραγωγική, καινοτόμο
υπηρεσία
• Φορολογική Διοίκηση καταρτισμένη , αξιόπιστη, ικανή να παρακολουθεί
τις αλλαγές στο συνεχές μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον
• Ενθάρρυνση Πολιτών για συμμετοχή στη λύση φορολογικών θεμάτων
• Αξιοπιστία - Επάρκεια- Κατάρτιση και Εξειδίκευση Προσωπικού
• Λειτουργία με παραγωγικούς στόχους και ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια
• Ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος
• Χρηστή Συνεργασία με Μεγάλες Επιχειρήσεις μέσω Ειδικού Γραφείου
• Παρακολούθηση βαθμού ικανοποίησης φορολογουμένων από τη
συνεργασία

3. ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ
Δικαιοσύνη Φορολογικού Συστήματος
Δίκαιη κατανομή Φορολογικού βάρους, ισόνομη κατανομή εισοδήματος μεταξύ
φορολογουμένων που ανήκουν στην αυτή κοινωνικοοικονομική κατάσταση,
φορολογικό βάρος αντάξιο των παρεχομένων δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών,
ανεμπόδιστη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ισόρροπη σκοπιμότητα φορολόγησης
εισοδημάτων εργασίας κεφαλαίου κατανάλωσης, όχι καταχρηστική παρέμβαση του
Κράτους, το ίδιο το Κράτος να δίνει πρώτο το καλό παράδειγμα.
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Εκλογίκευση Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης- Αμεροληψία /
Ευθυκρισία
Δίκαιοι και πρακτικοί φορολογικοί έλεγχοι
Κατάργηση περαιώσεων
Απαλοιφή οικονομικών ή διοικητικών εμποδίων στην απονομή
δικαιοσύνης
Εκλογίκευση ποινών με σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας
Κοστολογημένη μετακίνηση από φορολογία Φυσικών Προσώπων και
Εταιρικού Εισοδήματος, (Εργασίας, Εταιριών) σε βάσεις που πλήττουν
λιγότερο την ανάπτυξη
Κατάργηση διακριτών και χαριστικών φορολογικών ρυθμίσεων και
εξαιρέσεων, σε πνεύμα αυστηρών αλλά δίκαιων εισοδηματικών
κριτηρίων
Το Κράτος πρώτο το καλό παράδειγμα στις οφειλές του
Σεβασμός τεκμηρίου αθωότητας και ειλικρίνειας
Ειδική μέριμνα στην εισπρακτική πολιτική λόγω συνθηκών βαθιάς
ύφεσης
Επαναφορά του ποσοστού προβεβαίωσης για προσφυγή στη δικαιοσύνη,
από 50% σε 10%.
Επίσπευση δικαστικής έκβασης

Θετικά μέτρα κατά της Φοροδιαφυγής
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με θετικές πολιτικές και αποτελεσματικά μέτρα,
σε όφελος του προγραμμάτων ελέγχου των ελλειμμάτων και ενίσχυση της
προστασίας της υγιούς ανταγωνιστικότητας στην αγορά. Στροφή σε μη
φορολογικά έσοδα, και διαμόρφωση αισθήματος δικαίου μεταξύ των
φορολογουμένων, που είναι συνεπείς και ειλικρινείς.
•
•
•
•
•
•
•

Ηλεκτρονικές Διασταυρώσεις, Διασύνδεση Υπουργείων
Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση Φορολογικών Υπηρεσιών
Φορολογικοί Έλεγχοι με την φιλοσοφία του risk assessment
Αρχές αξιολόγησης της «εκπτωτικότητας» και της «παραγωγικότητας»
των δαπανών
Αξιοποίηση Πιστοποιητικού Νόμιμων Φορολογικών Ελεγκτών
Αυστηρή Φορολόγηση offshore / Έλεγχος συναλλαγών
Αντικειμενικοποίηση φορολογίας, σε ειδικές κατηγορίες
φορολογουμένων

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διεθνής συνεργασία με τις Φορολογικές αρχές άλλων χωρών για ειδικά
θέματα και ανταλλαγή πληροφοριών
Εξαντλητικό πόθεν έσχες
Απελευθέρωση όλων των κλειστών επαγγελμάτων χωρίς εξαιρέσεις
Απλοποίηση ρυθμιστικού και αδειοδοτικού πλαισίου
Απαλοιφή προνομίων, κατάργηση χαριστικών φορολογικών ρυθμίσεων
και εξαιρέσεων
Συνεπής εφαρμογή, αυστηρών οικονομικών και διοικητικών ποινών
Θετικές πολιτικές για την αποκατάσταση της φορολογικής ηθικής
Θετικά μέτρα πάταξης της παραοικονομίας και της διαφθοράς
Μέτρα σωστής παιδείας και καλλιέργειας φορολογικής συνείδησης
πολιτών

Αναπτυξιακός Χαρακτήρας
Το φορολογικό σύστημα, πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο που του ανήκει, στη
διαμόρφωση φιλικού προς το επιχειρείν και την επιχειρηματικότητα περιβάλλον,
ενώ σε σημαντικό βαθμό να κινητοποιεί τους πολλαπλασιαστές επένδυσης,
κατανάλωσης και υγιούς αποταμίευσης, απαραίτητες προϋποθέσεις για την
επαναφορά της οικονομίας σε εγγυημένους, βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης.
Ακόμη να λειτουργεί και ως ασφαλές ανάχωμα, απέναντι σε αντικοινωνικές
συμπεριφορές, όπως η φοροδιαφυγή, η παραοικονομία και ο διεθνής επιζήμιος
φορολογικός ανταγωνισμός.
–

Η εφαρμογή της αυστηρής έννομης τάξης, να μην περιορίζει την
υπεύθυνη οικονομική ελευθερία των οικονομούντων προσώπων

–

Στρατηγικές για την αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού
ανταγωνισμού από όποιες αιτίες και αν προέρχεται

–

Συντονισμός και συνέργεια με την νέα αντίληψη περί φορολογίας με
επίκεντρο τους σχεδιασμούς την Ε.Ε.

–

Ιδεώδες μίγμα πολιτικών ανάπτυξης και
αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων

–

Εκλογίκευση συντελεστών Φορολογίας Επιχειρήσεων (10-15%),
Φυσικών Προσώπων (Μέγιστο 32%) , ΦΠΑ (19%-13%-6,5%)

–

Δομημένο ώστε να προβάλει τα σωστά κίνητρα για υπεύθυνες
επενδύσεις , επιχειρηματική καινοτομία και απασχόληση.

–

Ισόρροπη κατανομή φορολογικού βάρους, στις επενδύσεις, στο
εισόδημα εργασίας, το κεφάλαιο, την κατανάλωση και την
αποταμίευση

–

Να επιβραβεύει την βιώσιμη φορολογική συμμόρφωση

φορολογίας,

για

–

Να προστατεύει με την απαιτούμενη αμοιβαιότητα τα συμφέροντα
και τα δικαιώματα Κράτους και των συνεπών Φορολογουμένων

–

Το Θεσμικό και Νομικό πλαίσιο, να αποθαρρύνει πλήρως τους
φοροφυγάδες και τους ενεργούντες στη σκοτεινή πλευρά της
οικονομίας, να ασκούν τις αντικοινωνικές τους συνήθειες

–

Εναρμονισμένη αύξηση
οικονομικής ανάπτυξης

–

Φόρος ακινήτων εκλογικευμένος, ελεγκτικού χαρακτήρα κυρίως και
όχι ως πηγή εσόδων, πραγματική αναπροσαρμογή αντικειμενικών
αξιών κάθε 5 έτη. Απαλλαγή ακινήτων που συμβάλλουν στην
παραγωγική διαδικασία

–

Εισαγωγή θεσμού φορολογίας οικονομικών αποτελεσμάτων
επίπεδο ομίλου (group taxation).

–

Εκλογίκευση απαράδεκτα υψηλών Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
(φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, κλπ).

φόρων

με

ισοσταθμισμένη

αύξηση

σε

Απλότητα - Αποτελεσματικότητα
Το φορολογικό σύστημα σαν ένα σύνολο από κανόνες, διαδικασίες, θεσμούς ,
νόμους, ανθρώπους και συμπεριφορές, πρέπει να διακρίνεται από απλότητα,
σαφήνεια και αποτελεσματικότητα, σε όλη του τη δομή και τη λειτουργία.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Να υπάρχει πρακτική / διαφανής διαδικασία καταλογισμού των
φόρων
Κάμψη πολυνομίας και γραφειοκρατίας
Απλοποίηση κανονιστικού πλαισίου
Κατάργηση μη αποδοτικών φόρων
Απλοποίηση περιεχομένου φόρων, εκλογίκευση ορολογίας
Σαφήνεια στην πρωτογενή και δευτερογενή νομολογία
Εύκολη πρόσβαση στη φορολογικά νομοθεσία
Απαλοιφή κενών και ελλείψεων στη φορολογική νομοθεσία
Απαγκίστρωση από αναχρονιστικές τυπολατρικές αγκυλώσεις,
του τύπου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
Απαλλαγή όλων των βασικών φορολογικών νομοθετημάτων από
την διασύνδεσή τους με τον ΚΒΣ (π.χ. σχετικά άρθρα του Ν
2238/94 ΚΦΕ)
Επάρκεια και αξιοπιστία φορολογικών υπηρεσιών
Είσπραξη φόρων με μικρότερο κόστος και ελάχιστη όχληση
φορολογουμένων
Ελαχιστοποίηση
φορολογικού
κενού
(φοροδιαφυγή,
φοροαποφυγή, σκιώδης οικονομία)
Φορολογικό βάρος με ελάχιστη παραμορφωτική επίδραση στις
αποφάσεις επενδυτών και καταναλωτών.

•

•

Θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών για την διαρκή
αξιολόγηση της εύρυθμης λειτουργίας του φορολογικού
συστήματος
Φορολογικό βάρος ανάλογο του παραγομένου εγχώριου
προϊόντος

Σταθερότητα
Κορυφαίος παράγων στη διαμόρφωση ευνοϊκού για επενδύσεις περιβάλλοντος,
αξιολογείται η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος, για εύλογο χρονικό
διάστημα, για την διευκόλυνση του οικονομικού προγραμματισμού επιχειρήσεων
και νοικοκυριών
•
•

•
•
•
•

Κατάργηση αιφνιδιαστικών, αλλαγών φορολογικού συστήματος
Σταθερότητα συντελεστών φορολογίας για διάστημα όχι
μικρότερο
των
5
ετών,
περιλαμβανομένων
και
των
αντικειμενικών αξιών ακινήτων
Κατάργηση επαναλαμβανόμενων έκτακτων ειδικών εισφορών
Αποφυγή αναδρομικής ισχύος φορολογήσεις (όχι μία χρήση
πίσω)
Ελαχιστοποίηση
φορολογικής
μνήμης,
τήρηση
χρόνου
παραγραφής
Ένας -το πολύ- Φορολογικός Νόμος κάθε έτος

