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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το 9ο ATHENS TAX FORUM έκλεισε με ιδιαίτερη επιτυχία τις εργασίες του στις 17 

Απριλίου 2013,  ξεπερνώντας κατά πολύ τις προσδοκίες των Οργανωτών και των 

απαιτητικών Συνέδρων, που πήραν μέρος. Δικαίως η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει 

αναδειχθεί σε κορυφαίο θεσμό κάθε χρόνο, στο είδος της. 

Σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη δημοσιονομική περίοδο, με αλλεπάλληλα αυστηρά μέτρα 

λιτότητας και με τη φορολογία να βρίσκεται στο επίκεντρο αναζήτησης «σοφών» 

πολιτικών αποφάσεων, η θετική παρουσία και ενέργεια του ποιοτικού και επίκαιρου 

αυτού Συνεδρίου, έδωσαν το στίγμα των στόχων του. 

Δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστούν απόψεις, θέσεις και προτάσεις από εκπροσώπους 

της  αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας και της επιχειρηματικής κοινότητας, αναφορικά με την 

ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης που σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη, με 

τελικό στόχο τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης. Την ανάδειξή της 

υπηρεσίας αυτής σε αξιόπιστο μηχανισμό προστασίας της φορολογικής βάσης, 

εμπνευσμένη από καθαρά επιχειρηματικό μοντέλο ημιαυτόνομης λειτουργίας και 

βασιζόμενη στην τακτική της έγκαιρης παρέμβασης και διαφοροποίησης, αλλά και με 

διαρκή ενθάρρυνση της βιώσιμης συμμόρφωσης των φορολογουμένων.  

Το 9o TAX FORUM, πέραν από την συμμετοχή των διακεκριμένων ομιλητών, μεταξύ των 

οποίων και ο Key note Speaker κ. Chris Sanger  (Ernst Young UK), τίμησαν με την 

παρουσία τους, ο τιμώμενος Ομιλητής Υφυπουργός Οικονομικών κ. Μαυραγάνης, ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 

Εσόδων κ. Θεοχάρης, καθώς και ο εκπρόσωπος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,  

Καθηγητής κ. Σταθάκης. 

Το προϊόν του Συνεδρίου, με τη μορφή χρήσιμων διαπιστώσεων και αξιοποιήσιμων 

συμπερασμάτων, συνοψίζεται στο παρόν ΥΠΟΜΝΗΜΑ και τίθενται κατά πρώτον υπόψη 

του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Μαυραγάνη,  συνοδευόμενο από τον παλμό ανησυχίας που 

εξέπεμψαν με σαφήνεια οι Σύνεδροι, για λογαριασμό της επιχειρηματικής κοινότητας 

και των νοικοκυριών που δοκιμάζονται. 
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Πρόκειται για ηχηρό μήνυμα αγωνίας, με έντονο το στοιχείο της προειδοποίησης,  ότι η 

φοροδοτική ικανότητα των συνεπών φορολογουμένων, έχει ξεπεράσει για πολύ τα όρια 

της αντοχής των: καιρός δε είναι πλέον, για ευρηματικά μέτρα οικονομικής ανάπτυξης, 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας  θέσεων εργασίας.  

Η Φορολογική Επιτροπή δηλώνει ταυτόχρονα έτοιμη, να βοηθήσει με το κύρος την 
εξειδίκευση και τον εθελοντισμό των μελών της τον κ. Μαυραγάνη, στο δύσκολο 
εγχείρημα της στοχευμένης ολοκλήρωσης της φορολογικής μεταρρύθμισης. 
 
 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ  

(Α)  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΑΜΑ και ΑΡΧΕΣ)  

I. Κριτήρια ποιότητας σύγχρονου  και ανταγωνιστικού Φορολογικού 

Συστήματος  

• ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

• ΚΑΝΟΝΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

II. Προφίλ της νέας Ημιαυτόνομης Φορολογικής Διοίκησης 

• ΔΙΑΚΡΙΤΟΙ ΡΟΛΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ  

• «ΕΞΥΠΝΑ» ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

III. Βαρύτητα στη Βιώσιμη Φορολογική Συμμόρφωση  

• ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

• ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΟ ΔΙΑ-ΑΠΟ –ΦΥΓΗΣ 

• ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

IV. Φορολογία σε κλίμα συντονισμένης Ανάσπτυξης 

• ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

(Β) ΜΕΤΩΠΑ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ και ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

• Συντελεστές Φορολογίας 

• Έμμεσοι Φόροι 

• Ενδο-Ομιλικές Συναλλαγές 

• Φορολογικοί Έλεγχοι – Παραγωγικότητα  Δαπανών 

• Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας 

• Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 

• Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος  

• Φοροδιαφυγή – Παραοικονομία -Διεύρυνση Φορολογικής Βάσης 
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(Α)  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΑΜΑ και ΑΡΧΕΣ)  

Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  
 

• Εισπρακτική  

Να εξασφαλίζει τα απαραίτητα έσοδα, για την λειτουργία του κράτους, την 

παραγωγή δημόσιων αγαθών / υπηρεσιών και τη λειτουργική υποδομή για το 

σχεδιασμό και εκτέλεση της εκάστοτε φορολογικής πολιτικής. 

 

• Αναδιανεμητική   

Να λειτουργεί ως μηχανισμός εφαρμογής δίκαιης και αλληλέγγυας κατανομής 

φορολογικού βάρους στα μέρη της κοινωνίας, με εξασφάλιση οριζόντιας και 

κάθετης φορολογικής ισότητας. 

• Ρυθμιστική 

Να εξυπηρετεί την δημιουργία κοινωνικά δίκαιων και βιώσιμων συνθηκών σε 

όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής (οικονομία, πολιτισμός, υγεία κ.λ.π.), με 

τη θεσμοθέτηση διαφανών κινήτρων και μηχανισμών καταστολής (ΝΑΙ στα 

χρήσιμα OΧΙ στα επιβλαβή). 

• Αναπτυξιακή 

Να εξυπηρετεί, φορολογικούς κανόνες, προηγμένης μορφής για την ενίσχυση 

των πολλαπλασιαστών επένδυσης και κατανάλωσης και τη διαμόρφωση φιλικού 

για το περιβάλλον, «επιχειρείν». 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 

• Δικαιοσύνη 

� Δίκαιη κατανομή φορολογικού βάρους, ανάλογα με τη φοροδοτική 

ικανότητα  Φορολογικό βάρος αντάξιο παρεχομένων δημόσιων αγαθών και 

υπηρεσιών  

� Διαφάνεια, ακρίβεια, ορθότητα, «ανεμπόδιστη» προσφυγή στη δικαιοσύνη 

� Φορολογική νομοθεσία με εύκολη πρόσβαση, χωρίς ελλείψεις και κενά 

� Δίκαιοι, χωρίς αντιοικονομικούς συμβιβασμούς, φορολογικοί έλεγχοι 

� Αμεροληψία, ευθυκρισία στη διευθέτηση των φορολογικών διαφορών 

� Το κράτος πρώτα το «καλό παράδειγμα» 

� Απόλυτος σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας και το βάρος απόδειξης 

� Όχι καταχρηστική παρέμβαση της κρατικής εξουσίας  

� Ρεαλιστική αντιμετώπιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων  

� Εύλογη προθεσμία για την άσκηση προσφυγής (ανέρχεται πλέον σε 30 

ημέρες) 

� Εξασφάλιση λειτουργικότητας Επιτροπής του Αρ. 70Α. 

� Χρυσή τομή στην επιτάχυνση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων 

 

• Ισονομία 

� Ισόρροπη φορολόγηση εισοδημάτων /εργασίας /κεφαλαίου κατανάλωσης 
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� Επίκεντρο και η εξυπηρέτηση του φορολογουμένου 

� Εγγύηση ισόνομης (οριζόντιας / κάθετης) φορολογικής ισότητας 

εισοδήματος  

� Φορολογούμενος, συνεργάτης και όχι υφιστάμενος σε σχέση ιεραρχίας 

 

• Αποτελεσματικότητα 

� Σταθερότητα σε λογικό ορίζοντα, διαφάνεια, αξιοπιστία 

� Βεβαίωση και Είσπραξη των φόρων, με το μικρότερο κόστος για το κράτος 

και  τη λιγότερη διοικητική επιβάρυνση των φορολογουμένων 

� Σύγχρονη και αποτελεσματική δομή φορολογικών υπηρεσιών 

� Συνετή χρήση έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου  

� Να εξασφαλίζει εναρμονισμένη αύξηση φόρων με την αύξηση της 

οικονομικής  ανάπτυξης και του ΑΕΠ 

� Άριστη αναλογία έμμεσων και άμεσων φόρων  

� Ελαχιστοποίηση του φορολογικού «κενού»  (Φοροδιαφυγή-Παραοικονομία) 

� Απολύτως απαραίτητες φορολογικές εξαιρέσεις, όλες μέσα από τον 

 προϋπολογισμό 

� Τελειοποίηση του ΚΦΑΣ, αξιοποίηση πλεονεκτημάτων έναντι προηγούμενου 

ΚΒΣ 

� Εύλογος αριθμός διαφορετικών τύπων φόρων 

� Έλεγχος απόκλισης πραγματικού μετά τον έλεγχο, από νομικό συντελεστή 

 φορολογίας 

� Ευφυής κωδικοποίηση φορολογικού νομικού πλαισίου (Εισοδήματος, 

 Φορολογίας)  

 

ΙΙ . ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΜΙ-ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 

• Διακριτοί ρόλοι Νομοθετικής και Εκτελεστικής Εξουσίας 

� Ημιαυτόνομη Φορολογική διοίκηση – Γενική Γραμματεία εσόδων  

� Ανάγκη αποκατάστασης του κύρους και της αξιοπιστίας της πολιτικής 

οικογένειας στη εύρυθμη λειτουργία του φορολογικού συστήματος 

� Ευφυΐα , καινοτομία, εναλλακτική σκέψη, τεχνοκρατική αντίληψη, απόρριψη 

του πολιτικού κόστους 

� Αρχές εκτίμησης «κινδύνου» –  έλεγχος  «μεγάλου πλούτου» 

� Ήθος, λογοδοσία και όχι ολιγωρία διακυβέρνησης και πολιτικού συστήματος 

� Ανάγκη χρηστής συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα για τη 

διαμόρφωση και λειτουργία σωστών φορολογικών πολιτικών, σε πλαίσια 

χρηστής διοίκησης, αλλά και βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης των 

πολιτών. 

 

• «Έξυπνα» Αναδιοργανωμένη Φορολογική Διοίκηση 

� Αποτελεσματική Λειτουργικότητα – Συμμετοχή-Διαφοροποίηση –Καινοτομία 

� Δικαιοσύνη -Επιχειρηματικό πνεύμα 

� Διεθνής σχέσεις και επικοινωνία 
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� Εκπαιδευμένο και ικανό Προσωπικό -Διαφάνεια και  Λογοδοσία 

� Δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας 

� Έλεγχοι και εισπράξεις στα «χέρια» του δημόσιου τομέα 

� Απεμπλοκή από μη φορολογικές  εργασίες 

� Αλλαγές συμβατές με το πνεύμα αναδιοργάνωσης Δομών /Υπηρεσιών όλων 

των  Υπουργείων 

 

ΙΙΙ.    ΒΙΩΣΙΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

• Μείωση διαχειριστικού Κόστους  

� Ηλεκτρονική βάση Ακίνητης Περιουσίας  ( τρέχουσες εμπορικές αξίες) 

� Λογισμικό για την εφαρμογή του συστήματος Φορολογικής Διοίκησης και 

Υπηρεσίες προς πολίτες 

� Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 

� Κωδικοποίηση σύνθετων και ποικιλόμορφων τιμολογιακών περιγραφών στο 

μέτρο του δυνατού   

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

• Μάχη κατά φοροδιαφυγής  - φόρο αποφυγής- παραοικονομίας 

1. Πάγωμα λογαριασμών (καταστάσεις οικονομικού εγκλήματος και 

φοροδιαφυγής) 

2. Άρση τραπεζικού απορρήτου, σε φοροδιαφυγή- διαφθορά 

3. Συντονισμένες Δράσεις κατά διαφθοράς και παραοικονομίας 

4. «Επίθεση» σε φορολογικούς παραδείσους και υπεράκτια οικονομία 

5. Ανταλλαγή Τραπεζικών Δεδομένων 

6. Σύνδεση με άλλα Υπουργεία / Εκπαίδευση 

7. Πρόσβαση σε βάσεις πληροφοριών ( οικονομικό προφίλ ελεγχόμενων) 

8. Πλατφόρμα χρηστής διοίκησης – Θέσπιση Ειδικής Ανεξάρτητης Αρχής 

9. Δράση κατά της διαφθοράς και του επιθετικού φορολογικού 

ανταγωνισμού 

 

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

• Φορολογικοί Έλεγχοι 

1. Εκλογίκευση Φορολογικών ελέγχων 

2. Ορθολογική εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων έμμεσων τεχνικών 

ελέγχων 

3. Δίκαιη κατανομή βάρους απόδειξης  

4. Ουσιαστική παροχή δικαιώματος ανταπόδειξης του φορολογουμένου  

5. Έλεγχοι με κριτήρια επικινδυνότητας και εκ του μακρόθεν 

6. Αποκατάσταση εμπιστοσύνης Κράτους και Πολιτών 

7. Όχι παλινδρόμηση χρόνου παραγραφής Δικαιώματος Δημοσίου 

8. ΣΤΟΠ οι περιοδικές φορολογικές «αμνηστίες» 
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IV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΡΥΘΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ 

Αρχές και κανόνες 

1. Η βιώσιμη φορολογική συμμόρφωση, καταλύτης σύνδεσης επιχειρηματικής  

ευκαιρίας και κοινωνικής ευθύνης 

2. Φορολογικό βάρος με την ελάχιστη παραμορφωτική επίδραση στην 

προτεραιότητα των αποφάσεων των οικονομούντων προσώπων  

3. ΟΧΙ αστοχίες Προϋπολογισμών που οδηγούν σε καθυστέρηση διαρθρωτικών 

μεταβολών 

4. Ορθολογική εκτίμηση «μοναδιαίας ελαστικότητας»  (στην εκτίμηση 

προβλεπόμενων εσόδων από αύξηση συντελεστών φορολογίας)  

5. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας / Αντικειμενικές Αξίες από «μηδενική βάση», 

λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς και τις (τρέχουσες εμπορικές αξίες) 

6. Επιχειρηματική αξιοποίηση της Κρατικής Περιουσίας, για την δημιουργία «μη 

φορολογικών εσόδων» 

 

Φορολογία και ανάπτυξη 

1. Αποσαφήνιση φορολογικών Κινήτρων, Εμπιστοσύνη, Εξωστρέφεια, Καινοτομία 

2. Σχεδιασμός νέων λειτουργικών Κώδικων Φορολογικής Διαδικασίας και 

Εισοδήματος 

3. Σταθερότητα φορολογικού πλαισίου, ανταγωνιστικοί φορολογικοί συντελεστές 

4. Σχεδιασμός Ποινολόγιου παραβατικών συμπεριφορών (αναλογικότητα- 

ταμειακό  αντίκρισμα-αντικειμενικότητα) 

5. Φορολογικά μέτρα με στόχο τη βελτίωση της αγοράς των ακινήτων, απαραίτητη 

συνθήκη για ανάπτυξη. 

6. Αποφυγή επαναφορολόγησης των ακινήτων 

 

Φορολογία και κοινωνικά υπεύθυνη διακυβέρνηση 

1. Επάρκεια, αξιοπιστία και λειτουργικότητα  υπηρεσιακών ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ – 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ουσιαστική, μη προσχηματική στο νομοπαρασκευαστική φάση 

3. Αποφυγή «Διπλής ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ» 

4. Κατάργηση πληθώρας μη ανταποδοτικών φόρων. 

5. Η παρέμβαση της ΤΡΟΙΚΑ, με την σκληρή λιτότητα, κόντρα στις αρχές της 

κοινωνικής υπευθυνότητας και συνοχής 

 

(Β)  ΜΕΤΩΠΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Μείωση μέγιστου συντελεστή φορολογίας  φυσικών προσώπων  (30%) 

2. Μείωση φορολογίας εταιριών και φυσικών προσώπων (εταιρικός 15%)  

 

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 

1. Επανεξέταση αποδοτικότητας του ΕΦΚ σε μη αλκοολούχα, καπνό κ.λ.π.  

2. Μείωση ΦΠΑ στην Εστίαση (23% στο 13%)  

3. Διόρθωση Ειδικού Φόρου Καυσίμων (Θέρμανση) 
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ΕΝΔΟ-ΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

1. Αποσαφήνιση έννοιας «επιρροής» στις Ένδοομιλικές Συναλλαγές 

2. Οδηγίες εφαρμογής θεσμού ΑΡΑs στην Ελλάδα, με διεθνή πρακτική 

3. Εφαρμογή νέου νομικού πλαισίου Transfer Pricing (Ν4110/2013)  για ΟΛΕΣ τις 

ανοικτές χρήσεις (απεμπλοκή από το ΥΠΑΝ, με το άλλοθι της στατιστικής 

σκοπιμότητας) 

4. Άμεση έκδοση των προβλεπομένων Υπουργικών Αποφάσεων για την ομαλή 

εφαρμογή των διατάξεων αναφορικά με τον έλεγχο του Transfer Pricing.  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ |ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

1. Διεύρυνση αναγνώρισης δαπανών έρευνας και τεχνολογίας  

2. Μείωση της προκαταβολής για προσφυγές στο 15% 

3. Καταβολή φόρων εισοδήματος στο χρόνο κτήσης και όχι προκαταβολικά 

4. Φορολόγηση κερδών σε επίπεδο ομίλου (group taxation) 

5. Ενεργοποίηση λογισμικού ELENXIS και αναβάθμιση TAXIS 

6. Μέτρα αποτελεσματικής εφαρμογής Πιστοποιητικού Νόμιμων Ελεγκτών  

7. Συνέπεια και αυτοματοποίηση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου  

(απόδοση ΦΠΑ στο χρόνο είσπραξης) 

8. Βελτίωση ολικής ποιότητας του Φορολογικού Συστήματος και όχι «άλλοθι»,  

ευρηματικού τύπου, μόνο για την κάλυψη αδυναμιών των φορολογικών  

εισπρακτικών μηχανισμών 

9. Υπουργικές Αποφάσεις «συμπεριφοράς», για τον φορολογικό έλεγχο  

συνεργειών, για την προβολή επωνύμων προϊόντων εντός Μεγάλων 

Καταστημάτων Λιανικής (SMs). 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

1. Εξαίρεση διανεμητικών κέντρων από το τέλος μέσω ΔΕΗ  

2. Κοινωνικά δίκαιοι Φόροι Ακινήτων – συσχέτιση με το παραγόμενο εισόδημα  

3. Κατάργηση ΦΑΠ σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική  

λειτουργία 

4. Μη φορολόγηση αδρανών αγροτεμαχίων – χέρσων   

5. Ευνοϊκότερη μεταχείριση Συνταξιούχων Αγροτών (φορολογία αγροτεμαχίων)  

6. Μείωση φόρων μεταβίβασης ακινήτων 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

1. Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας θα πρέπει να αποτελέσει ένα σύγχρονο,  

εύχρηστο και λειτουργικό νομοθέτημα, το οποίο να περιλαμβάνει τις διαδικαστικές 

διατάξεις από τις κύριες φορολογίες, έτσι ώστε ο φορολογούμενος, καταφεύγοντας 

σε ένα ενιαίο κείμενο, να μπορεί να γνωρίζει με σαφή τρόπο τις υποχρεώσεις του, 

αλλά  και τις κυρώσεις που συνεπάγεται η μη τήρηση των υποχρεώσεων. 

 

2. Ταυτόχρονα όμως, όπου είναι απαραίτητο, θα πρέπει να συμπληρώνεται με  

δευτερογενή εκτελεστική νομοθεσία, έτσι ώστε να υπηρετείται η ασφάλεια του 

δικαίου και να μην παρέχεται διακριτική ευχέρεια στη Διοίκηση, για αυθαίρετη 

ερμηνεία των διατάξεων και των διαδικασιών. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

1. Αρχές αξιολόγησης της «εκπτωτικότητας» και της «παραγωγικότητας» των 

δαπανών, στη φάση του φορολογικού ελέγχου.  

2. Σεβασμός του ρόλου του επιχειρηματία, ως μόνου αρμόδιου να αποφασίζει για 

τη σκοπιμότητα της δαπάνης (Ορθοτόμηση της έννοιας «παραγωγικότητα»)  

3. Ευρηματικές και όχι στενόκαρδες εισπρακτικές φορολογικές πολιτικές, που 

προκαλούν σύγχυση, ανασφάλεια και αίσθημα αδικίας, ενώ ευνοούν όσους 

ρέπουν στη φοροδιαφυγή και την  παραοικονομία.  

4. Αποφυγή της αρχής «ισοδύναμου αποτελέσματος» στην αντιμετώπιση δίκαιων 

αιτημάτων  

5. Έμφαση στη μείωση του φορολογικού βάρους της εργασίας  

6. Κατάργηση των ΜΟΝΙΜΩΝ εκτάκτων εισφορών και αλληλεγγύης 

7. Εισηγήσεις σε νομοπαρασκευαστικό επίπεδο, με τεκμηριωμένη την έννοια της 

ανταποδοτικότητας, για την επιλογή φοροεισπρακτικών μέτρων 

8. Εκσυγχρονισμός και εκλογίκευση ποινολογίου  

 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ – ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

1. Αποτελεσματική πάταξη φοροδιαφυγής και παραοικονομίας (Δεξαμενή €15 δις) 

2. Στοχοθεσία, αποτελεσματικός έλεγχος, αναβάθμιση προσωπικού, αναμόρφωση 

ποινολογίου, απλοποίηση διαδικασιών 

3. Μέριμνα για τη δίκαιη εφαρμογή του άρθρου 51 Α ΚΦΕ και κατανομή του 

βάρους απόδειξης για συναλλαγές με χώρες «προνομιακού φορολογικού 

καθεστώτος»  

4. Σωστή προσέγγιση της έννοιας της «φορολογικής κατοικίας» 

5. Επίθεση στην «παράκτια» παραοικονομία σε εναρμόνιση με τις σχετικές 

πλατφόρμες χρηστής διοίκησης της Ε.Ε. (Σχετική πλατφόρμα «χρηστής 

διοίκησης της Commission) 

6. Εμπεριστατωμένη αξιολόγηση επιπτώσεων σχεδιαζόμενης φορολογίας 

Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών στην πραγματική οικονομία και την ανάπτυξη 

7. Πλήρης αξιοποίηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην υπηρεσία αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής 


