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ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΜΗΝΤΜΑ: Διατήρηση δυσβάστακτου φορολογικού &
ασφαλιστικού βάρους, μέγιστη απειλή του δυνητικού μεταμνημονιακού ΑΕΠ.
To 10ο TAX FORUM - Θεσσαλονίκη 2018, πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2018 µε
ευρύτατη συμμετοχή ποιοτικών και απαιτητικών συνέδρων, σε περιβάλλον αυστηρού
αλλά έντονα εποικοδομητικού αντίλογου.
Τις εργασίες του συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους, ως τιμώμενοι ομιλητές: Οι
κκ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και Χρίστος
Πατσαλίδης, Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Οικονομικών, Κυπριακή Δημοκρατία.
Με
τη
μορφή
διαδραστικής
διαγνωστικής
άσκησης,
έγινε
ανταλλαγή
εμπειρογνωμοσύνης αναφορικά µε την ελεγχόμενη αποτελεσματικότητα των
προωθούμενων φορολογικών πολιτικών, σε περίοδο όπου η χώρα αναζητά τα
πατήματά της προς την οικονομική της αυτοκυριαρχία, μετά τη μακρά δοκιμασία της
άμεσης μνημονιακής επιτήρησης.
Κεντρικός άξονας των αναλύσεων και προτάσεων από επίλεκτους οµιλητές και ικανούς
συντονιστές των θεµατικών panels, ήταν η συνεχιζόµενη εµµονή στο πλαίσιο σκληρών
δηµοσιονοµικών µέτρων, που λαµβάνονται µακριά από τον πολίτη και µε βασικό
κριτήριο πρόκρισης, το δραματικά υψηλό πρωτογενές υπέρ-πλεόνασμα, ως
προϋπόθεση μάλιστα για την οικονομική ανάπτυξη και όχι ως λειτουργικό αποτέλεσμα
αυτής.
Με βάσιμες τοποθετήσεις εκπροσώπων από ευρύ φάσμα κοινωνικών φορέων του
Βορειοελλαδικού τόξου που συμμετείχαν στο συνέδριο, αλλά και με αναφορά σε
δοκιμασμένες πρακτικές άλλων χωρών (Χώρα αναφοράς η Κύπρος), τονίστηκε ότι το
δυσβάστακτο φορολογικό και ασφαλιστικό βάρος, δεν ευνοεί την ανάπτυξη, όταν
μάλιστα εγγίζει ή και ξεπερνά, τα όρια αντοχής του όλου φάσµατος των
φορολογούμενων.
Το ανάλογο ηχηρό πλην όμως σαφές µήνυµα, που ανέδειξαν οι εργασίες του
συνεδρίου µε παραλήπτη την αρµόδια πολιτική και διοικητική ηγεσία, περιέλαβε εκτός
των άλλων τον σφυγμό και την ανησυχία της επιχειρηματικής κοινότητας, στον βαθμό
που δεν αλλάζει προς το ηπιότερο, η φορολογική πολιτική.
Του Συνεδρίου προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη εργασίας, παρουσία του Διοικητή της
ΑΑΔΕ με συμμετοχή εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας και φορέων της
αγοράς, όπου ετέθησαν υπόψη του Διοικητού τρέχοντα προβλήματα που ανακύπτουν

στην εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων, αλλά και των κανόνων της διοικητικής
δικαιοσύνης.
Ο Διοικητής θεώρησε χρήσιμες τις παρεμβάσεις που έγιναν, τοποθετήθηκε σε όλα τα
θέματα που αναφερθήκαν και ζήτησε εάν υπάρχουν και άλλα θέματα που λόγω
περιορισμένου χρόνου δεν αναφέρθηκαν, να σταλούν στην ΑΑΔΕ μέσω της
Φορολογικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου.
Τέλος, επιφυλάχθηκε στο μέτρο της αρμοδιότητάς του να ασχοληθούν επισταμένα οι
αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ενώ έκανε σύντομη αναφορά στο όραμα, τις αρχές και
τους στρατηγικούς στόχους της ΑΑΔΕ, με προεξέχουσα την εφαρμογή της
ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑ ΑΠΟ ΣΙ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ
Η φορολογία και ειδικότερα η δομή και η λειτουργία του φορολογικού συστήματος,
αναγνωρίζονται ως σημαντικότατη αναπτυξιακή διαρθρωτική μεταρρύθμιση, σε
περίοδο εξόδου από την κρίση όπου επιχειρούνται πλέον τα πρώτα βήματα
επαναφοράς σε υγιείς, διατηρήσιμους και οικονομικά τεκμηριωμένους ρυθμούς
ανάπτυξης, με στόχο την ανάκτηση και της οικονομικής κυριαρχίας της χώρας.
ΠΡΨΣΟΓΕΝΕ ΤΠΕΡ-ΠΛΕΟΝΑΜΑ
Ομόφωνη ήταν η άποψη των συνέδρων, ότι θα πρέπει η οικονομία μας να
λειτουργήσει στο επίπεδο των βεβαιωμένων δυνατοτήτων της και με προϋποθέσεις,
που θα εξασφαλίζουν ένα εύλογο, υγιές, επιθυμητό και διαρκές περίσσευμα της
δημοσιονομικής μας διαχείρισης, ως φυσιολογικό επακόλουθο και όχι πάντως βασικό
«καύσιμο» για την παραγωγή βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.
Επισημάνθηκε ότι, τολμηρές εμπροσθοβαρείς φορολογικές πολιτικές, όπως έχουν
εφαρμοσθεί αποτελεσματικά σε άλλες χώρες (κατατοπιστική η ομιλία του κ. Πατσαλίδη
για την κυπριακή οικονομία), μπορούν να δημιουργήσουν την απαραίτητη
αναπτυξιακή ζωντάνια στην οικονομική δραστηριότητα, ως πλέον αναγκαία και ικανή
προϋπόθεση να δημιουργήσει δυνατότητες, τακτικής και ισόνομης διανομής
μερισμάτων πρόσθετης ευημερίας, στο σύνολο της κοινωνίας.
Η ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΘΕΜΙΚΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΘΑΙΡΕΙΑ
Τονίστηκε για μία ακόμη φορά, ότι η δικαιοσύνη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην
εδραίωση κανόνων χρηστής διοίκησης και προστατευόμενης εμπιστοσύνης,
προϋποθέσεις απαραίτητες στον προγραμματισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων,
επιχειρηματιών επενδυτών αλλά και απλών καταναλωτών.
Η λειτουργία της δικαιοσύνης, πρέπει να αποδεικνύεται ταχεία και αποτελεσματική, με
την εισαγωγή ηλεκτρονικής δικαιοσύνης με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών (ejustice).
Οι θεσπιζόμενες φορολογικές διατάξεις, μεταρρυθμιστικού, κυκλικού ή παραμετρικού
χαρακτήρα, στον βαθμό που παραβιάζουν κανόνες και αξιώματα της φορολογικής
δικαιοσύνης, μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και την
κοινωνία.

ΑΝΑΥΟΡΑ Ε ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΡΤΘΜΙΕΙ
ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΥΗ
Παρά την πρόσφατη νομολογία της ολομέλειας του ΣτΕ, εκκρεμούν ακόμα ακανθώδη
ζητήματα όπως η 15ετής παραγραφή αναφορικά με την εκπρόθεσμη δήλωση, η 20ετία
στη φορολογία χαρτοσήμου (με πρόσφατη όμως εφετειακή απόφαση κατά της
20ετίας-σίγουρα θετική εξέλιξη), καθώς και το κομβικό ζήτημα της 20ετίας αναφορικά
με τη φοροδιαφυγή, το οποίο πρόκειται να αντιμετωπισθεί νομολογιακά στο μέλλον.
ΕΝΝΟΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ
Ενώ η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (περί δυνατότητας διαχωρισμού της φορολογικής
κατοικίας των συζύγων) κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, το λεκτικό των σχετικών
διατάξεων δημιουργεί ως ένα βαθμό ερμηνευτικά ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω
διευκρίνισης, ιδίως με το κριτήριο των 183 ημερών.
ΕΠΙΣΑΦΤΝΗ ΣΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ
Έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την επιτάχυνση της δικαιοσύνης (μετά την
εισαγωγή του Ν. 3900/2010) αλλά ζητούμενο θα πρέπει να είναι, πέρα από την
ταχύτητα και η ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης.
ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΣΗΝ ΕΕ
Η εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών της Ε.Ε., είναι ένα
επίκαιρο ζητούμενο, προκειμένου να προωθηθεί η άσκηση αποτελεσματικής
φορολογικής πολιτικής σε ενωσιακό επίπεδο.
Ωστόσο η περαιτέρω εμπέδωση της, δεν συνιστά κάτι το αυτονόητο ενόψει και των
διαφορετικών απόψεων που υπάρχουν και των εγγενών προβλημάτων λόγω της
ανάγκης για ομοφωνία, αλλά και της ορθής αντίληψης της αρχής περί εθνικής
φορολογικής κυριαρχίας σε περιφερειακό επίπεδο.
Από συγκεκριμένη οπτική, η διατήρηση ενός διαύλου ανοικτής πληροφόρησης και
επικοινωνίας, με τα τεκταινόμενα περί τη φορολογία στο κέντρο της ΕΕ, κρίνεται
ιδιαίτερα χρήσιμη, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της ενιαίας αγοράς και στον
τομέα της φορολογικής διακυβέρνησης.
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ (e-billing)
Θετική απήχηση είχε στην επιχειρηματική κοινότητα, το σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), να καθιερωθεί σύντομα η υποχρεωτική εφαρμογή του
ηλεκτρονικού τιμολογίου, για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β).
Σκοπός να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων και να
περιοριστεί σημαντικά το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, μέσα
από τη μόνιμη δυνατότητα άντλησης στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, από τα
λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων.
Πέραν αυτού, κρίθηκε εξίσου σημαντικό ότι θα αποδοθούν και ευρύτερες θετικές
περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, από την κατάργηση της χρήσης χάρτου στη
διαχείριση του σημερινού συμβατικού τιμολογίου.
ΟΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΠΟΤ ΣΕΘΗΚΑΝ ΤΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ
1. Απαραίτητο να σταθμιστούν όλες οι πτυχές σχεδιασμού και λειτουργίας του
συστήματος, ώστε να επιτευχθούν κατ‟ αρχήν οι στρατηγικοί στόχοι του
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εγχειρήματος και να γίνει αυτό πλήρως αποδεκτό από το σύνολο της
επιχειρηματικής κοινότητας.
Απαιτείται άριστος σχεδιασμός και ολοκλήρωση του νομικού πλαισίου.
Να σταθμιστεί ορθολογιστικά το «βάρος» των επιχειρήσεων και ελευθέρων
επαγγελματιών, σε συνδυασμό με την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία από
πλευράς ψηφιακών τους υποδομών.
Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο να αποτελεί αντικείμενο αυτόματης και ψηφιακής
επεξεργασίας από τα συστήματα που αυτές χρησιμοποιούν.
Να εξασφαλίζεται και η απαραίτητη πιστοποίηση αυθεντικότητας και
ακεραιότητας του ηλεκτρονικού παραστατικού, αλλά και η συμβατότητα με τα
ακολουθούμεθα λογιστικά πρότυπα.
Ενδεχομένως να υπάρχει και δυνατότητα αναγνωσιμότητας του παραστατικού
από ανθρώπινο παράγοντα.
Εξασφάλιση επάρκειας και λειτουργικότητας των συστημάτων ψηφιακής
αρχειοθέτησης, για τις ανάγκες φορολογικών ελέγχων.
Απαραίτητη η διαπίστευση, νομιμοποίηση, συνεργασία και ιδίως η
ικανοποιητική επάρκεια παρόχων για τέτοιας έκτασης εφαρμογή, σε τακτό
χρονικό διάστημα.
Να υπάρξει εύλογη επάρκεια χρόνου για την έναρξη κανονικής λειτουργίας του
και μάλιστα σε υποχρεωτική βάση.
Καλό θα ήταν η εφαρμογή το μέτρου, να γίνει μετά από μία εύλογη και
ουσιαστική συνεργασία με όλους τους stakeholders, όπως επιβάλλουν η
επιμέλεια δημόσιας διακυβέρνησης και οι κανόνες ασφάλειας δικαίου.

Εάν έτσι προχωρήσουν τα πράγματα, η υιοθέτηση υποχρεωτικού ηλεκτρονικού
τιμολογίου, θα έχει την προσδοκώμενη δημοσιονομική επίπτωση, αλλά και θα
προσφέρει τη δυνατότητα να αποκομιστούν τα υποσχόμενα ευρύτερα σημαντικά
αποτελέσματα, από την άποψη ωφελειών σε επίπεδο περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
μείωσης του διοικητικού φόρτου.
ΕΙΔΙΚΟ ΥΟΡΟ ΑΚΙΝΗΣΨΝ 15% (Ν3091/2002)
Αποτελεί αναχρονιστικό φόρο με χαρακτήρα κύρωσης που λειτουργεί ως επενδυτικό
αντικίνητρο και θα πρέπει να εκλογικευθεί, με την αναζήτηση πλαισίου εξαιρέσεων
αιτιολογημένου κύκλου επενδυτών ή, τουλάχιστον να καταργηθεί για τις συνεργάσιμες
χώρες.
Με δεδομένο ότι ήδη ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε στην Ομιλία του, ότι το ζήτημα
επανεξετάζεται, επισυνάπτεται ολοκληρωμένο σχετικό νομικό ερώτημα, αναφορικά με
το περιεχόμενο του πεδίου εφαρμογής των σχεδιαζόμενων εξαιρέσεων.
ΑΥΑΛΙΣΙΚΕ ΕΙΥΟΡΕ
Η σύνδεσή τους με το εισόδημα έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική επιβάρυνση του
εργαζόμενου/επαγγελματία σε δυσβάσταχτο επίπεδο και, σε πολλές περιπτώσεις, με
δημευτικό αποτέλεσμα.
Θετική ήταν η υποδοχή της προωθούμενης διόρθωσης του ύψους των ασφαλιστικών
εισφορών, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟ
Προωθείται ως πιθανός ενιαίος «φόρος περιουσίας» στη θέση του ΕΝΦΙΑ για όλους
τους Έλληνες, βασικό εργαλείο για την άσκηση φορολογικής πολιτικής, την πάταξη της

φοροδιαφυγής και του παράνομου πλουτισμού, αλλά και για τη διεκπεραίωση με
εφαρμογή των λεγομένων έμμεσων τεχνικών ελέγχου, στους φορολογικούς ελέγχους.
Πέρα από τις δυσκολίες κατάρτισής του, επισημάνθηκε ο υφέρπων κίνδυνος
επαναφορολόγησης περιουσίας που έχει αποκτηθεί από φορολογηθέντα εισοδήματα,
με την ανάδειξη των παρακάτω κρίσιμων ερωτημάτων.
1. Θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο αδικαιολόγητων αποκλίσεων της
περιουσίας, έναντι φοροδιαφυγής κλπ;
2. Θα αποτελέσει βάση ενιαίου συνολικού φόρου, κινητής και άυλης περιουσίας;
3. Θα περιλαμβάνει και περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην αλλοδαπή;
4. Σε ποιες χώρες εφαρμόζεται παρόμοιο μέτρο;
5. Θα μπορούσε η δημοσίευση περιουσιακών στοιχείων, να στοχοποιήσει τον
φορολογούμενο και να τον εκθέσει σε κινδύνους ληστείας, ειδικότερα για
δηλούμενα κινητά περιουσιακά στοιχεία που τηρεί στην κατοικία του;
ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΜΟΙ ΝΟΜΙΚΨΝ / ΕΣΑΙΡΙΚΨΝ ΜΟΡΥΨΝ
Αναγνωρίστηκε ως θετικό βήμα ο εκσυγχρονισμός του εταιρικού δικαίου και μάλιστα
υπό το πρίσμα των φορολογικών διατάξεων, με σκοπό να καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα
μετασχηματισμών.
Η ομαδοποίηση νομοθεσίας αλλαγής νομικών μορφών επιχειρήσεων, (συγχωνεύσειςδιασπάσεις, αποσχίσεις, μετατροπές), διαμορφώνει ένα ευέλικτο πλαίσιο ελέγχου των
καταχρηστικών μεταβολών (μη γνήσιων), σύγχρονο, συστηματικά ενιαίο,
εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό δίκαιο (οδηγία 2017/1132) και τις καλές ευρωπαϊκές
πρακτικές.
Ωστόσο είναι επιτακτική η ανάγκη, να συντρέξουν άμεσα οι αλλαγές του νέου εταιρικού
δικαίου, περιλαμβανομένης και της βελτίωσης παλαιότερων φορολογικών νόμων,
ώστε να εξασφαλιστεί εναρμόνιση με τις δυνατότητες που παρέχονται από τους
φορολογικούς νόμους, και να μην υπάρχουν κενά ασφάλειας δικαίου αλλά και να μην
γεννάται ανάγκη ερμηνείας ορισμών.
Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί η ύπαρξη ή μη υποχρέωσης αποτίμησης κατά
τους εταιρικούς μετασχηματισμούς για τον σκοπό καθορισμού της μεταβολής του
εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας εταιρίας.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΧΗΥΙΑΚΟΤ ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΜΟΤ-ΕΝΙΦΤΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΔΟΜΨΝ-ΜΕ
«ΑΛΜΑ» και ΟΦΙ «ΒΗΜΑ»
Ανάγκη να αξιοποιηθούν με γοργό ρυθμό οι τεράστιες δυνατότητες του ψηφιακού
μετασχηματισμού, απέναντι στις προκλήσεις φορολογικής συμμόρφωσης των
επιχειρήσεων αλλά και πρωτίστως, στην υπέρ προσπάθεια της Φορολογικής
Διοίκησης, για τη διεύρυνση / προστασία της φορολογικής βάσης και την
εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.
Η διαθεσιμότητα, η ποιότητα και η ταχύτατη διαχείρισης δεδομένων, μπορούν σαν υπέρ
-εργαλείο, να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης, σε
επίπεδο επαγρύπνησης, ουσιαστικής πληροφόρησης και ελέγχου.
Με το χαμηλότερο κόστος και τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση, του ανθρώπινου
παράγοντα, παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης πληρέστερης εικόνας των
πολλαπλών συναλλαγών, για τον εντοπισμό εκείνων των φορολογουμένων, που με
νέες ευρηματικές μεθόδους (“tax me if you can”), συνεχίζουν να ξεπερνούν τις
δυνατότητες των ελεγκτικών μηχανισμών.
ΟΙ ΑΝΑΥΟΡΕ ΣΟΤ κ. ΠΙΣΙΛΗ
ΑΝΑΜΟΡΥΨΗ ΥΟΡΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΣΟΗΜΟΤ
Σχεδιάζεται η αντικατάσταση του κώδικα τελών χαρτοσήμου. Νομοθεσία που ισχύει με
πολλαπλές τροποποιήσεις από το 1931! έως σήμερα με ποικίλους και σε αρκετές

περιπτώσεις αναχρονιστικούς τρόπους βεβαίωσης τελών και είσπραξης, με έναν
σύγχρονο φόρο στις δέουσες συναλλαγές, που θα υπολογίζεται εύκολα και θα
καταβάλλεται ηλεκτρονικά.
ΕΝΨΜΑΣΨΗ ATAD (ΟΔΗΓΙΑ 2016/1164)
Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο, κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής (Anti
Tax Avoidance Directive), λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες πρακτικές από λοιπά μέλη
της Ε.Ε. για τον εκσυγχρονισμό διατάξεων του άρθρου 38 του ΚΦΔ.
ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΜΟΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
Προωθείται συστηματικά ο εκσυγχρονισμός του φορολογικού πλαισίου των
μετασχηματισμών, σε πλήρη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο (οδηγία 2017/1132).
ΕΙΔΙΚΟ ΥΟΡΟ ΑΚΙΝΗΣΨΝ- ΕΥΑ (15%)
Εξελίσσεται πρωτοβουλία βελτίωσης του νομικού πλαισίου του ΕΦΑ (Ν3091/2002), για
την αναζήτηση πλαισίου εξαιρέσεων κύκλου επενδυτών (ήδη προωθούνται σχετικές
συνεννοήσεις και με φορείς της κεφαλαιαγοράς), ώστε να μην λειτουργεί ο φόρος ως
τροχοπέδη στην εκδήλωση ενδιαφέροντος αγοράς ακινήτων.
ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
Μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις της ΔΕΔ, προωθείται σχέδιο απόφασης, για την
κάλυψη ενδεχομένων κενών σημείων στη διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής
κατοικίας στο εξωτερικό για τους κατοίκους Ελλάδας που μεταναστεύουν στο
εξωτερικό, ή και αλλοδαπών που είναι ιδιοκτήτες ακινήτου στην Ελλάδα και επιθυμούν
να το εκμεταλλευθούν επιχειρηματικά.
ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΤΖΗΣΗΗ: ΜΠΟΡΕΙ Η ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΜΕΣΑΣΡΑΠΕΙ Ε ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ;
Σε πλαίσιο διαδραστικού ΠΑΝΕΛ που συντόνιζε ο Γενικός Διευθυντής του AMCHAM κ.
Ηλίας Σπυρτούνιας και μετά την προηγηθείσα ομιλία του κ. Χρίστου Πατσαλίδη, Γενικού
Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου, κλήθηκαν να τοποθετηθούν στο
κρίσιμο αυτό ερώτημα, οι ακόλουθοι εκπρόσωποι Επιμελητηρίων από την πραγματική
οικονομία:
κ. Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης, Πρόεδρος, ΒΕΘ
κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Α‟ Αντιπρόεδρος, ΕΒΕΘ
κ. Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων- ΣΕΒΕ
Η διαλογική συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων, με την συμμετοχή και του κ.
Πατσαλίδη, οδήγησαν στην καταγραφή των ακολούθων συμπερασμάτων:
Αναφορικά με τις διατηρούμενες στη χώρα μας, πολιτικές δυσβάστακτου
φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους:
 Στερούν πόρους από την παραγωγική οικονομία
 Γίνονται εμπόδια στην ομαλή επιστροφή στην «κανονικότητα»
 Προβληματίζουν την ανάκτηση οικονομικής κυριαρχίας της χώρας
 Χρήσιμες στη κατεύθυνση αυτή, οι επιτυχημένες πρακτικές άλλων χωρών (π.χ.
Κύπρος)
Πως πρέπει να πορευτούμε στη νέα κρίσιμη διαδρομή
Με σύνεση και αποτελεσματικότητα στην επιλογή των πολιτικών αποφάσεων,
εξασφαλίζοντας ένα σύγχρονο, φιλο-επενδυτικό περιβάλλον, στη μεγάλη και μεσαία
επιχειρηματικότητα, το εμπόριο και τη βιοτεχνία, απαλλαγμένο από φοροκεντρική

δημοσιονομική παρέμβαση, χωρίς
συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις.

την

παραμικρή

οπισθοδρόμηση

στις

Κοινό Όραμα και τόχος
Στροφή στη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και την
εξωστρέφεια, για το γενικότερο όφελος της εθνικής οικονομίας, τόσο σε κεντρικό αλλά
και σε περιφερειακό επίπεδο.
Σα κυριότερα σημεία από την ομιλία του κ. Φρίστου Πατσαλίδη
Α. Η ΓΝΨΜΗ του για το 10ο Tax Forum- Θεσσαλονίκη 2018:
«Εξαιρετικά πετυχημένο συνέδριο, το οποίο ως θεσμός πλέον συμβάλλει τα μέγιστα
στον προβληματισμό, την ενημέρωση και την καλλιέργεια μιας σύγχρονης
προσέγγισης, όσον αφορά τον δημόσιο διάλογο με τους φορείς που εμπλέκονται στα
θέματα του εμπορίου, της φορολογίας και της οικονομίας γενικότερα».
Β. Η ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΟΤ ΣΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ
Πολιτικές υψηλών φόρων δεν αποδίδουν

Μίγμα ορθής δημοσιονομικής πολιτικής, επέτρεψε να εξέλθει επιτυχώς από το
πρόγραμμα προσαρμογής, με τις λιγότερο δυνατές αρνητικές συνέπειες για την
πραγματική οικονομία και την κοινωνία

Αυτό παρά τις δυσκολίες του μνημονίου και τις συνέπειες του bail in στις
τράπεζες

Απέδωσε η βασική επιλογή, να υιοθετηθεί από το κράτος η προσαρμογή κατά
80% σε επίπεδο δαπανών και κατά 20% σε επίπεδο φορολογίας

Με τη διατήρηση των χαμηλών εταιρικών φορολογικών συντελεστών, την
εμπροσθοβαρή πολιτική μείωσης των «άχρηστων» δαπανών και την
ανακατανομή σε δαπάνες με προστιθέμενη αξία, εξασφαλίστηκαν εγγυημένοι
ρυθμοί ανάπτυξης, με δημιουργία θέσεων εργασίας
Σα μετρήσιμα αποτελέσματα
1. Το Κυπριακό ΑΕΠ στην περίοδο 2015-2018 κάλυψε τις απώλειες 10% που
κατέγραψε τη διετία 2012-2014 και επέτυχε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του
4%
2. Η ανεργία από 16% περιορίστηκε στο 8% με καθοδική τάση
3. Τα capital controls του 2013 καταργήθηκαν επιτυχώς „‟εν μια νυκτί‟‟ το 2015
4. Οι οίκοι S&P και Fitch αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας
5. Εξασφαλίστηκε υγιές πρωτογενές πλεόνασμα, χωρίς αρνητικές επιδράσεις
στην πραγματική οικονομία, επιτρέποντας ακόμη και θετικό δημοσιονομικό
αποτέλεσμα.
Οι συνέπειες
 Μείωση του κόστους των επιχειρήσεων
 Κατάργηση του έκτακτου φόρου επί των μισθών
 Πλήρης κατάργηση του φόρου ακίνητης περιουσίας
 Παροχή φορολογικών εκπτώσεων για την εισροή νεοφυών επιχειρήσεων
 Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας
Σο πλέον σημαντικό για τη ταχεία έξοδο από την κρίση: Υπήρξε ομόφωνη συμφωνία
των πολιτικών κομμάτων, για την αντιμετώπιση της κρίσης.

ΕΡΨΣΗΜΑ για τον Ειδικό Υόρο Ακινήτων (Ν. 3091/2002)
Ενόψει και της σχετικής πρωτοβουλίας της ΑΑΔΕ, στην οποία αναφέρθηκε ο κ.
Διοικητής, τέθηκε ένα επιπρόσθετο ζήτημα σε ότι αφορά έναν ευρύτερο κύκλο
επενδυτών αναφορικά με τις απαλλαγές που θα πρέπει να ισχύσουν από τον Ειδικό
Φόρο Ακινήτων (ν. 3091/2002, όπως σήμερα ισχύει.
Πάντα υπό το φως της σχετικής ενωσιακής και αντίστοιχα εθνικής νομοθεσίας περί
κεφαλαιαγοράς και αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων (Οδηγία MiFID) μετά και τις
τελευταίες αλλαγές που έχουν επέλθει σε αυτή.
Ειδικότερα το ΕΡΨΣΗΜΑ
Εάν, κατά την έννοια του ν. 3091/2002, άρθρο 15, παράγραφος 3, περίπτωση ε, ο
όρος «θεσμικοί επενδυτές που λειτουργούν σε οργανωμένη αγορά κράτους - μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή νοείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 23 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α')» συμπίπτει με τον όρο «επαγγελματίας
πελάτης» (professional client) του ν. 4514/2018, άρθρο 4, περίπτωση 10 (σχετικά με τις
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις), ο οποίος ενσωμάτωσε στην
ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L
173/12.6.2014).
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ν. 4514/2018, ως «επαγγελματίας πελάτης»
(professional client) ορίζεται ως ο «πελάτης που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο
Παράρτημα ΙΙ (του ν. 4514/2018)», δηλαδή «διαθέτει την εμπειρία, τις γνώσεις και την
εξειδίκευση ώστε να λαμβάνει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμά
δεόντως τον κίνδυνο που αναλαμβάνει», πληρώντας τα κριτήρια που ορίζουν τα μέρη Ι
και ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του εν λόγω νόμου. Αντιθέτως, ούτε ο ν. 3091/2002, ούτε οι
σχετικές ερμηνευτικές εγκύκλιες και κανονιστικές αποφάσεις δίδουν ορισμό του όρου
«θεσμικός επενδυτής».
Η άποψη που αναδείχθηκε από τις εργασίες του Tax Forum
Δεδομένου ότι ο ν. 4514/2018 ρυθμίζει το νομικό πλαίσιο σχετικά με τη λειτουργία των
αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ελλάδα και περαιτέρω ότι ο όρος «θεσμικός
επενδυτής» είναι συνυφασμένος στη διεθνή συναλλακτική πρακτική με τις αγοράς
χρηματοπιστωτικών μέσων, άποψή μας είναι ότι οι όροι «θεσμικός επενδυτής» του ν.
3091/2002 και «επαγγελματίας πελάτης» του ν. 4514/2018 πρέπει να συμπίπτουν.
Επομένως, ο όρος «θεσμικός επενδυτής» (για τον οποίο ο νόμος δεν δίνει κάποιον
ορισμό) πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τον ορισμό που δίδει ο ν. 4514/2018 στον
όρο «επαγγελματίας πελάτης». Τέλος, δε, πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 23,
παράγραφος 1 του ν. 2778/1999 παραπέμπει στο άρθρο 2, παράγραφο 10 του ν.
3606/2007 («Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»), ο οποίος έχει ήδη
καταργηθεί και αντικατασταθεί από τον ν. 4514/2018 (βλ. άρθρα 97 και 128 του ν.
4514/2018), γεγονός το οποίο συνηγορεί υπέρ της καταφατικής άποψης στο ερώτημά
μας.
Η πρόταση
Σε κάθε περίπτωση, σκόπιμο θα ήταν (για λόγους ίσης μεταχείρισης και εναρμόνισης
με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία περί MFID) να δοθεί και ερμηνευτικά η ίδια
διευκρίνιση, ότι δηλαδή η έννοια του «θεσμικού επενδυτή» συμπίπτει με την έννοια του
«επαγγελματία πελάτη» (professional client) σύμφωνα με τη MiFID και για τα
προηγούμενα χρόνια.

