
Συμπεράσματα – Θέσεις/Προτάσεις
Σταύρος Κώστας

Πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής



ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
• Να εξασφαλίζει τα απαραίτητα έσοδα

– για τη λειτουργία του κράτους
– την παραγωγή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών

• Υποδομή
– για το σχεδιασμό και εκτέλεση της εκάστοτε φορολογικής πολιτικής

ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Μηχανισμός για σχεδιασμό και εφαρμογή δίκαιης και αλληλέγγυας
κατανομής φορολογικού βάρους στα μέρη της κοινωνίας

I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣ
• Δημιουργία κοινωνικά δίκαιων και βιώσιμων συνθηκών σε όλες τις
εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής (οικονομία, πολιτισμός, υγεία κ.λ.π)

• Θεσμοθέτηση διαφανών κινήτρων και μηχανισμών καταστολής
(ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙ σταστασταστα χρήσιμαχρήσιμαχρήσιμαχρήσιμα OΧΙΧΙΧΙΧΙ σταστασταστα επιβλαβήεπιβλαβήεπιβλαβήεπιβλαβή)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣ
• Εξυπηρέτηση φορολογικών κανόνων προηγμένης μορφής για την
ενίσχυση των πολλαπλασιαστών επένδυσης και κατανάλωσης

• Διαμόρφωση φιλικού, για το περιβάλλον, «επιχειρείν»



ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ καικαικαικαι ΙΣΟΝΟΜΙΑΙΣΟΝΟΜΙΑΙΣΟΝΟΜΙΑΙΣΟΝΟΜΙΑ
• Δίκαιη κατανομή φορολογικού βάρους, ανάλογα με τη φοροδοτική
ικανότητα

• Εγγύηση ισόνομης κατανομής εισοδήματος
(μεταξύμεταξύμεταξύμεταξύ φορολογουμένωνφορολογουμένωνφορολογουμένωνφορολογουμένων τηςτηςτηςτης αυτήςαυτήςαυτήςαυτής κοινωνικοκοινωνικοκοινωνικοκοινωνικο-οικονομικήςοικονομικήςοικονομικήςοικονομικής κατάστασηςκατάστασηςκατάστασηςκατάστασης)

• Φορολογικό βάρος αντάξιο παρεχομένων δημόσιων αγαθών/υπηρεσιών
• Ισόρροπη σκοπιμότητα φορολόγησης εισοδημάτων, εργασίας, κεφαλαίου
και κατανάλωσης

• Διαφάνεια, ακρίβεια, ορθότητα, εύκολη πρόσβαση στη νομοθεσία

II. ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΤΟΥΤΟΥΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



• Δίκαιοι, χωρίς αντιοικονομικούς συμβιβασμούς, φορολογικοί έλεγχοι

• Αμεροληψία, ευθυκρισία στη διευθέτηση των φορολογικών διαφορών

• Προστασία του δικαιώματος προσφυγής στη δικαιοσύνη

• Το κράτος πρώτα το «καλό παράδειγμα»

• Απόλυτος σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας και το βάρος απόδειξης

• Φορολογούμενος συνεργάτης και όχι υφιστάμενος σε σχέση ιεραρχίας

• Σεβασμός των δικαιωμάτων του φορολογουμένου, 

χωρίς καταχρηστική παρέμβαση της κρατικής εξουσίας



• Επίκεντρο του καταστατικού του σκοπού καικαικαικαι η εξυπηρέτηση του φορολογουμένου
• 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
• Φορολογικό βάρος με την ελάχιστη παραμορφωτική επίδραση στην προτεραιότητα

των αποφάσεων των οικονομούντων προσώπων
• Κανόνες βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης, καταλύτης σύνδεσης επιχειρηματικής

ευκαιρίας και κοινωνικής ευθύνης
• Να εξασφαλίζει εναρμονισμένη αύξηση φόρων με την αύξηση της οικονομικής

ανάπτυξης και του ΑΕΠ

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΤΟΥΤΟΥΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



• Άριστη αναλογία έμμεσων και άμεσων φόρων
• Ελαχιστοποίηση του φορολογικού «κενού» (Φοροδιαφυγή-Παραοικονομία)

• Απολύτως απαραίτητες φορολογικές εξαιρέσεις – όλες μέσα από τον προϋπολογισμό
• Ουσιαστική κατάργηση ΚΒΣ -Να μην υπάρχει πολυνομία /γραφειοκρατία
• Εύλογος αριθμός διαφορετικών τύπων φόρων
• Φορολογική νομοθεσία με εύκολη πρόσβαση, χωρίς ελλείψεις και κενά
• Σταθερότητα σε λογικό ορίζοντα, διαφάνεια, αξιοπιστία
• Έλεγχος απόκλισης πραγματικού μετά τον έλεγχο, από νομικό συντελεστή φορολογίας
• Ευφυής κωδικοποίηση φορολογικού νομικού πλαισίου (κυρίως ΚΦΕ)



ΤΟΤΟΤΟΤΟ ΟΡΑΜΑΟΡΑΜΑΟΡΑΜΑΟΡΑΜΑ: ΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
(Πρωτόλειο για το ΥΠΟΜΝΗΜΑ στον ΥΠΟΥΡΓΟ)

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

2. Μείωση έμμεσων φόρων κατανάλωσης (ΦΠΑ 13% και 9%)

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

4. Ουσιαστική κατάργηση ΚΒΣ και φορολογικής γραφειοκρατίας
5. Ανάγκη πραγματικού εκσυγχρονισμού φορολογικών μηχανισμών
6. Απαιτούμενη σύνεση και συνέπεια στο σχεδιασμό
φορολογικών πολιτικών

IV. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑΓΙΑΓΙΑ ΤΟΤΟΤΟΤΟ ΝΕΟΝΕΟΝΕΟΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟΜΟΝΤΕΛΟΜΟΝΤΕΛΟΜΟΝΤΕΛΟ



7. Αποφυγή της αρχής «ισοδύναμου αποτελέσματος» στην αντιμετώπισηδίκαιων αιτημάτων

8. Ορθολογική εκτίμηση «μοναδιαίας ελαστικότητας»
(στην εκτίμηση προβλεπόμενων εσόδων από αύξηση συντελεστώνφορολογίας)

9. Έμφαση στη μείωση του φορολογικού βάρους της εργασίας καιορθολογιστική αντιμετώπιση φορολογίας ακινήτου περιουσίας πουσυμβάλλει στην παραγωγική διαδικασία

10. Αρχές αξιολόγησης της «εκπτωτικότητας» και της «παραγωγικότητας» των
δαπανών, στη φάση του φορολογικού ελέγχου.

11. Σεβασμός του ρόλου του επιχειρηματία, ως μόνου αρμόδιου νααποφασίζει για τη σκοπιμότητα της δαπάνης



12. Μέριμνα για τη δίκαιη εφαρμογή του άρθρου 51 Α ΚΦΕ και κατανομήτου βάρους απόδειξης για συναλλαγές με χώρες «προνομιακούφορολογικού καθεστώτος»
13. Σωστή προσέγγιση της έννοιας της «φορολογικής κατοικίας»

14. Αποσαφήνιση «δυϊκού» νομικού πλαισίου Transfer Pricing
(απεμπλοκή από το αγορανομικό πεδίο)

15. Εισηγήσεις σε νομοπαρασκευαστικό επίπεδο, με τεκμηριωμένη
την έννοια της ανταποδοτικότητας, για την επιλογή
φοροεισπρακτικών μέτρων

16. Βελτίωση ολικής ποιότητας του Φορολογικού Συστήματος και όχι
«άλλοθι», ευρηματικού τύπου, μόνο για την κάλυψη αδυναμιών τωνφορολογικών εισπρακτικών μηχανισμών.



17. Ενεργοποίηση λογισμικού ELENXIS και αναβάθμιση TAXIS

18. Μέτρα αποτελεσματικής εφαρμογής Πιστοποιητικού ΝόμιμωνΕλεγκτών
19. Συνέπεια και αυτοματοποίηση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τουΔημοσίου (απόδοση ΦΠΑ στο χρόνο είσπραξης)

20. Κατάργηση των εκτάκτων εισφορών και αλληλεγγύης
21. Καταβολή φόρων εισοδήματος στο χρόνο κτήσης

και όχι προκαταβολικά
22. Κατάργηση παρακράτησης μερισμάτων

σε ημεδαπή μητρική ΑΕ



23. Φορολόγηση κερδών σε επίπεδο ομίλου (group taxation)

24. Κατάργηση ΦΑΠ σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική
λειτουργία

25. Εξαίρεση διανεμητικών κέντρων από το τέλος μέσω ΔΕΗ

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

27. Μείωση της προκαταβολής για προσφυγές από 50% σε 15%

28. Διεύρυνση αναγνώρισης δαπανών έρευνας και τεχνολογίας



29. Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος
30. Σεβασμός συμβάσεων διπλής φορολογίας, διεύρυνση και επέκταση

( ΗΠΑ από το 1950!)

31. Κατάργηση εισφοράς 0,6 Εξαγωγών
32. Ένα μόνο φορολογικό νομοσχέδιο σε ετήσια βάση
33. Εξορθολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης
34. Μείωση μέγιστου συντελεστή φορολογίας

φυσικών προσώπων (30%)



• 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

• Απεγκλωβισμός από το λαϊκισμό και την μικροπολιτική
• Ήθος, λογοδοσία και όχι ολιγωρία διακυβέρνησης και πολιτικού συστήματος
• Ανάγκη χρηστής συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα για τη
διαμόρφωση και λειτουργία ευφυών φορολογικών πολιτικών, σε πλαίσια
χρηστής διοίκησης, αλλά και βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης των
πολιτών.

V. ΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣ ΤΗΣΤΗΣΤΗΣΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙΚΑΙΚΑΙΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΕΞΟΥΣΙΑΣΕΞΟΥΣΙΑΣΕΞΟΥΣΙΑΣ
(…γιαγιαγιαγια νανανανα μημημημη λειτουργείλειτουργείλειτουργείλειτουργεί σανσανσανσαν ανασταλτικόςανασταλτικόςανασταλτικόςανασταλτικός παράγωνπαράγωνπαράγωνπαράγων)




