Τπόμνημα Διαπιστώσεων και υμπερασμάτων
Σο 13o Athens Tax Forum, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κορυφαίο ετήσιο
συνέδριο φορολογικού ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 10 Απριλίου
2017, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, με τον επίκαιρο τίτλο:

Φορολογικό Περιβάλλον: Μοχλός Ανάπτυξης, ή Ανταγωνιστικό Μειονέκτημα;
Επίκεντρο της θεματολογίας του ήταν η πολλαπλή σημασία του συνδυασμού των αρχών
ανταγωνιστικότητας και ουδετερότητας στη λειτουργία του φορολογικού μας συστήματος.
Μέσα από τη ροή των εργασιών του συνεδρίου και ενώπιον 500 περίπου απαιτητικών και
καταρτισμένων συνέδρων, αναδείχθηκε με σαφήνεια η διαπίστωση ότι ο συνδυασμός των δύο
αυτών βασικών αρχών, μπορεί να μετουσιώσει τον ρόλο του φορολογικού μας συστήματος, σε
προοπτική «μετακίνησης» από τη δημοσιονομική σταθεροποίηση, στη «χωρίς αποκλεισμούς»,
οικονομική μεγέθυνση, ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας.
Αντιθέτως η απομάκρυνση των φορολογικών πολιτικών από τις παραπάνω αρχές – μπορεί να
δημιουργεί στρεβλώσεις στην οικονομική και κοινωνική αποτελεσματικότητα, αντιδράσεις
φορολογικής διαμαρτυρίας και φορολογικής άμυνας, όπως τάσεις φοροδιαφυγής,
φοροαποφυγής και ενίσχυσης της παραοικονομίας.
Σο μεγάλο ζήτημα που τέθηκε, ήταν σε πιο βαθμό το μίγμα πολιτικής με επίκεντρο την
υπερφορολόγηση είναι όντως σκόπιμο και αποδεκτό στις παρούσες τουλάχιστον συνθήκες, αλλά
και ποια αναπτυξιακά αντίβαρα απαιτούνται για την αντιμετώπιση των υφεσιακών επιπτώσεων,
στον βαθμό που το μίγμα αυτό μπορεί να ξεπερνά κάποια αποδεκτά όρια.
Πάντως το ηχηρό μήνυμα που αναδείχθηκε με το κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου, πέραν
από την αναφορά στη ζημιογόνο καθυστέρηση της 2ης αξιολόγησης, περιέλαβε και την
ακόλουθη διπλή επισήμανση, για πολλούς αποδέκτες:
1. Άμεση είναι η ανάγκη για μείωση των οριακών συντελεστών φορολογίας, σε πραγματική όμως
και όχι συμβολική βάση
2. Οριζόντια μέτρα υπό πίεση, που επηρεάζουν ανησυχητικά την ισορροπημένη σχέση ανάμεσα
σε μη μισθολογικές κρατικές δαπάνες και υψηλή φορολόγηση, έχουν, αποδεδειγμένα, υψηλό
τίμημα απαξίας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ
1. ΑΡΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
Αντί το κράτος στην άσκηση ελέγχου να απειλεί και να εκβιάζει το φορολογούμενο με επιχειρήματα
σε επίπεδο «υποψίας» φοροδιαφυγής, υποδεικνύοντας του τη διέξοδο της δικαιοσύνης, οφείλει να
τηρεί και τις υποχρεώσεις του, όπως υπαγορεύουν οι αρχές τις κοινωνικής ευθύνης.
Κάθε αύξηση στη φορολογία πρέπει, κατ’ ουσία, να αντιπροσωπεύει την οριακή αύξηση/
αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών, αγαθών και πρόνοιας, σε εφαρμογή της αρχής της
ανταποδοτικότητας και όχι στη βάση άλλων σκοπιμοτήτων, όπως συμβαίνει στις σημερινές
συνθήκες.
τόχος πάντα, βασικός και απαρέγκλιτος, η εκάστοτε φορολογική πολιτική να είναι δίκαιη,
αποτελεσματική και αγώγιμη για την ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση, ανταποκρινόμενη,
με αμεσότητα και επιτυχία στις προκλήσεις των καιρών.
2. ΑΑΔΕ ΜΕ ΝΕΑ ΘΕΜΙΚΗ ΜΟΡΥΗ - Ω ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής από το βήμα του 13ου Athens Tax
Forum επικεντρώθηκε στα πλάνα της Ανεξάρτητης Αρχής για το επόμενο διάστημα,
προσεγγίζοντας χαρακτηριστικά το ενδιαφέρον των συνέδρων με τη θεσμική ιδιότητα του, που εξ
ορισμού τον φέρνει πιο κοντά στην καθημερινότητα της επιχειρηματικής κοινότητας.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση το καταρτισμένο και απαιτητικό συνεδριακό κοινό, δέχθηκε τις δηλώσεις
του Διοικητού της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τον βασικό στόχο της ΑΕΔΕ, που προβλέπει την τήρηση
της ισονομίας και την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης.
Θέματα που τέθηκαν και συνέπεσαν με το ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας ήταν:
 Η βελτίωση του πλαισίου προσφυγής για την επίλυση των διαφορών ως προς τα ζητήματα
καταβολής και αναστολής οφειλόμενου ποσού
 Η βελτίωση πλαισίου επιστροφών σε εξαγωγικές επιχειρήσεις καθώς και η γενικότερη μελέτη και
αναθεώρηση του πλαισίου επιστροφών Υ.Π.Α.
 Η ολοκλήρωση του ιστότοπου για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση φορολογούμενων και
φοροτεχνικών
 Η ίδρυση της φορολογικής ακαδημίας για την εκπαίδευση του προσωπικού της ΑΑΔΕ
 Χήφιση διατάξεων για τον εξορθολογισμό του νομοθετικού πλαισίου επιβολής ποινών
(παραδειγματισμός και όχι εξόντωση)
 Η περεταίρω αύξηση της αποτελεσματικότητας στην είσπραξη των φορολογικών απαιτήσεων,
με παράλληλη αξιολόγηση του βαθμού επισφάλειας
 Εφαρμογή αυστηρών μέτρων πάταξης της φοροδιαφυγής, που δεν πλήττουν τους συνεπείς
φορολογούμενους
3. ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΟΡΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ
Με την ενδιαφέρουσα παρουσίαση της Γενικής Διευθύντριας Σελωνείων και ΕΥΚ, κυρίας Γιαλούρη,
αναγνωρίστηκε η τελωνειακή υπηρεσία, ως υποδειγματική υπηρεσία του δημοσίου, που μπορεί να
συμβάλει στην ανάκαμψη της χώρας μέσα από στόχους όπως, η αύξηση των δημοσίων εσόδων,

η διευκόλυνση των συναλλαγών, η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, η προστασία της
δημόσιας υγείας και η ασφάλεια των πολιτών.
Η συμβολή των τελωνειακών υπηρεσιών στα δημόσια έσοδα κρίνεται σημαντική, με απαραίτητο
τον περεταίρω εκσυγχρονισμό των πληρωμών και επιστροφής χρημάτων, με τη βοήθεια
ηλεκτρονικών συστημάτων.
Οι σχετικές παρουσιάσεις κάλυψαν επαρκώς και το ανάλογο ενδιαφέρον του αρμόδιου
Επιτρόπου κ. Moscovici. Μεταξύ άλλων, τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό λειτουργίας και
αποτελεσματικότητας των τελωνείων σε ευρωπαϊκό πεδίο, με στόχο την αύξηση των δημοσίων
εσόδων, χωρίς να αγνοείται η ανάγκη πάταξης ζημιογόνων πρακτικών, που καταδολιεύουν
τελωνειακές διαδικασίες και κανονισμούς στις χώρες μέλη της Ε.Ε.
4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΟΡΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ
Οι διαπιστώσεις στην αγορά, επιβεβαιώνουν ότι η δραματική αύξηση των Ειδικών Υόρων
Κατανάλωσης σε προϊόντα μαζικής κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, καπνικά, ποτά, καφές κ.λ.π.),
ευνοεί την αύξηση του παράνομου εμπορίου, αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις, με
παράλληλη μείωση της κατανάλωσης από τα νοικοκυριά.
Η «επαναλαμβανόμενη» υστέρηση εσόδων είναι δεδομένη και έχει ήδη αποτιμηθεί, ενώ
συνακόλουθα οδηγεί σε μείωση της απασχόλησης και των επενδύσεων.
5. ΑΥΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤ
ε «ασφαλές», καλώς δομημένο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, που είναι συνώνυμο
της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, σαφήνειας και προβλεψιμότητας των θεσπιζομένων
μέτρων, οι φορολογούμενοι εγχώριοι ή ξένοι, θα έχουν τη δυνατότητα, να τηρούν τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις χωρίς προβλήματα και περιττό κόστος.
Είναι ανάγκη η δομή και η λειτουργία του φορολογικού συστήματος της χώρας μας, να διαθέτει
«αρετές» όπως, η απλότητα, η σταθερότητα, η ταχεία και αποτελεσματική δικαιοσύνη, η
ανθεκτικότητα και δυνατότητα προσαρμογής στις αλλαγές του περιβάλλοντος.
Φαρακτηριστικά, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας δικαίου, δε νοείται:
 Η παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου, να ευνοείται με αλόγιστη συνεχή παράταση, σε
παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας
 Η συνεχής μεταβολή της φορολογικής νομοθεσίας, που είναι αποτρεπτική για τον
προγραμματισμό και την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων
 Οι φορολογικοί έλεγχοι να λειτουργούν ως «τιμωρία» και ευκαιρία βεβαίωσης φόρων και
προστίμων, αντί να στοχεύουν στον έλεγχο της συνέπειας των φορολογουμένων
6. Η ΑΡΦΗ ΣΗ ΟΤΔΕΣΕΡΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΑ ΤΣΗΜΑΣΟ
Από τις εισηγήσεις των ομιλητών του σχετικού ΠΑΝΕΛ, αναδείχθηκαν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις, που μπορούν να προσδώσουν στο φορολογικό μας σύστημα, την επιθυμητή
«αρετή» της ουδετερότητας:

















Υορολογία: δίκαιη, μη επιλεκτική, αποτελεσματική και αγώγιμη για την ανάπτυξη και την
οικονομική μεγέθυνση, ανταποκρινόμενη, με αμεσότητα και επιτυχία στις προκλήσεις των
καιρών, χωρίς παρενέργειες που αποβαίνουν μειωτικές της υπεραξίας της
επιχειρηματικότητας
Ουσιαστική και όχι συμβολική μείωση φορολογικών συντελεστών
Η ενδεχόμενη συμφωνία μέτρων με τους θεσμούς, για μετά το τέλος του προγράμματος,
εισάγει αβεβαιότητες και υποβιβάζει τις προοπτικές ανάπτυξης
Μεγιστοποίηση αναγκαίων φορολογικών εσόδων με τις μικρότερες οικονομικές στρεβλώσεις
και μικρότερη δυνατή όχληση των φορολογουμένων
Ανάγκη για ορθολογικό και δίκαιο καταμερισμό του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους,
με λιγότερο φορολογικό βάρος στο εισόδημα εργασίας
Ανάγκη περιορισμού του αλόγιστου διαχειριστικού κόστους φορολογικής συμμόρφωσης
Πολιτική βούληση για ουσιαστική αντιμετώπιση της φορολογικής διαμαρτυρίας και της
φορολογικής
άμυνας, συμπεριφορές που ενισχύουν τη φοροδιαφυγή και την
παραοικονομία
Ετεροβαρείς και μεροληπτικές οι πολιτικές υπέρ των εμμέσων και των ειδικών φόρων
κατανάλωσης
Πρέπει να ακούγεται «η φωνή» των φορολογουμένων απέναντι στα προβλήματα της
καθημερινότητας
Απαιτείται ισορροπία, μείωσης μη μισθολογικών δημοσίων δαπανών και αύξησης
φορολογίας, για «καλό» πρωτογενές πλεόνασμα
Η μείωση του αφορολογήτου δε μπορεί να μετονομάζεται σε διαρθρωτική μεταρρύθμιση,
από δημοσιονομικό μέτρο υπέρ του υψηλού πλεονάσματος
Να μην λαμβάνονται μέτρα εκ του προχείρου, χωρίς καλό σχεδιασμό, με κενά και
προβλήματα στην εφαρμογή (π.χ e-περιουσιολόγιο, εθελοντική δήλωση «αδήλωτων»
εισοδημάτων)
Όχι φόροι σε «απάντηση» της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας
Προσοχή στα «άτοπα» στην εφαρμογή εμμέσων τεχνικών ελέγχου

7. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕ ΣΙ ΑΡΦΕ ΣΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ
Κορυφαίοι εκπρόσωποι της πραγματικής οικονομίας, όπως οι κκ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος,
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, ΕΒ, Αθανάσιος αββάκης, Πρόεδρος ΒΒΕ και ωκράτης Λαζαρίδης,
Διευθύνων ύμβουλος, Όμιλος Φρηματιστηρίου Αθηνών, πήραν μέρος σε διαλογική συζήτηση,
σε τρέχοντα πραγματικά και «φλέγοντα» μακροοικονομικά ζητήματα, όπου αξιολογήθηκε κατά
πόσο η πλευρά της φορολογίας, μπορεί να ενισχύσει το βαθμό συμβατότητας του φορολογικού
μας συστήματος, με τις αρχές της ανταγωνιστικότητας.
Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι σε ένα διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, οι
επιχειρήσεις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη μεταξύ των άλλων και το φορολογικό καθεστώς, στην
επιλογή τους σε ποια χώρα και με ποιο τρόπο θα επενδύσουν.
Για το λόγο αυτό κατέληξαν ότι η δομή και η εν γένει λειτουργία του φορολογικού συστήματος της
χώρας μας, αποτελούν καθοριστικό προαπαιτούμενο για την αποτελεσματικότητα της
εξωστρεφούς οικονομικής πολιτικής.

ε ένα καλώς δομημένο φορολογικό σύστημα οι φορολογούμενοι, εγχώριοι ή ξένοι, πρέπει να
μπορούν να τηρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις χωρίς προβλήματα και περιττό κόστος,
έτσι ώστε οι υγιείς αποφάσεις τους, να βοηθούν την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και να έχουν
δίκαιη συμμετοχή στην εξασφάλιση δημοσίων εσόδων.
Ψστόσο είναι ανάγκη πλέον, να προχωρήσουμε σε τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση, με
κριτήριο τη «δίκαιη» διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη μείωση των οριακών συντελεστών
φορολογίας, από 10 -15%.
Δεν είναι τυχαίο, όπως τονίστηκε, ότι στην τελευταία αποτίμηση του σχετικού Δείκτη Διεθνούς
Υορολογικής Ανταγωνιστικότητας (ITCΙ) μεταξύ των 35 χωρών του ΟΟΑ, η χώρα μας, από την
28η θέση που είχε, λόγω υψηλών οριακών συντελεστών φορολογίας, κατέληξε στην 32η θέση (4η
από το τέλος), μετά την τελευταία αύξηση των συντελεστών (26% σε 29%, 45% σε 50%, εισαγωγή
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κ.λ.π.)
ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΕ ΘΕΕΙ ΘΕΜΙΚΨΝ ΥΟΡΕΨΝ
ΕΒ
1. Σο κλείσιμο της αξιολόγησης με τους θεσμούς πρέπει να κλείσει αμέσως, διότι δυσχεραίνει
τη λειτουργία των επιχειρήσεων
2. Η επιχειρηματική κοινότητα, θεωρεί ότι η αλλαγή του μείγματος για μείωση
υπερφορολόγησης επιχειρήσεων και εργασίας, πρέπει να γίνει άμεσα και όχι μετά από 2 ή
3 χρόνια
3. Η ανάπτυξη θα έρθει από τον ιδιωτικό τομέα με τη βοήθεια ενός έξυπνου, αποτελεσματικού
και όχι παρεμβατικού κράτους
4. Η υπερφορολόγηση είναι η εύκολη λύση: όμως η συνεχής αύξηση των φόρων σε
συνθήκες μεγάλης ύφεσης δεν λύνει το πρόβλημα, έστω και αν παράγει προσωρινά
εντυπωσιακά πρωτογενή πλεονάσματα
5. Απαιτείται μείωση της υπερφορολόγησης εργασίας (άνω του 50% για εισοδήματα άνω
των 30χιλ. ευρώ καθαρά), διότι οδηγεί σε φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, ευνοεί την
παραοικονομία και νοθεύει τον ανταγωνισμό
6. Οι σωρευμένες ζημιές πρέπει να συμψηφίζονται σε μακρύτερα χρονικά διαστήματα,
τουλάχιστον δεκαετία, όπως συμβαίνει σε χώρες της Ε.Ε.
7. Απαράδεκτες οι διαρκείς παρατάσεις της προθεσμίας παραγραφής φορολογικών
υποθέσεων, που καθιστούν αιχμάλωτες τις ελληνικές επιχειρήσεις στα χέρια των ελεγκτών
για διάστημα πέραν της δεκαετίας
8. Η ακριβή ενέργεια και η γραφειοκρατία υπονομεύουν εξίσου την ανταγωνιστικότητα και
την παραγωγή
9. το πλαίσιο της ασφάλειας δικαίου, απαιτείται η διοίκηση, να εξασφαλίσει χωρίς αμέλεια,
την ομοιογενή εφαρμογή της νομοθεσίας και νομολογίας
10. Σο νέο νομικό πλαίσιο για τις ασφαλιστικές εισφορές στα μερίσματα και σε μετόχους –
μέλη Δ., έχει πολλές ατέλειες και αδυναμίες, όπου σε περιπτώσεις πολλαπλής συμμετοχής
σε διάφορα Δ, υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να πληρώνουν σωρευτικά ασφαλιστικές
εισφορές, πάνω από το ανώτατο όριο ασφάλισης

ΒΒΕ
Δεν είναι επιτρεπτό οι επιχειρήσεις να πληρώνουν το κυνήγι των πλεονασμάτων από την
κυβέρνηση και τη διάσωση των τραπεζών, τη γραφειοκρατία και την υψηλή φορολογία.
1. Όταν σε κάθε 10 ευρώ, τα 6 καταβάλλονται σε φόρους και εισφορές, η ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας, απομακρύνεται
2. Απαραίτητη η δημιουργία μίας φορολογικής πολιτικής με καθαρά αναπτυξιακά κριτήρια
με βασικό άξονα τον περιορισμό της φοροδιαφυγής
3. ημαντική βελτίωση στη φορολογική διακυβέρνηση, θα είναι η επιτάχυνση στην επιστροφή
του πιστωτικού ΥΠΑ
4. Αναγκαία η επαναφορά του ποσοστού 10% σε περιπτώσεις προσφυγής στα διοικητικά
δικαστήρια
5. Πρέπει να αρθούν πολλά και ποικίλα εμπόδια στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
6. Αναγκαία η εναρμόνιση της χώρας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στο χώρο της ενέργειας και
εξορθολογισμός του κόστος της
7. Αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της ζημιογόνου διαρροής εισοδήματος από το
Βορειοελλαδικό τόξο σε όμορες χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές
ΟΜΙΛΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ








Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΙ ΕΠΕΝΔΤΕΙ
Η αξιοπιστία και η προβλεψιμότητα του φορολογικού περιβάλλοντος,
απαραίτητες
προϋποθέσεις, για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων εκ μέρους των επενδυτών
Η άμεση εξουδετέρωση αντικινήτρων (π.χ. επίδραση των capital controls, παρατεταμένη
προσδοκία κλεισίματος της «αξιολόγησης»), ενισχύουν την παρουσία επενδυτικών ευκαιριών στην
Ελληνική Φρηματιστηριακή Αγορά – που ακόμη και σε «δύσκολες στιγμές»- θα ανέβαζαν την αξία
των συναλλαγών και θα αποκλιμάκωναν την απόδοση των ελληνικών ομολόγων
υνεχείς αλλαγές νομοθετικού πλαισίου, αιφνιδιαστικές ρυθμίσεις και έκτακτες εισφορές
ανατρέπουν τον οικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων, δρώντας αποτρεπτικά όχι μόνο
στην προσέλκυση νέων επενδυτών, αλλά αναγκάζουν επενδυτές που έχουν επενδύσει σε
ελληνικές αξίες, να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις
Για την κινητοποίηση ροής επενδυτικών κεφαλαίων, από Έλληνες πολίτες στον τομέα των
συνταξιοδοτικών κεφαλαίων (ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και προσωπικά συνταξιοδοτικά
προϊόντα, αλλά και από διεθνείς επενδυτές στον τομέα των ακινήτων, θα πρέπει να υπάρξουν
στοχευμένες μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο και την ασφάλεια δικαίου, όπως
εφαρμόζονται σε άλλες αγορές της Ευρώπης, που μας ανταγωνίζονται

Β) ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΨΝ ΦΗΜΑΣΨΝ
1. Φαρακτηριστικό παράδειγμα «κακής» νομοθετικής αλλαγής που επηρεάζει δυσμενώς την
προσέλκυση κεφαλαίων, αποτελεί η ψήφιση του Ν 4389/16 (πολυνομοσχέδιο), για την επιβολή
φόρου 0,75% σε ετήσια βάση, επί της αξίας ενεργητικού και των διαθεσίμων, των Οργανισμών
υλλογικών
Επενδύσεων
(ΑΕΕΦ/Φαρτοφυλακίου,
ΟΕΚΑ/Αμοιβαία
Κεφάλαια)
που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
2. Η ετήσια φορολογική επιβάρυνση – σχεδόν επτά φορές υψηλότερη του συντελεστή φορολόγησης
στο 2016, φέρνει τα Ελληνικά επενδυτικά σχήματα σε δυσμενέστερη θέση με αυτά των

ευρωπαϊκών χωρών που φορολογούνται με ιδιαίτερα χαμηλούς συντελεστές και τα καθιστά μη
ελκυστικά στη διεθνή επενδυτική κοινότητα
Γ) ΥΟΡΟΛΟΓΗΗ Α.Ε.Ε.Α.Π- Επενδύσεις σε Ακίνητη Περιουσία
 Οι ΑΕΕΑΠ αποτελούν καταξιωμένο διεθνώς θεσμό για επένδυση και διαχείριση επαγγελματικών,
τουριστικών αλλά και οικιστικών ακινήτων, εν δυνάμει ικανές να προσελκύσουν νέα κεφάλαια για
επενδύσεις σε ακίνητα αλλά και να αποτελέσουν τον ιδανικό επενδυτή για την ανάληψη και
διαχείριση μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων
 Με την ψήφιση του Ν.4389/2016 (Ν.4389/2016) επήλθε πλήρης ανατροπή στο σχετικό φορολογικό
καθεστώς, επιφέροντας βαρύτατες φορολογικές επιβαρύνσεις, τόσο στον κύριο φόρο επί του
ενεργητικού, όσο και στον συμπληρωματικό ΕΝΥΙΑ επί των μη ιδιο-χρησιμοποιούμενων ακινήτων
 Η υπέρμετρη αύξηση της φορολόγησης τους, ανατρέπει
κάθε φορολογικό σχεδιασμό,
καθιστώντας τις ελληνικές ΑΕΕΑΠ μη ανταγωνιστικές και δημιουργεί σοβαρά αντικίνητρα και
αίσθημα έλλειψης εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, στρέφοντας τους σε
αντίστοιχες αγορές του εξωτερικού και στερώντας την ελληνική οικονομία από εισροή σημαντικών
επενδυτικών κεφαλαίων
 ημειώνεται ότι στις εισηγμένες ΑΕΕΑΠ έχουν τοποθετηθεί διεθνείς επενδυτές (Fairfax, Invel,
Wellington, Fidelityκ.α.) προσελκύοντας εν μέσω κρίσης κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ οι
ΑΕΕΑΠ επένδυσαν πάνω από 800 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και σχεδιάζουν επενδύσεις άνω του 1,5
δις. την επόμενη τριετία
 Οι προηγούμενες παθογένειες της φορολόγησης των ΑΕΕΑΠ, όπως και ο συνυπολογισμός στη
φορολογητέα βάση των διαθεσίμων, των κενών χώρων, καθώς και των ακινήτων υπό ανάπτυξη
τα οποία δεν παράγουν έσοδο, παρέμειναν στη φορολογητέα βάση καθιστώντας τις ανωτέρω
φορολογικές τροποποιήσεις ιδιαίτερα αντιαναπτυξιακές και υφεσιακές
Δ) ΠΑΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΨΝ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΨΝ ΚΙΝΗΣΡΨΝ Ε ΕΣΑΙΡΙΕ

1. Κίνητρα προς επιχειρήσεις με κινητές αξίες

Ανάγκη καθιέρωσης μειωμένων συντελεστών φόρου εισοδήματος για τις εταιρίες με κινητές
αξίες εισηγμένες στο Φρηματιστήριο Αθηνών (κατά το πρότυπο που ίσχυε στο παρελθόν), με
αντιστάθμισμα τη διαφάνεια και τη δημοσιονομική ωφέλεια της αυξημένης φορολογικής
συμμόρφωσης
2. Κίνητρα προς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (listedfunds):
Ενίσχυση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων με επανεξέταση των πρόσφατων αυξήσεων
των συντελεστών φορολόγησης και άρση των φορολογικών στρεβλώσεων (πχ. φορολόγηση
ΑΕΕΑΠ και επί της αξίας των μη μισθωμένων ακινήτων, φορολόγηση των διαθεσίμων), ώστε να
είναι ελκυστικά για τους υφιστάμενους και μελλοντικούς επενδυτές
3. Κίνητρα προς επενδυτές:
 Παροχή φορολογικών κινήτρων (φόρος εισοδήματος, φόρος υπεραξίας, φόρος μερισμάτων
ή τόκων) στους επενδυτές (επαγγελματίες και ιδιώτες) που επενδύουν άμεσα ή έμμεσα (μέσω
listedfunds) σε κινητές αξίες ΜΜΕ εταιριών που διαπραγματεύονται στο Φρηματιστήριο Αθηνών,
με την προϋπόθεση υποχρεωτικής διακράτησης των κινητών αξιών (μετοχών ή ομολόγων) της
εισηγμένης εταιρίας (ΜμΕ ή Fund) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (πχ. 3 ή 5 έτη)
 ύνδεση των κινήτρων για τη χορήγηση άδειας παραμονής βίζας στην Ελλάδα για τους
επενδυτές εκτός Ε.Ε. μέσω αγοράς ακινήτων και με την έμμεση επένδυση σε ακίνητα μέσω ΑΕΕΑΠ

 Ενίσχυση της αγοράς εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται στο Φρηματιστήριο
Αθηνών, με εξομοίωση της φορολογικής αντιμετώπισης των τόκων από ομολογιακά δάνεια, με
αυτή των τίτλων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο
8. ΠΑΚΕΣΟ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΤΝΑ ΣΗ Ε.Ε. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗ «ΚΑΛΗ»
ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
Άκρως ενημερωτικές και κατατοπιστικές εισηγήσεις έλαβαν χώρα από ειδικευμένους ομιλητές στις
σχεδιαζόμενες πολιτικές της Ε.Ε., αναφορικά με το όραμα, διαμόρφωσης ενός ενιαίου, σταθερού,
διαφανούς και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έγινε αναφορά στα σχεδιαζόμενα μέτρα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της
αποτελεσματικότητας και ενίσχυσης της άμυνας, απέναντι στον επιθετικό φορολογικό
προγραμματισμό χωρών με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο της Ενιαίας Αγοράς.
Ειδικότερα, παρουσιάστηκε το νέο βελτιωμένο πακέτο της Κοινής Ενοποιημένης Βάσης
Υορολογίας διασυνοριακών Επιχειρήσεων (CCCTB), o θεσμός της Ανταλλαγής Πληροφοριών
(ΑΕΟΙ) μεταξύ Υορολογικών Αρχών ως Εργαλείο Υορολογικής Διαφάνειας στις υναλλαγές,
αλλά και σχεδιαζόμενα μέτρα προστασίας της φορολογικής βάσης, με ορθολογιστικά κριτήρια
ορισμού της μόνιμης εγκατάστασης και της έννοιας «χώρα κεντρικής φορολόγησης» των
διασυνοριακών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό και με τους σχετικούς κανόνες του ΟΟΑ (BEPS
Action7).
Για τη συγκεκριμένη σε εξέλιξη δέσμη πολιτικών της Ε.Ε., η Υορολογική Επιτροπή του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, θα οργανώσει εκδήλωση με ειδικευμένους Έλληνες και
ξένους ομιλητές, στο βαθμό που θα υπάρχουν εξελίξεις και πρόοδος στο συγκεκριμένο μέτωπο.

