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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 6ο Thessaloniki Tax Forum, με τις δομημένες και επίκαιρες εισηγήσεις, από
διακεκριμένους ομιλητές, έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν ευπρόσωπες απόψεις
και να γίνουν αξιοποιήσιμες προτάσεις, αναφορικά με την ανάγκη να
εξορθολογιστεί ο παράγων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ στην τελική φάση της φορολογικής
μεταρρύθμισης, σημαντικό προαπαιτούμενο, για να εξασφαλιστεί η προσδοκώμενη
βιώσιμη ανάπτυξη και η απασχόληση.
Στη θεματολογία του, εντάχθηκε με ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω της γενικότερης
οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, η ανάγκη να υπάρξει μίγμα κατάλληλων
φορολογικών πολιτικών, ώστε να αποκατασταθεί η κλονισμένη εμπιστοσύνη που
διακατέχει σήμερα τους φορολογουμένους απέναντι στην πολιτική και κομματική
οικογένεια, σε σχέση με το κατά πόσο οι υπερβολικοί φόροι που πληρώνουν οι
φορολογούμενοι με μεγάλες θυσίες, πιάνουν τελικά τόπο.
Με δεδομένη την παρουσία του συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, οι εργασίες του,
έλαβαν στον απαιτούμενο βαθμό υπόψη, τις ζωτικές ανάγκες, των περιφερειακών
κόμβων (βορειοελλαδικό τόξο, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τις λοιπές
περιφέρειες), που κατεξοχήν και λόγω γεωγραφικής θέσης και ιστορικού, διαθέτουν
αξιοποιήσιμα συγκριτικά πλεονεκτήματα, που μπορούν να ενισχύσουν την
εξωστρέφεια της οικονομίας μας.
Αναγνωρίστηκε για μία ακόμη φορά, η υπάρχουσα δυναμική δημιουργίας
επιχειρηματικής εξωστρέφειας, που όμως καθηλώνεται για λόγους που πρέπει να
αντιμετωπιστούν άμεσα, από τον έντονο εξωτερικό επιζήμιο φορολογικό
ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα τη διαρροή πολύτιμου εισοδήματος προς τις όμορες
χώρες βόρεια και ανατολικά.
Το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου, εξέπεμψε την αισιόδοξη προσδοκία όλων των
συνέδρων ότι τα δύσκολα έχουν περάσει, και ότι θα ακολουθήσει χαλάρωση των
ασφυκτικών δημοσιονομικών στόχων, με άνοιγμα σε απαραίτητες φορολογικές
ελαφρύνσεις, ώστε τελικά να μη θυσιάζεται η ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία
στο βωμό της υπερφορολόγησης και της πολυετούς λιτότητας.
Από το επίσημο βήμα του συνεδρίου, τόσο ο Υφυπουργός κ. Γ. Μαυραγάνης, όσο
και η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κα. Αικ. Σαββαΐδου, τοποθετήθηκαν με

τις ομιλίες τους, θετικά και με νόημα στο πνεύμα του ηχηρού αυτού μηνύματος των
συνέδρων, που αποτελεί και ευχή όλων των πολιτών της χώρας, που δοκιμάζονται
από την κρίση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
• Προσαρμογή παραγωγικού προτύπου στις νέες προκλήσεις
• Προσέλκυση επενδύσεων
• Βελτίωση ρευστότητας
• Απλοποίηση θεσμικού πλαισίου
• Σταθερότητα Φορολογικού Συστήματος
(Β) ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1. ΑΝΑΓΚΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού της Φορολογικής Διοίκησης, στο βαθμό που
απαιτούν τα κριτήρια ποιότητας ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού Φορολογικού
Συστήματος.
Επέκταση αυτόνομης Φορολογικής Διοίκησης, με αναγνωρισμένους διακριτούς
ρόλους Εκτελεστικής Εξουσίας, για την εφαρμογή με συνέπεια, πιστότητα και
αποτελεσματικότητα, τις φορολογικές διατάξεις που νομοθετούνται στο
κοινοβούλιο.
Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με κεντρικό
μέλημα τον εξορθολογισμό του κόστους φορολογικής συμμόρφωσης των
φορολογουμένων.
Αποδοτική λειτουργία της ΓΓΔΕ, στην υπηρεσία των σκοπών του φορολογικού μας
συστήματος, κατά τρόπο ώστε:
o Να εξασφαλίζει τα απαραίτητα έσοδα του κράτους με το ελάχιστο
κόστος και την μικρότερη όχληση για τον φορολογούμενο.
o

Να λειτουργεί, με εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό, σε πνεύμα
διαφάνειας και λογοδοσίας, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

o

Να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα αρμοδιότητάς της,
διατηρώντας την επικοινωνία με ομόλογους παράγοντες της Ε.Ε.,

o

Να εφαρμοστεί άμεση απεμπλοκή από μη φορολογικές εργασίες,
ενεργώντας
σε
ρόλο
φιλικού
συμβούλου
προς
τους
φορολογουμένους.

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Με δεδομένη την καταγεγραμμένη δημοσιονομική σταθεροποίηση και το θετικό
αντίκτυπο από το πιστοποιημένο πρωτογενές πλεόνασμα - προαπαιτούμενα για την
εξασφάλιση της ποθητής επανεκκίνησης της οικονομίας- απαιτείται:
•

To φορολογικό μας σύστημα, να είναι δίκαιο, σταθερό, διαφανές, απλό και
λειτουργικό, επιτρέποντας στη φορολογία να μετουσιώνεται σε παράγοντα
θετικό για την οικονομία και τη βιώσιμη επιχειρηματική ευκαιρία.
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•

Στοχευμένη ισορροπία στο μίγμα φορολογικών πολιτικών,
κινητοποίηση της ανάπτυξης και προσέλκυση επενδύσεων

για

την

•

Αποτελεσματική αντιμετώπιση των έκνομων και αντικοινωνικών πρακτικών
φοροδιαφυγής, διπλής φοροαποφυγής και φορολογικής απάτης, που
αντιμάχονται την πυροδότηση της οικονομικής ανάπτυξης,
ενώ
υπονομεύουν την εξασφάλιση συνθηκών βιώσιμης φορολογικής
συμμόρφωσης.

•

Το πνεύμα και το γράμμα των σχετικών διατάξεων, θα πρέπει να είναι μακράν
από «τυφλά» κριτήρια αντικειμενικής εκτίμησης των διευρυμένων τακτικών
ελέγχου, αλλά με προσέγγιση στην οικονομική ουσία και την
συνεργασιμότητα των φορολογουμένων, με ανάλογο θετικό αντίκτυπο στο
δημόσιο ταμείο.

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Το φορολογικό μας σύστημα, πρέπει να εγγυάται τη δίκαιη κατανομή του
φορολογικού βάρους μεταξύ των πολιτών, ανάλογα με τη φοροδοτική τους
ικανότητα. Βάρος που πρέπει να είναι αντάξιο, των παρεχομένων δημόσιων
αγαθών και υπηρεσιών από το Κράτος. Οι ακόλουθες αρχές λειτουργίας πρέπει να
το χαρακτηρίζουν.
▪ 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
▪ Ισόρροπη φορολόγηση εισοδημάτων /εργασίας /κεφαλαίου
κατανάλωσης
▪ Φορολογούμενος, συνεργάτης και όχι υφιστάμενος σε σχέση ιεραρχίας
4. ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το σύστημα ποινών για την φορολογική παραβατικότητα, θα πρέπει να είναι
απλό,
αποτελεσματικό,
διαφανές
με
απόλυτη
συνέπεια
στις
αρχές
αναλογικότητας-ισότητας-ασφάλειας δικαίου και αντικειμενικότητας, χωρίς
εξοντωτικές ποινές που δεν φέρνουν αποτελεσματικότητα και δεν έχουν ανάλογο
ταμιακό αντίκρισμα.
Απαιτείται η επανεξέταση του υφισταμένου ποινολογίου, ειδικότερα στο
κεφάλαιο επιβολής προστίμων εξοντωτικού χαρακτήρα με ακραίες αυστηρής
προσέγγισης διατάξεις, ακόμη και σε παραβάσεις που δεν θεμελιώνεται η
υπαιτιότητα του υπόχρεου.
5. ΕΝ.Φ.Ι.Α - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Κατά τα σωστά διεθνή πρότυπα Ενιαίου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, θα έπρεπε να
εφαρμόζεται η φορολογία αυτή - με παράλληλη κατάργηση της πληθώρας των
φόρων και τελών επί της ακίνητης περιουσίας - στη μορφή και τη συνολική
τρέχουσα εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας, με ανάλογο εύλογο
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απαλλασσόμενο και χαμηλό συντελεστή φορολόγησης επί τοις χιλίοις ώστε να μην
ενέχει πρωταρχικό εισπρακτικό χαρακτήρα.
Ο ισχύον συνδυασμός της φορολογίας χρήσης ή κατοχής κάθε ακινήτου, με
πρόσθετη φορολόγηση της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας με χαμηλό
απαλλασσόμενο, φαίνεται να αλλοιώνει τελικά τις αρχές καθολικότητας,
αναλογικότητας και προσφορότητας, που πρέπει να διακρίνουν τους
επιβαλλόμενους φόρους σε μία χώρα με αρχές δικαιοσύνης και πραγματική
φορολογική ευταξία.
Ειδικότερα μάλιστα, στις περιπτώσεις βαθιάς ύφεσης όπου το ακίνητο έχει πλήρως
απαξιωθεί και δεν παράγει εισόδημα, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν δαπάνες
που απορρέουν από την ευθύνη της κατοχής αυτού (εισφορές, συντήρηση,
επισκευή κ.λ.π.).
Η εσφαλμένη εφαρμογή της φορολογίας αυτής, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην
αποθάρρυνση των επενδυτών σε επίπεδο φορολογικής ανταγωνιστικότητας, μέχρι
και στον κίνδυνο διάσπασης της κοινωνικής συνοχής και διόγκωσης του
αισθήματος αδικίας, μεταξύ απλών πολιτών που κατέχουν ακίνητη περιουσία.
Θα πρέπει άμεσα, να θεσπιστούν μέτρα για τα ακόλουθα:
• Κατάργηση της συμπληρωματικής φορολόγησης
• Δημιουργία προϋποθέσεων ανταποδοτικότητας, με την μεταφορά στην
τοπική αυτοδιοίκηση.
• Εναρμόνιση της φορολογικής βάσης με τις τιμές της αγοράς
• Πρόβλεψη απαλλαγών/εκπτώσεων για ακίνητα που δεν παράγουν εισόδημα
• Δημοσιονομικός στόχος εσόδων, κάτω του 1% ΑΕΠ- Πρακτική χωρών
χαμηλού ΑΕΠ
6. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Για να μην λειτουργεί αναποτελεσματικά, ακόμη και σαν εμπόδιο πριν την
προσφυγή στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
•

•

•
•
•

Επαρκής και στοχευμένη στελέχωση της νέας διεύθυνσης επίλυσης διαφορών,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία της
λειτουργίας της, ενόψει μεγάλου όγκου ενδικοφανών προσφυγών που
κατατίθενται ενώπιον της.
Στοχοθέτηση με βάση την αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων
λειτουργίας της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών, από τα οποία προκύπτει
δυστυχώς η, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, αναποτελεσματικότητα του νέου
θεσμού, με απώτερο σκοπό την έκδοση απαντήσεων από τη Δ.Ε.Δ. σε όλες τις
ενδικοφανείς προσφυγές.
Ανάρτηση στο διαδίκτυο αποφάσεων των επιτροπών διοικητικής επίλυσης.
Διάκριση ελεγκτών όχι ανά κατηγορία βιβλίων αλλά ανά τύπο ή/και ανά κλάδο
ελεγχόμενης επιχείρησης.
Επαρκής και τεκμηριωμένη αιτιολογία όλων των αποφάσεων της Δ.Ε.Δ., χωρίς
να είναι δυνατή η απλή αποδοχή των ισχυρισμών του ελέγχου στις περιπτώσεις
των απορριπτικών αποφάσεων, όπως προβλέπεται σήμερα.
Θωράκιση εκ μέρους της πολιτείας της ανεξαρτησίας των υπαλλήλων που
στελεχώνουν τη νέα διεύθυνση, προκειμένου αυτοί να μπορούν να επιτελέσουν
το έργο τους, με την προϋπόθεση όμως της εξασφάλισης της
αποτελεσματικότητας του θεσμού.
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•

•

•

Υλοποίηση της εξαγγελθείσας επιμήκυνσης της προθεσμίας, εντός της οποίας
η Δ.Ε.Δ. καλείται να εκδώσει την απόφασή της επί των ενδικοφανών
προσφυγών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσεχθεί, ώστε το προτεινόμενο
μέτρο της χορήγησης στη Δ.Ε.Δ. του δικαιώματος παράτασης της
προθεσμίας, εντός της οποίας οφείλει να εκδώσει απόφαση, να μην
εφαρμοστεί κατά τρόπο που θα παραβιάσει την αρχή της ισότητας, κάτι που
μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον η Δ.Ε.Δ. εκδίδει αποφάσεις σε όλες τις
περιπτώσεις.
Παράλληλα, θα πρέπει να επανεξεταστεί η προθεσμία των 20 ημερών που
διαθέτει η διεύθυνση για την εξέταση της αίτησης αναστολής του 50% του
φόρου, καθώς το διάστημα αυτό είναι πολύ σύντομο με συνέπεια η
πλειοψηφία των αιτήσεων αναστολής να απορρίπτεται σιωπηρά, δηλαδή να
έχουμε φτάσει στην κατά παράβαση του Συντάγματος ουσιαστική
απενεργοποίηση του δικαιώματος προσωρινής δικαστικής προστασίας του
φορολογούμενου.
Ένα τελευταίο ζήτημα που μπορεί να επιδράσει στην αποτελεσματικότητα του
θεσμού της ενδικοφανούς προσφυγής συνδέεται στενά με το ζήτημα της
παράλληλης διενέργειας της ποινικής διαδικασίας, η οποία θα πρέπει να
συνδέεται με / «αναμένει» το αποτέλεσμα της διαδικασίας της ενδικοφανούς
προσφυγής.

6.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – Σχετικό Νομοσχέδιο σε Διαβούλευση
Η ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμός των λογιστικών κανόνων της
χώρας, σε ενιαίο ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό πλαίσιο, αποτελεί
σημαντικό ορόσημο στη βελτίωση της επιχειρηματικής πρακτικής και στη διαδικασία
ολοκλήρωσης της φορολογικής μεταρρύθμισης.
Κρίνεται θετική η πρόβλεψη του νομοσχεδίου να ενσωματώσει επιλεκτικά, σε ενιαίο
εσωτερικό λειτουργικό ρυθμιστικό πλαίσιο, διάσπαρτες διατάξεις, που σήμερα
περιέχονται σε διάφορα βασικά νομοθετήματα, όπως ο ΚΦΑΣ το ΕΓΛΣ, οι νέοι
κώδικες φορολογίας, ακόμη και νόμοι εταιρικής φορολόγησης (όπως Ν2190/1920
κ.λ.π.).
Θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό, ότι σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα των
σχετικών διατάξεων, η κωδικοποίηση αυτή, πραγματοποιείται κατά τρόπο συμβατό
με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κωδικοποιημένες κοινοτικές οδηγίες
(34/2013/ΕΕ), γεγονός που επιτρέπει στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα να είναι
κατανοητά και στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, με ιδιαίτερη σημασία σήμερα, στη
φάση επανεκκίνησης της Ελληνικής Οικονομίας.
Στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για την απλοποίηση του
φορολογικού συστήματος, η κατάργηση της λογιστικής πολυνομίας, είναι στη
σωστή κατεύθυνση διότι θα συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού βάρους των
επιχειρήσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα με την
πρόβλεψη να λαμβάνονται υπόψη και κατά προτεραιότητα οι ιδιαιτερότητες των
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, όπως προβλέπει το
σκεπτικό της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ.
Η πλήρης προσαρμογή στις διεθνείς λογιστικές πρακτικές αλλά και οι
χρησιμοποιούμενες ορολογίες βασικών εννοιών, όπως αποβλέπει το αναπόσπαστο
«γλωσσάρι», θα εξυπηρετήσει με διαφάνεια και αξιοπιστία τις ανάγκες της
διοικητικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εξυπηρετούν τα λογιστικά
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πρότυπα, διευκολύνοντας και το έργο πάσης φύσεως ελέγχων εταιρικής
διακυβέρνησης και όχι μόνο.
Ωστόσο και με βάση την μέχρι τώρα κακή εμπειρία, κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει
αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, η έγκαιρη παροχή οδηγιών και σύνταξη
εγκυκλίων δευτερογενούς υποστηρικτικού δικαίου, για τη απρόσκοπτη εφαρμογή
των σχετικών διατάξεων και ειδικότερα, για την άμεση και χωρίς χρονικές
παρατάσεις, αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων όπως:
•
•
•
•
•
•




Λανθάνουσα δυσαρμονία μεταξύ διατάξεων του ίδιου του νομοσχεδίου, ή και
γενικότητα και ασάφεια διατάξεων
Προσαρμογή στους νέους κανόνες αποτίμησης («επιμέτρησης» και στην
επίδρασή τους στον ορισμό του φορολογητέου «εισοδήματος»
Νομοθετικές ρυθμίσεις που προσκρούουν σε υπάρχουσες διατάξεις άλλων
νομοθετημάτων, που συναρτώνται
στο νέο θεσμό των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων.
Προβλήματα στο μεταβατικό στάδιο, ιδίως με την καταληκτική ημερομηνία της
1ης Ιανουαρίου 2015 (Κατάργηση Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου και ΚΦΑΣ)
Τυχόν έλλειμμα προσαρμογής στο πλήρες πλαίσιο της οδηγίας 2013/34/ΕΕ
Υπέρμετρη επιβάρυνση λογιστικής λειτουργίας επιχειρήσεων, αναφορικά με:
Τροποποίηση λογιστικών συστημάτων
Εκπαίδευση αρμόδιου Προσωπικού
Τήρηση «διπλών βιβλίων» (Χρηματοοικονομικές Ανάγκες-Φορολογική
Συμμόρφωση)

(Γ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ και ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Φορολογία Εισοδήματος
1. Άμεση μείωση μέγιστου συντελεστή φορολογίας φυσικών προσώπων
(30%)
2. Άμεση μείωση φορολογίας εταιριών (εταιρικός 15%)
3. Διατήρηση φορολογικού καθεστώτος, 5–10 έτη, συνταγματική κατοχύρωση
για μεγάλες Επενδύσεις (στο πρότυπο του Ν2687)
4. Πραγματικά φορολογικά κίνητρα για καινοτόμες επιχειρηματικές μονάδες –
κυρίως μικρομεσαίες, με αιχμή του δόρατος τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
Χώρας και τις ευκαιρίες της οικονομικής κρίσης
5. Μεταφορά ζημιών από 5 σε 10 έτη, επόμενες χρήσεις
6. Κατάργηση εκτάκτων εισφορών (ειδικών αναγκών ή αλληλεγγύης)
7. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης και φόρου πολυτελείας αυτοκινήτων
ΦΠΑ
1. Ανεμπόδιστη
δυνατότητα
συμψηφισμού
οφειλόμενου
ΦΠΑ
από
φορολογούμενους, με το σύνολο των απαιτήσεων από τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα (Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Υπουργεία κλπ)
2. Κατάργηση προστίμων ΦΠΑ σε όσους απαιτούν ΦΠΑ από το Δημόσιο
Λοιποί Έμμεσοι Φόροι
1. Επανεξέταση αποδοτικότητας του ΕΦΚ σε μη αλκοολούχα, καπνό κ.λ.π.
2. Διατήρηση ΦΠΑ στην Εστίαση, στο 13%
3. Διόρθωση Ειδικού Φόρου Καυσίμων (Θέρμανση)
4. Εξορθολογισμός υπέρογκου ενεργειακού κόστους χάριν ανταγωνιστικότητας
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Φορολογικοί Έλεγχοι / Παραγωγικότητα Δαπανών
1. Αποσαφήνιση «εκπτωτικότητας» δαπανών (Επιχειρηματίας μόνος αρμόδιος
να αποφασίζει για τη σκοπιμότητα της δαπάνης)
2. Διεύρυνση αναγνώρισης δαπανών έρευνας και τεχνολογίας
3. Μείωση της προκαταβολής για προσφυγές από 50% στο 15%
4. Ενεργοποίηση λογισμικού ELENXIS και αναβάθμιση TAXIS
5. Βελτίωση ολικής ποιότητας του φορολογικού συστήματος και όχι «άλλοθι»,
ευρηματικού τύπου, μόνο για την κάλυψη αδυναμιών των φορολογικών
εισπρακτικών μηχανισμών
6. Επιβράβευση φορολογικής συμμόρφωσης (αρχικής ή και διορθωτικής)
Σταθερότητα , απλότητα, αναπτυξιακή προοπτική φορολογικού συστήματος
1. ΣΟΦΗ κωδικοποίηση, πληρότητα, ουδετερότητα φορολογικής νομοθεσίας
2. Νόμοι χωρίς κενά και διλημματικές ασάφειες στην εφαρμογή τους
3. Περιορισμός αριθμού φορολογικών Νομοθετημάτων κατά έτος, τα
απολύτως απαραίτητα (Προϋπολογισμός, Νέος Θεσμός)
4. Περιορισμός εγκυκλίων σε απόλυτα απαραίτητες περιπτώσεις οδηγιών
«συμπεριφοράς»
5. Νομοπαρασκευαστικό έργο, με πραγματική συμμετοχή, ειδικών αγοράς, σε
πλαίσιο ουσιαστικής και όχι προσχηματικής διαβούλευσης
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Επιχειρηματική Ηθική με παρονομαστή τη Φορολογία
Ενδιαφέρον συμπέρασμα κατέγραψαν για πρώτη φορά οι εργασίες του συνεδρίου,
αναφορικά με το ρόλο της φορολογίας, στην προσπάθεια διόρθωσης πρακτικών
και συμπεριφορών, που αναπτύσσονται σε μία περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης
και λειτουργούν ενάντια στις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και γενικότερα, της
αειφόρου ανάπτυξης, με παρονομαστή τη φορολογία.
Μέσα από σωστές φορολογικές πολιτικές, το κράτος πρόνοιας, θα πρέπει να
ανταποκρίνεται και αυτό στην αρχή της κοινωνικής ευθύνης, κατά τρόπο που να
βελτιώνει, τις συμπεριφορές επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, ώστε να
μετριαστεί το συγκυριακό (και λόγω της κρίσης), έλλειμμα κοινωνικής αλληλεγγύης
και υπευθυνότητας, βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης.
Αναφέρθηκαν τα ακόλουθα παραδείγματα
1. Δε μπορεί υπέρογκα φορολογικά πρόστιμα και ασύμμετροι φορολογικοί
έλεγχοι να «εξοντώνουν» την επιχείρηση ΣΗΜΕΡΑ, ώστε να μην υπάρχει
«ΑΥΡΙΟ».
2. Δε μπορεί, η ανοχή, ή αδυναμία πάταξης έκνομων πρακτικών, όπως
φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, παραοικονομία, να οδηγεί στα όρια της
αντοχής, συνεπείς επιχειρήσεις σε περίοδο βαθιάς και παρατεταμένης κρίσης
3. Δεν μπορεί το δημόσιο να οφείλει ΦΠΑ και να μην συμψηφίζει με
ληξιπρόθεσμες οφειλές
4. Δεν μπορεί να μην υπάρχει επαρκής φορολογική αναγνώριση για δαπάνες
έρευνας, που δημιουργούν προϊοντική υπεραξία αγαθών με συνεισφορά στη
βιώσιμη ανάπτυξη.
5. Δεν μπορεί να φορολογείται δυσανάλογα με άλλες πηγές, το εισόδημα της
εργασίας
6. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν εκπιπτόμενες φορολογικά, δαπάνες στήριξης
θεσμών όπως η οικογένεια εργαζομένων, ή ομαδικής ασφάλισης
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(Δ) ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Οι ακόλουθες τοποθετήσεις, μέσα από τις ομιλίες των τιμωμένων Ομιλητών του
Συνεδρίου, βρήκαν θετική απήχηση στο απαιτητικό συνεδριακό κοινό.
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
« …..Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε τη φορολογική μεταρρύθμιση…».
Φορολογικό Σύστημα
Σταθερό φορολογικό περιβάλλον με ανταγωνιστικούς, σε σχέση με τις γειτονικές
χώρες, φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα,
Επιβράβευση των πολιτών και επιχειρήσεων που είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις
τους.
Επιχειρηματικότητα
Ενθάρρυνση κα δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες που έντιμα και με συνέπεια
συνεχίζουν να επιχειρούν μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια
Ποινικές διατάξεις για φορολογικές παραβάσεις
Παράλληλα με την αποφασιστική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, θα
αντιμετωπιστεί και η Ελληνική ιδιαιτερότητα ποινικοποίησης, εκ της μη καταβολής
χρεών προς το δημόσιο.
Φορολογικά Βάρη
Θα συνεχίσει και θα επεκταθεί η μείωση των φορολογικών βαρών αξιοποιώντας,
την επίτευξη σταθερής δημοσιονομικής ισορροπίας, τη δημιουργία πρωτογενών
πλεονασμάτων, τη μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση, αλλά και τη μετάβαση
στην εποχή της ανάπτυξης.
Ειδικότερα:
Κατάργηση τεκμηρίων
Παύση τεκμηρίων διαβίωσης (βλέψεις για εισοδήματα του 2015), με την αξιοποίηση
πληροφοριών και την υιοθέτηση σύγχρονων ελεγκτικών εργαλείων.
Μείωση Φορολογίας
• Μείωση του ΕΝΦΙΑ, από 1,43% του ΑΕΠ στο 1% του ΑΕΠ
• Εξέταση δυνατότητάς μετατροπής του σε έσοδο της Αυτοδιοίκησης
• Μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος μισθωτών και
συνταξιούχων, (ανώτατος συντελεστής, από 42% να μειωθεί στο 32%.
• Μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος των επιχειρήσεων
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ κας ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
Κεντρικό όραμα της Φορολογικής διοίκησης
Αλλαγή της κρατούσης αντίληψης των φορολογουμένων και επιχειρηματικού
κόσμου, για τη φορολογική διοίκηση και το αντίστροφο.
Η Φορολογική Διοίκηση με τους ανθρώπους της, παράγοντας λύσης του
προβλήματος της Χώρας και όχι μέρους αυτού.
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Επίλεκτοι Στόχοι της ΓΓΔΕ
Η εφαρμογή νομοθετημάτων, τηρώντας τη συνταγματική έννοια της στενής
ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων, με βάση την αρχή της νομιμότητας του
φόρου και ταυτόχρονη κατανόηση του πνεύματος και του τρόπου γραφής των
νομοθετημάτων.
• Δυνατότητα υποβολής προς την πολιτική ηγεσία, προτάσεων για
νομοθετικές
αλλαγές,
για
την
διευθέτηση
δυσλειτουργιών
και
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.
• Μέγιστη προτεραιότητα
στο επιχειρησιακό
σχέδιο
2015-2016,
η
αποκατάσταση εμπιστοσύνης Κράτους και Φορολογουμένων και στήριξη
της Επιχειρηματικότητας
• Σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας, για
συμβουλευτική υποστήριξη υποψηφίων επενδυτών σε φορολογικά θέματα,
σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων.
• Αποτελεσματική επίλυση των φορολογικών διαφορών σε διοικητικό επίπεδο,
για την αποφυγή μακροχρόνιων δικαστικών διαδικασιών, με την επιμόρφωση
και στελέχωση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με στόχο την έκδοση
εντός της νόμιμης προθεσμίας (60 ημέρες) ρητών θετικών αποφάσεων.
• Δυνατότητα εφαρμογής ολοκληρωμένου θεσμού APAs (σχετικές οδηγίες ήδη
στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ) και προγραμματισμένη ενημέρωση με e-mails στις
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
• Αύξηση ηλεκτρονικών εφαρμογών και μείωση παρουσίας στις Δ.Ο.Υ.
• Δημοσίευση των στόχων και των στοιχείων απόδοσης των υπηρεσιών της
ΓΓΔΕ, σε πρότυπα κριτηρίων λογοδοσίας.
Κατατεθέντα Αιτήματα των Τοπικών Φορέων
Επισυνάπτεται πινάκιο θεμάτων για συζήτηση, Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος
1. Μείωση Συντελεστών Εταιρικής Φορολόγησης
2. Επιτάχυνση επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ
3. Εξαίρεση αυτόματου συμψηφισμού
4. Εκπτωτικότητα Δαπανών
5. 0,5% στις επισφαλείς απαιτήσεις
6. Ενδικοφανής Προσφυγή στη Θεσσαλονίκη
7. Προκαταβολή 10% για προσφυγή
8. Ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα
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