
 

Σξηάληα πξνηάζεηο γηα ην θνξνινγηθό θαηέζεζε ε ΓΔΒΔΔ  

ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, θ. Γ. ηνπξλάξα 

Σξηάληα πξνηάζεηο γηα ην θνξνινγηθό πνπ ζπληείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο, ζπκβάιινπλ ζηε βησζηκόηεηα ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ζηελ αύμεζε ησλ πξαγκαηηθώλ θνξνινγηθώλ εζόδσλ θαηέζεζε ην Πξνεδξείν ηεο ΓΔΒΔΔ 

ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε ζήκεξα 23 Απξηιίνπ 2014  κε ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, θ. Γ. ηνπξλάξα. 

Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο ν Πξόεδξνο ηεο ΓΔΒΔΔ, θ. Γ. Καββαζάο δήισζε όηη ην Πξνεδξείν ηεο ΓΔΒΔΔ θαηέζεζε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα λα ζηακαηήζεη ε ππεξθνξνιόγεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ έηζη ώζηε λα κελ νδεγεζνύλ ε 

κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία ζην θιείζηκν. Ο θ. Καββαζάο πξόζζεζε όηη ε ζπλάληεζε δηεμήρζε ζε ζεηηθό θιίκα θαη αλακέλεη ηελ 

απνηύπσζε απηνύ ηνπ θιίκαηνο θαη ζην λνκνζρέδην. 

Οιόθιεξν ην ππόκλεκα πνπ θαηέζεζε ε ΓΔΒΔΔ κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ έρεη σο εμήο: 

Με αθνξκή ηηο πξόζθαηεο εμαγγειίεο ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ νηθνλνκηθνύ επηηειείνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ελόο 

απινύζηεξνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ε ΓΔΒΔΔ επηζπκώληαο λα ζπκβάιιεη επνηθνδνκεηηθά 

ζην δεκόζην δηάινγν θαη λα απνηξέςεη ηελ επαλάιεςε κεξηθώλ θαη απνζπαζκαηηθώλ ιύζεσλ θαηαζέηεη ζήκεξα ελώπηνλ ηνπ Τπ. 

Οηθνλνκηθώλ έλα επηθαηξνπνηεκέλν ζύλνιν ελδεηθηηθώλ πξνηάζεσλ, πνιιέο από ηηο νπνίεο είραλ θαηαηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ςήθηζεο ησλ πην πξόζθαησλ λνκνζρεδίσλ.    

Κνηλή θαη δεκόζηα εθπεθξαζκέλε ζέζε όισλ ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ, ηεο θπβέξλεζεο αιιά θαη ηεο ηξηκεξνύο είλαη όηη ε 

ζηαζεξόηεηα ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο  κε ρακεινύο ζπληειεζηέο θνξνιόγεζεο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΑ, απνηειεί αλαγθαία 

πξνϋπόζεζε γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδπηώλ. Γπζηπρώο, ηα ηειεπηαία λνκνζρέδηα πνπ 

θαηαηέζεθαλ πξνο ςήθηζε θαηαξηίζηεθαλ απνζπαζκαηηθά θαη πξόρεηξα, θαη ήξζαλ ζην ειιεληθό Κνηλνβνύιην κε ηε κνξθή ηνπ 

θαη’ επείγνληνο ρσξίο θακηά νπζηαζηηθή δηαβνύιεπζε κε ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξαθηηθήο ήηαλ ε 

δηαξθήο κεηαβνιή δηαηάμεσλ θαη άξζξσλ κε εγθπθιίνπο, απνθάζεηο θαη ηξνπνινγίεο, ελώ γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο 

νκαιήο νηθνλνκηθήο δσήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε όξνπο θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο απαηηνύληαη αθόκε δεθάδεο δηεπθξηλίζεηο θαη 

κεηαβνιέο. 

Οη βαζηθέο παξαηεξήζεηο ηεο ΓΔΒΔΔ ζρεηηθά κε ηνπο λόκνπο γηα ηηο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

είλαη νη εμήο: 

1. ρεηηθά κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ πξνζηίκσλ γηα θάζε γεληθή θνξνινγηθή παξάβαζε ζην ύςνο ησλ 2500€, ηόζν 

ζηελ πεξίπησζε ηήξεζεο απινγξαθηθώλ όζν θαη δηπινγξαθηθώλ βηβιίσλ, ζεσξνύκε όηη ε πνηλή απηή είλαη 

εμνλησηηθή θαη δπζαλάινγα κεγάιε γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Πάγηα ζέζε καο είλαη όηη ζηε δηαδηθαζία επηβνιήο 

ζπκκόξθσζεο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη λα ιακβάλεηαη ππόςε ε βαξύηεηα ηεο θάζε 

παξάβαζεο. Σα πξόζηηκα πξέπεη λα αθνξνύλ μεθάζαξα νπζηώδε παξάβαζε ησλ θνξνινγηθώλ θαλνληζκώλ. 

2. ηηο κε εθπηπηόκελεο δαπάλεο ηνπ λένπ ΚΦΔ πεξηιακβάλνληαη θαη θάζε είδνπο δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ζε αγνξά αγαζώλ 

ή ιήςε ππεξεζηώλ αμίαο άλσ ησλ €500 εθόζνλ ε εμόθιεζε δελ έγηλε κε ηε ρξήζε ηξαπεδηθνύ κέζνπ πιεξσκήο. 

Θεσξνύκε όηη ην ύςνο ηνπ πνζνύ είλαη ππεξβνιηθά ρακειό, θαη ην γξαθεηνθξαηηθό θόζηνο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηε 

κηθξή επηρείξεζε, (ηδηαίηεξα ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ) ζα είλαη δπζαλάινγν ηεο 



δεκνζηνλνκηθήο σθέιεηαο. Πξαθηηθά, ε  δηάηαμε είλαη αδύλαην λα ιεηηνπξγήζεη ζηηο επηρεηξήζεηο κε απινγξαθηθά 

βηβιία, δηόηη έλα ηηκνιόγην κπνξεί λα εμνθιεζεί κε ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο εληόο ηνπ έηνπο (γεγνλόο πνπ δελ 

παξαθνινπζείηαη ζηα απινγξαθηθά βηβιία ) άιια κπνξεί λα εμνθιεζεί αθόκε θαη ζε πεξηζζόηεξα έηε, αλ ην πνζό είλαη 

πςειό. Πσο ζα αλακνξθσζεί ην πνζό, από πνηόλ, πνην έηνο θαη κε πνηα δηαδηθαζία;   

3. Θα πξέπεη λα θαηαζηεί εθηθηόο ζηελ πεξίπησζε ησλ αηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ ν πιήξεο ζπκςεθηζκόο δεκηώλ θαη 

κεηαθνξάο απηώλ ζε επόκελεο ρξήζεηο (έσο 5 έηε) όπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο (αθνξά ρξήζεηο έσο 

2013). Μέρξη ζήκεξα, νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ράλνπλ ηε δεκηά όηαλ θνξνινγνύληαη κε ηεθκαξηό ηξόπν, ελώ νη εηαηξείεο 

κπνξνύλ λα ηε κεηαθέξνπλ θαη λα ηελ ζπκςεθίδνπλ γηα 5 έηε. Πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ κε ππνινγηζκό ηνπ 

αιγεβξηθνύ αζξνίζκαηνο ησλ εηζνδεκάησλ. Παξόκνην κέηξν λα ηζρύζεη θαη γηα ηελ ρξήζε 2014 (Ν. 4172/2013) ζε 

ζρέζε κε ηνλ  ηεθκαξηό ηξόπν ππνινγηζκνύ. 

4. Σν κέηξν ησλ απνδείμεσλ ζα πξέπεη λα ηζρύζεη γηα όινπο ηνπο θνξνινγνύκελνπο θαη όρη κόλν ηνπο κηζζσηνύο. 

εκαληηθέο αζάθεηεο πξνθύπηνπλ από ηελ ηαπηόρξνλε παξνρή έκκηζζεο εξγαζίαο θαη επαγγεικαηηθνύ έξγνπ κε 

κπινθάθη. 

5. Θα πξέπεη λα γίλεη απόιπηα ζαθήο ε δηαδηθαζία θαη νη ηερληθέο ηνπ έκκεζνπ πξνζδηνξηζκνύ ηεο θνξνινγεηέαο ύιεο. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν πξνζδηνξηζκόο ελαπόθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ εθάζηνηε θνξνινγηθνύ ππαιιήινπ, ην νπνίν 

πηζαλόηαηα ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ όιε δηαδηθαζία. Πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνύλ ζαθείο θαλόλεο εκπινθήο 

θαη ειέγρνπ. 

6. ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, απαηηείηαη ε ζύζηαζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηαθώλ 

επηηξνπώλ πνπ ζα ειέγρνπλ ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ηνπηθό πεξηθεξεηαθό επίπεδν. Θα πξέπεη λα 

εθπξνζσπεζεί ζεζκηθά θαη ν επηρεηξεκαηηθόο θόζκνο, ώζηε λα ππάξρεη θαη ε άπνςε ηεο αγνξάο. 

7. Οη επαγγεικαηίεο θνξνινγνύκελνη ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα επηιέγνπλ από πνύ ζα γίλεηαη ε αθαίξεζε ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ (ΟΑΕΕ) ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εηαηξίεο πέξαλ ηεο αηνκηθήο. Η ΓΔΒΔΔ ζεσξεί 

όηη πξέπεη λα ηζρύζεη γηα όιεο ηηο λνκηθέο νληόηεηεο. 

8. Θα πξέπεη λα εμαηξεζνύλ από ηελ ππνβνιή θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ελδννκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ όιεο νη επηρεηξήζεηο 

πνπ ηεξνύλ απινγξαθηθά βηβιία. Σν θόζηνο είλαη δπζαλάινγα κεγάιν γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ακθίβνια.  

9. ρεηηθά κε ην γεγνλόο όηη κε ηνλ λέν λόκν νη πνηληθέο δηώμεηο ζπλερίδνληαη, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλόηεηα 

επαλαθνξάο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβηβαζκνύ κε ηαπηόρξνλε παύζε ηεο πνηληθήο δίσμεο ζε πεξίπησζε ζπκβηβαζκνύ 

θαη θαηαβνιήο ησλ πξνζηίκσλ. Σν δεηνύκελν είλαη ε ζπκκόξθσζε θαη ε είζπξαμε ησλ δηαθπγόλησλ πνζώλ ηνπ 

δεκνζίνπ θαη όρη ε θπιάθηζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 

10. ηελ πεξίπησζε εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ, ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί ε ξύζκηζε πνπ 

πξνβιέπεη επηπιένλ πξόζηηκν κε ην ηζόπνζν ηνπ θόξνπ. 

11. Η θαζπζηέξεζε έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ γηα ηνπο παξαθξαηνύκελνπο θόξνπο έρεη θέξεη ηελ αγνξά ζηα πξόζπξα 

λεπξηθήο θξίζεο. Δπηά εκέξεο πξηλ ηελ θαηαβνιή ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ δελ μέξεη θαλείο ηη ηζρύεη κε ηηο 

παξαθξαηήζεηο, ηη πξέπεη λα απνδώζεη θαη νη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ πξνβεί ζε παξαθξάηεζε. Σν ζέκα 

ρξήδεη άκεζεο αληηκεηώπηζεο.   



12. Οη ηξηκεληαίεο  ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο  ηηκνινγίσλ θέηνο θαη κεληαίεο από 01/01/2015 ρξεηάδνληαη όξην  

ππνβνιήο 300,00€, παγηνπνίεζε ηεο ηξηκεληαίαο ππνβνιήο θαη ζην κέιινλ θαη νπσζδήπνηε ηελ κε επηβνιή πξνζηίκσλ 

ζηελ πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ εληόο ηνπ έηνπο. 

13. Η επηινγή θνξνιόγεζεο κε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηώλ  ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ  (κπινθάθηα, κέρξη 3 

εξγνδόηεο θιπ ) λα είλαη πξναηξεηηθνύ θαη όρη αλαγθαζηηθνύ δηθαίνπ. 

14. ε ζρέζε κε ηελ ππνβνιή ησλ θεηηλώλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ, ζα πξέπεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία λα κεηαθεξζεί 

ζηηο 28/07/2014  από 30/06/2014 θαη λα παξακείλεη γηα όια ηα ππόινηπα έηε ζηαζεξή (κε αλνηθηό ην ζύζηεκα) από 

01/02 θάζε έηνπο (νπζηαζηηθά 2 κήλεο απέκεηλαλ κέρξη ηελ νξηζηηθή πξνζεζκία θαη αθόκε ππάξρνπλ εθθξεκόηεηεο). 

Άιισζηε ε εκεξνκελία πιεξσκήο ηεο πξώηεο δόζεο ηνπ θόξνπ είλαη ε 31/07/2014. 

15. Σν ΦΠΑ ησλ νηθνδνκηθώλ επηρεηξήζεσλ κε άδεηεο από ην 2006 πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε θόζηνο θαη όρη λα ραζεί κέζα 

από ηηο δηαδηθαζίεο απηνπαξάδνζεο, νη νπνίεο κεηαθέξζεθαλ γηα 31/12/2014. Η νηθνδνκή έρεη ππνθέξεη θαη ππνθέξεη 

πνιιά αθόκε, γηα λα αληέμεη θαη ηέηνην θόζηνο πιεξσκήο πνζώλ ΦΠΑ κέζα από ην ηξηθ ηεο απηνπαξάδνζεο γηα δεύηεξε 

θνξά.  

16. Δίλαη απαξαίηεηε ε δηεπθξίληζε, - κε απινπνίεζε-, ησλ «λνκηθώλ κέηξσλ» ζηελ δηάηαμε γηα ηελ απόζβεζε ησλ 

επηζθαιώλ απαηηήζεσλ ηνπ 4172/2013 εγθαίξσο γηα λα μέξνπλ νη επηρεηξήζεηο πσο ζα ελεξγήζνπλ κέρξη ηέινο ηνπ 

έηνπο. 

17. ε αληηδηαζηνιή κε ηελ απζηεξή δηαδηθαζία επηβνιήο πνηλώλ, έρνπκε πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία κηαο πξσηνβάζκηαο 

πκβνπιεπηηθήο Τπεξεζίαο πνπ ζα αζθεί πξνιεπηηθό έιεγρν παξέρνληαο πξνηάζεηο, δηεμόδνπο, ιύζεηο ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη όρη πνηλέο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο (απηόο ν ξόινο κπνξεί λα απνδνζεί ζε λέεο δνκέο 

ζπκβνπιεπηηθήο, θνηλσληθνύο εηαίξνπο κέζσ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ).  

18. Δλαξκόληζε ηεο θνξνιόγεζεο ησλ πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (ΟΔ, ΔΔ) κε δηπινγξαθηθά βηβιία  γηα ην 2014 δηόηη κε ηελ 

ππνρξεσηηθή δηαλνκή θνξνινγνύληαη κε 33% ζπληειεζηή έλαληη ησλ ινηπώλ επηρεηξήζεσλ ΙΚΔ, ΔΠΔ, ΑΔ. Η αδηθία απηή 

πξέπεη λα δηνξζσζεί. 

ΣΑ ΠΑΡΑΓΟΞΑ ΣΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ 

Θα επηζπκνύζακε λα ελεκεξώζνπκε ηελ εγεζία ηνπ ΤΠΟΙΚ, όηη εθηόο ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ πνπ ρξήδνπλ λνκνζεηηθήο 

ζεξαπείαο, πθίζηαληαη αθόκε θαη ζήκεξα παξάδνμεο πηπρέο δηαηάμεσλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη δεκνζηόηεηα θαη δεκηνπξγνύλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο εθνξίεο θαη ηνπο πνιίηεο. πγθεθξηκέλα: 

- Σα πξόζηηκα ησλ 100€ γηα εθπξόζεζκε κεηαβνιή ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηζρύνπλ αθόκε θαη γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο κεηαβνιήο ηαπηόηεηαο αιιά θαη ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ 

- Άλεξγνη νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο θαη θαηάξηηζεο θαινύληαη λα ιάβνπλ ηηο εηζνδεκαηηθέο 

εληζρύζεηο κε ΑΠΤ ή ΑΔΓ θαη θνξνινγνύληαη ζηελ θιίκαθα ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ 

- Οη ηόθνη θαηαζέζεσλ δελ θαηαλέκνληαη ηζόπνζα ζε ινγαξηαζκνύο ζπλδηθαηνύρσλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη 

πξνβιήκαηα ζπλελλόεζεο θαη ηεθκήξηα απνθιεηζηηθνύ δηθαηώκαηνο (ν θνξνινγνύκελνο λα ηα ζεσξεί όια δηθά ηνπ). 

Πξνηείλεηαη ε θαηαλνκή βάζεη ζπλαίλεζεο ησλ δηθαηνύρσλ. Επίζεο, εηδηθά γηα ηα πνιύ κηθξά πνζά (έσο 250€), 

πξνηείλνπκε λα απαιιαρζνύλ ηα λνηθνθπξηά από ηε δήισζε ηνπο. 



ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

Οη ζέζεηο ηεο ΓΔΒΔΔ γηα γεληθόηεξα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ θνξνινγηθώλ ζεκάησλ θαη δελ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηνπο 

πξνζθάησο ςεθηζζέληεο λόκνπο είλαη νη εμήο: 

 Η πξνσζνύκελε δηάηαμε γηα ην ζπκςεθηζκό νθεηιώλ θαη ΦΠΑ κεηαμύ ηδησηώλ, επηρεηξήζεσλ, πνιηηείαο θαη ΝΠΙΔ 

ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη θαη λα εθαξκνζηεί άκεζα. Η αθαίξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξύζκηζεο από ην πξόζθαηα 

ςεθηζζέλ πνιπλνκνζρέδην απνγνήηεπζε ηελ αγνξά, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο εκπόξνπο. Ωζηόζν, ην ζύζηεκα πνπ 

εμαγγέιζεθε έρεη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο σο πξνο ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμύ ηδησηώλ. 

Απαηηείηαη πξνζεθηηθή δηαβνύιεπζε γηα λα πξνρσξήζεη ε δηεπζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. Δπαλαθέξνπκε 

ηελ παιηά πξόηαζε ηεο ΓΔΒΔΔ γηα εμόθιεζε ηνπ ΦΠΑ ησλ ηηκνινγίσλ ηδησηώλ θαη δεκνζίνπ εληόο κελόο από ηελ 

έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνύ. Πξαθηηθά, είλαη πην βηώζηκε θαη απνηειεζκαηηθή ιύζε. 

 Δλαιιαθηηθά κε ηελ παξαπάλσ πξόηαζε ζρεηηθά κε ηηο νθεηιέο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, πξνηείλνπκε έλα 

ζύζηεκα ζπκςεθηζκνύ ησλ νθεηιώλ απηώλ. πγθεθξηκέλα, γηα θάζε νθεηιή ηνπ Γεκνζίνπ, απηό ζα κπνξεί λα εθδίδεη 

ειεθηξνληθή πιεξσκή, ε νπνία ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο κέζν πιεξσκήο (νηνλεί ρξήκα) γηα ηηο νθεηιέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο αξρέο. 

 Η πάγηα ξύζκηζε γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ θνξνινγηθώλ ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηεί ζε πεξηζζόηεξεο 

δόζεηο (από 12 ζε 100) ώζηε λα θαιύπηεη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ λνηθνθπξηώλ θαη επαγγεικαηηώλ θαη λα εληζρύζεη 

ζηαδηαθά ηα θνξνινγηθά έζνδα. Άιισζηε, ε ξύζκηζε ησλ 48 δόζεσλ πνπ αθνξνύζε πξνεγνύκελεο νθεηιέο δε 

ιεηηνύξγεζε απνηειεζκαηηθά. 

 Η εηζαγσγή ελαιιαθηηθνύ πξναηξεηηθνύ ζπζηήκαηνο θνξνιόγεζεο κηθξώλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ην ύςνο ηδίξνπ 

ζα πξέπεη λα λνκνζεηεζεί θαη λα εθαξκνζηεί από ην 2015. Σν δηνηθεηηθό θόζηνο ειέγρνπ γηα ηηο θνξνινγηθέο αξρέο αιιά 

θαη ην πςειό θόζηνο ζπκκόξθσζεο γηα κηθξή επηρείξεζε δελ αληηζηαζκίδεηαη από ηα ρακειά πξνζδνθώκελα 

θνξνινγηθά νθέιε. Παξακέλεη αζαθέο ζηηο εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο ην όξην ηνπ ηδίξνπ θαη ν ζπληειεζηήο 

θνξνιόγεζεο. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ππάξμεη δηαβνύιεπζε γηα ηελ δηάηαμε απηή.  

 Δπαλαθνξά ηνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ θαη κείσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή ηνπ 26% . Δίλαη άδηθν λα επηβάιιεηαη 

θόξνο ζε πνιύ ρακειά εηζνδήκαηα ή αθόκα θαη κεδεληθά κέζσ θνξνιόγεζεο κε 26 % ησλ πνζώλ ησλ ηεθκεξίσλ. 

Δπηπιένλ ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο 26% από ην πξώην επξώ δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζώξην αλάπηπμεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη επνκέλσο ηόλσζεο ηεο απαζρόιεζεο. εκεηώλεηαη όηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ Γ΄ 

θαηεγνξίαο βηβιία ν ζπλνιηθόο θόξνο αλέξρεηαη ζην 33% κεζνζηαζκηθά (26% & 10% ζηε δηαλνκή). 

 Επαλαθνξά ηνπ αθνξνιόγεηνπ απνζεκαηηθνύ γηα ηηο παξαγσγηθέο ΜΜΕ, κε ηελ πξνϋπόζεζε επαλεπέλδπζεο 

κέξνπο ησλ θεξδώλ θαη αύμεζεο ζέζεσλ απαζρόιεζεο. Απνηειεί κηα πνιύ ζεκαληηθή ελαιιαθηηθή πεγή 

ρξεκαηνδόηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. ηελ πξόζθαηε ζπλάληεζε κε Task Force θαη ΔΔΣ αλαδείρηεθε ε 

ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ ηόλσζε ησλ ηδησηηθώλ επελδύζεσλ. ην πιαίζην απηήο ηεο δηάζηαζεο 

έηπρε γεληθήο απνδνρήο ε παξαπάλσ πξόηαζε ηεο ΓΔΒΔΔ από όινπο ηνπο ζπλνκηιεηέο. 

 Καηάξγεζε ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο. ήκεξα θεξδνθόξεο θαη κε επηρεηξήζεηο, επαγγεικαηίεο κε ειάρηζηνπο ηδίξνπο 

ή κε πςειά εηζνδήκαηα επηβαξύλνληαη κε ηζόπνζν αληίζηξνθα πξννδεπηηθό ηέινο επηηεδεύκαηνο. 



 Αλαπξνζαξκνγή ππνινγηζκνύ ηνπ ΕΝΦΙΑ, ιακβάλνληαο ππόςε ηε λέα θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ αγνξά  

ησλ αθηλήησλ (λέεο ρακειόηεξεο αμίεο) αιιά θαη ηελ ύπαξμε δαλεηαθήο επηβάξπλζεο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα εθπίπηεη έλα πνζό ηνπ θόξνπ από ην θόξν αθηλήησλ (ηζνδύλακν κέηξν: ηέινο επί ηνπ επηηνθίνπ γηα πξώηε 

θαηνηθία θαη επαγγεικαηηθή ζηέγε). Θα πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζζνύλ νη αληηθεηκεληθέο ή λα ππάξμεη λέν ζύζηεκα 

ππνινγηζκνύ. 

 Αλαπξνζαξκνγή ηνπ θόξνπ γηα ηε κεηαβίβαζε επηρεηξήζεσλ κεηαμύ ζπγγελώλ α’ βαζκνύ γηα ιόγνπο 

ζπληαμηνδόηεζεο. Να ηεζεί αθνξνιόγεην πνζό ύςνπο έσο 200,000€. ήκεξα πνιινί επηρεηξεκαηίεο είλαη 

εγθισβηζκέλνη, δελ πιεξώλνπλ εηζθνξέο, δελ κπνξνύλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ εμ αηηίαο απηνύ ηνπ ζηξεβινύ θαζεζηώηνο. 

Παξάιιεια, λένη επηρεηξεκαηίεο απνηξέπνληαη από ηελ αλάιεςε ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο.  

 Μεζνπξόζεζκα, ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαζνιηθή ζηαδηαθή κείσζε ησλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ (έζησ θαη 1%). Σν 

παξάδεηγκα ηεο κείσζεο ζην ΦΠΑ εζηίαζεο απέδεημε όηη ρακειόηεξνη ζπληειεζηέο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ θαιύηεξα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (ζε αληίζεζε κε ηελ εμίζσζε ζην θόξν πεηξειαίνπ). 

 Παξάιιεια, πξνηείλεηαη ε άκεζε θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ θαη ζηελ εκπέδσζε ηεο ζεζκηθήο εκπηζηνζύλεο κεηαμύ επηρεηξήζεσλ, 

ινγηζηηθώλ γξαθείσλ θαη θνξνινγηθώλ αξρώλ. εκαληηθό επίζεο ζέκα είλαη θαη ε νινθιήξσζε ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ 

Λνγηζηώλ Φνξνηερληθώλ κέζα από απιέο δηαδηθαζίεο νπζίαο. 

 Δηδηθόηεξα, αλαθνξηθά κε ηηο ζεηζκόπιεθηεο πεξηνρέο ηεο Κεθαινληάο, πξνηείλνπκε ηε δηαγξαθή ηξερνπζώλ νθεηιώλ 

(1ν εμάκελν) θαη ηελ άκεζε απνδεκίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Παιηθήο ιόγσ ησλ ζεκαληηθώλ θαηαζηξνθώλ πνπ έρνπλ 

ππνζηεί ζε πάγηα θαη εκπνξεύκαηα.   

ε ζεζκηθό επίπεδν, ε ΓΔΒΔΔ ηνλίδεη όηη ζα πξέπεη λα επαλεθθηλήζεη άκεζα ε δηαδηθαζία δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο γηα θάζε 

θνξνινγηθό θαη άιιν λνκνζρέδην ην νπνίν θαηαηίζεηαη πξνο ςήθηζε.  Η απνθαηάζηαζε ησλ ζεζκώλ πεγαίλεη παξάιιεια κε ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ αγνξώλ θαη ηελ απαιιαγή από ηα κλεκνληαθά πξναπαηηνύκελα. Θα πξέπεη λα 

εθαξκνζηνύλ άκεζα κειέηεο επηπηώζεσλ γηα ηε  ζπλνιηθή νηθνλνκία θαη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο από ηελ εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ λόκσλ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, ε ΔΛΣΑΣ ζα πξέπεη λα αλαβαζκίζεη ην ξόιν ηεο σο πξνο ηελ ζηαηηζηηθή 

θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνύ θαη άιισλ κεγεζώλ ησλ επηρεηξήζεσλ αλά θαηεγνξία (κέγεζνο, ειηθία, λνκηθή κνξθή) θαη αλά θιάδν 

δξαζηεξηόηεηαο.  

Σνλίδνπκε επίζεο όηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε παξαγσγή κέηξσλ πνιηηηθήο είλαη απαξαίηεηε ε δηαξθήο δηαβνύιεπζε κεηαμύ 

ηνπ Τπνπξγείνπ, ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη παξαγσγηθώλ θνξέσλ ώζηε λα πξνιακβάλνληαη αζηνρίεο θαη λα πξνσζνύληαη 

δηθαηόηεξεο θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο ιύζεηο. 

 


