
 
 

 

ΤΠΟΜΝΖΜΑ  
Δηαπηζηψζεσλ θαη πκπεξαζκάησλ απφ ηηο Εξγαζίεο ηνπ 14νπ Athens Tax Forum 

 
 

Σν 14o Athens Tax Forum, θνξπθαίν εηήζην ζπλέδξην θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε 
επηηπρία ζηηο 19 Απξηιίνπ 2018, ζην Ξελνδνρείν Athenaeum Intercontinental, κε ηνλ επίθαηξν ηίηιν:  

 
ΑΠΟΓΟΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 
Σν εηήζην «ξαληεβνχ» κε εθπξνζψπνπο ηεο πνιηηηθήο θαη δηνηθεηηθήο εγεζίαο, ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
θνηλφηεηαο θαη ηεο αγνξάο απνηέιεζε κηα αθφκε δηαγλσζηηθή θαη δεκηνπξγηθή άζθεζε, πάλσ ζε επηιεγκέλα 
θνξνινγηθά ζέκαηα, γεληθνχ θαη εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ απαζρνινχλ ζήκεξα φια ηα νηθνλνκνχληα 
πξφζσπα.  
 
ε εμαηξεηηθά θξίζηκε θακπή γηα ηε ρψξα καο, επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά, κε εκθαλή ηα ζπκπηψκαηα ηεο 
ζπζζσξεπκέλεο κεηαξξπζκηζηηθήο θφπσζεο απφ ηα κλεκφληα, αλακέλνπλ κε δηθαηνινγεκέλε 
αλππνκνλεζία, ηελ ιεγφκελε «επφκελε» εκέξα, πνπ ζα ζεκάλεη ην πξνζδνθψκελν ηέινο ηεο καθξφρξνλεο 
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο. 
 
Μέζα απφ ηε ξνή ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ελψπηνλ 500 πεξίπνπ απαηηεηηθψλ θαη θαηαξηηζκέλσλ 
ζπλέδξσλ, εθθξάζηεθε κε ζαθήλεηα ε δηαπίζησζε φηη ην θνξνινγηθφ νηθνζχζηεκα ζχζηεκα, πξέπεη κε ηηο 
αξεηέο ηνπ, λα εμαζθαιίδεη ζπλζήθεο, πνπ κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ηε θνξνινγία, ζε αιεζηλφ εηαίξν ζηελ 
επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη φρη εκπφδην ζηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 
φπσο άιισζηε εχζηνρα εθπέκπεη ην ζηίγκα ηεο Φνξνινγηθήο Επηηξνπήο ηνπ Ειιελν-Ακεξηθαληθνχ 
Εκπνξηθνχ Επηκειεηεξίνπ, πνπ νξγάλσζε ην πνηνηηθφ απηφ ζπλέδξην. 
 
Σν ερεξφ κήλπκα πνπ εμέπεκςε ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, κέζα απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη κεηά 
ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή ςεθνθνξία (DigiVoting), πεξηιάκβαλε ηηο αθφινπζεο βαζηθέο δηαπηζηψζεηο: 
 
1. Σν κείγκα πςειήο πξνζεπηβάξπλζεο ησλ εηζνδεκάησλ, απφ θφξνπο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη 

κάιηζηα κε «πφλν» ιηηφηεηαο, ζπληεξεί ζε πςειά επίπεδα ηηο ζπληζηψζεο ηεο παξανηθνλνκίαο 
2. Αλαδεηθλχεηαη αδηέμνδε ε πνιηηηθή δηαηήξεζεο ηέηνηαο επηβάξπλζεο εηζνδεκάησλ κέρξη ην 2020 
3. Απαξαίηεην λα απμεζεί επαξθψο, ν βαζκφο εηνηκφηεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, απέλαληη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο 
4. Η απνκάθξπλζε ησλ θνξνινγηθψλ πνιηηηθψλ απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο θνξνινγίαο, δεκηνπξγεί 

ζηξεβιψζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, ελζαξξχλνληαο ηε θνξνινγηθή δηακαξηπξία θαη άκπλα 
θνξνινγνπκέλσλ, κε ηε κνξθή θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο 

5. Οξηδφληηα θνξνινγηθά κέηξα, ππφ πίεζε, έρνπλ απνδεδεηγκέλα, πςειφ ηίκεκα απαμίαο γηα επηρεηξήζεηο 
θαη λνηθνθπξηά, ελψ αδίθσο κπνξεί λα επλννχλ έλα κέξνο θνξνινγνπκέλσλ, ζε βάξνο άιισλ 

 
ΔΠΗΜΔΡΟΤ  ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ, ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 
Ζ ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΗΣΧΔ ΣΖ 
 

Η παξανηθνλνκία ζηε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ηεο 
Ε.Ε θαη φρη κφλν, κε πνζνζηφ 26,5% ηνπ ΑΕΠ ην 2015, θαη κάιηζηα ζε απμαλφκελε ηάζε απφ ηελ αξρή ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζχκθσλα θαη κε ζρεηηθή κειέηε ηεο (ΕΤ). Η ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, πνπ έιαβε ρψξα, 
αλέδεημε ζαλ βαζηθφ θίλεηξν / αίηην ησλ έθλνκσλ ζπκπεξηθνξψλ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, 
ην χςνο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πνηλνινγίνπ. 
 



 
 

 
Σο πολλαπλό μήνσμα ποσ αναδείτθηκε: 
 

 Κάζε αχμεζε ζηε θνξνινγία πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεη ηελ νξηαθή αχμεζε/αλαβάζκηζε ησλ 
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, αγαζψλ θαη πξφλνηαο, ζε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη φρη 
λα απνηειεί εξγαιείν εηζπξαθηηθήο θαη κφλν ζθνπηκφηεηαο 

 Οπνηαδήπνηε πνιηηηθή απφθαζε γηα αιιαγέο ζηε θνξνινγία, θπθιηθνχ είηε κεηαξξπζκηζηηθνχ 
ραξαθηήξα, πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε πξνζνρή, απέλαληη ζε ππάξρνπζεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο, πνπ 
κπνξνχλ λα παξάγνπλ ίδηεο ή κεγαιχηεξεο σθέιεηεο, κε ηε κηθξφηεξε ζπζία θνξνινγνπκέλσλ θαη 
θνηλσλίαο 

 Η αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (data analytics, data mining, ζπλαθείο ςεθηαθέο δνκέο ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο, ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε), ζα είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ πξφιεςε θαη 
ηνλ άκεζν εληνπηζκφ ησλ χπνπησλ ζπλαιιαγψλ 

 Η εθάζηνηε θνξνινγηθή πνιηηηθή πξέπεη λα είλαη δίθαηε, απνηειεζκαηηθή θαη αγψγηκε γηα ηελ αλάπηπμε 
θαη νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, αληαπνθξηλφκελε κε επηηπρία ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ 

 
ΦΟΡΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ (ΔΝΦΗΑ) 
 

ε κία ρψξα, ζηελ νπνία, γηα πάξα πνιιά ρξφληα, ππήξμε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ελζάξξπλζε γηα ηελ 
ηδηνθηεζία, αλαδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά άδηθνο θαη εθβηαζηηθφο ν ΕΝΦΙΑ, κε ην λα θνξνινγεί αηθληδηαζηηθά, 
ζπζζσξεπκέλν εηζφδεκα θαη επεκεξία πνπ πξνεγήζεθε, ελψ ζήκεξα δε κπνξεί εχθνια λα αιιάμεη 
ζπκπεξηθνξά ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ. 

 
Πξφθεηηαη γηα αληηιατθφ θνξνινγηθφ κφξθσκα, κε αληαπνδνηηθφ θαη αληηαλαπηπμηαθφ, κε θαηαρξεζηηθή 
παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζην δηθαίσκα ηεο εμνπζίαο, πνπ εκθαλίδεηαη σο κείγκα βαζηθνχ θφξνπ ζηελ 
ηδηνθηεζία θαη ηε ρξήζε, αιιά θαη ζηε ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζε πεξίνδν κάιηζηα βαζεηάο 
θξίζεο ζηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ. 

 
Ελ πνιινίο άδηθνο σο ν πιένλ «δεκνζηνλνκηθά ζίγνπξνο», έλαληη ελαιιαθηηθψλ ηζνδπλάκσλ κε επηφηεξεο  
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. 

 
Σο πολλαπλό, ιζτσρό μήνσμα ποσ αναδείτθηκε: 
 

 Η αθίλεηε πεξηνπζία, πξνζθέξεηαη σο πφξνο αλάπηπμεο θαη φρη σο πεγή εζφδσλ 

 Απαξάδεθηε ε ρξεζηκνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ καδηθνχ ππνινγηζκνχ ηεο θνξνινγεηέαο 
βάζεο, ζε πεξηφδνπο θξίζεο φπνπ έρνπλ επηειηζηεί νη ηηκέο ηεο αγνξάο 

 Απαξάδεθηε ε ρξήζε ηνπ, σο κέζν άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (ζρεηηθή «ππφδεημε» ησλ 
«ζεζκψλ») 

 Να πεξάζεη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε (ελφςεη αληαπνδνηηθφηεηαο) 

 Η ζπλζεηφηεηά ηνπ απαηηεί λα πξνεγεζεί θαηάιιειε ζηξαηεγηθή κεηαξξχζκηζε, γηα νξζή πξνζαξκνγή 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο 

 Γηα κία ρψξα ηνπ δηθνχ καο εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη ζην βαζκφ πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη ηέηνηα 
θνξνινγία, ζα έπξεπε λα ήηαλ κηθξφηεξε απφ ην 1% ηνπ ΑΕΠ  

 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΣΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
 

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία δεκηνπξγνχλ ζνβαξέο πξνθιήζεηο ζηελ εηαηξηθή αιιά θαη ηε 
δεκφζηα δηαθπβέξλεζε. Η ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο θαη ε θχζε ηεο άπιεο πιεξνθνξίαο, δεκηνπξγεί 
πξνβιήκαηα δηαθάλεηαο, ειέγρνπ θαη αμηνπηζηίαο. Οη ππάξρνπζεο λνκνζεζίεο, ηα ξπζκηζηηθά πιαίζηα θαη ηα 
δηεζλή πξφηππα αδπλαηνχλ λα αζθήζνπλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν, ζε ζεκείν πνπ δεκηνπξγείηαη 
αλάγθε αιιαγήο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηφζν ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, αιιά θπξίσο ζηε 
δεκφζηα δηνίθεζε. 

 



 
 

 
Σο πολλαπλό μήνσμα ποσ αναδείτθηκε: 
 

 Αλάγθε λα βειηησζεί ν βαζκφο εηνηκφηεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο, απέλαληη 
ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, γηα ηε κείσζε ηνπ ππάξρνληνο πςεινχ «ςεθηαθνχ 
ράζκαηνο» 

 εκαληηθή θαη επνηθνδνκεηηθή ε πξσηνβνπιία ηνπ Δηνηθεηή ηεο ΑΑΔΕ θ. Γ. Πηηζηιή γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο βηψζηκεο θνξνινγηθήο ζπλέπεηαο, κε ηελ αλάπηπμε 
νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ζην φλνκα ηεο ηερλνηξνπίαο data mining, γηα ηνλ 
εληνπηζκφ χπνπησλ θαη παξάινγσλ ζπλαιιαγψλ 

 Παξφκνηεο πξσηνβνπιίεο είλαη εππξφζδεθηεο, φρη κφλν απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά αιιά θαη απφ ηελ 
επξσπατθή, ζαλ πξνδηαγξαθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ θνπιηνχξα ινγνδνζίαο θαη αληαπνδνηηθφηεηαο, 
αμηνπνηψληαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, δηεπξπκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο πιεξνθνξηαθέο δνκέο (π.ρ. ζηελ 
ΑΑΔΕ, ζηηο ππεξεζίεο ηεισλείσλ) 

 
Ζ ΑΑΓΔ ΚΑΗ ΣΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Ο Δηνηθεηήο ηεο ΑΑΔΕ θ. Γηψξγνο Πηηζηιήο απφ ην βήκα ηνπ ζπλεδξίνπ,  κε ηε ζεζκηθή ηδηφηεηα ηνπ, πνπ εμ 
νξηζκνχ ηνλ θέξλεη πην θνληά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, επηθεληξψζεθε ζηε 
δξάζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο, αλαθνξηθά κε ηνλ βαζηθφ ζηφρν ηεο ΑΑΔΕ, ηφζν ζηε ζεκαληηθή βειηίσζε 
ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ αλνηθηψλ νθεηιψλ, αιιά θαη ηελ ηήξεζε ηεο ηζνλνκίαο, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο εζεινχζηαο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. 
 
Πρωηοβοσλίες ποσ ζσνέπεζαν με ηο ενδιαθέρον ηων σνέδρων: 
 

 Η νινθιήξσζε ηνπ ηζηφηνπνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε θνξνινγνχκελσλ θαη θνξνηερληθψλ 

 Η πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ είζπξαμε ησλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, κε 
 παξάιιειε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επηζθάιεηαο 

 Πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, κε απζηεξά κέηξα πνπ δελ πιήηηνπλ ηνπο ζπλεπείο θνξνινγνχκελνπο 

 Πξνψζεζε επλντθψλ ξπζκίζεσλ, ζε ζρέζε κε ηε δέζκεπζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ππέξ ησλ 
 νθεηιεηψλ πνπ ηεξνχλ κε ζπλέπεηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, έλαληη ηκεκαηηθήο εμφθιεζεο θνξνινγηθψλ 
 ππνρξεψζεσλ 

 Άκεζε θαζνιηθή εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο κε απνδνηηθφ ηξφπν, σο ηζρπξφ φπιν θαηά 
 ηεο θνξνδηαθπγήο, αιιά θαη εξγαιείνπ κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ 
 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤ 
 

ε «αζθαιέο», θαιψο δνκεκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ζπλψλπκν ηεο 
πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο, ζαθήλεηαο θαη πξνβιεςηκφηεηαο ησλ ζεζπηδνκέλσλ κέηξσλ, νη 
θνξνινγνχκελνη εγρψξηνη ή μέλνη, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηρεηξνχλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα 
ηεξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ρσξίο πξνβιήκαηα θαη πεξηηηφ θφζηνο.  
 
Σο πολλαπλό μήνσμα ποσ αναδείτθηκε: 
 

 Η δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο  πξέπεη λα ζπλάδεη κε βαζηθέο 
αξρέο θνξνινγίαο, φπσο, ε δηθαηνζχλε, ε νπδεηεξφηεηα θαη ε απιφηεηα  

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο  

 Απαξαίηεηε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

 H ζπλερήο κεηαβνιή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη θαηά πεξηπηψζεηο κε αλαδξνκηθφ ραξαθηήξα, 
είλαη απνηξεπηηθή γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Οη θνξνινγηθνί έιεγρνη πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ επηβεβαίσζε ηεο ζπλέπεηαο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη 
φρη λα απνηεινχλ εξγαιείν «ηηκσξίαο» θαη κέζν βεβαίσζεο θφξσλ θαη πξνζηίκσλ 

 
 



 
 

 
Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΒΑΗΚΟ ΠΤΛΧΝΑ ΣΟΤ ΦΗΛΗΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

Με ζπληεηαγκέλε αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο πνπ πξνεγήζεθε, 
αθνινχζεζε ζπδήηεζε πάλσ ζε επίθαηξα θαη θιέγνληα θνξνινγηθά ζέκαηα, κε ζνβαξφ αληίθηππν ζηε 
δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία θηιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. ηε ζπδήηεζε έιαβαλ κέξνο ν 
Τθππνπξγφο ζηνλ Πξσζππνπξγφ, θχξηνο Δεκήηξεο Ληάθνο, θαζψο θαη δηαθεθξηκέλνη εθπξφζσπνη ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, φπσο νη θχξηνη: ίκνο Αλαζηαζφπνπινο, Πξφεδξνο ηνπ Ειιελν-Ακεξηθαληθνχ 
Εκπνξηθνχ Επηκειεηεξίνπ, Κσλζηαληίλνο Κφιιηαο, Πξφεδξνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Επηκειεηεξίνπ ηεο Ειιάδνο 
θαη Υξήζηνο Υαξπαληίδεο, Πξφεδξνο & Δηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Παπαζηξάηνο.  
 
Πξνεμέρνπζα είλαη ε δήισζε ηνπ Τθππνπξγνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη 
δπλαηφηεηα άκεζεο κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πξηλ απφ ην 2020. Πξνέρεη ε δεκηνπξγία 
θηλήηξσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία αλάπηπμεο θαη κείσζεο ηεο θνξνδηαθπγήο, γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ηνπ απαξαίηεηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ρψξνπ (ηεο ηάμεο ησλ 3,5 δηο.€ ζην 2020-2021).  
 
Ξετώριζαν οι ακόλοσθες διαπιζηώζεις και ζσμπεράζμαηα: 
 

 ην δηεζλέο ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, νη επηρεηξήζεηο θαη νη επελδπηέο, 
ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε, ηε ζηαζεξφηεηα, ηελ απιφηεηα θαη ηελ νπδεηεξφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ 
θαζεζηψηνο 

 Σν εθξεθηηθφ «θνθηέηι» θφξσλ θαη εηζθνξψλ, πνπ θζάλεη ζην 70% ηνπ εηζνδήκαηνο, έρεη αξλεηηθή 
επίδξαζε, φρη κφλν ζην επηρεηξείλ θαη ηελ θαηαλάισζε, αιιά θαη ζηα πξνζδνθψκελα δεκφζηα έζνδα 

 Απαξαίηεηε ε άκεζε εθινγίθεπζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 
ηεο νηθνλνκίαο καο ζηε κεηακλεκνληαθή πεξίνδν, δεδνκέλν φηη ε ππεξθνξνιφγεζε απνδεδεηγκέλα έρεη 
νδεγήζεη κέρξη ηψξα ζε αδηέμνδα  

 Κπθιηθνχ ραξαθηήξα κέηξα ζην φλνκα αμηνπηζηίαο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, κε επίθεληξν ηελ 
ππεξαπφδνζε πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ, επηβαξχλνπλ βαζηθέο ζπληζηψζεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 
δηακφξθσζε ηνπ ΑΕΠ, δεζκεχνληαο αδηθαηνιφγεηα πφξνπο ζηε πξαγκαηηθή νηθνλνκία 

 Η πξνζαξκνγή ηνπ θνξνινγηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο 
ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θνξνινγηθήο βάζεο. Ωζηφζν, ν βαζκφο 
πξνζαξκνγήο ζήκεξα, δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο, αθήλνληαο ζεκαληηθφ ςεθηαθφ ράζκα, πνπ πξέπεη λα 
κεησζεί κε αιιαγή ζθέςεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, θαηεχζπλζε ζηελ νπνία θηλείηαη ήδε ν 
ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ΑΑΔΕ 

 
Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΚΑΗ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΝΔΟΦΤΟΤ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

Σν λέν παξαγσγηθφ καο κνληέιν, είλαη απαξαίηεην λα ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε λέσλ κηθξψλ ή κεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ απξφζθνπηε κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε αηρκή ηελ 
θαηλνηνκία, θπξίσο δε ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζεκέλεο αμίαο. 
 
Όπσο επηζήκαλε κε ηελ παξέκβαζή ηνπ ν Υξήζηνο Υαξπαληίδεο, Πξφεδξνο θαη Δηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο 
ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζηξαηεγηθφο ν ζηφρνο ελζάξξπλζεο δεκηνπξγίαο θαη ζηήξημεο 
ιεηηνπξγίαο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζα ζπκβάιινπλ δπλακηθά  ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο λένπ 
αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ, ην νπνίν κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο. 
 
Σο ηελικό ζσμπέραζμα:  
 

 Η «λενθπήο δξάζε» κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε, θεθαιαηνπνηψληαο ζε ηνκείο πνπ 
έρνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαηλνηνκίαο, δεκηνπξγψληαο θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 
επηρεηξεκαηηθή ππεξαμία εληφο ηεο ρψξαο 

 



 
 

 

 Είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα ππάξρνπλ αλάινγα θνξνινγηθά θίλεηξα, λα ππνζηεξίδνληαη νη 
επηρεηξεκαηηθέο απηέο πξσηνβνπιίεο θαη απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΒΑΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΟΡΗΕΟΝΣΑ – ΑΡΥΖ 
ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
 

Η ξαγδαία δηφγθσζε ηνπ ςεθηαθνχ απνηππψκαηνο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, δεκηνχξγεζε δπλαηφηεηεο 
ζε κεγάινπο πνιπεζληθνχο νκίινπο, λα θνξνινγνχληαη ζε ρψξεο ρακεινχ ή κεδεληθνχ  ζπληειεζηή, φπνπ 
εγθαζηζηνχλ ηηο ςεθηαθέο ηνπο πιαηθφξκεο, απνθεχγνληαο ηε θνξνιφγεζε, ζηηο ρψξεο φπνπ 
ζπλαιιάζζνληαη κε ρξήζηεο (πξντφληα- ππεξεζίεο) θαη παξάγνπλ θέξδνο ή δεκηνπξγνχλ επηρεηξεκαηηθή 
ππεξαμία. 
 
Με δεδνκέλν αθφκε, φηη νη θψδηθεο θνξνινγίαο ησλ ρσξψλ ηεο Ε.Ε. έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο 
απηέο, αιιά ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο δηακαξηπξίεο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ απψιεηα θφξσλ, 
εληζρχζεθε ε αλάγθε λα ππάξμεη θεληξηθή επξσπατθή αιιά θαη εζληθή άκπλα, απέλαληη ζηε δηάβξσζε ηεο 
θνξνινγηθήο βάζεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηεζλείο απεηιέο, ρσξίο λα αγλννχληαη πξνυπνζέζεηο 
αληαγσληζηηθήο ζηάζεο. 
 
ηε βάζε απηή θαη παξά ην γεγνλφο φηη ε θνξνινγία παξέκεηλε εθηφο ησλ ξπζκίζεσλ ησλ ζπλζεθψλ ηεο 
Ρψκεο θαη κεηέπεηηα ηεο Ληζαβφλαο, ε εθαξκνγή αξρψλ ηεο ειεπζεξίαο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο ειεπζεξίαο 
εηαηξηθψλ ζπλδπαζκψλ θαη επελδπηηθψλ ζρεδηαζκψλ, φλησο αθήλεη πεξηζψξηα γηα ξπζκίζεηο θνξνινγηθνχ 
ραξαθηήξα, κε νδεγίεο ή θαλνληζκνχο, αιιά θαη παξεκβάζεηο ηνπ επξσπατθνχ δηθαζηεξίνπ, κε απαληήζεηο 
ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα ζε πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα, ή θαη έθδνζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 
 
Δπιζημάνζεις και ζσμπεράζμαηα από ηις ζτεηικές ειζηγήζεις: 
 

 Θεηηθφ βήκα ε πξνζπάζεηα ηεο επξσπατθήο έλσζεο, λα ξπζκίζεη ηνπο φξνπο πξνζδηνξηζκνχ ηεο 
θνξνινγηθήο βάζεο, ψζηε λα εθαξκφδνληαη εληαίνη θαλφλεο ζε φιε ηελ έλσζε, κε ηε ζρεδηαδφκελε 
εθαξκνγή ηεο θνηλήο ελνπνηεκέλεο εηαηξηθήο θνξνινγηθήο βάζεο (CCCTB), παξά ην γεγνλφο φηη νη 
δηάθνξεο εηαηξίεο νκίινπ επηρεηξνχλ ζε ρψξεο κε δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο 

 Θεηηθφ επίζεο βήκα είλαη θαη o ζεζκφο ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ θνξνινγηθψλ αξρψλ 
(ΑΕΟΙ), σο εξγαιείν θνξνινγηθήο δηαθάλεηαο ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη πξφζζεην κέηξν 
πξνζηαζίαο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, κε νξζνινγηζηηθά θξηηήξηα νξηζκνχ ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο θαη 
ηεο ρψξαο θεληξηθήο θνξνιφγεζεο ησλ δηαζπλνξηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνπο 
ζρεηηθνχο θαλφλεο ηνπ ΟΟΑ (BEPS Action7) 

 Ο ζρεδηαδφκελνο απφ ηελ επξσπατθή επηηξνπή, εληαίνο «ςεθηαθφο θφξνο» γηα ηε θνξνιφγεζε ηεο 
ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, ζην πιαίζην ζηξαηεγηθήο γηα ηε δίθαηε θαη εχινγε θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ, 
παξφιν πνπ απνηειεί ακθηιεγφκελν δήηεκα ζηελ Ε.Ε., θαίλεηαη λα βξίζθεη ζχκθσλα πνιιά θξάηε κέιε 
ηεο ΕΕ 

 Η πξνζαξκνγή ησλ εθάζηνηε θνηλνηηθψλ νδεγηψλ ζην ειιεληθφ λνκηθφ πιαίζην, είλαη απαξαίηεην λα 
γίλεηαη κε ηαρχηεηα, ζπλέπεηα θαη απφιπηε ζπκβαηφηεηα, ρσξίο πεξηζψξηα παξεθθιίζεσλ γηα ηε 
δεκηνπξγία εξκελεπηηθψλ αδπλακηψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο 

 


