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Δευτέρα 23.11.2020 | Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την  Πέμπτη 19 

Νοεμβρίου 2020, το 16ο Annual Tax Forum, από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο, το οποίο διεξήχθη σε ψηφιακή μορφή. 

 

Κεντρικός σκοπός του forum, ήταν η ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου της φορολογίας 

σε πρόσθετο αποτελεσματικό εργαλείο αντιμετώπισης των τρεχουσών συνεπειών της 

πανδημίας, αλλά και ως απαραίτητη «πυξίδα» στον οδικό χάρτη, για ταχύτερη και 

αξιόπιστη επιστροφή της οικονομίας, σε ευοίωνες συνθήκες βιώσιμης κανονικότητας 

και αισθήματος δικαίου, με πρωτεύον μέλημα τη προστασία και την αποδοτικότητα 

της φορολογικής βάσης. Το 16o Annual Tax Forum, του Ελληνο-Αμερικανικού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου φιλοξένησε τις απόψεις διακεκριμένων προσωπικοτήτων 

για τα φορολογικά θέματα στην Ελλάδα, μεταλαμπαδεύοντας την ολοκληρωμένη 

γνώση τους για τη διαμόρφωση της φορολογικής πολιτικής.  

 

Στην ψηφιακή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, συντονιστής των εργασιών ήταν ο 

Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλίας 

Σπυρτούνιας, ενώ στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ελληνο-

Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος υπογράμμισε τα 

ακόλουθα: “Το 16ο TaxForum, διεξάγεται στο επίκεντρο της έξαρσης του 2ου 

κύματος της πανδημίας και εν μέσω μιας εν δυνάμει βαθιάς δημοσιονομικής κρίσης 

ως επακόλουθο αυτής, με επιπτώσεις σε όλο το φάσμα του κοινωνικού ιστού. Οι 

παρεμβάσεις, αλλαγές και αναπροσαρμογές που καλούμασταν να κάνουμε ως προς 

τον σχεδιασμό ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα, με έναν 

επικαιροποιημένο και αναπτυξιακό ρόλο της φορολογίας ως σημαντικό πυλώνα 

αυτού, πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους την «κανονικότητα» που ζούμε 

και θα ζήσουμε για σημαντικό χρονικό διάστημα ακόμη. Tα οικονομικά και 

παραγωγικά δεδομένα της χώρας οδηγούνται με ταχύτατους ρυθμούς σε έναν 

συνολικό μετασχηματισμό, γεγονός που επηρεάζει καταλυτικά τόσο την πορεία 

ανάπτυξης και προφανώς τις δυνατότητες και προοπτικές άσκησης μιας 

αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής. Όλοι μας, τόσο σε θεσμικό-πολιτικό, όσο και 

σε επιχειρηματικό πλαίσιο οφείλουμε να δείξουμε τα απαραίτητα αντανακλαστικά, 

να αντιληφθούμε τις πραγματικές ανάγκες και προχωρήσουμε σε αυτές τις ενέργειες 

που εναρμονίζουν τους οικονομικούς στόχους με τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της 

κοινωνίας μας». 

 

Ο Πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Σταύρος 

Κώστας, τόνισε: «Στην χρονική αυτή στιγμή, όπου όλοι προσδοκούμε τη νέα 

κανονικότητα εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας και ενώ βιώνουμε το 

ζωτικότερο σημείο του σχεδιασμού του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας, 

η φορολογία διεκδικεί και αυτή τη βαρύνουσα σημασία της. Όπως σε κάθε περίπτωση 



ανάγκης, καλείται να συμβάλλει με τον δικό της τρόπο, όχι μόνο εισπρακτικό αλλά 

κυρίως τον προσαρμοστικό, τον ρυθμιστικό και τον ελεγκτικό ρόλο που της αναλογεί. 

Ένας πολυμέτωπος ρόλος που έχει αναγνωριστεί ως το θεμέλιο στη σχέση του πολίτη 

με την Πολιτεία στο βαθμό μάλιστα όπου η παρέμβασή της ευθυγραμμίζεται 

αρμονικά με τους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους που εμπίπτουν στην 

δικαιοδοσία της». 

 

Στις καινοτομίες που εισάγει η κυβέρνηση αναφορικά στην άσκηση και τη διαχείριση 

της φορολογικής πολιτικής αναφέρθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος 

Βεσυρόπουλος. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Προεκλογική δέσμευσή μας στον τομέα 

φορολογικής πολιτικής ήταν η δημιουργία ενός νέου φορολογικού πλαισίου για την 

ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας,  η προσέλκυση επενδύσεων και ο 

εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης». Αναφέρθηκε επίσης στις μεθόδους που 

θα εφαρμόσει η κυβέρνηση το αμέσως επόμενο διάστημα για να καταπολεμήσει τη 

φοροδιαφυγή και την έκδοση πλαστών οικονομικών ή φορολογικών στοιχείων, ενώ 

σημείωσε πως θα ακολουθήσει η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Taxisnet. 

«Όλες αυτές οι καινοτομίες τα προηγούμενα χρόνια έμεναν πάντα σε επίπεδο 

εξαγγελιών. Αυτή η κυβέρνηση επιδιώκει με συνέπεια την άσκηση και εφαρμογή 

συνεπειών με μετρήσιμο αποτέλεσμα. Η κρίση της πανδημίας και οι ιδιαίτερες 

συνθήκες που δημιούργησε, επιβάλλουν την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη σε 

όλες τις συναλλαγές του με το κράτος. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο μετάβασης της 

φορολογικής διοίκησης στην ψηφιακή εποχή. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση αξιοποιεί τις 

νέες τεχνολογίες για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης 

στον τομέα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου φέρνοντας νόμο στη βουλή προς 

ψήφιση. Η φορολογικής μας πολιτική προσαρμόζεται πλέον στην ψηφιακή εποχή και 

αυτό αποδεικνύεται από τα φορολογικά κίνητρα που θεσπίσαμε για τις πράσινες και 

ψηφιακές επενδύσεις και που επιθυμούμε να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος 

της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας», σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομικών, 

Απόστολος Βεσυρόπουλος. 

 

Από την πλευρά του ο Γεράσιμος Θωμάς Director General DG TAXUD, European 

Commission δήλωσε: «Η συρρίκνωση στην Ευρωπαϊκή Οικονομία πρόκειται να είναι 

σημαντική το 2020 και η ανάκαμψή της θα είναι σταδιακή και θα μας φέρει σε προ-

Covid ρυθμούς ανάπτυξης μόνο μετά το 2022. Ο αντίκτυπος στην οικονομία θα είναι 

βαθύς και μετά την κρίση και όταν τα πράγματα επανέλθουν στο φυσιολογικό, θα 

βρεθούμε με τεράστια επίπεδα δημόσιου χρέους που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε 

όπως συμβαίνει μετά από κάθε κρίση. Ένα σημαντικό ποσοστό του Μηχανισμού 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα επενδυθεί στη ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση της 

φορολογικής διοίκησης είναι μια επιλέξιμη δαπάνη για το μηχανισμό και θα βοηθήσει 

τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν γρήγορα φορολογικές πολιτικές που ευνοούν τις 

επενδύσεις. Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία, τόσο για τη 

φορολογική διοίκηση όσο και για τις εταιρείες και τους ιδιώτες, διότι θα βελτιώσει την 

απόκριση και θα βοηθήσει στη ενίσχυση της ισότητας του φορολογικού συστήματος». 

 

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Μήτσιος Partner, Head of Tax, EY Greece, σε μια 

επισκόπηση των φορολογικών θεμάτων της επικαιρότητας, εξέφρασε την αισιοδοξία 

ότι η χώρα μας μπορεί να μετατρέψει τις δυσκολίες εξαιτίας της πανδημίας, σε 

ευκαιρίες και παρουσίασε όλες τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις για τα φυσικά 

πρόσωπα και τις επιχειρήσεις. «Υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στην νομολογία 

σχετικά με την φορολογία και αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνω είναι πως οι νόμοι 

πρέπει να εφαρμόζονται», σημείωσε χαρακτηριστικά.  



 

 

Στο πλαίσιο της ενότητας Tax goes digital: Challenges & Opportunities, o Διευθυντής 

Υπηρεσιών Τεχνολογίας, ΣΟΛ Crowe, Συμεών Καλαματιανός και ο Διευθυντής 

Υπηρεσιών Business Monitoring, ΣΟΛ Crowe, Δημήτρης Συρίγος αναφέρθηκαν στην 

πλατφόρμα MyData και εξήγησαν ποιοι είναι οι στόχοι που επιδιώκουν από την 

συγκεκριμένη εφαρμογή. Συγκεκριμένα, ο κ. Συρίγος τόνισε: «Το MyData είναι μια νέα 

ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία η ΑΑΔΕ προσδοκά να εισάγει ηλεκτρονικά 

βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει μια 

καλύτερη σχέση μεταξύ της φορολογικής Αρχής και των επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούν την πλατφόρμα». Από την πλευρά του, ο κ. Καλαματιανός δήλωσε: 

«Ουσιαστικά με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας MyData μπαίνε σε λειτουργία μια 

μεγάλη και σημαντική ψηφιακή μεταρρύθμιση το πρώτο στάδιο της οποίας 

αφορούσε την ψηφιακή έκδοση στοιχείων, την λεγόμενη ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η 

τεχνολογική διάσταση του θέματος αφορά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και το δημόσιο 

και ο βασικός στόχος που επιτυγχάνεται είναι η πλήρης ψηφιοποίηση της 

επικοινωνίας και των στοιχείων που σχετίζονται με τις φορολογικές αρχές».   

 

Στον διάλογο που ακολούθησε με την Tax & Legal Managing Partner, Deloitte Greece 

Μαρία Τρακάδη, ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ και Πρόεδρος του Intra-

European Organization of IOTA, στάθηκε στην ανάγκη ψηφιοποίησης της 

φορολογικής διοίκησης για ένα καλύτερο μέλλον. «Αυτή την περίοδο τα ηλεκτρονικά 

βιβλία είναι η κορωνίδα των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων και είναι ένα έργο που έχει 

ολοκληρωθεί εξ ολοκλήρου από τα στελέχη μας. Παράλληλα, προχωράμε στην 

ηλεκτρονική τιμολόγηση και πιστεύουμε πως θα τα καταφέρουμε με τα κίνητρα που 

υπάρχουν. Το επόμενο διάστημα ετοιμάζουμε εφαρμογές που θα βελτιώσουν την 

παροχή εξυπηρέτησης σε πολίτες και επιχειρήσεις από απόσταση  και δουλεύουμε 

πάνω σε  μια πλατφόρμα η οποία θα αντικαταστήσει την αποστολή mails και μια 

πλατφόρμα για τα ραντεβού, Οι φορολογικοί έλεγχοι με την βοήθεια του MyData θα 

είναι πολύ πιο στοχευμένοι γιατί θα μας δώσει μια οριζόντια πληροφόρηση», ανέφερε 

στην τοποθέτησή του ο Γιώργος Πιτσιλής.   

 

Στην ενότητα E-Justice Efficiency and Tax Disputes, αναπτύχθηκε διάλογος σε μια 

σειρά από καίρια ζητήματα. Ο Σύμβουλος Υπ. Δικαιοσύνης και Πάρεδρος Συμβουλίου 

της Επικρατείας, Νικόλαος Σεκέρογλου τόνισε: «Από το 2010 και έπειτα έχει γίνει κάτι 

σαν κοσμογονία στην διοικητική Δικαιοσύνη. Σε ότι αφορά το Συμβούλιο της 

Επικρατείας, το 2010 ήταν η χειρότερη χρονιά σε επίπεδο εκκρεμοτήτων. Είχαμε 

39.000 εκκρεμείς υποθέσεις. Αυτή τη στιγμή με τα νούμερα του 2019 έχουμε 

καταφέρει να έχουμε 13.000 εκκρεμείς υποθέσεις, με μειωτική τάση».  

 

Από την πλευρά του ο Ιωάννης Σταυρόπουλος, Διαχειριστής Εταίρος, Σταυρόπουλος 

& Συνεργάτες σε όλο το φάσμα της ενότητας υπογράμμισε: «Τα τελευταία χρόνια και 

ιδιαίτερα την τελευταία διετία έχουν αναληφθεί αρκετές πρωτοβουλίες τόσο σε 

δικονομικό επίπεδο όσο και σε τεχνικό ψηφιακό επίπεδο για τον εκσυγχρονισμό της 

απονομής της Δικαιοσύνης. Ένα τέτοιο μέτρο είναι η πιλοτική δίκη, το φιλτράρισμα 

των λόγων του παραδεκτού της αναίρεσης στο Συμβούλιο Επικρατείας, η μείωση των 

βαθμών δικαιοδοσίας στις μεγάλες φορολογικές διαφορές. Όλα αυτά έχουν 

συντελέσει στο να μειωθεί αισθητά ο αριθμός των φορολογικών υποθέσεων που 

εκκρεμούν σήμερα στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, δεν έχουμε φτάσει στον ιδεατό βαθμό 

και δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι».   

 



Ο Αλέξης Καρόπουλος, Tax Partner, Head of Tax Controversy Group Zepos & 

Yannopoulos, ανέλυσε αποφάσεις του ΣτΕ σχετικά με την φορολογία χαρτοσήμου 

που χαράζουν νέα πορεία για τις επιχειρήσεις. «Η φορολογία χαρτοσήμου κατά 

περιόδους έχει προκαλέσει πολλά και σημαντικά προβλήματα για τις επιχειρήσεις. Με 

αυτές τις αποφάσεις τα δεδομένα αλλάζουν», ανέφερε ο κ.  Αλέξης Καρόπουλος και 

παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα που ο ίδιος έχει χειριστεί και κατάφερε να 

επιλύσει. 

 

Ο Ευστάθιος Μπακάλης, Partner, Head of Tax Controversy and Tax Litigation KBVL 

Law Firm, Member of Deloitte Legal Network ανέφερε: «Σε ότι αφορά την 

ψηφιοποίηση, πρέπει να διακρίνουμε δύο σκέλη. Το διαδικαστικό σκέλος και το 

ουσιαστικό. Το διαδικαστικό, στο επίπεδο της διατήρησης των διεργασιών και του 

εκσυγχρονισμού αυτών, μόνο οφέλη μπορεί να παράσχει. Απεναντίας στο ουσιαστικό 

σκέλος τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά».  

 

Στο περιβαλλοντολογικό θεματολόγιο και την επαφή του με την φορολογία 

αναφέρθηκε ο κύριος Θεοδόσης Τόμπρας,  Δικηγόρος Εταίρος CPA Law και ανέλυσε 

τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Οι παρεμβάσεις της Επιτροπής έχουν 

στόχο να δημιουργήσουν ισχυρά κίνητρα για ένα νέο οικοσύστημα και μια νέα 

οικονομία που θα υπηρετεί το περιβαλλοντολογικό θεματολόγιο». 

 

Για τους κανόνες φορολόγησης κατά την «έξοδο» περιουσιακών στοιχείων προς ένα 

άλλο κράτος οι οποίοι πρόσφατα ενσωματώθηκαν στον κώδικα φορολογίας 

εισοδήματος μίλησε η κυρία Ιωάννα Μπάρμπα, Senior Associate Kyriakides 

Georgopoulos Law Firm. «Στόχος των κανόνων φορολόγησης κατά την έξοδο είναι η 

διασφάλιση για το Κράτος αναχώρησης ότι δεν θα χάσει φορολογητέα έσοδα που 

σχετίζονται με μια αφανή υπεραξία που δημιουργήθηκε σε αυτό το κράτος», είπε 

κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της η κα Ιωάννα Μπάρμπα.   

 

Τις κυρίαρχες τάσεις στη φορολογική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε 

η Κωνσταντίνα Γαλλή, Tax Associate Partner – Lawyer, EY Greece. «Τα κομμάτια που 

συνθέτουν την οικονομία και την φορολογία της Ευρώπης είναι το παγκόσμιο 

περιβάλλον, η τεχνολογία, η παγκοσμιοποίηση, τα δημογραφικά στοιχεία και βέβαια 

οι νέες συνθήκες από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιούλιο του 2020 ανακοίνωσε ένα πακέτο δράσεων με τρεις 

πυλώνες, δίκαιη και απλή φορολόγηση, διοικητική συνεργασία και φορολογική 

διακυβέρνηση», σημείωσε η κα. Κωνσταντίνα Γαλλή.   

 

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ,  Ορέστης 

Καβαλάκης, παρουσίασε τα κίνητρα που δίνονται σήμερα με τον Νόμο 89΄ και τους 

λόγους για τους οποίους ένας επενδυτής θα επιλέξει σήμερα την Ελλάδα. «Το πλαίσιο 

όπως έχει διαμορφωθεί στοχεύει στην προσέλκυση μονάδων κοινών υπηρεσιών. Η 

δημιουργία αυτών των μονάδων τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια δυναμικά 

εξελισσόμενη παγκόσμια τάση υποστηριζόμενη από την τεχνολογία και την 

παγκοσμιοποίηση. Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας των επιχειρήσεων για 

ευελιξία, μείωση του λειτουργικού κόστους και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών  

ο κλάδος αυτός είναι αναπτυσσόμενος διεθνώς.  Το σύνολο των αλλαγών που έχουν 

υλοποιηθεί τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Η Ελλάδα 

είναι ελκυστική για επενδύσεις σε σχέση με άλλες χώρες εξαιτίας της γεωστρατηγικής 

της θέσης, λόγω του χαμηλού μισθολογικού κόστους και το υψηλό επίπεδο 

ανθρωπίνου δυναμικού. Το χαμηλό κόστος ακινήτων, οι κλιματολογικές συνθήκες, οι 



υποδομές, το περιβάλλον διαβίωσης, το ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο και το γεγονός πως 

η Ελλάδα είναι μια χώρα με ασφάλεια, είναι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν 

ένα επενδυτή να προτιμήσει την Ελλάδα σε σχέση με κάποια άλλη χώρα», τόνισε κατά 

την ομιλία του ο κ. Καβαλάκης. 

 

Η Μαρία Ιατρέλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων δήλωσε: «Το θεσμικό πλαίσιο του Νόμου 89΄στοχεύει να 

δημιουργήσει ένα φιλικό, ανταγωνιστικό περιβάλλον για την εγκατάσταση στην 

Ελλάδα επιχειρήσεων σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των κέντρων παροχής 

κοινών υπηρεσιών. Ένας κλάδος που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον». 

 

Στον Νόμο 89΄ για την φορολογία αναφέρθηκε ο κ. Άγγελος Μπένος, Partner Tax 

and Legal PwC Greece. «Αυτός ο νόμος αποτελεί το πιο ισχυρό μέτρο που έχουμε 

σήμερα στη φαρέτρα μας προκειμένου να προσελκύσουμε επενδύσεις. Αποτελεί την 

απάντηση στις μακροχρόνιες παθογένειες του ελληνικού συστήματος και επιχειρείν 

στην Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Μπένος.  

 

Η Λιάνα Λεπίδα, Senior Associate Dryllerakis & Associates δήλωσε: Με την εισαγωγή 

του Νόμου 89΄ επιχειρήθηκε η προσέλκυση στην Ελλάδα ξένων επενδύσεων μέσω 

της παροχής φορολογικών, δασμολογικών απαλλαγών και άλλων κινήτρων σε 

αλλοδαπές επιχειρήσεις εφόσον επέλεγαν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και να 

παρέχουν υπηρεσίες από την Ελλάδα σε άλλες χώρες. Με τον τρόπο αυτό 

εξασφαλιζόταν η εισροή πολύτιμου, τότε, συναλλάγματος και η χρησιμοποίηση 

καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Σταδιακά από το 2005 έως σήμερα έχουν 

σημειωθεί σημαντικές αλλαγές που έχουν μεταβάλλει άρδην το σκηνικό για τις 

αλλοδαπές επιχειρήσεις».  

 

Τους προβληματισμούς του για την τροποποίηση του Νόμου 89΄ και τις νέες 

υπηρεσίες οι οποίες δεν αποτελούν άσκηση πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα 

εξέφρασε ο κ. Σωτήρης Γιούσιος, Senior Partner, Head of Tax Grant Thornton 

Greece. «Ο φορολογικός νόμος θα έπρεπε να προλαμβάνει την προστασία φυσικών 

προσώπων που εμπλέκονται με την διοίκηση ενός ομίλου», επεσήμανε ο κ. Γιούσιος.  

  

Στο “Brain Gain” Challenge αναφέρθηκε η Ανέζα Σταύρου, Senior Manager KPMG 

Greece κάνοντας λόγο για προσέλκυση υψηλού επιπέδου εργαζομένων. «Τα στελέχη 

αυτά θα επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο διαμονής τους αλλά ως και τη χώρα για την 

επαγγελματική τους εξέλιξη. Η Ελλάδα προσφέρει οικονομική σταθερότητα και 

ασφάλεια, δημιουργία ακμάζοντος επαγγελματικού περιβάλλοντος, σταθερό 

φορολογικό καθεστώς, επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές υψηλού μισθού», 

δήλωσε κατά την τοποθέτησή της η κα Ανέζα Σταύρου.  

 

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με Keynote Discussion, ανάμεσα στον Υπουργό 

Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον Partner, Head of Tax, EY Greece, Στέφανο 

Μήτσιο, την Partner, Head of Tax & Legal, KPMG, Γεωργία Σταματέλου, την Tax & 

Legal Managing Partner, Deloitte Greece, Μαρία Τρακάδη και την Partner, Tax 

Leader, PwC Greece, Μαίρη Ψύλλα. 

 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε: “Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει 

κίνητρα σε 25 διαφορετικά πεδία. Mειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ, μεσοσταθμικά κατά 22%, 

καταργήσαμε τον ΕΝΦΙΑ σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά ενώ δημιουργήσαμε 

νέα προοδευτική κλίμακα για φυσικά πρόσωπα, κυρίως για τα χαμηλότερα 



εισοδηματικά στρώματα. Επίσης, μειώσαμε την φορολόγηση των κερδών της 

επιχείρησης στο 24%, τα μερίσματα στο 5% από το 10%, μειώσαμε κατά 50% το 

φορολογικό συντελεστή του πρώτου κλιμακίου για τις νεοφυείς επιχειρήσεις με 

εφαρμογή στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Επιπλέον, μειώσαμε 

ασφαλιστικές εισφορές κατά 0,5%, αναστείλαμε το ΦΠΑ στην οικοδομή, δώσαμε 

κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα να εισφέρουν κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Παρέχουμε ισχυρό φορολογικό κίνητρο σε πραγματοποίηση επενδύσεων στην 

πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση. Θεσπίσαμε επενδυτικά κίνητρα στην 

επιστημονική και τεχνολογική έρευνα. Ενισχύσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και 

θεσπίσαμε ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων των 

εταιρειών προς την φορολογική διοίκηση. Αυτές είναι μόνιμες φορολογικές 

παρεμβάσεις σε ένα χρόνο περίπου που έγιναν προκειμένου και να βοηθήσουμε το 

διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, να προσελκύσουμε επενδύσεις και να 

προσελκύσουμε ανθρώπινο κεφάλαιο.” 

 

Για να δείτε τη μαγνητοσκόπηση του Tax Forum πατήστε ΕΔΩ: 

https://www.amcham.gr/video-library/ 
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