ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ -ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ 12ου ATHENS TAX FORUM
ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ - ΜΑΡΣΙΟ 2016
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΕΙΑΓΨΓΗ
Με δεδομένη την βαθιά ύφεση, τη γονατισμένη ενεργό ζήτηση, αλλά και την επιτακτική
ανάγκη επιλογής εναλλακτικών δημοσιονομικών ισοδυνάμων της ατελέσφορης
υπερφορολόγησης, με ηπιότερες υφεσιακές και κοινωνικές συνέπειες, η θεματολογία του
12ου Athens Tax Forum, προσέφερε άριστη ευκαιρία να παρουσιαστούν προς συζήτηση
θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος, όπως:
o
o
o
o

Η aποδοτικότητα διοικητικής δικαιοσύνης και ασφάλεια δικαίου
Η ανάγκη κατά pareto αριστοποίησης των φορολογικών επιλογών
Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, παραοικονομίας
Ο αναπτυξιακός νόμος, με αρχιτεκτονική προσέλκυσης υπεύθυνων επενδύσεων

Διακεκριμένοι ομιλητές, παρουσίασαν εισηγήσεις και μοιράστηκαν απόψεις με ένα
καταρτισμένο και απαιτητικό συνεδριακό κοινό, σε θέματα καλής φορολογικής
διακυβέρνησης, ενόψει των
σχεδιαζόμενων παραμετρικών αλλά και διαρθρωτικών
φορολογικών μέτρων, με απώτερο σκοπό τη δημοσιονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη.
Σο υνέδριο, παρακολούθησαν πάνω από 400 σύνεδροι, όπου με την ενεργό παρουσία του
Αναπληρωτή Τπουργού κ. Σρύφωνα Αλεξιάδη, του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΔΕ κ. Γεώργιου
Πιτσιλή, του Διευθυντή Εφαρμογής Άμεσης Υορολογίας κ. Ευθύμιου αΐτη, δόθηκε η
ευκαιρία να εξελιχθεί εποικοδομητικός διάλογος και να αναδειχθούν επισημάνσεις και τεχνικές
εισηγήσεις, για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του φορολογικού μας συστήματος.
Ηχηρό ήταν το μήνυμα που ανέδειξε η επιχειρηματική κοινότητα στο σχετικό debate, μεστό
σε ανησυχία και ανασφάλεια, ενόψει των εκκρεμούντων θεμάτων, που συντηρούν την
επενδυτική, επιχειρηματική και καταναλωτική απραξία.
Η Υορολογική Επιτροπή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, για μία ακόμη
φορά έδειξε ότι μπορεί να είναι κοντά στον αρμόδιο Τπουργό και τον Γενικό Γραμματέα, στο
δύσκολο έργο ολοκλήρωσης της φορολογικής μεταρρύθμισης.
ΑΝΑΛΤΗ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
1. ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ / ΑΥΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤ
κεπτικό
Για μία ακόμη φορά, έγινε προβολή της επιτακτικής ανάγκης, όπως βελτιωθεί η
αποδοτικότητα της φορολογικής δικαιοσύνης, σε πλαίσιο τήρησης των συνταγματικών
εγγυήσεων και της ασφάλειας δικαίου, από πλευράς πηγής δικαίου και αυτόνομης έννομης
τάξης.

Πρωτεύων στόχος, η ανεμπόδιστη προσφυγή των φορολογουμένων στη δικαστική
προστασία, η εξασφάλιση εύρυθμης προδικαστικής διαδρομής, η εύρυθμη λειτουργία και η
ταχεία απονομή διοικητικής δικαιοσύνης και ασφάλεια δικαίου
Επισημάνσεις / Εισηγήσεις
Ρυθμός απονομής της δικαιοσύνης
Παρά την αισθητή βελτίωση στη μείωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων στα
διοικητικά δικαστήρια τα τελευταία τέσσερα χρόνια (από την εφαρμογή του ν. 3900/2010),
εντούτοις απαιτείται επιτάχυνση του ρυθμού απονομής της δικαιοσύνης έτι περισσότερο,
χωρίς περαιτέρω έκπτωση των δικονομικών δικαιωμάτων, ώστε να αποκτήσει ο
φορολογούμενος την απαραίτητη εμπιστοσύνη στην άμεση και αποτελεσματική δικαστική
προστασία.
Αποτελεσματικότητα ενδικοφανούς προσφυγής
οβαρές ήταν οι επιφυλάξεις που εκφράστηκαν για τη μέχρι σήμερα αποτελεσματικότητα της
διαδικασίας ενδικοφανούς προσφυγής, με δεδομένο ότι μικρό σχετικά ποσοστό των
εκκρεμών υποθέσεων (περίπου το 50%), εξετάζονται επί της ουσίας, ενώ μεταξύ αυτών
ελάχιστο μόνο ποσοστό αυτών γίνεται δεκτό.
Εναλλακτικά, προτάθηκε η αξιοποίηση του θεσμού της διαιτησίας, ο οποίος ήδη
προβλέπεται νομοθετικά.
Διοικητικές κυρώσεις του ΚΥΔ
Από πεπειραμένο διευθυντικό στέλεχος του ΤΠΟΙΟ, έγινε χρήσιμη σεμιναριακού χαρακτήρα,
ενημερωτική ανάπτυξη των διοικητικών κυρώσεων του ΚΥΔ, με ειδική αναφορά στην
ορθολογικότερη αντίληψη που διέπει το σύστημα κυρώσεων. Προβλέπονται ήπιες κυρώσεις
σε περίπτωση τυπικών παραβάσεων, προοπτική που εξυπηρετεί την απλότητα, τη διαφάνεια,
την αποσυμφόρηση των υποθέσεων που οδηγούνται στα δικαστήρια, αλλά και την
αποτελεσματικότητα των ποινών.
Δήλωση «πόθεν έσχες»
Έγινε διεξοδική ενημέρωση αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν
έσχες», σε πολλαπλές σελίδες με πίνακες για εκατοντάδες κωδικούς.
Επισημάνθηκε η επέκταση της υποχρέωσης σε πλήθος προσώπων της ιδιωτικής
οικονομίας, με εξαιρετικά διευρυμένη δέσμη πληροφοριών προς συμπλήρωση, που
προεξοφλείται ότι θα αποτελέσουν και βάση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.
Αναφέρθηκαν και οι ανάλογες αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αλλά
και η συσχέτιση με τις νέες ποινικές κυρώσεις περί φοροδιαφυγής.
(2) ΤΠΕΡΜΕΣΡΟ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΡΟ Ε ΣΟΦΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΗΓΕ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ
κεπτικό
Ομόφωνη ήταν η διαπίστωση ότι τα φορολογικά μέτρα που έχουν ληφθεί στην περίοδο της
βαθιάς οικονομικής κρίσης (παραμετρικά ή και διαρθρωτικά), έχουν αποδειχθεί ασύμφορα,
αντικοινωνικά και ανεδαφικά, χωρίς να ανταποκρίνονται ως όφειλαν, σε οριακή αύξηση/
αναβάθμιση των δημόσιων αγαθών / υπηρεσιών και στην αρχή της ανταποδοτικότητας.
Αντιθέτως φέρονται να εντάσσονται στο πλαίσιο έμμονης εφαρμογής μίας ασφυκτικής
φορολογικής πολιτικής, που είναι εγκλωβισμένη στη μονόπλευρη αύξηση των δημοσίων

εσόδων, με υπέρμετρο βάρος σε μόνιμες στοχοποιημένες πηγές εισοδήματος (ΕργασίαΑκίνητη Περιουσία).
Επισημάνσεις / Εισηγήσεις
Ατελέσφορη η υπέρ-φορολόγηση
Εκ του αποτελέσματος η πολιτική αυτή έχει αποτύχει, αφού έχουμε φθάσει στο «ελληνικό
παράδοξο», η αύξηση της φορολογίας να οδηγεί σε μείωση των φορολογικών εσόδων.
Ωστόσο η μείωση των φορολογικών συντελεστών, δεν αποτελεί αναγκαία και ικανή
συνθήκη, αλλά μόνο αναγκαία, γεγονός που ανατρέπει τη συγκριτική σημασία του
ισχυρισμού, ότι και «στο παρελθόν είχαμε μείωση συντελεστών αλλά και τότε τα έσοδα είχαν
κάμψη».
Έννοια διεύρυνσης φορολογικής βάσης
αφής ήταν η εκτίμηση, ότι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης δεν πρέπει να αναζητάται
μονομερώς στο πεδίο κατάργησης των απαλλαγών ή με την ευρηματική φορολόγηση νέων
συναλλαγών (π.χ. φορολόγηση τραπεζικών συναλλαγών, υπηρεσίες συνδρομητικών
καναλιών TV, φορολόγηση οίνου).
Η ορθή δράση για τη βιώσιμη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, θα περιελάμβανε την
πάταξη φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, την επιστροφή μη φορολογηθέντων καταθέσεων
εξωτερικού, αλλά και την αύξηση των εισοδημάτων μέσω του κύκλου της ανάπτυξης.
Η σχεδιαζόμενη κάλυψη του πιθανολογούμενου δημοσιονομικού κενού, με κοστολογημένη
αναδιάταξη της κλίμακας φορολογίας των μισθωτών και συνταξιούχων, θα αποτελέσει για
μία ακόμη φορά αντικοινωνική και αντιαναπτυξιακή παρέμβαση.
Αξιοποίηση κρατικής περιουσίας
Για να υπάρξει σημαντική ανακούφιση στα δημόσια έσοδα, επιβάλλεται η επίσπευση
αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας (3 δις η πρόβλεψη του ΣΑΙΠΕΔ για το 2016).
(3) ΥΟΡΟΔΙΑΥΤΓΗ- ΥΟΡΟΑΠΟΥΓΤΓΗ, ΠΡΟΨΘΗΜΕΝΕ ΜΕΘΔΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΓΦΡΟΝΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ
κεπτικό
υζητήθηκαν οι λόγοι που συντηρούν και «προστατεύουν» τις έκνομες πρακτικές
συμπεριφοράς στη φορολογία, μεταξύ αυτών με σημαντική συμμετοχή, οι υψηλοί
φορολογικοί συντελεστές, η συστημική αδυναμία διασταύρωσης και επαλήθευσης, η
αναποτελεσματικότητα του ποινολογίου, οι συνθήκες της ίδιας της ύφεσης, ακόμη σε ικανό
βαθμό και τάση αποφυγής ανάληψης πολιτικού κόστους.
Προέκυψε σα ζητούμενο η ουσιαστική πρόοδος με τολμηρά νέα μέτρα και αποτελεσματικά
«εργαλεία» (όπως η ψηφιακή τεχνολογία), για τη διεύρυνση της εγχώριας και εθνικής
φορολογικής βάσης, με παρονομαστή τη βιώσιμη εθελοντική φορολογική συμμόρφωση.
υμπεριφορά που καταρρίπτει το νοσηρό κλίμα μίας κοινωνικά αποδεκτής απαξίωσης
κράτους και θεσμών («εδώ είναι Ελλάδα.., όλοι το ίδιο κάνουν»).

Επισημάνσεις / Εισηγήσεις
Ηλεκτρονικές υναλλαγές / Πλαστικό Φρήμα
Με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχουν κατατεθεί σχετικά νομοσχέδια, οι τοποθετήσεις των
ομιλητών, περιορίστηκαν σε ορισμένα κομβικά σημεία, που θα πρέπει η Κυβέρνηση να λάβει
υπόψη στο νομοπαρασκευαστικό έργο και τη σχετική διαβούλευση.
o
o
o
o
o
o

o
o

Πώς μπορεί ρεαλιστικά να οριστεί το όριο των συναλλαγών με χαρτονομίσματα
Να ληφθούν υπόψη, όλα τα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν (τεχνικά,
οικονομικά, λειτουργικά) στην ολοκληρωτική εφαρμογή τους
Ποια προβλήματα και ποιοι αρνητικοί συνειρμοί μπορεί να υπάρξουν από τον
εγκλωβισμό των διαθεσίμων των πολιτών στις τράπεζες
Επιτακτική ανάγκη άρσης των capital controls, λόγω αρνητικής επίδρασης στη
ενεργό ζήτηση
Να ληφθούν υπόψη και τα «διδάγματα» από τη μέχρι τώρα εφαρμογή των
capital controls στον τομέα πάταξης της φοροδιαφυγής και οι άυλες συνέπειες
Σο project ψηφιακή οικονομία- πλαστικό χρήμα φαίνεται να υποστηρίζεται από
την επιχειρηματική κοινότητα, ωστόσο αρκεί να εφαρμοστεί με ορθολογιστική
αποτίμηση της τελικής ωφέλειας
ημαντικό να μη ληφθεί ως «ευκαιρία», για βάση πρόσθετης φορολογίας (π.χ.
φόρος στις τραπεζικές συναλλαγές ακόμη και των ΑΣΜs)
ημαντικός παράγων για αξιολόγηση, είναι τα ενδεχόμενα αντικίνητρα από την
φορολόγηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών ή και του κόστους εγκατάστασης
των συστημάτων (υσκευές- Λογισμικό).

Ο ρόλος της ΓΓΔΕ
Με την παρουσία του νέου Γενικού Γραμματέα και την αναφορά του στο νέο ρόλο της ΓΓΔΕ,
για ακόμη μια φορά η επιχειρηματική κοινότητα έδωσε το στίγμα της ΓΓΔΕ – με τη μορφή
ενισχυμένης δικαιοδοτικής αρχής – ταγμένης στην υπηρεσία βεβαίωσης και είσπραξης των
φόρων, αλλά και εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, με ανεξάρτητη λειτουργία υψηλών
στάνταρντς επαγγελματισμού (Καλό μοντέλο για αξιολόγηση το Υινλανδικό).
Δυναμικά δημοσιονομικά «ισοδύναμα»
Σονίστηκε η ανάγκη, οι εναλλακτικές λύσεις για τους δημοσιονομικούς στόχους, να είναι
σοφά υπολογισμένες και όχι πρόχειρα επιλεγμένες, ώστε να έχουν δυναμική απόδοσης των
στοχευμένων πλεονεκτημάτων. (π.χ. Ειδικός Υόρος στο κρασί - αντί του ΥΚΕ στην ιδιωτική
εκπαίδευση).
Αλλαγή κουλτούρας και εθελοντική συμμόρφωση
Αναγνωρίστηκε ως καινοτόμο μέτρο, στηριζόμενο στην οικονομική συμπεριφορά των
παραγόντων της πραγματικής οικονομίας, που μπορεί να βοηθήσει τη βιώσιμη εθελουσία
φορολογική συμμόρφωση. Καλώς προωθείται συστηματικά η αντίληψη αυτή από τον
Αναπληρωτή Τπουργό κ. Αλεξιάδη.
Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο
Διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για το περιεχόμενό του, τον τρόπο συμπλήρωσης, τις πηγές των
στοιχείων, την αξία των περιουσιακών στοιχείων, την ασφάλεια των φορολογουμένων από
τη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων, αλλά κυρίως σε σχέση με την τελική σκοπιμότητα
της χρήσης του.
Θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική και μη προσχηματική διαβούλευση όταν ετοιμαστεί το
σχετικό νομοσχέδιο, ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι που είναι απαραίτητες για
τη σωστή εφαρμογή του.

ε κάθε περίπτωση, τα ζητούμενα παραμένουν, ότι δεν θα αποτελέσει βάση φορολογίας,
αλλά εργαλείο ελέγχου μεταβολών της περιουσίας (το έχει δηλώσει επανειλημμένα ο
αναπληρωτής Τπουργός), οι δε πληροφορίες θα λαμβάνονται αυτομάτως, από τράπεζες,
ασφαλιστικές εταιρίες, κτηματολόγιο, χρηματιστήριο κ.λ.π.) ώστε να μην χρειάζεται η
«δημόσια» δήλωση εκ μέρους του φορολογουμένου.
(4) Η ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΙΦΕΙΟ ΣΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΝΟΜΟΤ
κεπτικό
Αναγνωρίστηκε ως ιδιαίτερα σημαντική η παρούσα πρόκληση για τη θεσμοθέτηση ενός
νέου επενδυτικού νόμου, που εμφανίζεται μάλιστα με τη μορφή ευκαιρίας, να στηθεί μία
γέφυρα πρόσβασης από την υφεσιακή δύνη στην αναπτυξιακή τροχιά.
Όλοι οι ομιλητές, κατέληξαν ότι θα πρέπει να αναζητηθούν όλες οι πτυχές που μπορούν να
βοηθήσουν στο σχεδιασμό του, ώστε να αποτελέσει ισχυρό μοχλό κινητοποίησης της
επενδυτικής «αδιαφορίας», με μεγάλη συμβολή στο στόχο διαμόρφωσης καινοτόμου,
ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης, οικονομικά αποδοτικού και κοινωνικά δίκαιου.
Καιρός είναι πλέον να πάμε σε ένα απλοποιημένο σχήμα, χωρίς τα λάθη και τα
διατηρούμενα αντικίνητρα του παρελθόντος, με σοφή σύνθεση του αντικειμενικού σκοπού
και επιλογή στρατηγικής και τακτικών υλοποίησης, μέχρι και το επίπεδο μέτρησης των
στοχευμένων αποτελεσμάτων, σε αυστηρό πλαίσιο λογοδοσίας.
Ως πρωτεύον ζήτημα, στο πλαίσιο της ήδη εξελισσόμενης άτυπης διαβούλευσης γύρω από
το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου, κρίθηκε απαραίτητο να πρυτανεύσει η νοοτροπία ότι η
φορολογία είναι ΚΤΡΙΑΡΦΟ και όχι απλώς ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟ εργαλείο για τους υποψήφιους
επενδυτές.
Επισημάνσεις / Εισηγήσεις
Δοκιμασμένες πρακτικές σε χώρες της Ε.Ε.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των μέτρων διαμόρφωσης ενός σταθερού και
ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου, είναι να ληφθούν υπόψη δοκιμασμένες πρακτικές
άλλων χωρών στην Ε.Ε. και όχι μόνο.
Παραδείγματα άλλων χωρών (π.χ. σχετικά πρόσφατα η Ρουμανία) αποδεικνύουν, ότι ακόμη
και σε περιόδους δημοσιονομικής προσαρμογής εν μέσω (διεθνούς) κρίσης είναι εφικτή η
διατήρηση σταθερού, λειτουργικού και ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου.
Μεταφορά / Διατήρηση Υορολογικής Κατοικίας στην Ελλάδα
Μέτρα ενθάρρυνσης εγκατάστασης στη χώρα, επενδύσεων εντάσεως εργασίας, όπως
κέντρα τεχνικής ή διοικητικής υποστήριξης, διεθνών επιχειρήσεων, που θα παρέχουν
φορολογικό πλεονέκτημα.
Ειδικά φορολογικά κίνητρα, που θα εξουδετερώνουν την υπάρχουσα αβεβαιότητα ή έλλειψη
ευελιξίας, με γενναία αναγνώριση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, σύσταση εταιριών Ν.
89/1967 κλπ.
υμβατότητα κινήτρων με το Ευρωπαϊκό Κατεστημένο
Να υπάρξει παράλληλη αναζήτηση, καταγραφή και κατάργηση των υφισταμένων
αντικινήτρων, ως απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας προσέλκυσης επενδύσεων.

ωστή μελέτη κινήτρων για αποφυγή προβλημάτων νομιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
θέμα που φέρνει άσχημες μνήμες από προηγούμενα φορολογικά αποθεματικά.
Κατάργηση χαρτοσήμου (εμπόδιο στη χρηματοδότηση των ομίλων)
o
o

Πλήττεται η ευελιξία στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ομίλων
Για την περίπτωση πρόθεσης «αφαίμαξης» ελληνικών θυγατρικών μέσω τόκων,
υπάρχει επαρκέστατη προστασία από τις διατάξεις περί transfer pricing και thin
capitalization

(5) Η ΑΠΟΧΗ ΣΨΝ ΕΚΠΡΟΨΠΨΝ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
το σχετικό debate, οι επιχειρηματίες που πήραν μέρος, επεσήμαναν ότι το κατάλληλο
μείγμα φορολογικής πολιτικής και χρηστής διαχείρισης δημοσίων δαπανών, χωρίς
πρόσθετα φορολογικά μέτρα, μπορεί να αποδώσει πόρους, επαρκείς για τη
χρηματοδότηση των δομών του νέου παραγωγικού μας μοντέλου.
Ο αποτελεσματικός έλεγχος των δημοσίων εξόδων, ο εκσυγχρονισμός του φοροελεγκτικού /
εισπρακτικού μηχανισμού, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας,
μπορεί να στηρίξει τα δημοσιονομικά, μέχρι να αποδώσει το πρόγραμμα ανάπτυξης.
Ακόμη, η φορολογία θα πρέπει να είναι «σύμμαχος» και όχι εμπόδιο στην υπεύθυνη
επιχειρηματικότητα.
Επισημάνσεις και προτεινόμενες πολιτικές
o
o
o
o
o
o

Τπέρ των αυστηρών μέτρων κατά των φοροφυγάδων, χωρίς όπως να πλήττουν
τους συνεπείς φορολογούμενους, αντί να τους επιβραβεύουν
ταθερή φορολογία για 7-10 χρόνια, κλειδί για την προσέλκυση επενδύσεων
Υορολογικό σύστημα, δίκαιο, ουδέτερο, ανεξάρτητο του πολιτικού κύκλου, με
σύμμετρους φορολογικούς ελέγχους
Πλήρης αυτονόμηση ΓΓΔΕ, αναβάθμιση / ενίσχυση οργανωτικής δομής
Θεσμοθέτηση περιφερειακών επιτροπών της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών, με
αυξημένες αρμοδιότητες
Διατήρηση θεσμού φορολογικού πιστοποιητικού, που υπόσχεται βελτίωση
συμμόρφωσης και θετικό αντίκτυπο στα δημόσια έσοδα.

Εταιρικός φορολογικός συντελεστής
o 15 -20% και 10% φορολογία μερίσματος
o Μεταφορά ζημιών τουλάχιστον για 10 έτη
o υμψηφισμός πιστωτικών φόρων με οποιαδήποτε οφειλή προς το Δημόσιο.
ΥΠΑ
o
o
o

Τψηλοί συντελεστές δεν έχουν πάντα θετικό αντίκτυπο (π.χ. εστίαση)
Σο 23% μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Η Ελλάδα 5η στη λίστα με τις μεγαλύτερες απώλειες ΥΠΑ

ΕΥΚ – Αλκοολούχα- Καπνικά
o Απειλείται η βιωσιμότητα των κλάδων – συρρίκνωση νόμιμης αγοράς
o Απαράδεκτο το 60-70 % της λιανικής τιμής να είναι οι φόροι!
o 50% πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με λειτουργική πλατφόρμα τις αρχές του και
την ισχυρή συλλογική του φωνή, ήταν παρόν για μία ακόμη φορά απέναντι στις προκλήσεις
της οικονομικής κρίσης, όπου επειγόντως καλείται η επιχειρηματική κοινότητα να συμβάλλει
σε πνεύμα συνετής συνεργασίας και εύλογης συναίνεσης αναφορικά με την ολοκλήρωση
της φορολογικής μεταρρύθμισης που σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τελικό στόχο τον
εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε μορφή διαβούλευσης που θα μπορούσε να βοηθήσει από την πλευρά μας,
συνετά και με αναλογικότητα σε νομοπαρασκευαστικό επίπεδο. Πάντα, βέβαια, με κοινό
στόχο την εμπνευσμένη φορολογική πολιτική αναπτυξιακού χαρακτήρα, που εγγυάται τη
βιώσιμη φορολογική συμμόρφωση της επιχειρηματικής κοινότητας, στη βάση ενός
ολιστικού οράματος, που εμπνέει τη μετατροπή της φορολογίας, σε αληθινό επιχειρηματικό
εταίρο, αντί εμπόδιο στην επιχειρηματική ευκαιρία.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
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