Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος Ο.Ε.Ε.

Απαιτείται σταθερό φορολογικό
πλαίσιο για προσέλκυση επενδύσεων
Το οικόπεδο που λέγεται «Ελλάδα» είναι το φιλέτο της Ευρώπης. Το ακούμε χρόνια, όταν συζητάμε
για τις επενδύσεις που χρειάζεται η χώρα, αλλά δεν έρχονται.
Μετά από 6 χρόνια βαθιάς, βαθύτατης κρίσης στην ελληνική οικονομία και με τις αποτιμήσεις να
έχουν μειωθεί σημαντικά, η χώρα αποτελεί επενδυτική ευκαιρία. Όχι, βέβαια, σε ό,τι αφορά τη
δημόσια περιουσία, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους και με
πλήρη διαφάνεια.
Θα επενδυθούν, λοιπόν, χρήματα στη χώρα, αν αποκατασταθεί το πολιτικό κλίμα;
Όχι απαραίτητα.
Ο λόγος είναι απλός:
Έχουμε ένα φορολογικό πλαίσιο που μεταβάλλεται διαρκώς, ανάλογα με τις τρύπες του προϋπολογισμού, είναι δαιδαλώδες, με όλες τις διατάξεις και εγκυκλίους οι οποίες απαιτούνται για να
εφαρμοστούν οι νόμοι, και είναι ακριβό, αφού το επιχειρείν και το νόμιμο κέρδος τιμωρείται με
εξαντλητική φορολογία, η οποία στερεί σημαντική ρευστότητα από την αγορά.
Δημιουργείται έτσι και συντηρείται ένας φαύλος κύκλος, καθώς όλα αυτά οδηγούν σε μείωση
εσόδων για το κράτος και σε επιβολή επιπλέον φόρων και για τα φυσικά πρόσωπα, η φοροδοτική
ικανότητα των οποίων εξαντλείται, με αποτέλεσμα να τους επιβάλλονται και άλλοι φόροι, για να
καλυφθεί η υστέρηση στα έσοδα, και ούτω καθεξής...
Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά;
Διότι ουδέποτε φροντίσαμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις εκείνες που είναι μόνιμες και απόλυτα
χρήσιμες, για να διασφαλίσουν σταθερά έσοδα στα δημόσια ταμεία. Παρεμβάσεις στη συλλογή,
απόδοση και είσπραξη των φόρων αλλά και στους ελέγχους.
Τώρα, λοιπόν, είναι η ευκαιρία να γίνουν αυτά. Με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και με
δέσμευση ότι η φορολογική μεταρρύθμιση θα ισχύσει –χωρίς αλλαγές– για τουλάχιστον 5 χρόνια.
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας επιχειρείται να καταγραφούν οι στρεβλώσεις αλλά και οι
αλλαγές οι οποίες απαιτούνται, ώστε και να γίνει ευνοϊκότερο το επενδυτικό περιβάλλον και να μην
επιβαρύνονται όλο και περισσότερο τα γνωστά υποζύγια.
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ημείωμα
ύνταξης

Ώρα για ένα απλό, δίκαιο και
σταθερό φορολογικό σύστημα
Από σαράντα κύματα έχει περάσει το φορολογικό σύστημα της χώρας τα τελευταία σαράντα χρόνια. Στα
λόγια όλοι κυνηγούσαν ένα «σταθερό φορολογικό πλαίσιο». Στην πράξη όμως όλες οι κυβερνήσεις από το
1975 μέχρι σήμερα, σε αρκετές περιπτώσεις περισσότερες από μια φορές κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, προχώρησαν σε ανατροπές ανάλογα με τα έσοδα που αναζητούσαν, για να καλύψουν τις «τρύπες» του
προϋπολογισμού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία δέκα χρόνια οι Έλληνες φορολογούμενοι πλήρωσαν φόρους ύψους
σχεδόν 500 δισ. ευρώ, όταν το χρέος της χώρας κινείται σήμερα στα 310 δισ. ευρώ. Φόροι, μάλιστα, τους
οποίους κατάπιαν οι «μαύρες τρύπες» των ελλειμμάτων, χωρίς αυτοί να είναι ανταποδοτικοί στον βαθμό που
πρέπει προς τους πολίτες.
Μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν ψηφισθεί περισσότεροι από είκοσι νόμοι με φορολογικές
διατάξεις, έχουν εκδοθεί εκατοντάδες εγκύκλιοι, για να ερμηνεύσουν τις φορολογικές διατάξεις, ενώ πολλές
φορές φόροι οι οποίοι ψηφίσθηκαν έμειναν κυριολεκτικά «στα χαρτιά», αφού οι ίδιες οι κυβερνήσεις που
τους θέσπιζαν τους έπαιρναν πίσω, πριν καν εφαρμοστούν.
Αν και ο Aριστοτέλης, ο θεμελιωτής του ορθολογισμού, διδάσκει ότι «η συνεχής μεταβολή των νόμων
ισοδυναμεί με μη εφαρμογή των νόμων», οι σύγχρονοι Έλληνες διά των ταγών τους προχώρησαν σε
συνεχείς μεταβολές των νόμων σε συνδυασμό με την πολυνομία και πολυπλοκότητα, που ενίσχυσαν τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, τις τριβές φορολογουμένων και υπηρεσιών και άνοιξαν «παράθυρα» φοροδιαφυγής.
Τα «Οικονομικά Χρονικά» φιλοξενούν στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας τις απόψεις
και προτάσεις καθηγητών και ανθρώπων που είναι ειδικοί σε θέματα φορολογίας. Όλοι
συμφωνούν ότι απαιτείται ένα νέο σχέδιο φορολογικών μεταρρυθμίσεων και κατευθύνσεων.
Τώρα, μετά και τη συμφωνία με τους εταίρους, δίνεται η ευκαιρία στη νέα κυβέρνηση να προχωρήσει
στις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται, έτσι ώστε η χώρα μας να αποκτήσει ένα κοινωνικά δίκαιο φορολογικό
σύστημα το οποίο θα έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, για να γίνει εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και όχι
εργαλείο μιας βραχυπρόθεσμης τόνωσης των κρατικών εσόδων, όπως είναι σήμερα.
Το νέο οικονομικό επιτελείο καλείται να δει τα προβλήματα και να προχωρήσει με ταχύ βήμα στις
παρεμβάσεις εκείνες που απαιτούνται, με στόχο να αποκτήσει το φορολογικό σύστημα της χώρας αυτό που
του λείπει. και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από το να καταστεί κοινωνικά δίκαιο.
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Προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης σε
προνομιακές τιμές για τους λογιστές φοροτεχνικούς
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
πακέτων ασφάλισης εντάσσεται στο γενικότερο
(ΟΕΕ), κατανοώντας την ανάγκη των λογιστών
πλαίσιο των ενεργειών του για στήριξη των
φοροτεχνικών για ασφάλιση επαγγελματικής
λογιστών φοροτεχνικών, ειδικά σήμερα με
ευθύνης κατά την άσκηση της επαγγελματικής
τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις
τους δραστηριότητας, ειδικά στην περίοδο
και ευθύνες που αντιμετωπίζουν από τις συοικονομικής ύφεσης που διανύει η χώρα
νεχείς παρεμβάσεις της Φορολογικής Διοίμας, εξασφάλισε προνομιακές τιμές
κησης.
σε Προγράμματα τριών Ασφαλιστικών
Ασφάλιση
Το Οικονομικό Επιμελητήριο ΕλΕταιρειών για την ασφάλισή τους
Επαγγελματικής
λάδας δεν έχει καμία ανάμειξη
σε θέματα αστικής ευθύνης.
Ευθύνης
ή διαμεσολάβηση μεταξύ της
με
μεγάλη
έκπτωση
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
ασφαλιστικής εταιρείας και του
στα ισχύοντα τιμολόγια
πλαίσιο, ο κάθε λογιστής φορολογιστή φοροτεχνικού και επιμια
προσφορά
του
ΟΕΕ
τεχνικός που παρέχει υπηρεσίες
σημαίνεται ότι η επιλογή της ασφαστα μέλη του
έναντι αμοιβής έχει επαγγελματική
λιστικής εταιρείας εναπόκειται στη
ευθύνη να λειτουργεί αξιόπιστα με
διακριτική ευχέρεια και επιλογή του
βάση τους νόμους και τους κανόνες της δεολογιστή φοροτεχνικού. Για την ενημέρωση
ντολογίας οι οποίοι διέπουν την επαγγελματική
των λογιστών φοροτεχνικών σχετικά με την
του δραστηριότητα.
ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και τις
προτάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών προΗ πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιμελητηϋπόθεση είναι η εγγραφή στις ηλεκτρονικές
ρίου Ελλάδας για προσφορά προνομιακών
υπηρεσίες (απόκτηση κλειδαρίθμου) του ΟΕΕ.

Τρύφων Ζ. Αλεξιάδης
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Φορολογική μεταρρύθμιση:
Πεδίο άγονων
αντιπαραθέσεων ή ευκαιρία
κοινωνικού διαλόγου;

άθε Υπουργός Οικονομικών που σέβεται τον εαυτό του εξαγγέλλει μία
ριζική φορολογική μεταρρύθμιση και
μια αναδιοργάνωση των υπηρεσιών. Αφού
εγκαταλείψει το Υπουργείο Οικονομικών, καταγγέλλει αυτούς που συνεργαζόταν –φταίνε
για όλα οι άλλοι– και αφήνει πίσω του προβληματικές καταστάσεις και πολυνομία. Γνωρίζοντας αυτή την παθογένεια για δεκαετίες,
δεν έχω το δικαίωμα να τα επαναλάβω ούτε
να κουράσω με απαρίθμηση σχεδιασμών και
επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων. Η Συμφωνία
με τους θεσμούς (ν. 4336/2015) και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ανοίγουν μπροστά
μας ένα «πεδίο δόξης λαμπρό», για να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες αλλαγές και
σε εφαρμογή νόμων που παραμένουν στα
ΦΕΚ και δεν υλοποιούνται (χαρακτηριστικό
παράδειγμα πολλές διατάξεις για το λαθρεμπόριο καυσίμων, που ακόμη δεν εφαρμόστηκαν!).

Κ

“

Είναι πλέον καιρός να αντιληφθούμε ότι
τα φορολογικά νομοσχέδια δεν μπορούν να
επιβάλλονται με κομματικές πειθαρχίες
εντός της Βουλής. Πρέπει να είναι
αποτέλεσμα διαλόγου και σύγκλισης, που
θα εξασφαλίσουν τη σταθερότητά τους.

”
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Το ερώτημα βέβαια παραμένει. Πώς θα γίνουν οι αλλαγές στα θέματα φορολογίας;
Μία λύση είναι να ακολουθηθεί η αποτυχημένη συνταγή των τελευταίων ετών. Φορολογικά
νομοσχέδια γράφονται κυριολεκτικά στο πόδι,
ψηφίζονται με ρυθμό πολυβόλου (σε δόξα της
αναγκαιότητας για φορολογική σταθερότητα,
αναγκαία προϋπόθεση για προσέλκυση επενδύσεων), χωρίς κανέναν διάλογο με τα Επιμελητήρια, τους φορείς των λογιστών, των εφοριακών, τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς.
Με διαδικασίες που ευτελίζουν τον ρόλο της
Βουλής, καλούν ορισμένους φορείς να μιλήσουν
στην επιτροπή, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ
στο νομοσχέδιο μετά την ακρόασή τους.
Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να υπάρξει
μία πρόταση για τη δημιουργία μόνιμου θεσμοθετημένου και οργανωμένου φορέα κοινωνικού διαλόγου (ουσιαστικού και όχι προσχηματικού), που θα επιτρέπει τον ουσιαστικό
διάλογο, την κατάθεση και επεξεργασία προτάσεων και την κατάθεσή τους στην πολιτεία.
Προτάσεις που θα δεσμεύουν και την πολιτεία
και αυτούς που τις καταθέτουν. Συνοπτικά η
πρόταση:
1. Δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για το
Φορολογικό Σύστημα. Η Επιτροπή λειτουργεί
στα πλαίσια και με ευθύνη του Υπουργείου
Οικονομικών, το οποίο παρέχει και τις κατάλληλες υποδομές. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις
της εκπρόσωπος του ΟΕΕ. Συμμετέχουν:
➢ Πολιτικοί φορείς - ΑΕΙ-ΤΕΙ.
➢ Επιμελητήρια - Φορείς Αυτοδιοίκησης. 

➢ Συνδικαλιστικοί Φορείς - Ένωση Ελληνικών
Τραπεζών.
➢ Εργοδοτικοί Φορείς
➢ και, φυσικά, το Υπουργείο Οικονομικών.
2. Η Εθνική Επιτροπή δημιουργεί ομάδες εργασίας
ανά θέμα. Δημοσιοποιεί τις αρχικές θέσεις (που
μπορεί να είναι διαφορετικές ανά θέμα) και επεξεργάζεται τις προτάσεις που καταθέτουν πολίτες, επιχειρήσεις κ.λπ. σε προκαθορισμένη ψηφιακή μορφή.
3. Η Εθνική Επιτροπή ενοποιεί τις προτάσεις, τις
παραθέτει ανά θέμα στην ολομέλεια και καταλήγει
σε οριστικές προτάσεις προς την πολιτεία.
4. Οι προτάσεις της Επιτροπής κατατίθενται στην
Κυβέρνηση, η οποία έχει υποχρέωση να αιτιολογεί
τα σημεία που απορρίπτει.
5. Καμία διάταξη φορολογικού περιεχομένου δεν
κατατίθεται στη Βουλή, αν δεν έχει περάσει από τη
διαδικασία της επιτροπής, σε εύλογο διάστημα και
ανάλογα με τον όγκο των διατάξεων.
6. Οι πολιτικοί φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή δημοσιοποιούν τις θέσεις τους (συμφωνίαδιαφωνία με τις προτάσεις της), ώστε οι πολίτες να
μπορούν να κρίνουν:
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➢ τη διάθεση διαλόγου,
➢ τη συνέπειά τους,
➢ τη διαχρονική πορεία των «μεταλλάξεων».
7. Η επιτροπή χρησιμοποιεί ειδικές ψηφιακές
εφαρμογές για τον ουσιαστικό διάλογο και συμμετοχή
των πολιτών. Μετά την έναρξη λειτουργίας της η
διαβούλευση των νομοσχεδίων από το Υπουργείο
Οικονομικών καταργείται.
Οι προτάσεις αυτές δεν αποτελούν φυσικά Ευαγγέλιο. Αποτελούν τη βάση για τον διάλογο που πρέπει
να ξεκινήσουμε, όχι για το πού διαφωνούμε (το
κάναμε πολλά χρόνια), αλλά για το πού μπορούμε
να συμφωνήσουμε, εάν φυσικά υπάρχει η αναγκαία
βούληση.
Είναι πλέον καιρός να αντιληφθούμε ότι τα φορολογικά νομοσχέδια (….και όχι μόνο) δεν μπορούν
να επιβάλλονται με κομματικές πειθαρχίες εντός της
Βουλής και με τα ΜΑΤ στο Σύνταγμα. Πρέπει να
είναι αποτέλεσμα διαλόγου και σύγκλισης, που θα
εξασφαλίσουν τη σταθερότητά τους, την κοινωνική
συναίνεση και την αποτελεσματικότητα των διατάξεων.
Μας στοίχισαν αρκετά οι δογματισμοί, ας προχωρήσουμε στην υλοποίηση των όσων ορίζει το Σύνταγμα
για τη Φορολογική Δικαιοσύνη. 

Χάρης Θεοχάρης
Βουλευτής Κινήματος
"ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ"

Η φορολογική μεταρρύθμιση
ως μοχλός ανάπτυξης και
εργαλείο καταπολέμησης
της φοροδιαφυγής

μεταρρύθμιση του ελληνικού φορολογικού συστήματος είναι σήμερα πιο
απαραίτητη από ποτέ, είναι μια τελευταία ευκαιρία που πρέπει να αρπάξει η
χώρα, για να ακολουθήσει τον δρόμο της ανάπτυξης και να καταπολεμήσει αποτελεσματικά
τη φοροδιαφυγή, αυξάνοντας τα δημόσια
έσοδα και απονέμοντας, επιτέλους, φορολογική
δικαιοσύνη. Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, η πολιτική προσέγγιση οποιασδήποτε προσπάθειας
μεταρρύθμισης υπήρξε αφενός άτολμη, ώστε
να συνεπικουρήσει την οικονομική ανάπτυξη,
αφετέρου άνευρη, για να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή. Ο όρος καταπολέμηση σε αντιδιαστολή με τις στερεοτυπικές
προγραμματικές δηλώσεις περί πάταξης της
φοροδιαφυγής, που έχουν καταλήξει μέχρι
σήμερα στον κάλαθο των αχρήστων, κρίνεται
περισσότερο δόκιμος, γιατί στο πεδίο αυτό
πρέπει να αποφεύγονται οι μαξιμαλιστικές
προσεγγίσεις. Η φοροδιαφυγή είναι πρωτίστως
αδίκημα και, όπως συμβαίνει με όλα τα αδι-

H

“

Η φοροεπιδρομή των τελευταίων ετών
αντιμετώπισε το φορολογικό σύστημα
μονοδιάστατα, αποκλειστικά ως πηγή
εσόδων, στέρησε την πραγματική
οικονομία από σημαντικούς πόρους.

”
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κήματα, η πραγματικότητα προηγείται και είναι
περισσότερο εφευρετική από τους τρόπους
αντιμετώπισής της.
Το ελληνικό φορολογικό σύστημα χαρακτηρίζεται από χρόνιες και συστημικές παθογένειες,
οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη τόσο για τα
δημόσια έσοδα, όσο και για την ανάπτυξη της
χώρας εν γένει. Η φοροεπιδρομή των τελευταίων ετών αντιμετώπισε το φορολογικό σύστημα μονοδιάστατα, αποκλειστικά ως πηγή
εσόδων, στέρησε την πραγματική οικονομία
από σημαντικούς πόρους και έρχεται ως επιστέγασμα ολόκληρων δεκαετιών κακοδιαχείρισης, που κατέληξαν σε ένα φορολογικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από: α) πληθώρα
νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων, δαιδαλώδεις
και «βαριές» διαδικασίες, β) διαρκείς μεταβολές
τόσο στη διαδικασία, όσο και στην ουσία των
φορολογικών διατάξεων και γ) έλλειψη πολιτικής κινήτρων και απουσία σύνδεσης του φορολογικού συστήματος με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
Μετά από αυτές τις παραδοχές είναι σαφές
ότι πρέπει να «λυθούν οι κόμποι» της φορολογικής μας πραγματικότητας και να αντικατασταθούν τα εγγενή χαρακτηριστικά του
συστήματος: το βάρος στην καταστολή με το
βάρος στην πρόληψη, η πολιτική μετριοπάθεια
με την άκαμπτη πολιτική βούληση, η υπερφορολόγηση με την παροχή φορολογικών κινήτρων, οι αμέτρητες περαιώσεις με μία one
off ρύθμιση, τα παράλογα και υπερβολικά
πρόστιμα (πρώην ΚΒΣ, σήμερα ΚΦΑΣ) –που
επιχειρήθηκε να επιβάλλονται μάλιστα και

επιτόπου από τους ελεγκτές, κάτι που στην πράξη
έμεινε κενό γράμμα ανεφάρμοστου νόμου– και η
τυποποίηση παραβάσεων με τον ουσιαστικό φορολογικό έλεγχο της αδικαιολόγητης προσαύξησης
περιουσίας.
Είναι σαφές ότι τα βασικά εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι ουσιαστικά μέσα
προληπτικά και όχι κατασταλτικά, όπως η εκτεταμένη
χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και τιμολόγησης, η απλοποίηση των φορολογικών συντελεστών,
η ολοκλήρωση του περιουσιολογίου. Αυτά λειτουργούν
στην πράξη με διττό τρόπο και ως μέσα πρόληψης
και ως μέσα διευκόλυνσης των ελεγκτικών μηχανισμών
από τη σκοπιά της καταστολής. Στον αντίποδα αυτής
της άποψης κινούνται οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν
μέχρι σήμερα, που έχρισαν τις λεγόμενες λίστες, Νικολούδη, Λουξεμβούργου, Λαγκάρντ, σε αιχμή του
δόρατος στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, ενώ στην
πραγματικότητα αυτές είναι το σύμπτωμα ενός χαλαρού συστήματος.
Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ένα πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών για όσους αποδεδειγμένα
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν που να στηρίζεται
στους άξονες: α) της διαχρονικής αύξησης της εισπραξιμότητας και της αποφυγής δημιουργίας νέων
ληξιπρόθεσμων, β) της καλλιέργειας φορολογικής
συνείδησης και αισθήματος δικαιοσύνης μεταξύ των
πολιτών και γ) της οριστικής διευθέτησης των μη ει-
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σπράξιμων οφειλών. Τα μέτρα που εμείς προτείνουμε
περιλαμβάνουν: A) Πάγια ρύθμιση για τα φυσικά
και νομικά πρόσωπα που σε δεδομένη στιγμή μπορεί
να βρεθούν σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, βάσει
αντικειμενικών ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως οι αιτίες της δημιουργίας της οφειλής,
η συνέπεια του οφειλέτη και το ιστορικό συμμόρφωσής του. Β) Παροχή κινήτρων (έως και 100% διαγραφή προσαυξήσεων) για εξωδικαστικούς συμβιβασμούς. Γ) Εφαρμογή διαδικασιών διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων με ενεργοποίηση των διατάξεων
περί ανεπίδεκτων είσπραξης (άρθρο 10, ν. 3943/11),
με απλοποίηση της διαδικασίας, όπου αυτό χρειάζεται.
Δ) Μείωση των προστίμων και των προσαυξήσεων
σε λογικά επίπεδα με ταυτόχρονη αύξηση της εισπραξιμότητάς τους. Ε) Επεξεργασία ενός συστήματος
εκχώρησης απαιτήσεων των προμηθευτών του Δημοσίου προς πληρωμή φορολογικών οφειλών κάτω
από πολύ προσεκτικά σχεδιασμένες προϋποθέσεις,
ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση σώρευσης νέων
ληξιπρόθεσμων.
Στο κομμάτι του ΦΠΑ, η ίδια η Ευρωπαϊκή Οδηγία
προβλέπει ότι το σύστημα ΦΠΑ επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη απλούστευση και ουδετερότητα, όταν ο
φόρος εισπράττεται κατά τρόπο όσο το δυνατό γενικότερο. Η δική μας πρόταση περιλαμβάνει:
– απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης,

– αντιμετώπιση της επιβάρυνσης των ασθενέστερων
νοικοκυριών από την αύξηση των συντελεστών
με κάποιου είδους εισοδηματική ενίσχυση,
– σταδιακή γενίκευση της χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και χρήση τραπεζικών λογαριασμών για
την αυτόματη πληρωμή ΦΠΑ. Ας επισημάνουμε
επίσης ότι το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στον
ΦΠΑ δημιουργείται εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας ειδών και υπηρεσιών. Τα προτεινόμενα
μέτρα πρέπει πρωτίστως να στοχεύουν εφαρμοστικά στο χονδρεμπόριο. Η μείωση της φοροδιαφυγής ΦΠΑ στο χονδρεμπόριο θα φέρει ως φυσικό
αποτέλεσμα τη μείωση της φοροδιαφυγής στο
τελικό στάδιο της αλυσίδας, τη λιανική.
Το αλόγιστο φορολογικό βάρος στις επιχειρήσεις
πρέπει να αντικατασταθεί με σωστά κίνητρα στις
βιώσιμες και υγιείς επιχειρήσεις και όχι συνεχείς
ελαφρύνσεις και παραγραφές σε κακοπληρωτές του
δημοσίου:
• Φορολογικά κίνητρα για όσες επιχειρήσεις αυξήσουν τις θέσεις εργασίας τους (άνω των 5 ατόμων)
και τις διατηρήσουν.
• Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και φορολογικές

•
•

•

•

ελαφρύνσεις για όσους σχεδιάζουν και προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα.
Απλοποίηση διαδικασιών για συγχώνευση επιχειρήσεων ή καθετοποίηση παραγωγής.
Κατάργηση μιας σειράς από έκτακτους φόρους
που επιβαρύνουν το ελληνικό επιχειρείν, ώστε
να δώσουν τον απαραίτητο χώρο ρευστότητας
στις ΜΜΕ.
Επιτέλους κωδικοποίηση των φόρων υπέρ τρίτων
και κατάργηση ή αντικατάστασή τους με εργαλεία
αποδοτικότερης χρηματοδότησης των ασφαλιστικών ταμείων.
Τέλος, το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας,
ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, πρέπει να
εισέλθει σε μία φάση σταδιακής μείωσης, ώστε
να αυξηθεί η απασχόληση και να βελτιωθεί η
ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε το φορολογικό
σύστημα σαν τον τρόπο που έχει εφεύρει το κράτος
να απομυζά το προϊόν και τον πλούτο των πολιτών
και να το βλέπουμε σαν εργαλείο χρηματοδότησης
ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
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Φορολογική Μεταρρύθμιση
και Φορολογική Διοίκηση
Γιάννης Κουτσούκος
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση καλά κρατεί εδώ και μερικές
δεκαετίες, γίνεται δε πρόχειρα και
αποσπασματικά και ποτέ δεν ολοκληρώνεται.
Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξαν επιμέρους
μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα άλλαζαν τις
μέχρι τότε επικρατούσες απόψεις σε σημαντικά ζητήματα που αφορούσαν και αφορούν
τον προσδιορισμό της φορολογικής ύλης.
Κλασικό παράδειγμα τα τεκμήρια (Αθ. Κανελλόπουλος), οι αντικειμενικές αξίες στα
ακίνητα (Δημ. Τσοβόλας), ενώ ο Νίκος Χριστοδουλάκης επιχείρησε να επαναφέρει και
τον νομοθέτησε, αλλά σύντομα ανετράπη,
τον μοναδικό επιστημονικά αποδεκτό τρόπο
υπολογισμού της φορολογητέας ύλης με βάση
το λογιστικό αποτέλεσμα, όπως προκύπτει
από τα τηρούμενα βιβλία.

H

“

Πρέπει άμεσα να ξεκινήσει και να
οργανωθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να
ολοκληρωθεί, η συζήτηση για την Εθνική
Φορολογική Μεταρρύθμιση, με στόχο ένα
σταθερό, κοινωνικά δίκαιο, με
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και
αποτελεσματικό στη συλλογή των εσόδων
φορολογικό σύστημα.

”
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Η πλέον σοβαρή πάντως μεταρρύθμιση
που άλλαξε άρδην τη διάρθρωση της έμμεσης
φορολογίας ήταν η εφαρμογή του ΦΠΑ (1986),
ο οποίος ενσωμάτωσε πλήθος φόρων επί
της κατανάλωσης, επιτυγχάνοντας την απλοποίηση της εξυγίανσης του συστήματος, με
το ίδιο τότε δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Επίσης, στο σύνολο της φορολογικής διοίκησης υπήρξαν σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως
τα ελεγκτικά κέντρα (ΕΘΕΚ-ΠΕΚ-ΤΕΚ) είτε
άλλες που υπάκουαν περισσότερο σε πολιτικές
σκοπιμότητες, όπως οι συνεχείς ονοματολογικές μεταλλάξεις ΥΠΕΔΑ- ΣΔΟΕ κ.λπ..
Εκείνο, όμως, που έχει περισσότερη σημασία και χαρακτηρίζει σήμερα το φορολογικό
σύστημα είναι το πλήθος των διάσπαρτων,
ευκαιριακών και αντιφατικών ρυθμίσεων της
κάθε φορά πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Οικονομικών που εξυπηρετούσαν πολιτικές
επιλογές αλλά και σκοπιμότητες, από τη νομοθέτηση επιμέρους δίκαιων αιτημάτων κοινωνικών ομάδων μέχρι και την εξυπηρέτηση
οργανωμένων συμφερόντων.
Μια άλλη κατηγορία αλλαγών στο φορολογικό σύστημα αποτελούν αυτές που στοχεύουν να καλύψουν την ανάγκη για ολοένα
και περισσότερα φορολογικά έσοδα, κυρίως
μετά τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό της περιόδου 2004-2009. Αυτές, βέβαια, οι αλλαγές
πέτυχαν, σε συνδυασμό με την περικοπή δαπανών, τον σκοπό της δημοσιονομικής εξυγίανσης, δημιούργησαν, όμως, τεράστια κοινωνικά προβλήματα και λειτούργησαν υφε-

σιακά, επιβαρύνοντας για μια ακόμα φορά τους
ειλικρινείς φορολογούμενους.
Η τελευταία φορά που άνοιξε η συζήτηση για
μια μεγάλη μεταρρύθμιση με τον τίτλο «Εθνικό
Φορολογικό Σύστημα» ήταν όταν το επιχείρησε η
τελευταία κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά, δυστυχώς,
οι έκτακτες συνθήκες που αντιμετώπιζε η χώρα
δεν επέτρεψαν να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί.
Αξίζει, πάντως, να σημειώσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Υπουργείου
Οικονομικών και δεν συμμετείχε στην επιτροπή
που συγκροτήθηκε.
Πάντως, εκείνο που έχει σημασία σήμερα είναι
ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει και να οργανωθεί
με τέτοιον τρόπο, ώστε να ολοκληρωθεί, η συζήτηση
για την Εθνική Φορολογική Μεταρρύθμιση, με
στόχο ένα σταθερό, κοινωνικά δίκαιο, με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και αποτελεσματικό στη συλλογή των εσόδων φορολογικό σύστημα.
Στη συζήτηση αυτή δεν χρειάζεται να «ανακαλύψουμε την πυρίτιδα», αλλά να συμφωνήσουμε
πολιτικά και να επιβεβαιώσουμε ορισμένες βασικές

αρχές, γύρω από τον ρόλο και τους στόχους που
πρέπει να υπηρετεί το φορολογικό σύστημα, και η
συμφωνία αυτή να αποτελέσει αυτοδέσμευση σταθερότητας για μια μακρόχρονη περίοδο. Την αυτοδέσμευση σταθερότητας του φορολογικού συστήματος τη χρειάζεται πάνω από όλους η πραγματική
οικονομία και κυρίως αυτοί που σκέφτονται να
επενδύσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά
είναι επίσης σημαντική για τον φοροεισπρακτικό
μηχανισμό και την αποτελεσματικότητά του.
Ποιες όμως είναι οι βασικές αρχές πάνω στις
οποίες πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση, ώστε να
αποκτήσει και πραγματικό περιεχόμενο η συνταγματική διάταξη (άρθρο 4, παρ. 5), και ποια η μεταξύ
τους σχέση, προκειμένου να κατακτήσουμε αυτό
που αποτελεί ζητούμενο για τη χώρα μας σε αντίθεση με άλλες σύγχρονες και ανεπτυγμένες χώρες,
τη φορολογική συνείδηση;
Προφανώς, πρωταρχικό θέμα είναι η φορολογική
δικαιοσύνη, και αυτή έχει δύο παραμέτρους:
Η πρώτη αφορά την αναδιανεμητική λειτουργία
του φορολογικού συστήματος, με την προοδευτική
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κλίμακα στη φορολογία εισοδήματος,
την αλλαγή σχέσης έμμεσης με άμεση
φορολογία και τη θέσπιση ενός αποδεκτού φόρου περιουσίας.
Η δεύτερη αφορά την ικανότητα
του φοροεισπρακτικού μηχανισμού
να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της
φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής,
καθώς, πέραν της απώλειας εσόδων
για το δημόσιο, η εκτεταμένη φοροδιαφυγή αποτελεί τη μεγαλύτερη
απόδειξη του άδικου χαρακτήρα του
φορολογικού συστήματος και υπονομεύει την όποια προσπάθεια να αντιμετωπίσει κανείς τη υπερφορολόγηση
των ειλικρινών φορολογουμένων, που
με τη σειρά της ενισχύει τον φαύλο
κύκλο της φοροδιαφυγής.
Το δεύτερο θέμα αφορά τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του φορολογικού
συστήματος ή, για να το πούμε διαφορετικά, το πώς δεν αποτρέπει και
δεν υπονομεύει την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, τη συσσώρευση
κεφαλαίων, τη διάθεση των ανθρώπων που θέλουν να δουλεύουν περισσότερο, ώστε να κερδίζουν περισσότερα. Η συζήτηση αυτή αφορά το
ύψος των συντελεστών, τα φορολογικά κίνητρα, την απλούστευση και
απογραφειοκρατικοποίηση των διαδικασιών.
Καλό είναι να έχουμε όλοι υπόψη
μας πως, αν το φορολογικό σύστημα
δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη, δεν
μπορούμε να έχουμε αύξηση των φορολογικών εσόδων και άρα να έχουμε
στη συνέχεια φορολογικές ελαφρύνσεις και πόρους για τη χρηματοδότηση
όλων των δημόσιων και κοινωνικών
αγαθών, που και αυτά με τη σειρά
τους συμβάλλουν θετικά στον κύκλο
της ανάπτυξης και της ευημερίας.
Το τρίτο θέμα αφορά την οργάνωση
του συστήματος και τη φορολογική
διοίκηση, σε σχέση πάντα με τους
επιδιωκόμενους στόχους, τις νέες τε-
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χνολογικές δυνατότητες, τα κενά και τις αδυναμίες
της σχετικής ή πλήρους αυτονομίας της Γενικής
στον εντοπισμό των περιπτώσεων φοροδιαφυγής,
Γραμματείας Εσόδων, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι
αλλά και στην αποτελεσματική και σύντομη διεκπαθογένειες μετακομίζουν. Χρειάζονται συνολικόπεραίωση του φορολογικού έργου.
τερες παρεμβάσεις και αλλαγές που αφορούν την
Στο πεδίο αυτό η συζήτηση εντοπίζεται στα ζηαναβάθμιση των δημόσιων λειτουργών και τη δητήματα των μέσων και των
μόσια διοίκηση, στο πλαίυποδομών, στον επαγγελσιο της οποίας η φορολοματισμό και την επιστημογική διοίκηση έχει τον πλένική επάρκεια του προσωον καθοριστικό ρόλο.
Η έλλειψη προσωπικού, οι
πικού, στην αξιολόγηση και
Όλα τα παραπάνω, όπως
χαμηλές αποδοχές, οι αυθαίρετες
αξιοποίηση του ανθρώπιεύκολα γίνεται αντιληπτό,
νου δυναμικού. Προφανώς, επιλογές, τα πενιχρά μέσα,
σχετίζονται και αλληλοεπητα προβλήματα είναι τερά- αντιμετωπίζονται μόνο με αλλαγή
ρεάζονται από τη διαμορστια.
φωμένη κάθε φορά φοροπολιτικών προτεραιοτήτων στο
Η έλλειψη προσωπικού,
λογική συνείδηση, η κατάοι χαμηλές αποδοχές, οι πλαίσιο μιας μεγάλης
κτηση της οποίας εξαρτάται
αυθαίρετες επιλογές, τα πε- μεταρρύθμισης.
απολύτως από την εμπένιχρά μέσα, αντιμετωπίζοδωση του χαρακτήρα της
νται μόνο με αλλαγή πολιδικαιοσύνης και τη σταθετικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο μιας μεγάλης
ρότητα του συστήματος και, κυρίως, από την επιμεταρρύθμισης.
βράβευση του ειλικρινούς φορολογούμενου αντί
Σε κάθε περίπτωση, τα ζητήματα που αφορούν
της τιμωρίας του, από την αντίστροφη δηλαδή
τη φορολογική διοίκηση και ένα ικανό σύστημα
λογική με βάση την οποία μέχρι σήμερα αντιμετώαδέκαστο και ανεπηρέαστο από εξωτερικές παπισε το σύστημα τους πολίτες, επιβραβεύοντας
ρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο μόνο
τους ασυνεπείς. 

“

”
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Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος
Πρύτανης του Χαροκόπειου
Πανεπιστημίου
Πρώην Γενικός Γραμματέας
Πληροφοριακών Συστημάτων
Υπουργείου Οικονομικων

Επτά κλειδιά για την
αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής και την
αύξηση των εσόδων

την πολιτική υπάρχουν μερικά πράγματα που θέλουμε και δεν μπορούμε
να κάνουμε και άλλα που μπορούμε,
αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε. Τα δημόσια
οικονομικά αποτελούν πλέον χαρακτηριστικό
παράδειγμα.
Η χώρα μας μαστίζεται από ελλείμματα
που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη σημερινή δημοσιονομική κατάσταση. Υπάρχουν
δύο απλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να
διευρύνεται το πρωτογενές έλλειμμα. Όταν
ξοδεύουμε περισσότερα ή συγκεντρώνουμε
λιγότερα έσοδα από ό,τι έχουμε προϋπολογίσει. Για να επιτευχθεί, συνεπώς, η εκτέλεση
του προϋπολογισμού, πρέπει να επιτευχθούν
αθροιστικά οι στόχοι τόσο των εσόδων όσο
και των δαπανών.
Οι κυβερνήσεις της χώρας έδωσαν διαχρονικά έμφαση στον τομέα των εσόδων, θέ-

Σ

“

Το μεγάλο στοίχημα
επανατοποθετείται στην επίτευξη των
φορολογικών στόχων. Διότι μόνο τότε
μπορεί να ασκηθεί κοινωνική πολιτική, να
εμπεδωθεί το αίσθημα ισονομίας μεταξύ
των πολιτών, αλλά και να αποκατασταθεί η
έμφυτη παθογένεια της χώρας μας.

”
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τοντας υψηλούς και συχνά ανέφικτους στόχους. Στήριξαν δε αυτή την επιλογή τους με
επιχειρήματα περί οριστικής αντιμετώπισης
της φοροδιαφυγής και εμπέδωσης της διαφάνειας και της ισονομίας στην ελληνική
πραγματικότητα, καθώς η εκάστοτε νέα κυβέρνηση θεωρούσε εαυτόν αποφασισμένο
να προχωρήσει στη ρήξη με κατεστημένες
νοοτροπίες και συμφέροντα.
Δεν πιστεύω να υπήρχε ευτυχέστερος από
τον αρμόδιο για τα έσοδα υπουργός, αν διαπίστωνε την επίτευξη των φορολογικών στόχων απλώς με την εφαρμογή των νόμων από
τη διοίκηση και τους πολίτες. Καθότι, ενώ
επιθυμούμε να εφαρμόζεται η φορολογική
πολιτική, στην πραγματικότητα δεν μπορούμε
να την εφαρμόσουμε. Για τον λόγο αυτό,
στις συζητήσεις με τους δανειστές απορρίπτονταν οι προτάσεις στο σκέλος των εσόδων
ως υπερεκτιμημένες, με ταυτόχρονη επιμονή
στη διατήρηση φόρων δοκιμασμένης απόδοσης, όπως ο ΕΝΦΙΑ.
Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση των εξόδων, καθώς υπάρχει η δυνατότητα απλώς να μην υπογραφεί δαπάνη
που προκαλεί νέα επιβάρυνση στον προϋπολογισμό, ακόμα κι όταν αποτελεί απόφαση
δικαστηρίων. Υφίστανται όμως κρίσιμες ανάγκες και έκτακτα περιστατικά. Και, προφανώς,
για να επιτελεστεί κάθε νέα δράση, πρέπει
να υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησής
της. Για τον λόγο αυτό, στο σκέλος των δα-

πανών είχαμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε τους
στόχους μας, αλλά δεν θέλαμε.
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, όμως, ότι κατά
τα τελευταία έτη, και υπό το βάρος των μνημονιακών
υποχρεώσεων, η χώρα μας πέτυχε να συγκρατήσει
το έλλειμμα και να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα.
Με την κατάλληλη πολιτική βούληση, η επιτυχία
αυτή βασίστηκε στη δραστική περικοπή των δαπανών, ακόμα και των αναπτυξιακών, όχι όμως εξίσου
και στην επίτευξη των φορολογικών στόχων.
Είναι όμως φανερό ότι δεν είναι επωφελές για τη
χώρα να μειώνονται συνεχώς οι δαπάνες του κράτους
και, συνεπώς, το μεγάλο στοίχημα επανατοποθετείται
στην επίτευξη των φορολογικών στόχων. Διότι μόνο
τότε μπορεί να ασκηθεί κοινωνική πολιτική, να εμπεδωθεί το αίσθημα ισονομίας μεταξύ των πολιτών,
αλλά και να αποκατασταθεί η έμφυτη παθογένεια
της χώρας μας. Για το μείζον αυτό θέμα, παραθέτω
συνοπτικά ορισμένες σκέψεις.
• Ταχύτητα και αυτοματοποίηση των φορολογικών
ελέγχων. Αναφέρομαι ειδικά στη διακρίβωση

•

ικανών ενδείξεων περί φοροδιαφυγής, προκειμένου να τεκμαίρεται ότι οι αρμόδιες αρχές
πρέπει να ασχοληθούν με μια συγκεκριμένη περίπτωση. Η διακρίβωση πρέπει να είναι αυτοματοποιημένη, με βάση ψηφιακά στοιχεία, και
μαζική, προκειμένου να μην αναλώνεται χρόνος
ανά περίπτωση και να μην υπεισέρχονται υποκειμενικά στοιχεία στην επιλογή. Το πληροφοριακό σύστημα ELENXIS, του οποίου η σύλληψη
και ανάπτυξη έγινε από το 2007 με στόχο την
ψηφιακή υποστήριξη και αυτοματοποίηση των
ελέγχων, έχει ακριβώς το χαρακτηριστικό της
κεντρικά ελεγχόμενης στόχευσης.
Συγκέντρωση δεδομένων και εικόνα φορολογούμενου. Για να πραγματοποιηθεί αξιόπιστη
επεξεργασία των στοιχείων ενός φορολογούμενου, προϋπόθεση αποτελεί να υφίστανται δεδομένα και δη αξιόπιστα. Είναι, συνεπώς, απαραίτητη η, βεβαίως ελεγχόμενη, πρόσβαση σε
κάθε αξιόλογο στοιχείο οικονομικής δραστηριότητάς του, περιλαμβανομένων των ψηφιακών
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συναλλαγών, σε επίπεδο οικογενείας. Και, προκειμένου να ενθαρρύνονται οι ψηφιακές συναλλαγές, οι οποίες διαδόθηκαν σε μεγάλο
βαθμό κατά την τελευταία χρονική περίοδο, καθώς ουδέν κακό αμιγές καλού, είναι σκόπιμο να
υφίσταται διαρκές οικονομικό κίνητρο για την
υιοθέτησή τους. Περαιτέρω, τα δηλούμενα έξοδα
μιας επιχείρησης οποιασδήποτε κατηγορίας δύνανται να πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μόνο
με ηλεκτρονική πληρωμή.
Αξιοπιστία δεδομένων. Προκειμένου να τεκμαίρεται αξιόπιστα η φορολογική εικόνα κάθε
πολίτη, είναι απαραίτητο να καταγράφεται με
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τον ίδιο τρόπο στις επιμέρους υπηρεσίες και
πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου. Δεν
είναι δυνατόν ο πολίτης σε θέματα κοινωνικής
ασφάλισης, να διαθέτει 3 διαφορετικούς κωδικούς, όπως το ΑΜΚΑ, ο ΑΜ και το ΑΜΑ. Και δεν
μπορεί όταν πραγματοποιήθηκε η απογραφή
για την εκχώρηση ΑΜΚΑ, παρά την πρόβλεψη
για συμπερίληψη του ΑΦΜ, να έχουν δοθεί
αριθμοί τηλεφώνων ή κωδικοί νομικών προσώπων. Τα μητρώα του Δημοσίου πρέπει να έχουν
έναν κοινό κωδικό, τον ΑΦΜ, μια που δίδουμε
έμφαση στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
Και διαχρονικά, όταν σχεδιάζεται κάποια δράση,
είναι απαραίτητο να αφιερώνεται περισσότερη
σκέψη στο πώς θα γίνει σωστά, παρά στην προβολή της.
Δημοσιοποίηση στοιχείων φοροδιαφυγής. Είναι
σκόπιμο κάθε πολίτης να μπορεί αντιληφθεί το
μέγεθος και τις επιπτώσεις της φοροδιαφυγής,
μέσω σχετικής επικοινωνιακής δράσης. Για τους
ελεύθερους επαγγελματίες, ενδεικτικά, μπορεί
να παρουσιαστεί πόσα χρήματα λαμβάνει ένας
γιατρός και πόσα καταβάλλει στην εφορία, και
πόσο δραστικά αλλάζουν τα ποσά αυτά, όταν
δεν χορηγεί απόδειξη. Με μια αναγωγή στο
πλήθος των αντίστοιχων επαγγελματιών, προκύπτει ένα συνολικό ποσό που θα μπορούσε να
διατεθεί για την ενίσχυση των συνταξιούχων,
την ανέγερση σχολείων και νοσοκομείων, ώστε
να καταδεικνύεται ότι η
φοροδιαφυγή μάς
αφορά όλους.
Στο ίδιο

•

πλαίσιο, προτείνεται
η συνεχής δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων των φορολογικών ελέγχων για μικρούς και μεγάλους
παρανομούντες, το
προσωρινό κλείσιμο
επιχειρήσεων που
φοροδιαφεύγουν, η
εμφανής και διαρκής
παρουσία των αρμοδίων οργάνων στις
τουριστικές περιοχές,
καθώς και η αναγραφή μηνύματος σε κάθε εμπορική επιχείρηση περί αναγκαιότητας έκδοσης απόδειξης, καθώς και της
δυνατότητας να αναφερθεί τυχόν παράπτωμα ηλεκτρονικά
είτε σε συγκεκριμένη
ιστοσελίδα
του
Υπουργείου Οικονομικών είτε σε οποιονδήποτε εκπρόσωπο της φορολογικής αρχής.
Διενέργεια ελέγχων. Ο έλεγχος θα πρέπει να
πραγματοποιείται με την ελάχιστη φυσική επαφή
μεταξύ διοίκησης και φορολογούμενου. Είναι
αδιανόητο στη σημερινή εποχή, όπου εκδίδονται
ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα email έχουν αποδεικτική υπόσταση, να μην μπορούν να προωθηθούν τα ζητούμενα στοιχεία σε ψηφιακή μορφή προς τις φορολογικές υπηρεσίες. Περαιτέρω,
σε περίπτωση όπου ο έλεγχος προκαλείται με
ευθύνη του φορολογούμενου, λόγω λανθασμένων ή ελλιπών δηλώσεών του, είναι σκόπιμο το
κόστος του ελέγχου να μετακυλίεται στον ίδιο
τον φορολογούμενο, καθώς και στον λογιστή
που συνυπογράφει τη δήλωση. Περαιτέρω,
καθώς υφίσταται σαφής υποστελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών, το έργο της διακρίβωσης
ικανών ενδείξεων περί φοροδιαφυγής, προκειμένου να τεκμαίρεται ότι οι αρμόδιες αρχές
πρέπει να ασχοληθούν με συγκεκριμένη περί-

•

•

πτωση, μπορεί να ανατεθεί σε κατάλληλα πιστοποιημένους φορείς.
Εξορθολογισμός αντικειμενικών αξιών και τρόπου
υπολογισμού ΕΝΦΙΑ, ιδιαίτερα στην περιφέρεια,
όπου λόγω ελλιπούς εντοπισμού θέσης ακινήτου
και εξαιρετικά χαμηλών τιμών σε περιοχές εκτός
αντικειμενικού προσδιορισμού, ο φόρος που
καταβάλλεται για υψηλής αξίας ακίνητα είναι
αμελητέος.
Αλλαγή νοοτροπίας. Ίσως η πλέον βασική αλλαγή
που πρέπει να υιοθετήσουμε. Όταν κάποιος δεν
πληρώνει τους φόρους του, δεν αφορά μόνον
αυτόν, μας αφορά όλους. Όλοι οφείλουν να εκδίδουν παραστατικά και να καταβάλλουν φόρους,
έστω και αν ορισμένοι εμφανίζονται ως αδύναμοι.
Διότι η κοινωνική πολιτική δεν υλοποιείται με
τα δικά μας κριτήρια, ενώ και τα φαινόμενα
συχνά απατούν. Και πρέπει πλέον στη χώρα
μας, όσοι έχουν το ίδιο εισόδημα να πληρώνουν
τους ίδιους φόρους. Διότι αυτό είναι το σωστό
και το δίκαιο. 
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Φοροδιαφυγή – Αιτίες –
Αποτροπή
Ιωάννης Σώρρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Πειραιώς

ο γεγονός ότι η φοροδιαφυγή αποτελεί,
αν όχι τον κυριότερο, έναν από τους
κυριότερους παράγοντες του σημερινού
οικονομικού αδιεξόδου της χώρας είναι αδιαμφισβήτητο και έχει αναλυθεί με διάφορους
τρόπους και σε διαφορετική έκταση από πολλούς μεμονωμένους αναλυτές αλλά και από
επιστημονικούς και πολιτικούς φορείς και επαγγελματικές οργανώσεις.
Επίσης, το πρόβλημα της φοροδιαφυγής
αποτελεί μόνιμη αναφορά στις προγραμματικές
δηλώσεις των πρωθυπουργών της χώρας διαχρονικά και ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες,
γεγονός που πιστοποιεί ότι η φοροδιαφυγή
αποτελεί, εκτός των άλλων, και κυρίαρχο πρόβλημα στην άσκηση υγιούς δημοσιονομικής
πολιτικής. Ειδικότερα οι αναφορές που έγιναν
μεσούσης της κρίσεως τονίζουν με εναργή
τρόπο το επείγον της λήψεως μέτρων για
άμεσα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, στις προγραμματικές δηλώσεις των τριών τελευταίων
κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχει δηλωθεί/τονισθεί ότι:

T

“

Στη σχέση κράτους-πολίτη στην
περίπτωση της επιβολής των φόρων δεν
υπάρχουν αθώοι. Ευθύνη έχουν όλοι, και οι
πολίτες αλλά πρωτίστως οι διαχειριστές
του κρατικού μηχανισμού.

”
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• «Με νέο φορολογικό νομοσχέδιο μέσα
στους επόμενους τρεις-τέσσερις μήνες, αντιμετωπίζουμε συνολικά το ζήτημα της δικαιότερης φορολόγησης όλων των εισοδημάτων και του πλούτου, ανεξαρτήτως πηγής».
• «... η φορολογική διάσταση της πολιτικής
μας περιλαμβάνει: διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ταυτόχρονα με τη σταδιακή
μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών,
πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας».
• «Ο πραγματικά μεγάλος αγώνας μας είναι
... και ενάντια στη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, που αποτέλεσε την πραγματική
αιτία που η χώρα έφτασε στο χείλος του
γκρεμού».
Αν σε αυτές τις δηλώσεις-προθέσεις προσθέσουμε και το πλήθος των νόμων και λοιπών
διατάξεων που εκδόθηκαν και συνεχώς εκδίδονται, μερικές φορές αναιρώντας η επόμενη
διάταξη την προηγούμενη, αλλά ταυτόχρονα
μετρήσουμε και το τελικό αποτέλεσμα των
επιθυμιών, αποφάσεων και ενεργειών των κυβερνητικών φορέων, καταλήγουμε μετά βεβαιότητος στο κλασικό «ο δρόμος προς την
κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις».
Μέτρα λαμβάνονται, αλλά στο σύνολό τους
αποδεικνύονται αναποτελεσματικά.
Για ποιον λόγο όμως δεν αποδίδουν τα
εκάστοτε λαμβανόμενα μέτρα; Ποια η αιτία ή
οι αιτίες που, ενώ όλοι γνωρίζουμε και συζητάμε
για τη φοροδιαφυγή, το ζήτημα δεν επιλύεται;

Τι πρέπει να θεσμοθετηθεί, που δεν έχει θεσμοθετηθεί
μέχρι σήμερα; Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν;
Ποια είναι η αρχή του προβλήματος; Ο απείθαρχος
πολίτης; Ο ανίκανος κρατικός μηχανισμός; Και αν
ισχύει το δεύτερο, ποια η σύσταση του κρατικού μηχανισμού; Δεν είναι βασικό του στοιχείο οι πολίτες;
Υπάρχουν καλοί πολίτες και κακοί δράκοι;
Το πού οφείλεται το γεγονός αυτό είναι παγκοίνως
γνωστό. Ο ουσιαστικός τακτικός και σε βάθος έλεγχος
είναι από ανεπαρκής έως ανύπαρκτος, με αποτέλεσμα
οι φόροι που θα έπρεπε να εισπραχθούν να μην εισπράττονται με βάση την πραγματική φοροδοτική
ικανότητα των πολιτών, αλλά με βάση ανέλεγκτα
δηλωθέντα εισοδήματα, με αποτέλεσμα όσοι δηλώνουν τα πραγματικά εισοδήματά τους να πληρώνουν
δυσανάλογα υψηλούς φόρους, συγκριτικά με όσους
αποκρύπτουν μέρος των εισοδημάτων τους. Επιπροσθέτως δε, σε όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλονται
πρόσθετοι φόροι, οι τιμίως δηλούντες πληρώνουν

τους πρόσθετους φόρους από το υστέρημά τους σε
αντίθεση με τους υπολοίπους οι οποίοι απλώς μειώνουν τα κρυμμένα κέρδη.
Το τραγικό είναι ότι κατά την επιβολή των φόρων
–και ειδικότερα των πρόσθετων– διαμαρτύρονται
όλοι, δικαίως οι μεν και αδίκως οι δε, αλλά τελικώς
δημιουργείται κλίμα συνολικής κοινωνικής αδικίας
του κράτους προς τους πολίτες, χωρίς να διαχωρίζονται
οι «αθώοι» από τους «αμαρτωλούς» και χωρίς να
τονίζεται επαρκώς η ευθύνη των φοροφυγάδων. Και
βεβαίως αυτή η σωστά διαχεόμενη άποψη περί
αδίκου κράτους στηρίζει ταυτόχρονα τη δυσφορία
από τους επαχθείς φόρους των τιμίων πολιτών, αλλά
και αποτελεί τη δικαιολογία όσων φοροδιαφεύγουν,
οι οποίοι συνιστούν και την κύρια αιτία του άδικου
κράτους. Φαύλος κύκλος.
Η τελευταία παρατήρηση σε καμία περίπτωση
δεν υποδηλώνει ότι η ευθύνη των πολιτών μπορεί
να υποκαταστήσει την ευθύνη των μηχανισμών του
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κράτους και ότι η κατάσταση αυτή δεν διορθώνεται.
Στη σχέση κράτους-πολίτη στην περίπτωση της επιβολής των φόρων δεν υπάρχουν αθώοι. Ευθύνη
έχουν όλοι, και οι πολίτες αλλά πρωτίστως οι διαχειριστές του κρατικού μηχανισμού. Επειδή δε ο διαχειριστής έχει την κύρια δύναμη να διαμορφώνει τις
καταστάσεις, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο διαχειριστής είναι οι φορολογικές υπηρεσίες του κράτους,
η κατά την κρίση του γράφοντος λύση πρέπει να
στοχεύει στον δίκαιο, άμεσο και αποτελεσματικό
έλεγχο της τήρησης των φορολογικών διατάξεων,
σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη, χωρίς παράθυρα και διασταλτικές ερμηνείες.
Αυτή η προσπάθεια μπορεί να επιτευχθεί μέσα
από την υλοποίηση πλήθους προτάσεων που έχουν
ήδη κατατεθεί αλλά κυρίως μέσα από:
• δημιουργία ανεξάρτητης φορολογικής/ φοροεισπρακτικής αρχής,
• επαρκή στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών
με εξειδικευμένα και πιστοποιημένα στελέχη,
• εκπαίδευση στον χώρο της Λογιστικής και του
Ελέγχου και παροχή όλων των πρόσφορων τεχνικών
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μέσων στα στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών,
• πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής και της στατιστικής για ουσιαστική παραγωγή, ανάλυση και επεξεργασία χρήσιμων και
χρηστικών πληροφοριών,
• ενίσχυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
Φοροτεχνών/ Λογιστών με αυστηρότατες διαδικασίες πιστοποίησής τους,
• ανάπτυξη επιπέδων συνεργασίας των πιστοποιημένων Φοροτεχνών/ Λογιστών με τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς,
• επιβράβευση τιμίων φορολογουμένων με παροχή
κινήτρων και τέλος
• αυστηρή τήρηση απλών ξεκάθαρων και κατανοητών
κανόνων.
Για την επίρρωση της αναγκαιότητας των πιο
πάνω προϋποθέσεων κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν
λίγα από τα πολλά υπάρχοντα στοιχεία της λειτουργίας
της φορολογικής διοίκησης και των πρακτικών της
και να επισημανθούν τα οφέλη που μπορούν να
υπάρξουν, όταν τηρούνται οι πιο πάνω προτεινόμενες
προϋποθέσεις.

Πίνακας 1. Φορολογητέο Εισόδημα Φυσικών και Νομικών Προσώπων
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
2006
Φ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

2011
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Φ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ ΣΥΝΤΑΞ.

65.594.059.686

68,76%

81.812.208.355

70,22%

ΛΟΙΠΟΙ

15.374.280.843

16,12%

21.887.163.195

18,79%

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

14.426.665.750

15,12%

12.811.081.880

11,00%

ΣΥΝΟΛΟ

95.395.006.279

100,00% 116.510.453.430

100,00%

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Πίνακας 2. Φόροι Φυσικών και Νομικών Προσώπων
ΦΟΡΟΣ (ΑΝΑΛΟΓΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ή ΚΥΡΙΟΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)
2006
ΚΕΡΔΗ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

2011
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΚΕΡΔΗ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ ΣΥΝΤΑΞ.

5.685.592.858

48,26%

5.731.196.749

55,09%

ΛΟΙΠΟΙ

1.649.687.385

14,00%

1.606.259.496

15,44%

4.446.927.523

37,74%

3.065.604.359

29,47%

11.782.207.766

100,00%

10.403.060.604

100,00%

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Περίπτωση 1η: Διαχείριση στατιστικών
πληροφοριών
Από την αρμόδια υπηρεσία του TAXIS, από το
2006 μέχρι και το 2011, δημοσιεύονταν στατιστικά
στοιχεία σχετικά με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (άγνωστο γιατί σταμάτησε η ανάρτησή τους,
ενώ είναι απαραίτητη η διεύρυνσή τους), από τα
οποία προκύπτουν σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία
για το οικονομικό προφίλ των φορολογουμένων
αλλά, ενδεχομένως, και για τη φορολογική συμπεριφορά τους.
Από τους Πίνακες 1 και 2 προκύπτει ότι το 68,76%
το 2006 και το 70,22% το 2011 του φορολογητέου
εισοδήματος, καθώς και το 48,26% και το 55,09%
των φόρων αντίστοιχα, προέρχονται από τους μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ τα λοιπά φυσικά
πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες
και έμποροι, συμμετέχουν κατά 16,12% και κατά
18,79% στο συνολικό εισόδημα και κατά 14,00% και
κατά 15,44% στους φόρους.
Με δεδομένα στοιχεία δημοσιευμένων ερευνών
τα οποία ανάγουν την παραοικονομία στο 30% της

πραγματικής οικονομίας, αλλά και το γεγονός ότι η
παραοικονομία κρύβει κυρίως εισοδήματα ελευθέρων επαγγελματιών και εμπόρων και λιγότερο μισθωτών, μπορεί εύλογα ο αναγνώστης να υποθέσει
πόσο διαφορετικά θα ήταν τα στοιχεία των πινάκων
αυτών και η εξ αυτών προσδιοριστέα φορολογική
πολιτική.
Από τους ακόλουθους πίνακες 3 και 4 και με την
επισήμανση (βλ. *) ότι στα εισοδήματα των ελευθέρων
επαγγελματιών συνυπολογίζονται και εισοδήματα
μισθωτής εργασίας περίπου 50% επί του συνόλου
(πιθανότατα μισθοί συζύγων, με δεδομένο ότι οι
δηλώσεις αφορούν οικογενειακό εισόδημα) προκύπτει
ότι και το ανά φορολογούμενο εισόδημα και φόρος
μεταξύ των μισθωτών και λοιπών απασχολουμένων
δηλώνει την υπερβολική επιβάρυνση του μισθωτού
ή αντίστοιχα την υψηλή φοροδιαφυγή των υπολοίπων.
Υποθέσεις οι οποίες, αν αναλυθούν λεπτομερώς και
με ακρίβεια, τηρουμένων των τεθεισών προϋποθέσεων, θα διαμορφώσουν ενδεχομένως διαφορετική
εικόνα του φορολογικού χάρτη και της εφαρμοστέας
φορολογικής πρακτικής.
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Πίνακας 3. Σύγκριση φόρων και εισοδήματος ανά κατηγορία απασχολουμένων 2006

Αριθμός
Μισθωτοί

2006

2006

2006

2006

Εισόδημα

Φόρος

Φόρος/άτομο

Εισόδημα /άτομο

1.973.744

32.440.363

2.892.324

1.465

16.436

336.029

8.647.116

1.312.537

3.906

25.733

1.489.552

19.446.299

1.242.285

834

13.055

Εισοδημ.

588.330

3.336.216

438.974

746

5.671

Έμποροι

683.749

13.081.162

1.406.955

2.058

19.132

Ελ Επαγγελμ.*
Συνταξ.

Πίνακας 4. Σύγκριση φόρων και εισοδήματος ανά κατηγορία απασχολουμένων 2011

Αριθμός
Μισθωτοί

2011

2011

2011

2011

Εισόδημα

Φόρος

Φόρος/άτομο

Εισόδημα /άτομο

1.931.242

38.387.987

3.197.077

1.655

19.877

328.707

10.821.586

1.617.294

4.920

32.922

1.776.428

27.377.959

1.776.471

1.000

15.412

Εισοδημ.

674.770

6.044.588

496.662

736

8.958

Έμποροι

695.019

15.873.898

1.455.836

2.095

22.840

Ελ Επαγγελμ.
Συνταξ.

Περίπτωση 2η: Πρακτική εφαρμογή
φορολογικών διατάξεων
Με δεδομένες τις ανισορροπίες και τη μη δίκαιη
είσπραξη φόρων, η πολιτεία στην προσπάθειά της
να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση λαμβάνει
ορισμένα μέτρα που έχουν αποδειχθεί ατελέσφορα
έως και φέροντα αντίθετα αποτελέσματα. Θεσπίσθηκε για παράδειγμα (γίνεται περιληπτικότατη
παρουσίαση) το ελάχιστο κόστος οικοδομής, για
να προσδιορίζεται εξ αυτού ένα ελάχιστο ποσό επί
του οποίου θα γίνεται παρακράτηση ασφαλιστικών
εισφορών και ταυτόχρονα θα αποτελεί τη βάση
υπολογισμού του πόθεν έσχες. Δηλαδή, να υπάρχει
ένα ελάχιστο έσοδο για το κράτος από τη διαδικασία
κατασκευής ακινήτων. Σε πολλές περιπτώσεις όμως,
αν όχι στις περισσότερες, το ελάχιστο κόστος ήταν
δραματικά υποπολλαπλάσιο του πραγματικού, αλλά
ταυτόχρονα «θεσμοθετήθηκε» ως αποδεικτικό στοιχείο του κόστους, με όλες τις συνέπειες στον πραγματικό έλεγχο εισοδήματος και στην είσπραξη εισφορών.

26

❙ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Το γεγονός όμως ότι οι πολίτες της χώρας, από
επενδυτική άποψη, παραδοσιακά επενδύουν σε
ακίνητα, για την είσπραξη φόρων πάντα, οδήγησε
την πολιτεία σε παράλληλη αύξηση φορολογίας
με διάφορους επί μέρους φόρους στην ύπαρξη
ακίνητης περιουσίας (και όχι στο εισόδημα ως
κυρίως όφειλε), με αποτέλεσμα να υπερφορολογούνται μέρος των ιδιοκτητών και ένα άλλο μέρος
αυτών να φοροδιαφεύγει, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις. Η κύρια εντύπωση, βεβαίως, είναι ότι
οι φόροι στην ακίνητη περιουσία είναι υπερβολικοί.
Αν δούμε όμως τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (πίνακες
5 και 6) για την περίοδο 2000-2013, θα διαπιστώσουμε ότι οι φόροι ιδιοκτησίας (φόροι εισοδήματος,
μεταβίβασης και άλλοι) ως ποσοστά τοις εκατό επί
του ΑΕΠ και ως ποσοστά τοις εκατό επί της συνολικής
φορολογίας είναι κάτω του μέσου όρου των χωρών
του ΟΟΣΑ, εκτός των τελευταίων χρόνων της κρίσεως, λόγω των έκτακτων εισφορών. Η συγκεκριμένη
παρατήρηση θα μπορούσε όμως να χρησιμοποιηθεί

Πίνακας 5. OECD – Tax 0n Property as % of
GDP

Πίνακας 6. OECD – Tax 0n Property as % of
taxation

https://data.oecd.org/tax/tax-on-property.htm#indicator.chart

https://data.oecd.org/tax/tax-on-property.htm#indicator.chart

Πίνακας 7. OECD - Tax-Wedge as % of labor
cost 2000-2014

Πίνακας 8. OECD – Tax revenue as % GDP
2000-2013

https://data.oecd.org/tax/tax-weds.htm#indicator.chart
https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm#indicator.chart

ως στοιχείο περαιτέρω αύξησης της φορολογίας;
Ασφαλώς και όχι.
Αν δεν λείψουν οι επί μέρους δυσλειτουργίες
που αλλοιώνουν τη μέση εικόνα, προφανώς η
χρήση παρόμοιων στατιστικών στοιχείων εμπεριέχει
κίνδυνο λάθους.
Αν δούμε στη συνέχεια και κάποιους άλλους πίνακες (7 και 8) από στοιχεία του ΟΟΣΑ, θα διαπιστώσουμε ότι η φορολογία των αμοιβών είναι υψηλότερη στην Ελλάδα από τον μέσο όρο των χωρών
του οργανισμού και παράλληλα η συνολική φορολογία εισοδήματος μικρότερη από τον μέσο όρο
ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Όλα τα παραπάνω κατεγράφησαν, ενδεικτικά
και απολύτως περιληπτικά, ως θέματα τα οποία
πιστοποιούν την αναγκαιότητα επιστημονικής ανάλυσης όλων των παραμέτρων που αφορούν το
μέγα ζήτημα της φοροδιαφυγής και της επιδίωξης
λύσεων μετά από ενδελεχή έλεγχο των απαραίτητων
στοιχείων στο σύνολό τους και όχι αποσπασματικά.
Για να υλοποιηθεί λοιπόν ένα παρόμοιο σχέδιο,
προφανώς απαιτεί επιστήμονες κύρους, εκπαιδευμένους, με διαρκή υποστήριξη, αλλά και έλεγχο
και διοικητικές δομές που θα στηρίζουν και θα
εμπιστεύονται τα στελέχη τους.

Παράλληλα, η επιτυχής σχεδίαση και υλοποίηση
αποδοτικών μέτρων και η συνεχής εκπαίδευση και
πληροφόρηση των εμπλεκομένων, σταδιακά, θα
εμπεδώσει αισθήματα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ κράτους και πολιτών, θα μειώσει την
υπέρμετρη φορολογία και θα ελαχιστοποιήσει τις
αδικίες, απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών. 
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Φορολογία: ένα
χρονογράφημα της
περιόδου της κρίσης
Γιώργος Ι. Πιτσιλής
Δικηγόρος,
Φορολογικός Σύμβουλος

ε αφορμή τα νέα φορολογικά μέτρα
που φέρνει η συμφωνία με τους δανειστές, είναι ευκαιρία να διατρέξουμε τη δραματική μεταβολή του φορολογικού
τοπίου στη χώρα μας από την έναρξη της δημοσιονομικής κρίσης μέχρι σήμερα.
Προσπαθώντας να μείνω στα σημαντικότερα, επισημαίνω ότι μέσα σε πέντε χρόνια
είχαμε τρεις βασικές μεταρρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος:
Το 2010 τα φορολογικά κλιμάκια αυξήθηκαν
από τέσσερα σε εννέα και ο μέγιστος φορολογικός συντελεστής από 40% σε 45%, ενώ
διευρύνθηκε η βάση επιβολής του φόρου, με
την κατάργηση πολλών απαλλαγών και την
αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης.

Μ

“

Οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις είχαν
αντίκτυπο και στην παροχή της δικαστικής
προστασίας. Με προεξάρχον το Συμβούλιο
της Επικρατείας, τα διοικητικά δικαστήρια
μετέβαλαν επί το αυστηρότερο τη στάση
τους απέναντι στους φορολογούμενους,
ενώ σχεδόν όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις
της περιόδου της κρίσης κρίθηκαν
συνταγματικές.

”
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Στην εταιρική φορολογία τα κέρδη διακρίθηκαν σε αδιανέμητα και διανεμόμενα, με τα
πρώτα να φορολογούνται με 20% και στα
δεύτερα η συνολική επιβάρυνση να αυξάνεται
από το 32,5% στο 40%. Έναν χρόνο αργότερα,
το αφορολόγητο μειώθηκε από τις 12.000
ευρώ στις 5.000 ευρώ, οι εκπτώσεις δαπανών
από το φορολογητέο εισόδημα αντικαταστάθηκαν από μειώσεις φόρου, αυξάνοντας κι
άλλο τη φορολογική επιβάρυνση, ενώ εγκαταλείφθηκε κακήν κακώς η διάκριση των εταιρικών κερδών σε διανεμόμενα και αδιανέμητα,
με διατήρηση του συντελεστή εταιρικού φόρου
στο 20% για όλα τα κέρδη και την επιβολή
επιπλέον φόρου 25% επί των διανεμομένων
κερδών στο επίπεδο του εταίρου/ μετόχου.
Το 2013 είχαμε ίσως την πιο σημαντική
μεταβολή. Ουσιαστικά καταργήθηκε ο συνθετικός χαρακτήρας του φόρου εισοδήματος
όπως τον γνωρίζαμε από το 1955, με την επιβολή διαφορετικών συντελεστών, ανάλογα
με την πηγή του εισοδήματος: τρία κλιμάκια,
22%, 32% έως 42% για τους μισθωτούς/ συνταξιούχους και αντικατάσταση του αφορολογήτου κλιμακίου με μείωση του φόρου,
φθίνουσα όσο αυξάνεται το εισόδημα, η οποία
καταλήγει σε αφορολόγητο 9.500 ευρώ.
Φορολογία με δύο συντελεστές για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, με 26% για εισοδήματα μέχρι 50.000
ευρώ και 33% για το υπερβάλλον, και με 13%
για τους αγρότες, χωρίς αφορολόγητο.
Για τα εισοδήματα από ακίνητα και κινητές

αξίες, φόρος 10% για εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ
και 33% για το υπερβάλλον. Επίσης, αύξηση της φορολογίας των τόκων σε 15% και επιβολή φόρου
στην υπεραξία από τη μεταβίβαση ακινήτων.
Στην εταιρική φορολογία ο συντελεστής αυξήθηκε
σε 26%, μειώθηκε ωστόσο ο συντελεστής διανεμομένων κερδών σε 10%, μειώνοντας έτσι τη συνολική
επιβάρυνση για τον μέτοχο από το 40% στο 33,4%.
Η τρίτη μεταβολή επήλθε με τη θέσπιση του
νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με ισχύ από
1η Ιανουαρίου 2014. Ως προς το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης, ο νέος κώδικας ενσωμάτωσε σε
μεγάλο βαθμό τη μεταρρύθμιση του 2013. Ως προς
τη δομή αλλά και τις επιμέρους ρυθμίσεις του, ο
νέος κώδικας αποτέλεσε ένα εντελώς καινούριο νομοθέτημα, με αποτέλεσμα να πάρει αρκετό χρόνο
στη φορολογική διοίκηση να εκδώσει τις εγκυκλίους
εφαρμογής του.
Παράλληλα, αυξήθηκε κατακόρυφα η φορολογία
των ακινήτων, πρώτα με το περιώνυμο «χαράτσι
της ΔΕΗ», ύστερα με τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας,

ο οποίος μάλιστα, ενώ είχε θεσπισθεί από το 2010,
εν τέλει καταλογίσθηκε το 2013 συλλήβδην για τα
έτη 2010 έως 2012, και τέλος με τον ΕΝΦΙΑ.
Είδαμε, επίσης, την επιβολή έκτακτης εισφοράς
στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων από το
2010 και μετά, την επιβολή φόρων πολυτελείας,
την επιβολή τέλους επιτηδεύματος στις επιχειρήσεις
και τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και την
αύξηση του ΦΠΑ από το 19% στο 23%.
Δραστικές όμως ήταν οι αλλαγές και στη φορολογική διαδικασία, στη διενέργεια των φορολογικών
ελέγχων και στις φορολογικές και ποινικές κυρώσεις.
Καθιέρωση έμμεσων τεχνικών ελέγχου, στα πρότυπα
των αμερικανικών ελεγκτικών μεθόδων, διεύρυνση
και αυτοματοποίηση των υποχρεώσεων παροχών
πληροφοριών από τράπεζες, ΕΠΕΥ κ.λπ. και επιτάχυνση της πρόσβασης των φορολογικών αρχών σε
τραπεζικούς λογαριασμούς, θέσπιση νέου συστήματος
προσαυξήσεων και προστίμων, που κλιμακώνονται
ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων αλλά
και ισχυροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για
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την περιστολή και την τιμωρία της φοροδιαφυγής
και της φοροαποφυγής, με την κατάστρωση πλέγματος κανόνων ελέγχου της μεταφοράς κερδών
μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων (transfer pricing),
τη θέσπιση κανόνων για την καταστρατήγηση των
φορολογικών διατάξεων και τη διεύρυνση και αυστηροποίηση των ποινικών κυρώσεων για τα αδικήματα φοροδιαφυγής.
Τα παραπάνω συνοδεύτηκαν από σημαντικές μεταβολές στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης των
φορολογικών διαφορών και περιορισμούς στην πρόσβαση του φορολογούμενου στη δικαιοσύνη. Πλέον,
αντί της δυνατότητας επίλυσης της διαφοράς με
την εφορία που διεξήγαγε τον έλεγχο, με μείωση
των προσθέτων φόρων και προστίμων, όλες ανεξαιρέτως οι φορολογικές διαφορές υπάγονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς δυνατότητα συμβιβασμού στους
πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα. Η Επιτροπή
αυτή δεν προλαβαίνει καν να απαντήσει σε μεγάλο
αριθμό ενδικοφανών προσφυγών, με αποτέλεσμα
αυτές, μαζί με εκείνες που απορρίπτονται ρητά, να
παίρνουν τη δικαστική οδό. Για να προσφύγει όμως
ο φορολογούμενος στα δικαστήρια, πρέπει να πληρώσει παράβολο 2% επί της διαφοράς, το οποίο
μπορεί να φτάσει τις 10.000 ευρώ, αν χάσει τη δίκη,
ενώ αν δεν θέλει να δει τους τραπεζικούς του
λογαριασμούς να κατάσχονται
από το Δημόσιο για το
σύνολο του ποσού
που του καταλογίζεται,
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πρέπει να πληρώσει το 50% και να περιμένει τη
θετική έκβαση της υπόθεσής του, για να το πάρει
πίσω. Δυνατότητα αναστολής γι’ αυτό το 50% μέχρι
την έκδοση της δικαστικής απόφασης θεωρητικά
υπάρχει, αλλά πλέον παρέχεται προστασία μόνο
των απολύτως αναγκαίων για τη διαβίωση του φορολογούμενου περιουσιακών στοιχείων και με πιο
αυστηρές προϋποθέσεις.
Οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις είχαν αντίκτυπο
και στην παροχή της δικαστικής προστασίας. Με
προεξάρχον το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα διοικητικά δικαστήρια μετέβαλαν επί το αυστηρότερο
τη στάση τους απέναντι στους φορολογούμενους,
ενώ σχεδόν όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις της περιόδου της κρίσης κρίθηκαν συνταγματικές. Από τις
πιο χαρακτηριστικές, η απόφαση 1972/2012, με την
οποία η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας
έκρινε συνταγματικό το «χαράτσι της ΔΕΗ», θεωρώντας ότι η επιβολή του δικαιολογείτο από την εξαιρετικά δυσμενή δημοσιονομική συγκυρία και κρίνοντας ότι το ύψος του δεν ήταν τέτοιο που να οδηγεί
σε δήμευση της ακίνητης περιουσίας, δεχόμενη
ωστόσο ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω μη
καταβολής του τέλους αντίκειται στο Σύνταγμα.
Στο ίδιο πνεύμα, με την πρόσφατη απόφαση του
ΣτΕ 532/2015, κρίθηκε συνταγματική και η επιβολή
του ΦΑΠ, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ο φόρος αυτός, σε
συνδυασμό με
τις υπόλοι-

πες φορολογικές επιβαρύνσεις της ακίνητης περιουσίας (φόρος εισοδήματος, έκτακτη εισφορά, τέλος
ΔΕΗ, χαρτόσημο, καθώς και φόροι απόκτησης της
ακίνητης περιουσίας) είναι δυνατόν στην πράξη
ακόμα και να εκμηδενίζουν το εισόδημα από την
περιουσία αυτή.
Συνταγματική κρίθηκε και η πρώτη έκτακτη εισφορά του ν. 3758/2009. Με την απόφαση
1685/2013, η Ολομέλεια του ΣτΕ ανέτρεψε αντίθετη
απόφαση του Β΄ Τμήματος, κρίνοντας ότι η εν λόγω
εισφορά δεν έχει ως αντικείμενο τα εισοδήματα
του 2007, ώστε να τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικής
αναδρομικής φορολόγησής τους. Απλώς, ελλείψει
πιο πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων, τα εισοδήματα του 2007 αποτέλεσαν «ευλόγως» το κριτήριο
διαγνώσεως της αυξημένης φοροδοτικής ικανότητας
των «κατά τεκμήριο πλουσιότερων πολιτών», στη
φορολόγηση των οποίων απέβλεψε η έκτακτη εισφορά. Με άλλα λόγια, ένα μόνο κριτήριο, τα εισοδήματα του 2007, και αυτό χρονικά απρόσφορο,
δύο χρόνια αργότερα, αρκεί κατά το ΣτΕ για τον
εντοπισμό και τη φορολόγηση των «κατά τεκμήριο

πλουσιότερων πολιτών». Μια απόφαση που ελάχιστα αντέχει σε επιστημονική κριτική.
Εξάλλου, συνταγματική έκρινε το ΣτΕ, με την
1619/2012 απόφασή του, την υποχρέωση καταβολής
από τον φορολογούμενο που ασκεί έφεση ποσοστού
50% του οφειλομένου, σύμφωνα με την πρωτόδικη
απόφαση, κυρίου φόρου μέχρι τη δικάσιμο της
έφεσης και την επιβολή παραβόλου 2% επί του
αντικειμένου της διαφοράς, χωρίς την καταβολή
των οποίων η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
δηλαδή δίχως εξέταση κατ’ ουσίαν. Αδιάφορο αν
οι περιορισμοί αυτοί, σε συνδυασμό με τη μη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης στην έφεση, ακόμα
κι αν η πρωτόδικη απόφαση προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη στον φορολογούμενο, πλήττουν στην
πραγματικότητα τους οικονομικά ασθενέστερους
φορολογούμενους, που δεν είναι σε θέση να καταβάλουν τα ποσά αυτά.
Από τις λίγες αποφάσεις που θα μπορούσαν να
θεωρηθούν ότι διαφοροποιούνται από τη γενικότερη
στάση του Συμβουλίου της Επικρατείας στα φορολογικά θέματα είναι η 4003/2014, με την οποία
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κρίθηκε ότι η φορολογική διοίκηση έχει υποχρέωση
να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των
ακινήτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές
αγοραίες αξίες τους. Ενόψει, ωστόσο, της αναμενόμενης αύξησης των συντελεστών του ΕΝΦΙΑ,
ώστε να αντισταθμισθεί η απώλεια φορολογικών
εσόδων από τη μείωση των αντικειμενικών αξιών,
η απόφαση αυτή αποτελεί περισσότερο δικαίωση
ηθική για τους αιτούντες της συγκεκριμένης υπόθεσης παρά οικονομική για τους χιλιάδες ιδιοκτήτες
ακίνητης περιουσίας, που πράγματι υπερφορολογήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Θα μπορούσαν ίσως να προστεθούν κι άλλες
αποφάσεις στον παραπάνω κατάλογο, για να καταδειχθεί ότι ιδίως το Συμβούλιο της Επικρατείας
στήριξε σθεναρά τις φορολογικές επιλογές των κυβερνήσεων της τελευταίας πενταετίας, κινούμενο,
σε αρκετές περιπτώσεις, στα άκρα όρια του δικαιοδοτικού του ρόλου. Η στάση αυτή ίσως να φαντάζει
παράδοξη σε σχέση με άλλες αποφάσεις του ανώτατου
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διοικητικού δικαστηρίου με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις των μισθών των ενστόλων
και των συντάξεων ή οι διατάξεις για τη νομιμοποίηση
των αυθαιρέτων. Σε κάθε περίπτωση, η μέχρι σήμερα
δικαστηριακή νομολογία αφήνει λίγες ελπίδες τα
σκληρά φορολογικά μέτρα που έρχονται να κριθούν
αντισυνταγματικά από τα δικαστήρια.
Όλοι αντιλαμβανόμαστε τις ιδιαίτερα κρίσιμες
περιστάσεις στις οποίες βρίσκεται η χώρα. Στο πλαίσιο
αυτό, ίσως η ακριβοδίκαια απονομή δικαιοσύνης
στα φορολογικά ζητήματα να φαντάζει σε κάποιους
πολυτέλεια. Ωστόσο, ένα φορολογικό σύστημα είναι
καταδικασμένο να αποτύχει, αν δεν υπηρετεί τις
αρχές της ισότητας και της φορολογικής δικαιοσύνης.
Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε σύντομα να ξεπεράσουμε τις μεγάλες δημοσιονομικές δυσκολίες μας
και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα
σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, που θα
καταστεί μοχλός ανάπτυξης και όχι τροχοπέδη για
την οικονομία μας. 

Φοροδιαφυγή:
Εθνική, υπερ-εθνική ανάγκη
η αντιμετώπισή της
Ηλίας Κ. Αργυρός
Πρώην Γεν. Διευθυντής
Υπουργείου Οικονομικών
Πρώην Ειδικός Γραμματέας
Σ.Δ.Ο.Ε. – ΥΠ.Ε.Ε.

φοροδιαφυγή αποτελεί μάστιγα του
κοινωνικού συνόλου. Λέγοντας φοροδιαφυγή εννοούμε τη μη εκπλήρωση
των φορολογικών υποχρεώσεων ή γενικότερα
τη μείωση των υποχρεώσεων αυτών με παράνομες ενέργειες και με καταστρατήγηση των
φορολογικών νόμων. Η φοροδιαφυγή είναι
κοινωνικό αδίκημα και μπορεί να θεωρηθεί το
μεγαλύτερο των εγκλημάτων, επειδή προσβάλλει το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου.
Συγχρόνως, αποστερεί από την πολιτεία τους
αναγκαίους πόρους για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών της –τόσο της κοινωνικής της
αποστολής στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, του πολιτισμού, όσο και
της άσκησης της οικονομικής της αποστολής
(βελτίωση των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων, συνταξιούχων-μισθωτών-εργαζομένων)–,
καθώς επίσης και για τη δημιουργία έργων
υποδομής, περιβάλλοντος και, γενικότερα, για
την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την
καταπολέμηση της ανεργίας.

H

“

Στη σημερινή οικονομική κρίση που
περνά η χώρα μας, η φοροδιαφυγή, αν
λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, μπορεί να
επηρεάσει ακόμη και την οικονομική
υπόσταση και φερεγγυότητά της.

”
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Η φοροδιαφυγή μειώνει τα δημόσια έσοδα,
ενεργεί αρνητικά στα δημοσιονομικά της χώρας,
συντελεί αποφασιστικά στη μη υλοποίηση των
προϋπολογισμών του κράτους. Αποδυναμώνει
οικονομικά τη χώρα, κλονίζει το κύρος της και
την καθιστά ευάλωτη και μη υπολογίσιμη διεθνώς. Προκαλεί άνιση και άδικη μεταχείριση
των πολιτών, ακόμη αμβλύνει τη φορολογική
συνείδηση και των ειλικρινών φορολογούμενων
πολιτών, δημιουργεί αισθήματα καχυποψίας
στους πολίτες της και υποθηκεύει αρνητικά το
μέλλον των νέων γενεών. Επίσης, η φοροδιαφυγή αποτελεί την κύρια αιτία του αθέμιτου
ανταγωνισμού και πολλές φορές οδηγεί στην
εξαφάνιση των υγιών επιχειρήσεων. Τέλος,
συρρικνώνει τον δημόσιο πλούτο και τον συσσωρεύει επιλεκτικά σ’ αυτούς που φοροδιαφεύγουν, οι οποίοι απολαμβάνουν των αγαθών
της Πολιτείας, χωρίς να εισφέρουν και να μετέχουν στα δημόσια βάρη. Κλασικά παραδείγματα φοροδιαφυγής αποτελούν κυρίως:
– Η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων στις
συναλλαγές, όπως αποδείξεων λιανικών
συναλλαγών, τιμολογίων ή άλλων στοιχείων.
– Η έκδοση πλαστών ή εικονικών στοιχείων,
η λήψη εικονικών και η νόθευση των φορολογικών στοιχείων.
– Η μη εμφάνιση των συναλλαγών στα τηρούμενα βιβλία.
– Η αλλοίωση των δεδομένων των βιβλίων
και στοιχείων.
– Η μη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

– Η υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.
– Η μη καταβολή οφειλόμενων φόρων.
– Η μη καταβολή των εισπραχθέντων ή παρακρατηθέντων υπέρ του Δημοσίου φόρων κ.λπ.
Τι είναι φοροδιαφυγή ρητά ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ.1 περ. α’- θ’ του Ν.
4174/2013. Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές
και συνοπτικά, φοροδιαφυγή νοείται:
α. Η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων με τη μη
υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης, που
έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή φόρων τουλάχιστον 10.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος για
φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον 60.000 ευρώ
ανά φορολογικό έτος για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
β. Η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός,
έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέμενης
αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων

φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη
υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, με τα ίδια μεγέθη της προηγούμενης περίπτωσης α΄.
γ. Η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων
από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με
αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών
γεγονότων.
δ. Η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς
και η νόθευση φορολογικών στοιχείων.
ε. Η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και
η αποδοχή αυτών.
στ.Η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών
στοιχείων, εφόσον η συνολική αξία είναι μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ.
ζ. Η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν ή συνθέτουν αντικείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τη μη υποβολή
ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης, με σκοπό τη μη
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πληρωμή φόρου που είναι μεγαλύτερος των 5.000
ευρώ για κάθε φορολογικό έτος.
η. Η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο
ή συνθέτουν αντικείμενο του ειδικού φόρου ακινήτων (Ν.3091/2002) με τη μη υποβολή ή υποβολή
ανακριβούς δήλωσης.
θ. Η απόκρυψη οποιασδήποτε φορολογητέας ύλης
με τη μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης,
με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου που είναι μεγαλύτερος των 5.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος ή
ανά φορολογική υπόθεση.
Η φοροδιαφυγή ή απλουστευμένα φοροφυγή,
εξού και «φοροφυγάς», πρέπει να αντιδιαστέλλεται
από τη φοροαποφυγή, που σημαίνει αποφυγή ή
μείωση των φόρων με νόμιμες ενέργειες, αμφιβόλου
όμως ηθικής υπόστασης. Μέσα στη φοροδιαφυγή
και ως βαρύτερη μορφή αυτής εντάσσεται η φοροκλοπή, που σημαίνει η μη απόδοση φόρων που
έχουν εισπραχθεί ή παρακρατηθεί για το Δημόσιο,
όπως η μη απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας, του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών κ.λπ. Μάλιστα, η μη απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
ενέχει και τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της υπεξαίρεσης.
Κύριοι παράγοντες που επιδρούν στη φοροδιαφυγή
είναι κυρίως οι εξής:
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– Η έλλειψη φορολογικής συνείδησης ή η άμβλυνσή
της, όπως και η ελαστική φορολογική συνείδηση
αρκετών πολιτών της χώρας.
– Η αδράνεια, η αδιαφορία, η ανοχή, η παθητική
θέση ή ακόμη και η συμμετοχή των ίδιων των πολιτών στη φοροδιαφυγή.
– Η έλλειψη σταθερού και απλοποιημένου φορολογικού συστήματος.
– Η πολυνομία και η συνεχής μεταβολή των φορολογικών νόμων.
– Η έλλειψη κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης ή –
το χειρότερο– η αμοιβαία δυσπιστία κράτους και
πολιτών.
– Η ανεπάρκεια του φορολογικού συστήματος –σε
μερικές περιπτώσεις– για τη σωστή ρύθμιση των
φορολογικών υποχρεώσεων.
– Η αδυναμία αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης σε αρκετά φορολογικά αντικείμενα.
– Η μη έγκαιρη, σύντομη και άμεση διαπίστωση
των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.
– Η ατελής ή μη πλήρης μηχανοργάνωση των ελεγκτικών φορολογικών υπηρεσιών και η μη σύνδεσή
τους με άλλους φορείς
του Δημοσίου και
του ιδιωτικού δικαίου.

Οι παραπάνω παράγοντες που συμβάλλουν στη
φοροδιαφυγή, τη διατηρούν και τη συντηρούν είναι
ενδεικτικοί. θα μπορούσαν να παρατεθούν ακόμη
και άλλοι παράγοντες. Ωστόσο, όμως, μπορεί να
λεχθεί ότι κυρίαρχα η φοροδιαφυγή αποτελεί το έλλειμμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης κράτους και πολιτών, όπως και το έλλειμμα της φορολογικής συνείδησης, που είναι καθαρά θέμα παιδείας, κουλτούρας
και πολιτισμού.
Μέλημα του Οικονομικού Επιτελείου της κάθε
κυβέρνησης πρέπει να αποτελεί ο περιορισμός και η
περιστολή της φοροδιαφυγής, όχι μόνο γιατί είναι
συνταγματική επιταγή (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος «Οι Έλληνες συνεισφέρουν αδιακρίτως στα
δημόσια βάρη ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις»), αλλά γιατί η φοροδιαφυγή, όπως τονίσαμε
παραπάνω, αποτελεί σοβαρότατο κοινωνικό αδίκημα
και με τη στέρηση των αναγκαίων πόρων και τη μη
υλοποίηση των προϋπολογισμών αδυνατεί η πολιτεία
να εκπληρώσει την αποστολή της στους κοινωνικούς
και οικονομικούς της σκοπούς.
Στη σημερινή οικονομική κρίση που περνά η χώρα

μας, η φοροδιαφυγή, αν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, μπορεί να επηρεάσει ακόμη και την οικονομική
υπόσταση και φερεγγυότητά της. Έτσι, είναι ανάγκη,
ανάγκη όλων μας, ανάγκη εθνική, υπερεθνική, η
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η καταπολέμησή
της και, αν ήταν δυνατόν, θα έπρεπε να ομιλούμε
για πάταξη της φοροδιαφυγής και όχι για περιορισμό
ή περιστολή της.
Το υφιστάμενο νομικό οπλοστάσιο της πολιτείας
για τη φοροδιαφυγή που έχει ληφθεί τα τελευταία
τριανταπέντε χρόνια μέσω των σχετικών νομοθετημάτων (Ν. 820/1978 άρθρα 31-43, Ν. 1591/1986
άρθρο 31, Ν. 1882/1990 άρθρα 5 και 8, Ν. 2065/1992
άρθρα 44, 45, 48, 54, 58, Ν. 2214/1994, Ν. 2523/1997
άρθρα 4-6, 13, 14, 17-21, Ν. 3296/2004, Ν. 3691/2008,
N. 3842/2010 άρθρα 20, 75, 76, 81, Ν. 3888/2010
άρθρο 16, Ν. 3943/2011 άρθρα 2-3, Ν. 4174/2013
άρθρα 46, 53-59, Ν. 4274/2014 άρθρο 43, Ν.
4305/2014 άρθρο 46, Ν. 4316/2015 άρθρο 94, Ν.
4321/2015 άρθρο 20) και το οποίο προβλέπει αυστηρότατα διοικητικά μέτρα, διοικητικές κυρώσεις
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ρείται ότι είναι υπεραρκετό για την αντιμετώπιση
της φοροδιαφυγής, χρειάζεται όμως εξορθολογισμός,
εκσυγχρονισμός και προσαρμογή στις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, με πλήρη απλοποίηση και σταθερότητα.
Είναι γεγονός ότι πολλές φορές και από πολλούς
προβάλλεται το επιχείρημα ότι οι μικρομεσαίες
κυρίως επιχειρήσεις, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στη χώρα μας (πάνω από 5 έτη), της
δραματικής πτώσης του τζίρου τους, του περιορισμού
και της αποχής των καταναλωτών, της οικονομικής
δυσπραξίας και απραξίας και των τεράστιων προβλημάτων ρευστότητας, αδυνατούν και δεν αντέχουν
να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Πράγματι, το επιχείρημα και τα γεγονότα αυτά δεν
αμφισβητούνται και δεν αναιρούν την πραγματική
κατάσταση της οικονομίας, την έκρηξη της ανεργίας,
τη μείωση των εισοδημάτων των πολιτών, την οικονομική ασφυξία ή και το κλείσιμο πάρα πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όμως, τα γεγονότα αυτά
αφενός μεν δεν ισοπεδώνουν όλες τις επιχειρήσεις,
αφετέρου δε δεν μπορούν να προβάλλονται συλλήβδην ως άλλοθι φοροδιαφυγής. Άλλωστε, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εκπληρώνουν τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις μέσα στα οποιαδήποτε όρια των
οικονομικών δυνατοτήτων τους, χωρίς φοροδιαφυγή.
Με βάση όσα έχουν εκτεθεί παραπάνω για την
περιστολή της φοροδιαφυγής, επιβάλλεται αφενός
μεν ο περιορισμός και η συρρίκνωση των παραγόντων
εκείνων των αρνητικών οι οποίοι τη διατηρούν και
τη συντηρούν, αφετέρου δε η δημιουργία θετικών
θέσεων ακόμη και των ίδιων των πολιτών για την καταπολέμησή της.

Έτσι, επιβάλλεται να ληφθούν πρακτικά
μέτρα
Α. Το Κράτος να εξασφαλίσει:
– Σταθερό απλοποιημένο φορολογικό πλαίσιο τόσο
των φορολογικών υποχρεώσεων, όσο και των φορολογικών ελέγχων.
– Εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης αφενός
μεν με την αναγνώριση και επιβράβευση των ειλικρινών φορολογούμενων, αφετέρου δε με την
παροχή συστάσεων και υποδείξεων στους προληπτικούς ελέγχους, όταν δεν προκύπτουν θέματα
απόκρυψης φορολογητέας ύλης και γενικότερα
θέματα φοροδιαφυγής.

38

❙ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

– Κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης κράτους και πολιτών, μέσω των υπηρεσιών του, εμπέδωση αισθήματος δικαιοσύνης, διαφάνειας και ισότητας
των πολιτών, όπως και αντικειμενικότητα και ισονομία στους φορολογικούς ελέγχους.
– Συντόμευση και όχι παράταση του χρόνου παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων.
– Συντόμευση του χρόνου ελέγχων των φορολογικών
υποθέσεων, αφού σε πολλές περιπτώσεις η συσσώρευση πολλών ανέλεγκτων χρήσεων καθιστά
αδύνατη την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων από τους επαγγελματίες.
– Επέκταση των εκπιπτόμενων δαπανών για τις
οποίες απαιτείται η έκδοση και η προσκόμιση δικαιολογητικών, έτσι ώστε να δημιουργούνται αντικρουόμενα φορολογικά συμφέροντα.
– Κατάργηση ορισμένων διατάξεων φοροαποφυγής
και τεχνικής μείωσης των φορολογητέων κερδών,

–

–

–
–
–

που πολλές φορές η φοροδιαφυγή έρχεται να
λειτουργήσει ως κίνητρο αντιπερισπασμού των
περιπτώσεων αυτών.
Πλήρη μηχανοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών και απόλυτη σύνδεσή τους με τις υπηρεσίες
των άλλων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ιδιωτικούς φορείς κ.λπ.
Δυνατότητα πρόσβασης των επαγγελματιών σε
καταλόγους κυκλοφορούντων πλαστών Α.Φ.Μ.
και εικονικών τιμολογίων.
Επέκταση των προληπτικών φορολογικών ελέγχων.
Άμεση αντιμετώπιση των κρουσμάτων διαφθοράς.
Επιβράβευση, αναγνώριση, ανάδειξη και καταξίωση
των υπαλλήλων που διακρίνονται για το ήθος
τους, την αξιοσύνη τους, την εργατικότητά τους,
την επαγγελματική τους κατάρτιση και την άψογη
συμπεριφορά στους πολίτες.

Β. Οι επαγγελματίες να αντιληφθούν ότι:
– Για να απολαμβάνουν των αγαθών της πολιτείας,
πρέπει να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη, σύμφωνα με τη φοροδοτική τους δυνατότητα, έτσι
επιβάλλεται να περιστείλουν και να σταματήσουν
τη φοροδιαφυγή.
– Με τη φοροδιαφυγή γίνονται αντικοινωνικοί,
αφού διαπράττουν αδικήματα κατά του κοινωνικού
συνόλου.
– Υποσκάπτουν τόσο τη δική τους θέση, όπως και
τη θέση των παιδιών τους. Πρέπει να βλέπουν
την Πολιτεία και τις Υπηρεσίες της με πνεύμα
εμπιστοσύνης, κατανόησης και όχι καχυποψίας.
Γ. Οι πολίτες να έχουν:
– Ενεργό και καθολική συμμετοχή στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, να αμύνονται και να
ευαισθητοποιούνται στις καθημερινές συναλλαγές
τους με το να ζητούν απλά τα φορολογικά στοιχεία
των αγορών τους, δηλαδή τις αποδείξεις λιανικής
πώλησης και τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
Έτσι, να γνωρίζουν ότι θα τους παρέχεται καλύτερη
περίθαλψη, πρόνοια και βελτίωση των οικονομικών
τους παροχών.
Εν κατακλείδι, η συνολική πάταξη της φοροδιαφυγής είναι πρακτικά αδύνατη, ο περιορισμός όμως
και η περιστολή της είναι δυνατή και επιβάλλεται
να γίνει με νέα, συμπληρωματικής μορφής δομικά
μέτρα και εντατικοποίηση με αποτελεσματικότητα
των φορολογικών υπηρεσιών και ιδίως των υπηρεσιών του προληπτικού ελέγχου. Η καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής επιβάλλεται πλέον ως εθνική,
υπέρ-εθνική ανάγκη, κυρίως για την οικονομική
ανάπτυξη και ευημερία της χώρας, όπως και για
την ίδια την ύπαρξή της. Η προσπάθεια πρέπει να
είναι διαρκής, διαχρονική και συλλογική. Η γνώμη
που θέλει τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω
της φορολογικής συνείδησης των πολιτών, που θα
ήταν και ευχή μας, ίσως αργήσει ακόμη πάρα πολύ.
προς το παρόν χρειάζονται αποτελεσματικότερα
και πιο τελεσφόρα μέτρα. Τέλος, πρέπει να επισημάνω ότι όσα τονίστηκαν παραπάνω για τη φοροδιαφυγή δεν ισοπεδώνουν και δεν ισχύουν για τους
σωστούς και ειλικρινείς επαγγελματίες, παρά μόνο
για τη μειοψηφία εκείνη που συνεχίζει να ασκεί
«το άθλημα»-αδίκημα της φοροδιαφυγής. 
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Tο φορολογικό σύστημα
στην ελληνική πραγματικότητα

άν προσπαθήσουμε να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα των
Ελλήνων πολιτών, εν μέσω της
προεκλογικής περιόδου, είναι σίγουρο
ότι στις πρώτες θέσεις της ιεράρχησης
θα βρίσκεται το φορολογικό μας σύστημα. Εάν ο καθένας από εμάς κάνει
μια αναδρομή στο παρελθόν στις δηλώσεις πολιτικών, κομμάτων και
υπουργών οικονομικών, σίγουρα θα
διαπιστώσει ότι το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι «δίκαιο, απλό,
σταθερό, αποτελεσματικό και κύρια
αναπτυξιακό».
Προσπαθώντας κανείς να αποκωδικοποιήσει τη σύγχρονη νόσο της
πολιτικής και διοικητικής ασάφειας,
είναι υποχρεωμένος να υπερβεί με
σεβασμό την ιδιαιτερότητα, τη διαφορετική άποψη, την άλλη γνώμη,
αλλά και να λειτουργήσει υποψιασμένα, χωρίς αφέλεια, χωρίς συνωμοσιολογία, αποκαλύπτοντας την ανεπάρκεια και τις σκοπιμότητες των
«ταγών» της χώρας μας.
Από τεχνοκρατική άποψη τα θέματα που τίθενται είναι πολλά. Η
χώρα διέθετε και διαθέτει ένα εισπρακτικό φορολογικό σύστημα που
διαρκώς προσαρμοζόταν στις ανάγκες
των προϋπολογισμών και τις επικοινωνιακές ανάγκες της εκάστοτε Κυβέρνησης. Στο ερώτημα τι χρειάζεται
σήμερα η Ελλάδα η απάντηση είναι

E

Χρήστος Γιαννόπουλος
Επίτιμος Γεν. Διευθυντής
Οικονομικού Ελέγχου
υπ. Οικονομικών
Σύμβουλος επιχειρήσεων

Παντελής Δασκαλάκης
Μέλος του Ο.Ε.Ε.

Γιώργος Μπάτσος
Μέλος του Ο.Ε.Ε.
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απλή, σίγουρη και απόλυτα ρεαλιστική:
➢ Η Ελλάδα χρειάζεται επιχειρήσεις.
➢ Οι Έλληνες χρειάζονται εργασία.
➢ Οι συνταξιούχοι θέλουν τη σύνταξή τους.
➢ Οι κυβερνήσεις θέλουν φόρους,
για να πληρώσουν τους δανειστές
μας.
➢ Η χώρα χρειάζεται φορολογικό
σύστημα δίκαιο, απλό, σταθερό,
αποτελεσματικό και κύρια αναπτυξιακό.
➢ Η Ελλάδα χρειάζεται γενικά νέους
και σαφείς κανόνες φορολογικού
δικαίου.
➢ Χρειάζεται συγκροτημένο, στελεχωμένο, αξιόπιστο και γρήγορο
Υπουργείο Οικονομικών.
Δεν μπορούμε να μην αποτυπώσουμε, χωρίς να ενοχοποιούμε κανέναν, ότι κανένας προϋπολογισμός
δεν στηριζόταν, δεν ανταποκρινόταν,
σε πρόγραμμα βάθους τουλάχιστον
πενταετίας. Όλοι οι προϋπολογισμοί
δημιουργούσαν κάθε χρόνο έναν καινούργιο τρόπο, μια νέα κλίμακα υπολογισμού φόρου, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Απλά, η Ελλάδα δεν είχε ΠΟΤΕ
φορολογικό σύστημα, αλλά εισπρακτικό σύστημα προσαρμοσμένο στις
ανάγκες ισοσκελισμού των προϋπολογισμών.

Επίσης, κυρίαρχο και σημαντικό ερώτημα είναι
το «πώς και από πού θα βρεθούν τα χρήματα που
χρειάζεται το κράτος».
Ιεραρχώντας τα κύρια θέματα που θα πρέπει να
διαχειριστεί και να επιλύσει ένα σύγχρονο Υπουργείο
Οικονομικών, θεωρούμε ότι αυτά είναι σαφώς προσδιορισμένα και πολλαπλώς επεξεργασμένα και διατυπωμένα. Ιεραρχικά πρώτο θέμα είναι η φορολογία
του εισοδήματος. Αυτό αναλύεται στον προσδιορισμό
του, στη φορολόγησή του και στον έλεγχό του. Εκείνο
που πρέπει να ερευνηθεί είναι, γιατί η φοροδιαφυγή
δεν μειώνεται και γιατί οι εταίροι μας δεν πείθονται
για τις προθέσεις μας να την περιορίσουμε. Τα κύρια
αίτια αυτής της πραγματικότητας μπορεί να περιγραφούν ως εξής:
Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό του εισοδήματος,
η αγορά πρέπει να έχει πάντα έναν σταθερό οδηγό για
την έννοια των εσόδων και την έκπτωση των δαπανών.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε συνεχώς πολλές
αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, με αποκορύφωμα
το φορολογικό έτος 2014, που εφαρμόστηκε για
πρώτη φορά ο νόμος 4172/2014, του οποίου πολλά
άρθρα δεν έχουν ερμηνευθεί ή έχουν ερμηνευθεί
πλημμελώς.

Η αγορά, η οποία βρίσκεται σε οικονομική κρίση,
αντιμετωπίζει καθημερινά και τις πολλές φορολογικές
αλλαγές, χωρίς να μπορεί να τις αφομοιώσει. Οι
αλλαγές αυτές απαιτούν πλήθος πληροφοριών και
κόστος για τους λογιστές, οι οποίοι «κυνηγούν»
συνεχώς προθεσμίες και ενημέρωση η οποία παρέχεται αποσπασματικά και σε «δόσεις». Το Υπουργείο
δεν έχει προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές και οι
υπηρεσίες αδυνατούν να τις εφαρμόσουν, αφού η
άκαιρη και ευκαιριακή θέσπιση νέων φορολογικών
κανόνων μόνο προβλήματα δημιουργεί και δεν
οδηγεί στη φορολογική συμμόρφωση. Οι υπηρεσίες,
προφανώς λόγω της ασάφειας των νόμων, δεν απαντούν έγκαιρα στα ερωτήματα που υποβάλλουν οι
φορολογούμενοι και οι λύσεις που δίνονται και
τυγχάνουν γενικής εφαρμογής δεν δημοσιεύονται
και συνεχίζουν να αποτελούν «προσωπική υπόθεση»
ορισμένων.
Ας δούμε όμως τη φορολογική επιβάρυνση σήμερα:
Σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4172/2014, η φορολογική επιβάρυνση για τους πολίτες, όπως φαίνεται από τον πιο
κάτω πίνακα, διαμορφώνεται ως εξής:
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΜΙΣΘΩΤΟΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ

10.000

100

2.600

1.000

20.000

2.300

5.200

3.840

40.000

10.100

10.400

10.440

50.000

14.300

13.000

13.740

75.000

24.800

21.250

21.990

100.000

35.300

29.500

30.240

Στην επιβάρυνση αυτή θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την εισφορά αλληλεγγύης, όπως και την
προκαταβολή φόρου, η οποία, ειδικά στο πρώτο
έτος εμφάνισης κερδών του επαγγελματία, αποτελεί
σημαντική οικονομική αφαίμαξη.
Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά
βιβλία, όλα τα φορολογητέα κέρδη τους φορολογούνται με συντελεστή 26% και τα διανεμόμενα
κέρδη με συντελεστή 10%.
Από τα πιο πάνω δεδομένα παρατηρούμε ότι η
φορολογική επιβάρυνση είναι διαφορετική ανάλογα
με την πηγή του εισοδήματος.
Είναι δύσκολο να βρεθεί ενιαίος τρόπος φορολογικής επιβάρυνσης όλων των εισοδημάτων, ωστόσο
θα μπορούσε στα μεγάλα εισοδήματα η επιβάρυνση
να είναι για όλους ίδια. Για παράδειγμα, με δεδομένες
τις σημερινές εισπρακτικές ανάγκες για τη δικαιότερη
κατανομή των φορολογικών βαρών ο συνολικός
φόρος εισοδήματος για το συνολικό εισόδημα δεν
θα πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση κατώτερος

“

H Ελλάδα δεν είχε ποτέ
φορολογικό σύστημα, αλλά
εισπρακτικό σύστημα
προσαρμοσμένο στις ανάγκες
ισοσκελισμού των
προϋπολογισμών.

”
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από αυτόν που προκύπτει με την κλίμακα των μισθωτών για το ίδιο συνολικό εισόδημα.
Το επόμενο θέμα που θα προσεγγίσουμε είναι ο
φορολογικός έλεγχος. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Μεγάλο μέρος αυτής οφείλεται
στην έλλειψη εμπιστοσύνης των φορολογούμενων
στην πολιτεία. Ωστόσο, παρόλο που έχουν γίνει νομοθετικά βήματα, το μέγεθος της φοροδιαφυγής
παραμένει σημαντικά μεγάλο.
Το πρώτο μέτρο που πρέπει ληφθεί είναι η εφαρμογή επιτέλους του χρονικού ορίου της παραγραφής.
Δεν είναι δυνατό να χαρακτηρίζονται ως εκκρεμείς
φορολογικές υποθέσεις 15 και πλέον ετών. Στις
προηγμένες χώρες υπάρχει το όριο της παραγραφής,
αλλά σπάνια ελέγχονται περισσότερα από τα δύο
τελευταία έτη.
Το βάρος πρέπει να δοθεί στον προληπτικό φορολογικό έλεγχο, την έκδοση των παραστατικών,
την απόδοση των παρακρατούμενων φόρων και
κύρια του ΦΠΑ. Ο φορολογικός έλεγχος πρέπει να
στοχεύει στην ουσία, δηλαδή στην εφαρμογή των
φορολογικών διατάξεων και στην απόδοση των
φόρων. Δεν πρέπει να εξαντλείται σε τυπικές διαπιστώσεις εντυπωσιασμού που καταλήγουν σε καταλογισμούς και εγκλήσεις χωρίς φορολογικό περιεχόμενο. Το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να δώσει
σαφείς οδηγίες για τη διαδικασία του ελέγχου, για
τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, την αναγνώριση των
δαπανών και την εφαρμογή όλων των νέων διατάξεων,
προκειμένου να τις κατανοήσουν ελεγχόμενοι και
ελέγχοντες και να τις εφαρμόσουν.
Στο σημαντικό ερώτημα «πώς και από πού θα
βρεθούν τα χρήματα που χρειάζεται το κράτος» η
απάντηση είναι πολύ δύσκολη και φυσικά οδηγεί

σε πολύ πόνο, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα.
Προφανώς την εθνική προσπάθεια πρέπει να συνδράμουν οι δυνάμενοι να πληρώσουν φόρους. Η
άποψη αυτή απαιτεί την άμεση δημιουργία περιουσιολογίου. Πρέπει να γίνει πλήρης καταγραφή της
ακίνητης και κινητής περιουσίας των φορολογουμένων
στο εσωτερικό και εξωτερικό (ακίνητα, τραπεζικοί
λογαριασμοί, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, συμμετοχές
σε οποιαδήποτε οικονομική οντότητα, ασφαλιστικάκαταθετικά προγράμματα σε ασφαλιστικές εταιρείες,
αυτοκίνητα, οικόπεδα, αγροί, σκάφη αναψυχής, ιδιωτικά αεροπλάνα, έργα τέχνης κ.λπ.).
Θέλουμε να επισημάνουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη ή μπορεί άνετα να έχει στη
διάθεσή του όλα τα ανωτέρω, χωρίς να επιχειρη-

ματολογήσουμε, είτε θελήσουν να τα δηλώσουν οι
Έλληνες είτε όχι.
Είναι εθνική ανάγκη ο καθορισμός όσο το δυνατόν
χαμηλότερων συντελεστών φορολόγησης, ώστε να
αποδυναμωθεί η τάση για φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή μέσα από ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς. Οι συντελεστές αυτοί να είναι χαμηλότεροι για
τα χαμηλά και υψηλότεροι για τα υψηλά εισοδήματα.
Θα τολμούσαμε να προτείνουμε έναν συντελεστή
φορολογίας για τα Νομικά Πρόσωπα με μείωση
αυτού από χρόνο σε χρόνο για τα μη διανεμόμενα
κέρδη. Τα διανεμόμενα κέρδη να έχουν απαλλαγή
φόρου για τα νομικά πρόσωπα και η φορολόγηση
αυτών να γίνεται στο πρόσωπο του φυσικού προσώπου και επί του συνόλου των εισοδημάτων με το σύ-

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ❙

43

στημα έσοδα-έξοδα. Και με τον τρόπο αυτόν η θετική
διαφορά να υποβάλλεται σε φόρο.

ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Εν προκειμένω το Υπουργείο Οικονομικών θα
πρέπει μέσα από διάλογο να αποφασίσει να ισχύει
είτε η φορολόγηση της κτήσης της περιουσίας είτε
η φορολόγηση της κατοχής περιουσίας.
Όχι όμως και τα δύο μαζί.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν γίνει μέχρι
σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών και τη σημαντική
ενίσχυσή του με τα ηλεκτρονικά εργαλεία και την
πρόοδο στον τομέα αυτό, θα μπορούσαμε τολμηρά
να προτείνουμε τη μεταφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΚΕΠ) των όποιων γραφειοκρατικών αντικειμένων
έχουν παραμείνει στις ΔΟΥ, και οι υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών να ασχοληθούν αποκλειστικά
και μόνο με τον φορολογικό έλεγχο.
Χωρίς διάθεση κριτικής και υποβάθμισης της σημασίας ενός ενημερωμένου φορολογικού μητρώου
Φυσικών και Νομικών Προσώπων, θεωρούμε τριτοκοσμική, απαράδεκτη, ανούσια και τιμωρητική την
εικόνα στο μητρώο των ΔΟΥ, να συνωστίζονται
δηλαδή οι φορολογούμενοι για την ενημέρωση της
φορολογικής τους εικόνας, όταν αυτά μπορούν να
γίνουν ηλεκτρονικά από τα φυσικά πρόσωπα, τις
επιχειρήσεις, τους λογιστές κ.λπ. Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να καταργήσει αμέσως αυτή την
απάνθρωπη και προκλητική εικόνα και να απελευθερώσει τους εργαζόμενους, για να διενεργούν προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους.
Στον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου πρέπει
να ενταχθεί άμεσα η δημιουργία ενός και μόνο Ελεγκτικού Κέντρου, που να συγκροτείται σε επίπεδο
Διευθύνσεων Προληπτικού Ελέγχου, Ελέγχου Οικονομικών Εγκλημάτων, Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, Ελέγχου Μικρών Επιχειρήσεων
και Ελέγχου Φυσικών Προσώπων. Για την
επιτυχία των ελέγχων αυτών θα πρέπει
να γίνουν διορθωτικές αλλαγές ως
προς τον τρόπο διασύνδεσης των
μέσων έκδοσης στοιχείων με την
ΓΓΠΣ, ως προς τον τρόπο απόδοσης του ΦΠΑ αλλά και άλλες
αναγκαίες κινήσεις μέσα από
σοβαρό διάλογο.
Τέλος, από την υπηρεσιακή
εμπειρία για τις επιβαλλόμενες
ποινές στους παραβάτες της
φορολογικής νομοθεσίας αποδείχτηκε ότι αυτές πρέπει να
έχουν χαρακτήρα συμμόρφωσης και όχι χαρακτηριστικά εκδίκησης και εξόντωσης των
φορολογούμενων. 

Προβλήματα στις
διαδικασίες ελέγχου
Βαγγέλης Αμπελιώτης
Φορολογικός Σύμβουλος

έλεγχος πλέον έχει επεκταθεί στα φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες και μη,
με άνοιγμα λογαριασμών προηγουμένων χρήσεων από το 2000 και μετέπειτα, καθώς
και σε όσους έχουν εντοπισθεί εμβάσματά
τους προς το εξωτερικό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα φορολογικά θέματα δεν έχουν
ενιαία αντιμετώπιση από τις ελεγκτικές αρχές,
επειδή δεν έχουν δοθεί οι ανάλογες κατευθύνσεις.
Ας πάρουμε την περίπτωση που ελέγχεται
φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας,
μη υποκείμενος στον ΦΠΑ και γίνεται άνοιγμα
των τραπεζικών λογαριασμών του. Ο έλεγχος
στις περιπτώσεις αυτές προσδιορίζει τις πρωτογενείς καταθέσεις και θεωρεί αυθαίρετα ότι
αυτές είναι προϊόν επαγγελματικής δραστηριότητας. Ειδικά, επικεντρώνεται στις ονομαστικές καταθέσεις και ζητά αιτιολόγηση αυτών.
Κατά την αιτιολόγηση θα πρέπει να αποδειχθεί
ότι για την καθεμία πρωτογενή ονομαστική
κατάθεση έχει εκδοθεί αντίστοιχη απόδειξη
παροχής υπηρεσιών ή έχει συναφθεί δανειακή

Ο

“

Σε όλες τις περιπτώσεις του ελέγχου
τα φορολογικά θέματα δεν έχουν ενιαία
αντιμετώπιση από τις ελεγκτικές αρχές,
επειδή δεν έχουν δοθεί οι ανάλογες
κατευθύνσεις.

”
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σύμβαση ή δωρεά ή άλλη αιτία, με αντίστοιχο
δικαιολογητικό. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό
είναι αδύνατο, αφού οι πράξεις αυτές δεν
είναι κατ’ ανάγκη επαγγελματικές.
Κατά τον έλεγχο επιβάλλονται πρόστιμα
του Κ.Β.Σ. βάσει του ν. 2523/1997 μέχρι
31/12/2013 και βάσει του ν. 4174/2013 από
1/1/2014 και μετέπειτα. Τα πρόστιμα μέχρι
31/12/2013 για μη έκδοση αποδείξεων με
αποκρυβείσα αξία για παράδειγμα 100.000,00
ευρώ μπορεί να επιβληθούν βάσει της παραγράφου 10β του άρθρου 5 του ν. 2523/97 με
οροφή το δεκαπενταπλάσιο των 586,00 ευρώ
ή 880,00 ευρώ Χ 15/3 μέχρι 31/5/2010 και
από 01/6/2010 900,00 ευρώ ή 1200,00 ευρώ
Χ 15/2 ή ισόποσης αξίας πρόστιμο 100.000,00
ευρώ (παράγραφος 10α του άρθρου 5 του ν.
2523/97). Η επιβάρυνση στη φορολογία εισοδήματος προσδιορίζεται μέχρι 31/12/2012 με
εξωλογιστικό προσδιορισμό, και επί της αξίας
που προκύπτει επιβάλλεται φόρος έως τον
συντελεστή του ανώτερου κλιμακίου της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ πλέον πρόσθετοι
φόροι έως 120% του κύριου φόρου. Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος ασκεί δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΦΠΑ, επιβάλλεται
ποσό ΦΠΑ που προσδιορίζεται από την αποκρυβείσα αξία και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό πλέον των πρόσθετων φόρων.
Όλες αυτές οι περιπτώσεις επιβολής φόρου
εισοδήματος, προστίμων του ΚΒΣ και ΦΠΑ δημιουργούν επιβάρυνση πολύ μεγαλύτερη από
την αξία που έχει αποκρυφθεί, με αποτέλεσμα
οι φορολογούμενοι να οδηγούν τις υποθέσεις

τους στα Διοικητικά Δικαστήρια. Άλλωστε, η υπηρεσία
Δ.Ε.Δ. (70Β) δεν έδωσε τα ανάλογα αποτελέσματα,
αφού η κατάργηση του συμβιβασμού δεν δίνει
κίνητρο στον φορολογούμενο να αποδεχθεί και να
μην προχωρήσει σε προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια. Αποτέλεσμα είναι να συμβιβάζονται ελάχιστοι
φορολογούμενοι και μόνο όσοι έχουν μικρά ποσά
βεβαιώσεων. Η προβεβαίωση του 50% και η μη αναστολή αυτής οδηγεί σε βεβαίωση ολόκληρου του
ποσού, το οποίο αυξάνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα
να καθίσταται αδύνατη η ρύθμισή του, αφού με την
πάγια ρύθμιση δεν μπορούμε να πετύχουμε ρύθμιση
μεγαλύτερη των 24 δόσεων.
Όσοι φορολογούμενοι ελεγχθούν με βάση το
άρθρο 27 του ν. 4174/2013, δηλαδή με τις έμμεσες
τεχνικές ελέγχου: α) τραπεζικών καταθέσεων, β) ανάλυσης ρευστότητας και γ) καθαρής θέσης και επειδή
οι ΠΟΛ. 1270/2013, 1050/2014 και 1259/2014 δεν
έδωσαν λύσεις αντικειμενικές και δίκαιες, αφού
δίνουν η καθεμία διαφορετικό αποτέλεσμα και η
ελεγκτική αρχή, αφού επιλέξει μια εξ αυτών και
λάβει υπόψη της τις γενικές διατάξεις, επιλέγει τη
διαδικασία που παράγει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
για τον φορολογούμενο.

Με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, π.χ. της ρευστότητας, η κάθε χρήση ελέγχεται αυτοτελώς χωρίς
συμψηφισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων χρήσεων και χωρίς μεταφορά από την
προηγούμενη χρήση τυχόν πιστωτικού υπολοίπου.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξει ο φορολογούμενος,
όταν δηλώνει ταμειακά διαθέσιμα αρχής και τέλους
χρήσης.
Αλλά και με την τεχνική των τραπεζικών καταθέσεων θεωρείται η καθεμία κατάθεση αυθαίρετα ως
προϊόν επαγγελματικής δραστηριότητας. Όταν οι
πρωτογενείς καταθέσεις θεωρηθούν ότι είναι αποτέλεσμα της επαγγελματικής δραστηριότητας του
φορολογούμενου και αυτός έχει περαιώσει βάσει
των διατάξεων του ν. 3888/2010, τότε ο φορολογούμενος ωφελείται σημαντικά, επειδή για την αποκρυβείσα ύλη εκδίδεται συμπληρωματικό σημείωμα
περαίωσης με επιβάρυνση ως προς τη φορολογία
εισοδήματος 3% (αποκρυβείσα αξία Χ 15% Χ 20% ),
τα πρόστιμα του ΚΒΣ μειώνονται στο 1/5 και ο ΦΠΑ,
όπου υφίσταται, με συντελεστή 18% χωρίς προσαύξηση.
Άρα, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση όμοιων
παραβάσεων και με σημαντικές διαφορές στην επι-
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βάρυνση. Άλλωστε, το άρθρο 15 του ν. 3888/2010
αναφέρει:
«Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από
άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο
φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε
την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της, είτε
ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις, είτε ότι απαλλάσσεται από τον φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μη φορολογηθεί ως εισόδημα από
υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης
κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση».
Η έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι από τη
δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως
και δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του
αναδρομικά. Υπάρχουν αποφάσεις των Διοικητικών
Εφετείων περί του θέματος αυτού που δικαίωσαν
φορολογούμενους. Εάν όμως η ελεγκτική αρχή ελέγχει
χρήσεις μέχρι και το 2000, δεν θα πρέπει οι διαδικασίες
να είναι χρονοβόρες αλλά απλές και με ενιαία αντιμετώπιση των ομοειδών θεμάτων.
Κατά τον έλεγχο με άνοιγμα λογαριασμών να μην
υφίστανται πρόστιμα του ΚΒΣ, αφού δεν δύναται να
αποδειχθεί ότι κάθε πρωτογενής κατάθεση είναι
προϊόν επαγγελματικής πράξης και να επιβληθούν
αναδρομικά πρόστιμα σε χρήσεις κατά τις οποίες ο
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φορολογούμενος δεν γνώριζε ότι στο μέλλον θα υφίστατο αναδρομικά διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση από την ισχύουσα.
Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγχεται μόνο η προσαύξηση περιουσίας που επήλθε κατά την ελεγχόμενη
χρήση και να φορολογηθεί το ποσό εκείνο που υπερβαίνει το άθροισμα των δηλωθέντων πραγματικών
εσόδων, φορολογητέων, αφορολόγητων, ειδικώς φορολογηθέντων, καθώς και των άλλων θετικών στοιχείων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (δανείων,
γονικών παροχών σε χρήμα, δωρεών, κερδών από
τυχερά παίγνια κ.λπ.).
Όταν γίνεται έλεγχος λογαριασμού, να προσδιορίζεται η προσαύξηση αρχής τέλους που υπάρχει
και να μη γίνεται έλεγχος ανά κίνηση λογαριασμού.
Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου σύμφωνα με τις
διατάξεις της ΠΟΛ. 1050/17.2.2014 εφαρμόζονται
από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΓΓΔΕ (ΔΟΥ,
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.).
Στις περιπτώσεις ανοίγματος λογαριασμών, πρέπει
να εφαρμόζεται η έμμεση τεχνική ελέγχου της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013,
όπως συμβαίνει και στις περιπτώσεις που δεν έχει
πραγματοποιηθεί άνοιγμα λογαριασμών. Οι συνολικές
τραπεζικές καταθέσεις λαμβάνονται ως η διαφορά

μεταξύ του υπολοίπου στο τέλος και του υπολοίπου
στην αρχή κάθε χρήσης.
Στις περιπτώσεις που τα δηλωθέντα εισοδήματα
και όλα τα άλλα θετικά στοιχεία αύξησης των εισοδημάτων, τα οποία προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος εκάστης χρήσης, είναι μεγαλύτερα από το ποσό που προκύπτει με την εφαρμογή
της ως άνω έμμεσης τεχνικής ελέγχου (περίπτωση ε΄
της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013), τότε το
ποσό της διαφοράς θα μεταφέρεται στην επόμενη
χρήση. Κατά την πρώτη ελεγχόμενη χρήση το ποσό
κεφαλαίου προς ανάλωση που προκύπτει στο τέλος
της προηγούμενης από αυτή χρήσης να μεταφέρεται
στην προς έλεγχο χρήση στο ακέραιο.
Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η διαφορά
υπολοίπου τέλους-αρχής χρήσης, η τυχόν προκύπτουσα αρνητική διαφορά δεν αναγράφεται επί του
εντύπου που χρησιμοποιείται για την τεχνική αυτή.
Οι δύο λοιπές έμμεσες τεχνικές ελέγχου (περ. β΄
και γ΄, παρ. 1, ν. 4174/13) να εφαρμόζονται ως έχουν.
Κατ’ αυτό τον τρόπο οι υποθέσεις ελέγχου θα
ολοκληρώνονται άμεσα με θετικά αποτελέσματα στα
έσοδα και όχι εξωπραγματικά ποσά, τα οποία δεν
θα εισπραχθούν, αλλά θα αυξάνουν συνεχώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη.

Παράλληλα, θα πρέπει να επανέλθει ο συμβιβασμός με σημαντική μείωση των πρόσθετων φόρων.
Επίσης, θα πρέπει να επανέλθει και ο εξωδικαστικός
συμβιβασμός για όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν
στα Διοικητικά Δικαστήρια. Περαίωση για όλες τις
εκκρεμείς υποθέσεις με συνοπτικές διαδικασίες και
με επιβάρυνση μόνο στη φορολογία εισοδήματος
με συντελεστή όχι μεγαλύτερο του 15% και δυνατότητα
σε κάθε φορολογούμενο να υποβάλλει συμπληρωματικές δηλώσεις για όλες τις φορολογίες χωρίς προσαυξήσεις, πρόσθετους φόρους και πρόστιμα. Η περαίωση θα μπορούσε να έχει βάση και την περαίωση
του ν. 3888/2010.
Λύση πρέπει να δοθεί και στα εικονικά τιμολόγια.
Η ελληνική ερμηνεία των εικονικών τιμολογίων
ως προς τη συναλλαγή και ως προς το πρόσωπο του
εκδότη κάποτε πρέπει να λάβει τέλος. Αυτό θα γίνει
με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ολοκλήρωση
των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να υπάρχει εικόνα κάθε
φορολογούμενου ηλεκτρονικά σε όλα τα επίπεδα
του εργασιακού του βίου και της περιουσίας του
και, συγχρόνως, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος
και όχι μόνο. 
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Δεν υπάρχει δίκαιο φορολογικό
σύστημα στον καπιταλισμό
Χρήστος Αγγελόπουλος
Μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. και μέλος του Τμήματος Οικονομίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε.

«λογαριασμός» του τρίτου Μνημονίου
περιλαμβάνει νέα βαριά φορολογία,
διατήρηση της υπάρχουσας αντιλαϊκής
φοροαφαίμαξης, ΕΝΦΙΑ, χαράτσια κ.λπ. Η συζήτηση που αναπτύσσεται για τη «φορολογική
μεταρρύθμιση» έχει πάντα στο επίκεντρο τη
διαμόρφωση πιο ευνοϊκού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για το κεφαλαίο.
Στον καπιταλισμό το κράτος είναι ο μηχανισμός εξουσίας της αστικής τάξης. Είναι, στην
ουσία, ο συλλογικός καπιταλιστής που προασπίζει την αέναη λειτουργία του συστήματος
και εξασφαλίζει τη διευρυμένη αναπαραγωγή
του κοινωνικού κεφαλαίου.
Το κοινωνικό κεφάλαιο, όπως και το κέρδος,
που αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της
καπιταλιστικής οικονομίας, παράγονται από
την εργασία των εργατών και αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων, που τους εκμεταλ-

Ο

“

Η ανάκαμψη από την οικονομική κρίση
είναι επισφαλής, εξαιτίας των
αβεβαιοτήτων που διαμορφώνονται από
την επιβράδυνση της οικονομίας στην
Ευρωζώνη και από τους κινδύνους
εκδήλωσης μιας νέας συγχρονισμένης
καπιταλιστικής κρίσης στις ανεπτυγμένες
οικονομίες.

”
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λεύονται με διάφορους τρόπους τα μονοπώλια
και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Τα μονοπώλια,
γενικά το κεφάλαιο, ιδιοποιούνται την υπεραξία
από την εργατική τάξη, που παράγει τον πλούτο.
Αυτή είναι η πηγή του καπιταλιστικού κέρδους.
Ο ρόλος του αστικού κράτους στη λειτουργία
της καπιταλιστικής οικονομίας έχει γίνει πιο
ενεργός. Το φορολογικό σύστημα, γενικότερα
η φορολογία, αποτελούν βασικά εργαλεία
άσκησης οικονομικής πολιτικής. Με τη δημιουργία της ευρωζώνης, τα αστικά κράτη που
συμμετέχουν σε αυτή δεν μπορούν πλέον να
ασκούν ξεχωριστή νομισματική πολιτική σε
εθνικό επίπεδο. Τα μέτρα στήριξης της καπιταλιστικής οικονομίας υλοποιούνται μέσω της
δημοσιονομικής πολιτικής.
Στα πλαίσια της Ε.Ε., σε συνθήκες διεθνοποιημένης οικονομίας, διεθνούς ανταγωνισμού
και ανισόμετρης ανάπτυξης –που είναι βασικός
νόμος στον καπιταλισμό–, η κοινοτική και κρατική παρέμβαση προωθείται και μέσω των
ΕΣΠΑ-ΣΕΣ. Και αυτή όμως καθορίζεται από
τους κανόνες της Συνθήκης του Μάαστριχτ,
του Συμφώνου για το Ευρώ. Στα πλαίσια της
«οικονομικής διακυβέρνησης» καθορίζονται
και οι όροι επιτήρησης για τις χώρες της ευρωζώνης, στην περίπτωση που ξεφύγουν από
τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους για πρωτογενή πλεονάσματα, ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και μείωση του
κρατικού χρέους.
Σε συνθήκες κρίσης της καπιταλιστικής οικονομίας η δημοσιονομική πολιτική αποτέλεσε

εργαλείο σε εθνικό επίπεδο για την καταστροφή του
υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου και την αναγκαία
υποτίμηση της εργατικής δύναμης. Στη χώρα μας
αυτή η πολιτική επιβλήθηκε με την ψήφιση των γνωστών μνημονίων.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν όλοι
οι νόμοι που ψηφίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια
για τη φορολογία, ιδιαίτερα οι ν. 4223, 4172, 4174
αλλά και οι κρατικοί προϋπολογισμοί, ιδιαίτερα αυτός
του 2015. Νόμοι που ψηφίστηκαν από τις κυβερνήσεις
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και διατηρήθηκαν από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι βαθιά ταξικοί, φορτώνουν δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη στον λαό, διατηρούν
τις προκλητικές φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές
και στους βιομήχανους με τους αναπτυξιακούς νόμους,
ενισχύουν τα αντιλαϊκά χαράτσια και την έμμεση
φορολογία, που είναι εκ των ουκ άνευ αντιλαϊκή.
Οι κρατικοί προϋπολογισμοί αποτελούν εργαλεία
αναδιανομής του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου
από τους πολλούς στους λίγους. Ιδιαίτερα την τε-

λευταία τετραετία διακρίνονται για τη φοροληστεία
του λαού και την ενίσχυση του κεφαλαίου. Έχουμε
τη λεγόμενη «δημοσιονομική εξυγίανση», προκειμένου
να εξασφαλίζονται τα αιματοβαμμένα πρωτογενή
πλεονάσματα, η «εξυπηρέτηση» του δημόσιου χρέους
και η ανταγωνιστικότητα. Είναι ενδεικτικό το αποτέλεσμα έρευνας του Ιδρύματος Μακροοικονομικών
Μελετών Hans Böckler που εκτίμησε ότι τα «χαμηλότερα στρώματα» αναγκάστηκαν να υποστούν φορολογικές επιβαρύνσεις που αυξήθηκαν έως και
337% σε σχέση με το παρελθόν, ενώ τα «ανώτερα
οικονομικά στρώματα» υπέστησαν μόλις 9%.
Η συνολική μάζα των φόρων φτάνει στα 47 δισ.
ευρώ στον ισχύοντα προϋπολογισμό. Τα έσοδα από
τη φορολογία των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά
2,4%, με αποτέλεσμα η φορολόγηση των νομικών
προσώπων να αντιστοιχεί στο 5,8% των φορολογικών
εσόδων, δηλαδή 2,7 δισ. ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος
φυσικών προσώπων (μισθωτοί συνταξιούχοι κ.ά.)
διογκώθηκε στα 8,7 δισ. (αύξηση 6,3%) και οι έμμεσοι
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φόροι (ΦΠΑ και άλλα χαράτσια), που φορτώνονται
στη λαϊκή κατανάλωση, στα 25,1 δισ., με αύξηση
3,8%. Όλα αυτά συνοδεύονται από τις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις, με επίκεντρο
την ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας,
για να διαμορφωθεί ακόμα πιο φτηνή εργατική δύναμη.
Σε αυτά τα πλαίσια, η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
επιχείρησε να αποδείξει ότι ο κρατικός προϋπολογισμός που υπερψήφισε αποτελεί βήμα προς την καπιταλιστική ανάπτυξη, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ τον εφάρμοσε κατά γράμμα. Οι φοροαπαλλαγές
και οι κρατικές ενισχύσεις στο κεφάλαιο παρουσιάζονται ως όρος για την ανάκαμψη της καπιταλιστικής
οικονομίας. Αυτά όμως μεταφράζονται σε φοροεπιδρομή στο λαϊκό εισόδημα, στους εργατοϋπαλλήλους,
στους αυτοαπασχολούμενους ΕΒΕ και μικρομεσαίους
αγροτοκτηνοτρόφους.
Έγινε μια προκλητική προσπάθεια από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να παρουσιαστεί η αύξηση
του ΦΠΑ ως «αναδιανεμητική» και ότι θα παρθούν
δήθεν αντισταθμιστικά μέτρα «κοινωνικής δικαιο-
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σύνης» απέναντι στη βαριά φορολογία. Δηλαδή,
πρώτα κλέβουν όλο το ψωμί και μετά χαρίζουν ορισμένα ψίχουλα σαν ελεημοσύνη.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έκανε «σημαία» την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση
των ελεγκτικών μηχανισμών. Στο ίδιο έργο θεατές
τουλάχιστον μια δεκαετία τώρα… Όμως, αυτό σημαίνει
μέτρα για την εφαρμογή των αντιλαϊκών φορολογικών
νόμων, κυνηγητό για να πληρωθούν οι άδικοι φόροι
από τα λαϊκά στρώματα που δεν έχουν.
Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι το «χτύπημα» της
φοροδιαφυγής σήμαινε πάντα κατάργηση δικαιωμάτων τους, μείωση φοροαπαλλαγών και αφορολόγητων ορίων, πρόσθετους φόρους και χαράτσια. Οι
αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρομεσαίοι έχουν
νιώσει στην «καμπούρα» τους την «καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής», αφού είναι οι μόνιμοι, αν όχι
οι μοναδικοί, αποδέκτες. Άλλωστε, η κυβέρνηση
φρόντισε με Π.Ν.Π. να δώσει σε μεγάλες επιχειρήσεις
τη δυνατότητα απαλλαγής σε περίπτωση ρύθμισης
«κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του
ν. 2523/1997», για φορολογικές παραβάσεις.

Η αύξηση του συντελεστή φορολογίας των κερδών
δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ισχύουν οι φοροαπαλλαγές
και άλλα προνόμια, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση
τούς εξασφαλίζει νέα πακέτα στήριξης με το πακέτο
Γιούνκερ. Δηλαδή, θα τα πάρουν πίσω και με το παραπάνω. Τα μεγάλα θύματα σε αυτή την περίπτωση
θα είναι οι μικρομεσαίοι ΕΒΕ και οι αγρότες.
Από τις εξελίξεις αποδείχτηκε ότι η ανάκαμψη
από την οικονομική κρίση είναι επισφαλής, εξαιτίας
των αβεβαιοτήτων που διαμορφώνονται από την
επιβράδυνση της οικονομίας στην Ευρωζώνη και
από τους κινδύνους εκδήλωσης μιας νέας συγχρονισμένης καπιταλιστικής κρίσης στις ανεπτυγμένες
οικονομίες. Γεγονός που οδηγεί σε επιπλέον φορομπηχτικά μέτρα ενάντια στον λαό για την κάλυψη
του δημοσιονομικού κενού.
Στο καπιταλισμό δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιο
και «αναδιανεμητικό» προς όφελος του λαού φορολογικό σύστημα, όσοι ελεγκτικοί και φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί κι αν δημιουργηθούν. Γιατί,
σε ένα άδικο, εκμεταλλευτικό κοινωνικόοικονομικό σύστημα δεν μπορεί να υπάρξει
δίκαιο σύστημα φορολόγησης. Πηγή των
εσόδων σε κάθε περίπτωση θα είναι η
εκμετάλλευση της εργασίας και στόχος η
στήριξη της κερδοφορίας των μονοπωλίων.
Όλα αυτά κάνουν ξεκάθαρο ότι το καπιταλιστικό σύστημα «έχει φάει τα ψωμιά
του» και οι λαοί πρέπει να ξεμπερδεύουν
μ’ αυτό. Οι θυσίες του λαού δεν έχουν
ημερομηνία λήξης είτε σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης είτε καπιταλιστικής
ανάπτυξης.

Σήμερα δίκαιο για τον λαό
είναι να οργανωθεί και να παλέψει, προτάσσοντας τις δικές
του κοινωνικές ανάγκες κόντρα
σε Ε.Ε. και αστική τάξη, διεκδικώντας:
− Γενναίο αφορολόγητο όριο
στο εισόδημα για όλους τους
μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες.
− Κατάργηση των χαρατσιών,
του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), των ΦΠΑ
και ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και αγροτικής
κίνησης, σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
− Αύξηση της φορολογίας στο 45% σε διανεμόμενα
και αδιανέμητα κέρδη. Κατάργηση όλων των
φοροαπαλλαγών που απολαμβάνουν το μεγάλο
κεφάλαιο, οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι.
Το δίκαιο για τον λαό είναι σε αντίθεση με τα
συμφέροντα των μονοπωλίων!
Απάντηση είναι η κοινωνικοποίηση των μέσων
παραγωγής με τον λαό στην εξουσία, ο κεντρικός
σχεδιασμός, ο εργατικός έλεγχος, η μονομερής διαγραφή του κρατικού χρέους και αποδέσμευση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Είναι ο μόνος
δρόμος για να αξιοποιηθεί το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων, να εξαλειφθεί η ανεργία,
να καλυφθεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών. Λύση
και διέξοδος προς όφελος του λαού δεν μπορούν
υπάρξουν στα πλαίσια της καπιταλιστικής Ελλάδας
του Ευρώ αλλά ούτε με την καπιταλιστική Ελλάδα
της «Δραχμής» εντός της Ε.Ε. 
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Το Ο.Ε.Ε. στην 80η ΔΕΘ

ε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση για το νέο μνημόνιο αλλά και
με περίπτερο, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος έδωσε το «παρών» στην
80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015 ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος
Τζιτζικώστας, εγκαινίασε στο περίπτερο 15 τον
ειδικό χώρο του ΟΕΕ, στον οποίο τόσο οι φορολογούμενοι, όσο και τα μέλη του Επιμελητηρίου, μπορούν να ενημερώνονται για τις
δράσεις και κυρίως τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που παρέχονται και ανανεώνονται διαρκώς.
Στην ημερίδα σχετικά με τις προκλήσεις,
τις ευκαιρίες και τα αδιέξοδα του τρίτου μνημονίου κατέθεσαν τις απόψεις τους ο συντο-

Μ
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νιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του
Κράτους στη Βουλή, Παναγιώτης Λιαργκόβας,
ο καθηγητής οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διονύσης Χιόνης, ο ομότιμος
καθηγητής οικονομικής θεωρίας του Δημοκριτείου, Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου, και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
«Ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα στην
παρούσα φάση ότι η ελληνική οικονομία έχει
γλιτώσει την πλήρη κατάρρευση και πως έχουν
μειωθεί οι πιθανότητες για έξοδο της χώρας
από την Ευρωζώνη» τόνισε ο κύριος Κόλλιας,
προσθέτοντας ότι προέχουν:
• Η –χωρίς να υπολογιστεί το κομματικό κό-

στος– άμεση μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού
συστήματος της χώρας.
• Η παροχή κινήτρων για επενδύσεις.
• Η πραγματική αποκομματικοποίηση του δημόσιου
τομέα.
Πάνω από όλα, όμως, απαιτείται η αποκομματικοποίηση στην άσκηση οικονομικής πολιτικής.
Τέλος, η καθιέρωση ενός σύγχρονου φορολογικού
συστήματος που θα δίνει bonus για τη χρήση πλαστικού χρήματος και θα έχει όλους τους φορολογούμενους σε on line σύνδεση με το ΚΕΠΥΟ.
Όπως τόνισε: «Απαιτείται, λοιπόν, η άμεση εφαρμογή του προγράμματος. Εμπροσθοβαρώς. Όχι στο
κομμάτι της νέας δημοσιονομικής προσαρμογής,
αλλά σε αυτό των μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων».
Στο τέλος της ημέρας, όλα αυτά θα βοηθήσουν,
ώστε να αντισταθμιστούν το ταχύτερο δυνατό τα
βάρη της πολιτικής λιτότητας, που περιέχει και το
τρίτο μνημόνιο, ελαφρύνοντας τους πολίτες από φόρους τους οποίους αδυνατούν να πληρώσουν και
την οικονομία από υφεσιακά μέτρα».
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Ο κ. Λιαργκόβας χαρακτήρισε το τρίτο μνημόνιο
ευκαιρία για να επανεκκινήσει η «μηχανή του ΑΕΠ»,
εκφράζοντας, πάντως, τους φόβους του πως ούτε
αυτές οι δεσμεύσεις θα μπορέσουν να υλοποιηθούν.
Εκτίμησε, μάλιστα, πως το πρόγραμμα αυτό θα οδηγήσει σε επιπλέον ύφεση της τάξης του 4%, γεγονός
που –όπως είπε– θα οδηγήσει σε συνολική μείωση
του ΑΕΠ από το 2010 και το πρώτο μνημόνιο κατά
τουλάχιστον 30%. «Αυτό σημαίνει» δήλωσε «ότι
έχουμε χάσει το 1/3 της ελληνικής οικονομίας».
Ο κ. Χιόνης έκανε λόγο για αντιαναπτυξιακό νέο
μνημόνιο, εκτίμησε πως πολύ δύσκολα θα επιτευχθούν
οι στόχοι για μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών
και του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους την επόμενη
χρονιά, ενώ σημείωσε ότι από τις 100 δράσεις του
προγράμματος οι 40 αφορούν το φυσικό αέριο.
Ο κ. Χατζηκωνσταντίνου στάθηκε ιδιαίτερα στον
ρόλο των αγορών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του
χρέους των κρατών, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσαν
οι χώρες να λειτουργήσουν χωρίς την παρέμβαση
των ιδιωτών. 
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ο νέο μοντέλο ανάπτυξης που πρέπει
να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία,
ειδικά στην περίοδο μετά τη συμφωνία,
αποτέλεσε το θέμα του διεθνούς συνεδρίου
που συνδιοργάνωσαν το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Γραφείο Προϋπολογισμού
του Κράτους στη Βουλή και τρία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, το Καποδιστριακό, το Δημοκρίτειο και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2015, όπου ξένοι και Έλληνες ομιλητές

Τ

παρουσίασαν τις ευκαιρίες που έχει η Ελλάδα
για να επιστρέψει στην ανάπτυξη. Οι ομιλητές
υποστήριξαν ότι, για να εισέλθει η χώρα σε
τροχιά ανάπτυξης, απαιτούνται αντιμετώπιση
του χρέους, διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, καθώς και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο
εξωτερικό.

Zsolt Darvas
Ο καθηγητής και κορυφαίο στέλεχος του
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Prof. Zsolt Darvas
Senior Fellow, Bruegel.

Prof. Hasan Iftekhar
Professor of Finance & Corrigan Chair in International Business &
Finance, Fordham University's Schools of Business.

ινστιτούτου Brugel, Zsolt Darvas, δήλωσε ότι μόνο
με μια συμφωνία που είναι αξιόπιστη και πλήρης
θα μπορέσει η οικονομία της χώρας μας να επιστρέψει στην ανάπτυξη. Σε διαφορετική περίπτωση
θα συνεχιστεί η αβεβαιότητα. Ο κ. Darvas σημείωσε
ακόμα ότι, αν η Ελλάδα καλύψει το ένα τρίτο της
απόστασης που τη χωρίζει από τις τρεις χώρες με
τις καλύτερες επιδόσεις στους δείκτες μεταρρυθμίσεων, τότε το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 4 εκατοστιαίες
μονάδες την ερχόμενη πενταετία και κατά 18 μέσα
σε 20 χρόνια.
Σύμφωνα με τον κ. Darvas, η Ελλάδα είναι προορισμένη να αναπτυχθεί, καθώς η μετάβαση σε ένα
νέο μοντέλο ανάπτυξης έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ αρκετές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί και μια σειρά μεταρρυθμίσεων θα πρέπει
να υλοποιηθεί. Επίσης, η βαθιά ύφεση που βιώνει
η χώρα μας τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να ακολουθηθεί από ταχεία αποκατάσταση, ενώ το περι-

βάλλον της ευρωζώνης είναι τώρα πιο υποστηρικτικό
προς την Ελλάδα.
«Με την επίτευξη συμφωνίας» εκτίμησε ο κ.
Darvas «η οικονομία θα πάψει να σέρνεται και θα
μπορέσουμε να είμαστε αισιόδοξοι για την επόμενη
τριετία». Υποστήριξε ακόμα ότι σε αντίθετη περίπτωση
θα είναι πολύ αυξημένες οι πιθανότητες η Ελλάδα
να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη, με αποτέλεσμα την
περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ κατά 10%, την αύξηση
της ανεργίας και τη λήψη μέτρων για δημοσιονομική
προσαρμογή.
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Hasan Iftekhar
Από την πλευρά του ο καθηγητής Hasan Iftekhar
από το Finance Fordham University's Schools of Business τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να
πρωταγωνιστήσει, μόνο αν αναλάβει ουσιαστική
δράση, με συνεπακόλουθα θετικά αποτελέσματα
σε μακροοικονομικό επίπεδο. Για να γίνει αυτό,

Prof. Paolo Manasse
Professor of Macroeconomics and International Economic Policy,
University of Bologna.

Κωνσταντίνος Κόλλιας
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

υποστήριξε ότι πρέπει να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις, με μέτρα όπως φορολογικά
κίνητρα και εγγυήσεις δανείων.

αλλαγές και παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των εξαγωγών, ενώ τόνισε πως «το κράτος
πρέπει να μεταλλαχθεί. Πρώτον, από παραγωγό σε
ρυθμιστή και, δεύτερον, από απλό ιδιοκτήτη σε
επενδυτή».

Paolo Manasse
Τρεις είναι οι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες
πρέπει να κινηθεί η ελληνική οικονομία, ώστε να
βγει τάχιστα και αποτελεσματικά από την κρίση,
σύμφωνα με τον καθηγητή Paolo Manasse από το
Πανεπιστήμιο της Μπολόνια:
- Να απελευθερωθούν άμεσα οι αγορές προϊόντων.
Όπως είπε, η μεγάλη πτώση στους μισθούς δεν
συνοδεύτηκε από μείωση των τιμών των προϊόντων.
- Να αρθούν οι πιστωτικοί περιορισμοί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
- Να μη γίνουν τώρα μεταρρυθμίσεις στις συντάξεις,
καθώς υπήρξε μεγάλη μείωση των συντάξεων και
των μισθών τα προηγούμενα χρόνια.

Παναγιώτης Λιαργκόβας
Η συμφωνία με τους δανειστές είναι η μοναδική
επιλογή για τη χώρα, υποστήριξε ο επικεφαλής του
Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή,
καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας, κάνοντας λόγο
για σταυροδρόμι: «Ρήξη ή συμφωνία με τους εταίρους; Μόνο μία επιλογή υπάρχει. Αυτή της συμφωνίας, που θα παρέχει ταυτόχρονα προοπτικές για
μία μελλοντική ανάπτυξη και έξοδο στις αγορές».

Κωνσταντίνος Κόλλιας
Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, αναφέρθηκε στην
«πρώτη οργανωμένη προσπάθεια που γίνεται την
τελευταία πενταετία, με το σημερινό συνέδριο, καταγραφής και αναζήτησης των αναπτυξιακών προοπτικών για τη χώρα», κάνοντας λόγο για την ανάγκη
εκπόνησης εθνικού σχεδίου, «που θα οδηγήσει σε
δημοσιονομική εξισορρόπηση και σε ανάπτυξη τη
χώρα». Πρόσθεσε ακόμα ότι πρέπει να υπάρξουν

Παναγιώτης Λιαργκόβας
Συντονιστής, Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
Κάτοχος της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και
Πολιτικές, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
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Νίκος Χριστοδουλάκης

Παναγιώτης Ρουμελιώτης

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, υποστήριξε ότι απαιτούνται επενδύσεις
ύψους 107 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2012, ώστε
να καλυφθεί το χαμένο έδαφος των τελευταίων ετών
(«κάθε χρόνο καταστρέφεται 5-10% του ΑΕΠ, μέσω της
μαζικής αποψίλωσης του παραγωγικού κεφαλαίου της
χώρας»), αλλά και να δημιουργηθεί μια υγιής παραγωγική βάση. «Επειδή έχουν καταρρεύσει αρκετοί
κλάδοι, είναι ευκαιρία οι νέες επενδύσεις να μην είναι
συμπληρώματα των παλαιών κλάδων, αλλά να στραφούν
στη δημιουργία νέων κλάδων προστιθέμενης αξίας».

Ο πρώην εκπρόσωπος της χώρας στο ΔΝΤ, καθηγητής
Παναγιώτης Ρουμελιώτης, είπε ότι το 2010, «αντί να
ξεκινήσει η συζήτηση για το εάν είναι βιώσιμο το
χρέος, ξεκινήσαμε από τι δημοσιονομική προσπάθεια
πρέπει να καταβάλλει η Ελλάδα. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν και πέτυχαν να αναβληθεί η συζήτηση, για
να διασωθούν οι τράπεζές τους. Εάν είχε αντιμετωπιστεί
τότε η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, δεν θα
φτάναμε σε δημοσιονομική προσαρμογή 6%. Αυτή
ήταν η απαρχή της συρρίκνωσης της ελληνικής οικονομίας. Μιας ύφεσης άνευ προηγούμενου, μεγαλύτερης

Νίκος Χριστοδουλάκης
Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.

60

❙ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Νίκος Βέττας
Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
(IOBE), Καθηγητής Οικονομικών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

και από αυτήν του 1929». Τόνισε, μάλιστα, ότι θα οδηγηθούμε στα ίδια λάθη, αν επιχειρηθεί και τώρα να
λυθούν τα ταμειακά προβλήματα χωρίς να έχει υπάρξει
συζήτηση για ελάφρυνση του χρέους.

Νίκος Βέττας
«Για να έχουμε ένα σαφέστατο αναπτυξιακό πρόσημο, απαιτούνται αντιμετώπιση του χρέους, διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο
εξωτερικό», υποστήριξε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ,
Νίκος Βέττας, χαρακτηρίζοντας την απομείωση του
χρέους κλειδί για τις προοπτικές της χώρας.

Αλέξης Μητρόπουλος
«Επιδιώκουμε έναν οδικό χάρτη που στο τέλος του

Αλέξης Μητρόπουλος
Πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής - πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.

δεν θα έχει ένα νέο μνημόνιο αλλά την επαναφορά της
ελληνικής οικονομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την
αποκατάσταση του κοινωνικού ιστού» τόνισε ο πρώην
αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Αλέξης Μητρόπουλος. Και
πρόσθεσε: «Με τη νέα συμφωνία δίνονται στην Κυβέρνηση περισσότεροι βαθμοί ελευθερίας για να αντιμετωπίσει την κρίση, εφόσον οι απαιτήσεις για δημοσιονομικά πλεονάσματα είναι μικρότερες. Θα υπάρχουν
δημοσιονομικά μέτρα που θα προστατέψουν τη δημοσιονομική ισορροπία, ο στόχος όμως είναι το συνολικό
αναπτυξιακό αποτύπωμα της νέας συμφωνίας να είναι
θετικό στην οικονομία. Με τη νέα συμφωνία αναζητούμε
εκείνους τους βαθμούς ελευθερίας που θα μας επιτρέψουν να διαμορφώσουμε μια αναπτυξιακή πολιτική, η
οποία και θα αποτελεί τον βασικό πυλώνα του νέου
οδικού χάρτη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα σύνολο πολιτικών, που η λιτότητα παίζει τον πρωταρχικό ρόλο».

Κωστής Χατζηδάκης
Τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε η προηγούμενη
κυβέρνηση υπερασπίστηκε ο πρώην υπουργός Κωστής
Χατζηδάκης τονίζοντας: «Επιλέξαμε να συγκρουστούμε
με ομάδες συμφερόντων των τριών ή δώδεκα χιλιάδων
ατόμων, για να βρουν δουλειά 1,5 εκατομμύριο
άνεργοι».
Αναφέρθηκε ακόμα στο φορολογικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι δεν έχει κανένα νόημα να γίνονται αλλαγές
στο φορολογικό και, με το που αλλάζει μια κυβέρνηση,
να το «ξηλώνει» και να νομοθετεί από την αρχή. «Η
χώρα έχει ανάγκη από ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, για να προσελκύσει επενδύσεις». 

Κωστής Χατζηδάκης
Πρώην Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
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Η Ελληνική Οικονομία σε αριθμούς
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το
δεύτερο τρίμηνο του 2015, παρουσίασε
αύξηση κατά 0,9% σε σχέση με το πρώτο
τρίμηνο του 2015, έναντι της αύξησης
0,8% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη
εκτίμηση του δεύτερου τριμήνου και
είχε ανακοινωθεί στις 13-08-2015. Σε
σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του
2014 παρουσίασε αύξηση 1,6%, έναντι
της αύξησης 1,4% που είχε υπολογιστεί
στην πρώτη εκτίμηση του δεύτερου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 13-082015.
Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα
στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το δεύτερο
τρίμηνο του 2015, παρουσίασε αύξηση
κατά 1,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2014, έναντι της αύξησης 1,5%
που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του δεύτερου τριμήνου και είχε
ανακοινωθεί στις 13- 08-2015.

Γράφημα 1

Γράφημα 2

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
Ο Γενικός ∆είκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
του μηνός Ιουλίου 2015, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο ∆είκτη του Ιουλίου 2014, παρουσίασε
μείωση κατά 1,6%, έναντι αύξησης 0,1% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του
έτους 2014 προς το 2013.
Ο μέσος ∆είκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015, σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου
Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014, παρουσίασε μείωση
κατά 0,7%, έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014
προς το 2013.
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015
Από τη σύγκριση του Γενικού ∆είκτη
Τιμών Καταναλωτή (Γ∆ΤΚ) του μηνός
Αυγούστου 2015, προς τον αντίστοιχο
∆είκτη του Αυγούστου 2014 προκύπτει
μείωση 1,5%, έναντι μείωσης 0,3%,
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.
Ο Γενικός ∆είκτης κατά τον μήνα
Αύγουστο 2015 σε σύγκριση με τον
Ιούλιο 2015, παρουσίασε μείωση 0,4%,
έναντι μείωσης 1,2%, που σημειώθηκε
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Ο μέσος ∆είκτης του δωδεκαμήνου
Σεπτεμβρίου 2014 – Αυγούστου 2015
σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του
δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2013 – Αυγούστου 2014 παρουσίασε μείωση
2,0%, έναντι μείωσης 1,4%, που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον
μήνα Ιούνιο του 2015 σε σύγκριση µε
τον δείκτη του Ιουνίου του 2014 σημείωσε
μείωση κατά 1,7%, ενώ σε σύγκριση µε
τον δείκτη του Μαΐου 2015 σημείωσε
αύξηση κατά 2,2%.
Ο Δείκτης Όγκου κατά τον μήνα Ιούνιο
2015 σε σύγκριση µε τον δείκτη του Ιουνίου 2014 σημείωσε µείωση κατά 0,4%
και σε σύγκριση µε τον δείκτη του Μαΐου
2015 σημείωσε αύξηση κατά 0,8%.
Ο Εποχικά Διορθωµένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούνιο
2015 σε σύγκριση µε τον δείκτη του Ιουνίου 2014 σημείωσε μείωση κατά 0,8% και σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2015 σημείωσε
μείωση κατά 0,4%.
Ο Εποχικά Διορθωµένος Δείκτης Όγκου κατά τον μήνα Ιούνιο 2015 σε σύγκριση µε τον δείκτη του Ιουνίου
2014 σημείωσε αύξηση κατά 0,4% και σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2015 σημείωσε μείωση
κατά 0,5%.
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