
 
 

ΓΝΗΜΓΡΩΣΙΚΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ 
 

ΤΜΠΓΡΑΜΑΣΑ ΣΟΤ 9νπ THESSALONIKI TAX FORUM 2017 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΓΗ 

Η πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε ζήκεξα, είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκε γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, 

ζε βαζκφ κάιηζηα, πνπ κπνξεί λα εκπλέεη δηθαηνινγεκέλε αλεζπρία θαη έληνλε αβεβαηφηεηα, γηα ην ηη ζα 

αθνινπζήζεη ηελ επφκελε εκέξα!  

 

Βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα ιίζηα κε πνιιαπιά πξναπαηηνχκελα, πξνθεηκέλνπ λα απεμαξηεζνχκε απφ 

ηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο αλάηαμεο, κε ηελ επρή φισλ 

ζηξακκέλε ζε κία ηαρεία αλεμάξηεηε, απηνηξνθνδνηνχκελε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο βηψζηκε αλάπηπμε. 

 

ηελ ίδηα ινγηθή, ην θνξνινγηθφ καο ζχζηεκα, ζα πξέπεη απφ πιεπξάο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο, λα 

δηαθξίλεηαη απφ ηε ζηαζεξφηεηα, ηε δηαθάλεηα, ηελ απιφηεηα, ηελ νπδεηεξφηεηα, ηελ δίθαηε θαηαλνκή 

βαξψλ αιιά θαη ηελ νξζή θνηλσληθή ηνπ πξνζέγγηζε, αθνχ ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζεσξείηαη εθηφο απφ 

δείγκα δεκνθξαηίαο θαη ζηνηρείν πνιηηηζκνχ. 

 

ην παξφλ Tax Forum, κε θαιφπηζηε θξηηηθή, φπσο πάληα, έγηλε εηδηθή αλαθνξά ζην δηαηεξνχκελν 

εθξεθηηθφ κείγκα πςειψλ θφξσλ θαη εηζθνξψλ, αλαδεηθλχνληαο ηελ αξλεηηθή ηνπ επίδξαζε ζην 

επηρεηξείλ, ηελ θαηαλάισζε θαη ηνλ αληίθηππν ζηα δεκφζηα ηακεία. 

 

Σνλίζηεθε κε ηδηαίηεξε έκθαζε απφ εηδηθνχο, ε ζεκαζία ηνπ σο βαζηθφο ηξνθνδφηεο ηεο αβεβαηφηεηαο 

θαη ηεο επελδπηηθήο απνπζίαο, κε πξφζζεην θνηλσληθφ αληίθηππν, ζε βαζκφ πνπ εθηηκάηαη βάζηκα, φηη 

κέζσ απηνχ κπνξεί λα ζπζηάδεηαη ηειηθψο ε αλάπηπμε θαη ε θνηλσληθή επεκεξία, ζηνλ βσκφ ηεο 

ππεξθνξνιφγεζεο θαη ηεο πνιπεηνχο ιηηφηεηαο.  

 

ΟΙ ΣΟΠΟΘΓΣΗΓΙ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΓ κ. Γ. ΠΙΣΙΛΗ 

Οη εθπξφζσπνη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο,  ζε γεχκα εξγαζίαο πνπ πξνεγήζεθε ηνπ ζπλεδξίνπ, 

πξνο ηηκή ηνπ Δηνηθεηή ηεο ΑΑΔΓ θ. Γ. Πηηζηιή, άθνπζαλ κε ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ, 

ζηα ζέκαηα πνπ ηνπ έζεζαλ γχξσ απφ ηε βειηίσζε ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο, ηφζν ζε επίπεδν λνκηθνχ πιαηζίνπ φζν θαη δεπηεξνγελνχο ππνζηεξηθηηθνχ 

δηθαίνπ, ζε θάζε πεξίπησζε βαζηθνχ ηνκέα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο αλεμάξηεηεο αξρήο δεκνζίσλ 

εζφδσλ. 

 

Πέξαλ απηνχ, είραλ ηελ  επθαηξία, λα αθνχζνπλ απφ «πξψην ρέξη», ην φξακα, ηηο αξρέο θαη ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο ΑΑΔΓ, κε πξνεμέρνπζα ηελ αλακφξθσζε ηνπ TAXIS, ζε πξφηππν ζρέδην 

«ειεθηξνληθνπνίεζεο - Blue Print». 

 

Θεηηθή ήηαλ ε απήρεζε ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο ΑΑΔΓ, λα ζεκειηψζεη ζρέζε 

ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πνιίηεο θαη δηαζθάιηζε δεκνζίσλ εζφδσλ ηεο ρψξαο, κε 

παξάιιειε ελεξγή θαη απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ αληηδενληνινγηθψλ θαη παξάλνκσλ 



 
 

ζπκπεξηθνξψλ απφ κέξνπο θνξνινγνπκέλσλ, φπσο ε θνξνδηαθπγή, ε θνξναπνθπγή θαη ην 

ιαζξεκπφξην. 

 

Θεμαηολογία καηά πολιηική θοπολογικού ενδιαθέπονηορ 
 

ΓΓΝΙΚΟ ΤΜΠΓΡΑΜΑ ΑΠΟ ΣΙ ΓΡΓΑΙΓ ΣΟΤ ΤΝΓΔΡΙΟΤ  

Γίλαη αλάγθε λα νινθιεξσζεί ε ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ ηδεψδνπο πξνθίι 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε αλαπηπμηαθή δηαξζξσηηθή 

κεηαξξχζκηζε, ζηελ θξίζηκε θακπή επαλεθθίλεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, γηα ηελ έμνδν απφ ηελ 

θξίζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. 

 

Παξάιιεια, νη εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ εμέπεκςαλ θαη ερεξφ κήλπκα κε πνιινχο απνδέθηεο, πνπ 

κεηαθέξεη ηνλ παικφ, ηελ αγσλία θαη ηελ πξνζδνθία φισλ ησλ νηθνλνκνχλησλ πξνζψπσλ (απφ θάζε 

θχηηαξν ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο), γηα νπζηαζηηθή ζηξνθή ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ πξαγκαηηθή επαλαθνξά ζε πγηείο, δηαηεξήζηκνπο θαη νηθνλνκηθά ηεθκεξησκέλνπο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο, πνπ δελ ζα θαζηζηνχλ επάισηε αθφκε θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο. 

 

ΠΡΩΣΟΓΓΝΓ ΠΛΓΟΝΑΜΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΓΡΙΜΑ 

Θεηηθή θαηαξρήλ, ππήξμε ε αληαπφθξηζε ζηελ πνιηηηθή δηαλνκήο έθηαθηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο, απφ 

ην πξνβιεπφκελν πςειφ πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηνπ 2017, γηα ηε ζηήξημε κε επηιεθηηθή νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε, νηθνλνκηθά αδχλακσλ πξνζψπσλ θαη επάισησλ λνηθνθπξηψλ, πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ ηελ 

αλάγθε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ έθηαθηνπ βνεζήκαηνο.  

 

Παξάιιεια θαη κέζα απφ ηηο εηζεγήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα, ηνλίζηεθε κε λφεκα θαη ζαθήλεηα, ε αλάγθε 

λα εμαζθαιηζηεί κε ηνικεξέο εκπξνζζνβαξείο πνιηηηθέο, ε απαξαίηεηε αλαπηπμηαθή δσληάληα ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, σο πιένλ αλαγθαία θαη ηθαλή πξνυπφζεζε λα δεκηνπξγήζεη δπλαηφηεηεο, 

κφληκεο θαη ηζφλνκεο δηαλνκήο κεξηζκάησλ πξφζζεηεο επεκεξίαο, ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. 

 

ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ 

Δηαπηζηψζεηο 

 Οη ζεζπηδφκελεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, κεηαξξπζκηζηηθνχ, θπθιηθνχ ή παξακεηξηθνχ ραξαθηήξα, 

ζηνλ βαζκφ πνπ παξαβηάδνπλ θαλφλεο θαη αμηψκαηα ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, κπνξεί λα 

έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία 

 Πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο φπνπ παξαβηάδνληαη αξρέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαζνιηθφηεηα ηνπ 

θφξνπ, ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ηε βεβαηφηεηα θαη ηελ πξνζθνξφηεηα 

ηνπ θφξνπ, ηνλ επρεξή θνξνινγηθφ έιεγρν, ηελ απιφηεηα ηνπ θφξνπ θαη ηελ απνθπγή ηεο 

δηπιήο θνξνινγίαο 

Πξνηάζεηο 

 Η ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή, κε 

ζηνρεπκέλε βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, ηελ εηζαγσγή 

ειεθηξνληθήο δηθαηνζχλεο κε ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ (e-justice), φπσο θαη 

νκαδνπνίεζε θαη εθθαζάξηζε νκνεηδψλ ππνζέζεσλ 



 
 

 Η πξνζθπγή ζηε δηθαηνζχλε, λα κελ απνηειεί νηνλεί «δηέμνδν» ζηνλ εθβηαζκφ ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο ζηελ άζθεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη κάιηζηα ζε 

επίπεδν «ππνςίαο» θνξνδηαθπγήο 

 

 Ο ζεζκφο ηεο δηθαηνζχλεο, λα ζηεξίδεη ηελ εμαζθάιηζε ελφο αζθαινχο, θαιψο δνκεκέλνπ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη ζπλψλπκν ηεο πξνζηαηεπφκελεο 

εκπηζηνζχλεο, ζαθήλεηαο θαη πξνβιεπηηθφηεηαο ησλ ζεζπηδνκέλσλ κέηξσλ. ε ηέηνην 

πεξηβάιινλ, αζθάιεηαο δηθαίνπ, νη θνξνινγνχκελνη εγρψξηνη ή μέλνη, ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα, λα ηεξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ρσξίο πξνβιήκαηα θαη 

πεξηηηφ θφζηνο, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε θηιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

 

ΑΝΣΙΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΔΗΜΟΙΟΤ Γ ΠΓΡΙΠΣΩΓΙ ΓΛΓΓΥΩΝ, 

ΠΓΡΑΝ ΣΗ 5ΓΣΙΑ (ηΓ) 

 

Η άποτη ηηρ επισειπημαηικήρ κοινόηηηαρ 

Ο πεξηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ δηαδνρηθήο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Δεκνζίνπ γηα επηβνιή θφξσλ 

θαη πξνζηίκσλ θαη ε θξίζε κε ζεηξά απνθάζεσλ ηνπ ηΓ, γηα ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ησλ 

δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο, θξίλεηαη ζεκαληηθφ βήκα ζηελ θαηεχζπλζε δεκηνπξγίαο 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ θνξνινγνπκέλσλ θαη θνξνινγηθήο αξρήο, απαξαίηεηε άιισζηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία θξάηνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ. 

 

ημανηικέρ οι νεώηεπερ εξελίξειρ ζηο νομικό πλαίζιο 

1. Καηαζέζεηο θαη θηλήζεηο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, πνπ βξίζθνληαλ ζε ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ίδξπκα 

ζε ρξφλν πέξαλ ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο, ήηνη πξν ηνπ 2011, δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

«ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία» γηα επαλέιεγρν ή παξάηαζε ηεο παξαγξαθήο κηαο ππφζεζεο ζηα 10 

έηε,  κε ην αηηηνινγηθφ (λεφηεξε απφθαζε ηνπ ηΓ 2934/2017) φηη ηα ζηνηρεία απηά ήηαλ 

δηαζέζηκα φηαλ έγηλε ν έιεγρνο ή εληφο ηεο αξρηθήο 5εηνχο παξαγξαθήο, αιιά δελ 

αλαδεηήζεθαλ.  

2. Γηα κεηέπεηηα απνθηεζείζεο ιίζηεο θαηαζέζεσλ εμσηεξηθνχ (Λαγθάξλη, Μπφγηαξλο, Paradise 

Papers), ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ ζηελ Γιιάδα  θαη εάλ / πφηε 

ελδερνκέλσο κεηαθέξζεθαλ ζην εμσηεξηθφ ηα πνζά απηά. 

3. Η εθαξκνγή αλαδξνκηθήο 20εηνχο παξαγξαθήο, γηα πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο, κπνξεί λα 

εθαξκνζζεί κφλν γηα εθθξεκείο ππνζέζεηο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ην 2012 θαη κεηά. 

 

Σα επόμενα βήμαηα ηηρ ΑΑΔΓ  

Με βάζε ηηο αλαθνξέο ηνπ Δηνηθεηνχ θ. Γ. Πηηζηιή,  αλακέλεηαη λα πξνρσξήζεη αξκνδίσο ε ΑΑΔΓ, ζε 

ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο θαη αλάινγν πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο,  ζην πλεχκα 

θαη ην γξάκκα ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΣΓ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ελδερφκελεο γλσκνδνηήζεηο ηνπ 

λνκηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ θξάηνπο, ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο θαη πνιππινθφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

 

 

 



 
 

 

 

ΓΝΦΙΑ: Καηάπγηζη ή εξοπθολογιζμόρ ηος ΓΝΦΙΑ   

Με ηε κνξθή πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα ν ζπγθεθξηκέλνο θφξνο, πέξα απφ ηελ ηζρλή θαηαθεξκαηηζκέλε 

θνξνινγηθή βάζε, δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ζθνπηκφηεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη 

ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο. 

 

ε κία ρψξα φπνπ γηα πάξα πνιιά ρξφληα, ππήξμε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ελζάξξπλζε γηα ηελ 

ηδηνθηεζία, είλαη απαξάδεθην θαη θνηλσληθά θαη άδηθν, αηθληδηαζηηθά λα θνξνινγείηαη ζπζζσξεπκέλν 

εηζφδεκα θαη επεκεξία, πνπ πξνεγήζεθε, ελψ ζήκεξα δε κπνξεί εχθνια λα αιιάμεη ζπκπεξηθνξά ν 

ηδηνθηήηεο  ηνπ αθηλήηνπ. 

 

Δηεζλψο ζεσξείηαη ν θφξνο αθηλήησλ, ζαλ έλαο απφ πην αληηιατθνχο θφξνπο θαη εμαηξεηηθά δχζθνινο 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ, γηα απηφ ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη θαηάιιειε ζηξαηεγηθή κεηαξξχζκηζε - άκεζε θαη 

κεζνπξφζεζκε - ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ρσξίο πξνβιήκαηα ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο.  

 

Γπιζημάνζειρ και πποηεινόμενερ πολιηικέρ 

1. Γάλ παξακείλεη ζαλ ζεζκφο, ζα πξέπεη λα βειηησζεί, ψζηε λα ιάβεη ειεγθηηθφ θαη φρη εηζπξαθηηθφ 

ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ ε αθίλεηε πεξηνπζία, ηδησηηθή αιιά θαη δεκφζηα, λα  αμηνπνηεζεί ζαλ 

ζπληειεζηήο αλάπηπμεο θαη φρη ζαλ πεγή άληιεζεο θνξνινγηθψλ εζφδσλ.  

 

2. Με θξηηήξην ην χςνο ηνπ εζληθνχ καο εηζνδήκαηνο (ρακειφ) θαη ζχκθσλα κε εθαξκνδφκελε 

πξαθηηθή ζε ρψξεο ηεο Γ.Γ. , ε θνξνιφγεζε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΓΠ ζα πξέπεη λα ήηαλ θάησ απφ ην 

1% ηνπ ΑΓΠ. 

 

3. Γίλαη άδηθν ζε πεξίνδν θξίζεσο ηεο αγνξάο αθηλήησλ, φπνπ νη ηηκέο αγνξάο έρνπλ επηειηζηεί, λα 

εθαξκφδνληαη πςειφηεξεο αληηθεηκεληθέο αμίεο, βαζηδφκελεο ζε ζηαηηζηηθά ζπζηήκαηα καδηθνχ 

ππνινγηζκνχ θνξνινγεηέαο βάζεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπγθεθξηκέλνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ. 

 

4. Με ηε κνξθή πνπ εκθαλίδεηαη ζήκεξα ν ΓΝΦΙΑ, πξνθαλψο δελ πιεξνί ζε θακία πεξίπησζε ηελ 

αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ην θξηηήξην ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ηνπ θφξνπ. 

 

5. Θα πξέπεη λα κεηαβηβαζηεί ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, φπνπ πέξαλ ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, ζα 

ήηαλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξνο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαλνληθήο ηηκήο αγνξάο ζε θπθιηθή βάζε. 

 

6. Δελ είλαη ζσζηφ λα θνξνινγείηαη ζηε ρψξα καο, ζπζζσξεπηηθά, ε ρξήζε, ε ηδηνθηεζία θαη ε 

κεηαβίβαζε, ε ππεξαμία ησλ αθηλήησλ. 

 

7. Γίλαη άζηνρε θαη «εθδηθεηηθή» ε ζρεδηαδφκελε θνξνιφγεζε ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ΓΠΙΣΡΟΦΗ ΦΠΑ Γ ΠΓΡΙΠΣΩΓΙ ΟΡΙΣΙΚΩΝ ΑΝΓΙΠΡΑΚΣΩΝ ΑΠΑΙΣΗΓΩΝ 

 

Σπέσοςζα ελληνική νομοθεζία 

Δελ πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ηνπ ΦΠΑ απφ ην ειιεληθφ δεκφζην, πξνο ηνλ ππνθείκελν ζην 

θφξν πξνκεζεπηή πνπ εμέδσζε ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην, ζε πεξίπησζε αλείζπξαθησλ επηζθαιψλ 

απαηηήζεψλ ηνπ, απφ ηνλ παξαιήπηε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ.  

 

Διαγπαθέρ απαιηήζευν λόγυ διαδικαζιών εξςγίανζηρ οθειλεηών  

Σν ζέκα έιαβε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο, ζηηο πεξηπηψζεηο δηαγξαθψλ νθεηιψλ ζε νθεηιέηεο πνπ 

εληάζζνληαη ζε δηαδηθαζίεο δηθαζηηθήο εμπγίαλζεο, εμσδηθαζηηθφ κεραληζκφ ξχζκηζεο νθεηιψλ ή άιιεο 

δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο ππνρξεψζεσλ ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο.  

 

Απόθαζη C-246/16 Δικαζηηπίος Γ.Γ (ιηαλική ςπόθεζη Enzo Di Maura) 

Η πξφζθαηε ζρεηηθή απφθαζε, έθξηλε φηη ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε, λα κεηψλνπλ ηε βάζε 

επηβνιήο ηνπ θφξνπ, θαη ζπλεπψο ην πνζφ ηνπ ΦΠΑ πνπ νθείιεη ν ππνθείκελνο ζην θφξν, ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν ππνθείκελνο ζην θφξν δελ εηζπξάηηεη ηελ αληηπαξνρή ή κέξνο απηήο. 

 

Η ππόηαζη 

Πξέπεη λα γίλεη άκεζε αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο ζην ζεκείν απηφ, ψζηε λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα 

επηζηξνθήο ηνπ ΦΠΑ ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο, φπνπ νη επηρεηξήζεηο δελ εηζπξάηηνπλ ηηο απαηηήζεηο 

ηνπο. 

 

ΤΠΓΡΦΟΡΟΛΟΓΗΗ και ΑΦΑΛΙΣΙΚΓ ΓΙΦΟΡΓ 

 

Διαπιζηώζειρ και επιζημάνζειρ για ηη άμεζη μείυζη ηος θοπολογικού βάποςρ 

Γηα κία θνξά επηζεκάλζεθε φηη ην εθξεθηηθφ «θνθηέηι» θφξσλ θαη εηζθνξψλ, εθ ησλ πξαγκάησλ ζε 

βάξνο εληίκσλ θαη ζπλεπψλ θνξνινγνπκέλσλ θαη κε ηε θνξνδηαθπγή λα ζπλερίδεηαη, έρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε ζην επηρεηξείλ, ζηελ θαηαλάισζε αθφκε θαη ζηα ίδηα ηα πξνζδνθψκελα θνξνινγηθά έζνδα. 

 

Μεηαηξέπεηαη θαη απηφ ζε βαζηθφ ηξνθνδφηε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη επελδπηηθήο απνπζίαο, κε πξφζζεην 

θνηλσληθφ αληίθηππν, ζε βαζκφ πνπ εθηηκάηαη βάζηκα φηη ζπζηάδεηαη ε αλάπηπμε θαη ε θνηλσληθή 

επεκεξία, ζην βσκφ ηεο ππεξθνξνιφγεζεο θαη πνιπεηνχο ιηηφηεηαο.  

 

Γμάιινπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2016 αιιά θαη εθηηκήζεηο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2017, πέξα απφ ην 

δπζβάζηαθην βάξνο θνξνινγνπκέλσλ θαη εξγαδνκέλσλ, ηνλίζηεθε ε άληζε θαη άδηθε θαηαλνκή απηνχ, 

φπνπ ην 80% πεξίπνπ ησλ θφξσλ, θαηαβάιιεηαη απφ ην 18% πεξίπνπ ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 

 

εκαληηθή ε αξλεηηθή επίδξαζε ησλ εκκέζσλ θαη ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο ζηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο καο αγνξάο, ζε φηη αθνξά ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ 

ζπληειεζηψλ (αλαινγηθνχ θαη εηδηθνχ πνζνζηνχ), αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία,  

κε δεδνκέλν φηη νη έκκεζνη θφξνη πιήηηνπλ θπξίσο ηα ρακειά εηζνδήκαηα.  

 



 
 

 

 

 

Γνδεικηική η ζύγκπιζη θοπολογικών ζςνηελεζηών με ΜΟ ηηρ Γ.Γ. 

 

Καηεγνξία Φφξνπ ΓΛΛΑ Μ.Ο. ΓΓ 

ΦΠΑ 24 20,1 

Γηαηξηθφο 29 19,5 

Φπζηθά πξφζσπα max 45 34,9 

Κνηλσληθή Αζθάιηζε Γξγαδφκελνο 16 12,8 

Κνηλσληθή Αζθάιηζε Γξγνδφηεο 24,1 21,7 

ΓΦΚ σο % ΑΓΠ Καπλφο – Αιθνφι 1,6 0,8 

ΓΦΚ σο % ΑΓΠ – Καχζηκα 3 1,9 

Αθίλεηε Πεξηνπζία –ΓΝΦΙΑ σο % ΑΓΠ 2,7 1,6 

   
 

     

Φοπολογικό ζύζηημα-εξοπθολογιζμόρ θοπολογικού ζςζηήμαηορ 

Γίλαη αλάγθε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ ηδεψδνπο πξνθίι ηνπ θνξνινγηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα ηε ζεκαληηθφηεξε ίζσο αλαπηπμηαθή δηαξζξσηηθή κεηαξξχζκηζε, ζηελ 

θξίζηκε θακπή επαλεθθίλεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη ηε δηαζθάιηζε 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. 

 

Γπιζημάνζειρ και πποηεινόμενερ πολιηικέρ 

 ηαζεξφηεηα θνξνινγίαο 5-10 ρξφληα, θιεηδί γηα πξνζέιθπζε επελδχζεσλ 

 χζηεκα δίθαην, νπδέηεξν, αλεμάξηεην ηνπ πνιηηηθνχ θχθινπ 

 Αλζεθηηθφ ζηηο επηβνπιέο θαη απνηειεζκαηηθφ, θφληξα ζηηο ζηξεβιψζεηο 

 Απνθπγή αζχκκεηξσλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ, κε πξφζζεην δηνηθεηηθφ βάξνο   

 Θέζπηζε νπζηαζηηθψλ θηλήηξσλ γηα έξεπλα, αλάπηπμε,  θαηλνηνκία / επξεζηηερλία 

 χζηεκα ηθαλφ λα δηακνξθψλεη θαη λα ζπληεξεί θηιηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

 Η θνξνινγία λα θαηαζηεί «ζχκκαρνο» θαη φρη εκπφδην ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 Φνξνιφγεζε κε βάζε ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα θαη φρη ηεθκαξηφ   

 Γθθαζάξηζε δηαρξνληθά ζπζζσξεπκέλσλ εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ  

 

ΔΙΓΘΝΓΙ ΔΡΑΓΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΓΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΦΟΡΟΑΠΟΦΤΓΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΓΘΝΙΚΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΗ 

 

Γενική ηοποθέηηζη 

Σν ηξέρνλ δπζκελέο πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, απαηηεί κεζνδεπκέλεο θνξνινγηθέο πνιηηηθέο ζε 

επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, γηα ηελ αληαπφθξηζε ζην ηζρπξφ δέιεαξ ηεο ηερλεηήο κεηαθνξάο ησλ 

θεξδψλ ζε θαζεζηψηα ρακειήο θνξνινγίαο, κε ηελ εμαζθάιηζε δηαθάλεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ινγνδνζίαο, ζηελ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

 

 



 
 

 

Η ρψξα καο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί κε «θαιέο» πνιηηηθέο θνξνινγηθήο δηαθπβέξλεζεο, κε ζπκβαηφηεηα 

πξνο ηηο νδεγίεο δξάζεο ηεο Γ.Γ. θαη ηνπ ΟΟΑ, αιιάδνληαο αθφκε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θνξνινγηθψλ αξρψλ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο εζληθήο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο. 

 

Αςηόμαηη ανηαλλαγή θοπολογικών πληποθοπιών – Γκθέζειρ ανά σώπα CbC Διαηάξειρ ηυν 

Άπθπυν 1-8 Ν 4484/17 

ην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα θνξνινγίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ κειψλ, κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηζεηηθψλ θνξνινγηθψλ ζρεκάησλ, νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο νξηνζεηνχλ κε ζαθήλεηα ηε ζθνπηκφηεηα, ηηο ζπλζήθεο εθαξκνγήο θαη ηελ ππνρξεσηηθή 

αληαιιαγή πξνθαζνξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε εηδηθήο - αλά – ρψξα έθζεζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα απφ ηελ νδεγία (EU 2016/881/25.5.16). 

 

Οη παξαπάλσ αληαιιαζζφκελεο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο - αλά - ρψξα, κε 

ξεηή δηαηχπσζε ηεο νδεγίαο (άξζξν 9ΑΑ), φπσο απηνχζηα πέξαζαλ ζηνλ ειιεληθφ λφκν (Άξζξν 4 Ν 

4484/17 ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο πςειψλ θηλδχλσλ ζε ζρέζε κε 

ηηο ηηκέο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ θηλδχλσλ, πνπ κπνξεί λα εμππεξεηνχλ ηε δηάβξσζε ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο κε ηελ θαηξνζθνπηθή δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά θεξδψλ. 

 

Πνιχ δε πεξηζζφηεξν, απφ κφλεο νη πιεξνθνξίεο απηέο, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο 

ειιεληθέο θνξνινγηθέο αξρέο, γηα ηε δηφξζσζε ησλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, αθνχ εμ’ νξηζκνχ 

δελ ζηνρεχνπλ ζε αλακνξθψζεηο ηνπ παγθφζκηνπ εηζνδήκαηνο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Γηα ηελ εγγχεζε νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ζηελ Γιιάδα, ζα πξέπεη κε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηή ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Γζφδσλ (ΑΑΔΓ) λα εμεηδηθεχνληαη θαη λα ζπκπιεξψλνληαη κε ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, κε επεμεγεκαηηθέο νδεγίεο («ζπκπεξηθνξάο») - behavioral), κε ηειηθνχο απνδέθηεο ηφζν ηνπο 

θνξνινγηθνχο ειεγθηέο, φζν θαη ηηο ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο. 

 

Απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, ψζηε ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, λα γίλεη πηζηά ζην πλεχκα ηεο 

νδεγίαο θαη ράξηλ ηεο ζθνπηκφηεηαο πνπ απηή νξίδεη, ρσξίο νξηδφληηα κέηξα ειέγρνπ θαη αζχκκεηξεο 

ειεγθηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ δεκηνπξγνχλ πεξηηηφ θφζηνο θαη φριεζε, ζε βάξνο επηρεηξήζεσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε ζσζηέο αξρέο θαη θξηηήξηα πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ρσξίο ηδηνηειείο επηδηψμεηο 

θνξνδηαθπγήο, θνξναπνθπγήο ή αλαβνιήο θφξσλ. 

 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ - ΦΟΡΟΑΠΟΦΤΓΗ 

 

Σο γενικό ζςμπέπαζμα  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο, θνξναπνθπγήο θαη παξανηθνλνκίαο, είλαη αλάγθε λα 

ππάξμνπλ επθπείο πνιηηηθέο, κε ηφικε θαη ζζελαξή πνιηηηθή βνχιεζε, κε αλάινγν ζρεδηαζκφ αιιά θαη 

ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ εξγαιείσλ, πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αλαγλσξίδνπλ 

εηδηθή βαξχηεηα ζηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο θνπιηνχξαο ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Σν κείγκα ηεο ζρεηηθήο 

πνιηηηθήο, παξαθάκπηνληαο αλαγθαία πξφζζεηα θνξνινγηθά κέηξα, κπνξεί λα απνδψζεη πφξνπο 

επαξθείο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δνκψλ ηνπ λένπ παξαγσγηθνχ καο κνληέινπ. 

 



 
 

 

Γπιζημάνζειρ και πποηεινόμενερ πολιηικέρ 

 Θεζκνζέηεζε πξνυπνζέζεσλ ακείιηθηεο κάρεο, ελάληηα ζε αληηθνηλσληθέο θαη έθλνκεο 

ζπκπεξηθνξέο, φπσο θνξνδηαθπγή- θνξναπνθπγή θαη παξανηθνλνκία 

 Μέξηκλα γηα ηελ θινληζκέλε εκπηζηνζχλε ησλ θνξνινγνπκέλσλ, έλαληη ηνπ θξάηνπο 

 Δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο, φπνπ πξνσζείηαη ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο 

βηψζηκεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο 

 Αλάγθε δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ 

 Αλάγθε ζέζπηζεο γεληθά απνδεθηνχ νξηζκνχ έλλνηαο θνξνδηαθπγήο 

 Γθαξκνγή δνθηκαζκέλσλ πξαθηηθψλ ρσξψλ πνπ ζεσξνχληαη πξφηππα 

 Απνθπγή κέηξσλ πνπ πιήηηνπλ ηνπο ζπλεπείο θνξνινγνχκελνπο, ελψ αληί απηνχ, ζα έπξεπε λα 

επηβξαβεχνληαη 

 

Φοπολογία, επισειπημαηικό πεπιβάλλον και ανάπηςξη 

 

Γενικό ςμπέπαζμα 

Απαηηείηαη άκεζνο εμνξζνινγηζκφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, 

απνηειεζκαηηθφηεηαο δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ, εθζπγρξνληζκφο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαηάξγεζεο 

γξαθεηνθξαηίαο, θαηαπνιέκεζε θνξνδηαθπγήο θαη δηαθζνξάο, ψζηε λα ππάξρεη ην θαηάιιειν 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, κε ζηφρν ηελ ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη ηελ 

δίθαηε απαζρφιεζε. 

  

Πέξαλ απηνχ, ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ νη απαξαίηεηεο ηνικεξέο θαη επθπείο πνιηηηθέο γηα ηελ αλαγθαία 

απνζπκθφξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηηο γλσζηέο αγθπιψζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ αληηθίλεηξα γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

Σειηθφο ζηφρνο, λα δηψμνπκε ηελ αβεβαηφηεηα, λα αλαθηήζνπκε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ θαη ησλ 

επελδπηψλ θαη λα θιείζνπκε ηελ πφξηα θπγήο πγηψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο πνπ αζθνχλ 

(εηδηθά ζην βνξεηνειιαδηθφ ηφμν), επηδήκην θνξνινγηθφ αληαγσληζκφ, (10% Βνπιγαξία θαη 16% 

Ρνπκαλία, απέλαληη ζηε θνξνινγία ηνπ 29% θαη πξνθαηαβνιήο 100%! 

 

Γπιζημάνζειρ και πποηεινόμενερ πολιηικέρ 

1. Σαρχηαηε νινθιήξσζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εμαιείθνπλ γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα ζηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ησλ επελδχζεσλ 

2. Αληί ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ησλ θφξσλ, λα ππάξμεη εμνξζνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ ηνπ Δεκνζίνπ, 

φπνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο ζε ζρέζε κε ρψξεο ηεο Γπξσδψλεο 

3. Δηαηήξεζε θφξνπ κεξηζκάησλ ζην 10%  

4. Γληαίνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 20% γηα ην ζχλνιν ησλ ακέζσλ θαη εκκέζσλ θφξσλ (Φφξνο 

Γηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ). 

5. Γπηηαρπλφκελεο απνζβέζεηο, γηα επελδχζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

6. Γπέθηαζε ρξφλνπ ζπκςεθηζκνχ δεκηψλ πεξηφδνπ θξίζεσο, πέξαλ ηεο 5-εηίαο  

 

 

 



 
 

Φοπολόγηζη με μοναδικό κπιηήπιο ηα ηεκμήπια διαβίυζηρ  

 

Γενική απσή 

Η αθνινπζνχκελε κέζνδνο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο, πέξα απφ ηηο αδπλακίεο 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ, ζε πεξηπηψζεηο εηιηθξηλψλ θνξνινγνπκέλσλ κε ρακειά 

εηζνδήκαηα ή/θαη αλέξγσλ, κπνξεί λα αγγίδεη θαη ηα φξηα ηεο αδηθίαο, αθνχ ζηεξίδεηαη ζην θξηηήξην ηεο 

ένδειξηρ και όχι ηηρ απόδειξηρ, όηι ο θοπολογούμενορ διαθέηει ειζόδημα ηο οποίο αποκπύπηει.  

 

ςμπεπάζμαηα Πποηάζειρ 

 Η δηεχξπλζε ηεο θνξνινγεηέαο βάζεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηε βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ 

ζπιινγήο εζφδσλ.  

 Η εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ, πνπ έρεη ήδε παξαδερζεί ηελ άδηθε ππεξθνξνιφγεζε, θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα, κε αλάινγε λνκνζεηηθή ξχζκηζε. 

 Όηαλ κάιηζηα νη πξνθχπηνπζεο πξφζζεηεο δηαθνξέο θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, 

θνξνινγνχληαη σο εηζνδήκαηα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε 26% απφ ην πξψην επξψ 

θαη κε πξνθαηαβνιή θφξνπ 75%! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


