
Υπόκλεκα ΓΣΔΒΔΔ ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο θαη θώδηθα θνξνινγηθώλ 

δηαδηθαζηώλ ζην Σρέδην λόκνπ «Κπβεξλεηηθό Σπκβνύιην Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνύ Φξένπο, Διιεληθό Δπελδπηηθό 

Τακείν, Αμηνπνίεζε Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Υπόκλεκα έζηεηιε ε ΓΣΔΒΔΔ πξνο ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θ. Ι. Σηνπξλάξα, ηνλ Υπνπξγό Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θ. Κ. Φαηδεδάθε, ηα πνιηηηθά θόκκαηα θαη ηνπο Βνπιεπηέο αλαθνξηθά κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνύλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο θαη ηνλ θώδηθα θνξνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

Αλαιπηηθά ην Υπόκλεκα αλαθέξεη: 

«Σην λνκνζρέδην πνπ θαηέζεζε κε ηε κνξθή θαη’ επείγνληνο ε Κπβέξλεζε πνπ αθνξά ηνπο 

πιεηζηεξηαζκνύο θαη ηε δεκηνπξγία Σπκβνπιίνπ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Φξένπο, έρνπλ εκθηινρσξήζεη δηαηάμεηο 

πνπ αθνξνύλ αιιαγέο ζηνλ Κώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνύλ κηα λέα ζεηξά 

θνξνινγηθώλ ξπζκίζεσλ πνπ επηβαξύλνπλ ππέξκεηξα ηηο επηρεηξήζεηο θαη δηακνξθώλνπλ έλα ηνπίν 

θνξνινγηθήο ηξνκνθξάηεζεο. Δπίζεο ζην λνκνζρέδην γηα ηνλ εληαίν θόξν αθηλήησλ («Δληαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο 

Αθηλήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο») θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΚΦΓ θαη ΚΦΑΣ έρνπλ ζσξεπζεί κηα ζεηξά από 

ξπζκίζεηο θαη ηξνπνινγίεο πνπ πξαγκαηηθά αθπξώλνπλ θάζε έλλνηα εθζπγρξνληζκνύ ησλ θνξνινγηθώλ 

δηαδηθαζηώλ.  Παξά ηηο δηαθεξύμεηο πεξί ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηέηνηνπ είδνπο ξπζκίζεηο πιήηηνπλ 

ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαζώο κεηαβάιινπλ γηα πνιινζηή θνξά ην θνξνινγηθό πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγνύλ 

νη επηρεηξήζεηο επί ην ρείξνλ,  αιιά θαη ζπκπηέδνπλ ππέξκεηξα ηηο ππεξρξεσκέλεο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα ηηο 

κηθξέο πνπ πξνζπαζνύλ λα επηβηώζνπλ κέζα ζηελ θξίζε. Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο δεκηνπξγνύλ ηεξάζηηα 

θόζηε ζπκκόξθσζεο ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη απαμηώλνπλ θάζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζπλαθώλ 

επαγγεικάησλ πνπ εμππεξεηνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο (ινγηζηέο, θνξνηερληθνύο)».  

 

Σε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ηηο δηαηάμεηο 7 θαη 8 ηνπ θαηαηεζέληνο λνκνζρεδίνπ 

«Κπβεξλεηηθό Σπκβνύιην Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνύ Φξένπο, Διιεληθό Δπελδπηηθό Τακείν, Αμηνπνίεζε Ιδησηηθήο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

Α1. Με βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο (άξζξν 7, παξ. 6, εδάθην 1) πνπ ζα ηζρύζνπλ από ηηο αξρέο ηνπ 2014, από ηε 

ζηηγκή πνπ νπνηνδήπνηε πνζό θόξνπ θαηαζηεί ιεμηπξόζεζκν ρξένο ζηελ Δθνξία ζα επηβαξύλεηαη κε ηόθνπο. Τν 

επηηόθην νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.Γ. Γεκνζίσλ Δζόδσλ. 

 Σηελ πεξίπησζε πνπ παξέιζνπλ δύν κήλεο από ηελ εκέξα πνπ έγηλε ιεμηπξόζεζκν ην ρξένο, ηόηε ν νθεηιέηεο 

ζα θιεζεί λα πιεξώζεη θαη πξόζηηκν 10% επί ηνπ ρξένπο πνπ δελ θαηέβαιε εκπξόζεζκα (Άξζξν 7, παξ. 6, 

εδάθην 1). Μεηά από έλα έηνο ην πξόζηηκν δηπιαζηάδεηαη θαη γίλεηαη 20% επί ηνπ πνζνύ πνπ νθείιεηαη, θαη κεηά 

από δύν ρξόληα 30%. 

Η ΓΣΕΒΕΕ ζεωξεί όηη ην επηηόθην ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ηερληθά θαη επηζηεκνληθά κε βάζε ηηο 

εμειίμεηο ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά. Δπίζεο, ε δηπιή επηβνιή ηόθνπ θαη πξνζηίκνπ παξαβηάδεη θάζε έλλνηα νξζήο 

ινγηζηηθήο πξαθηηθήο θαη θνξνινγηθήο πνηλήο. Η δηάηαμε είλαη εμσπξαγκαηηθή. 
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- Σην άξζξν 7, παξ. 7, εδάθην 2, αλαθέξεηαη όηη δελ απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε ηεο αηνκηθήο 

εηδνπνίεζεο ππεξεκεξίαο γηα ηελ επηβνιή θαηάζρεζεο ζηηο πεξηπηώζεηο θαηάζρεζεο ρξεκάησλ ή ρξεκαηηθώλ 

απαηηήζεσλ ζηα ρέξηα ηνπ ππόρξενπ ή ηξίηνπ. Μνλαδηθό ζεηηθό ζεκείν  είλαη όηη ν νθεηιέηεο κπνξεί                         

λα ππνδείμεη απηνβνύισο ην ρξένο πνπ επηζπκεί λα πηζησζεί (παξάγξαθνο 4, άξζξν 7). 

Η ΓΣΔΒΔΔ επηζεκαίλεη όηη ε δηάηαμε απηή θαηαθέξεηαη ελαληίνλ θάζε έλλνηαο θνηλωληθήο 

ζύκβαζεο θαη δίθαηεο νξγάλωζεο ηεο πνιηηείαο, ελώ κεγάινο είλαη ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρεη ην εγρώξην 

ηξαπεδηθό ζύζηεκα λα απνθνπεί από ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, εμ αηηίαο ηεο ζσξείαο ξπζκίζεσλ πνπ 

αθνξνύλ θαηαζρέζεηο θαηαζέζεσλ, αθόκε θαη όηαλ πξννξίδνληαη απηέο γηα ηξέρνπζεο δαπάλεο επηρεηξεκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο.    

Α2. Δπηπξόζζεηα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, έρνπλ θαηαηεζεί πξνο ςήθηζε ζην λνκνζρέδην 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ αιιαγέο ηνπ Ν. 4174/ 2013 ΚΦΓ («Δληαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»), κόιηο 6 κήλεο πξηλ από ηελ πξνεγνύκελε ςήθηζή ηνπ. Η ΓΣΔΒΔΔ δηαπηζηώλεη όηη αληί λα 

δηεπζεηεζνύλ νξηζκέλεο πξνβιεκαηηθέο πηπρέο ηνπ ΚΦ Γηαδηθαζηώλ, πξνζηίζεληαη λέεο ξπζκίζεηο πνπ 

δεκηνπξγνύλ αλππέξβιεηα εκπόδηα ζηε δηαδηθαζία θνξνινγηθνύ ειέγρνπ θαη ζπκκόξθσζεο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε: 

- Γηαηήξεζε ησλ πξνζηίκσλ ησλ 1000€ γηα ηππηθέο παξαβάζεηο ηνπ θώδηθα 

- Οη πνηληθέο θπξώζεηο ζπλερίδνπλ λα ηζρύνπλ, αθόκα θαη όηαλ επέιζεη ζπκβηβαζκόο. Ο ζπκβηβαζκόο 

ζα πξέπεη απηόκαηα λα αλαζηέιιεη θάζε πνηληθή δηαδηθαζία, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο ζνβαξήο 

θνξνδηαθπγήο (π.ρ. πιαζηά ηηκνιόγηα). 

- Γηαηήξεζε ηνπ θόξνπ 26% ζηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο/ θαηάξγεζε αθνξνινγήηνπ 

- Δπηβνιή πξνζηίκνπ από 100- 1000€ γηα ηελ ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθώλ δειώζεσλ ΦΠΑ 

- Γπλαηόηεηα δηελέξγεηαο επηηόπηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ζηηο θαηνηθίεο πνπ έρνπλ δεισζεί σο ρώξνη 

άζθεζεο επαγγέικαηνο ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. 

- Απάιεηςε ηεο δηάηαμεο πνπ πξνέβιεπε κεδεληζκό ηνπ πξνζηίκνπ ζε παξαιήπηε εηθνληθώλ ηηκνινγίσλ, 

ν νπνίνο έρεη απνδείμεη όηη ελήξγεζε κε θαιή πίζηε θαη έρεη απνδεδεηγκέλα θάλεη θαηαβνιέο γηα ηελ 

επίκαρε δαπάλε. 

 

Η ΓΣΔΒΔΔ πξνηείλεη : 

- Τελ άκεζε απόζπξζε όισλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ππέξνγθα πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο γηα 

δηνξζσηηθή ππνβνιή ΦΠΑ  όπσο επίζεο θαη ηελ θαηάξγεζε πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο 4174/2013 γηα ηα 

πξόζηηκα ηππηθώλ παξαβάζεσλ (άξζξν 54). 

- Τελ απόζπξζε δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ επλντθόηεξε κεηαρείξηζε παξαιεπηώλ εηθνληθώλ ηηκνινγίσλ 

εθόζνλ απνδεηθλύεηαη ε θαιή πίζηε θαη ε κε θαηαδνιίεπζε. 

- Τελ απόζπξζε ηξνκν-ξπζκίζεσλ γηα θαηαζρέζεηο ρξεκάησλ θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ρσξίο 

εηδνπνίεζε, όπσο θαη γηα ηελ απξνεηδνπνίεηε είζνδν ζε θαηνηθίεο. 

- Τελ ππαγσγή ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικάησλ ζην εληαίν ζπληειεζηή θνξνιόγεζεο εηζνδεκάησλ (κε 

δηαβάζκηζε αθνξνιόγεηνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο κηζζσηνύο) 
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- Τελ επαλαθνξά κεηαβαηηθώλ δηαηάμεσλ γηα ηε ξύζκηζε νθεηιώλ θαη πξνζηίκσλ γηα όζνπο βξίζθνληαη 

ζε δηαδηθαζία ξύζκηζεο ησλ νθεηιώλ (λα κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ αηηήζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ.6, αξζ. 66 Ν. 4174/26-7-2013 έσο ηελ 31-1-2014) 

 

Β. Ειιεληθό Επελδπηηθό Τακείν 

Με ηα άξζξα 3-6 ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ κε ηίηιν «Κςβεπνηηικό Σςμβούλιο Διασείπιζηρ Ιδιωηικού Φπέοςρ - 

Ελληνικό Επενδςηικό Ταμείο - Αξιοποίηζη Ιδιωηικήρ Πεπιοςζίαρ και άλλερ καηεπείγοςζερ διαηάξειρ» 

πεξηγξάθεηαη ε πξόζεζε ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ λα ζπζηήζεη Δπελδπηηθό θαη Αλαπηπμηαθό Τακείν κε ηελ 

επσλπκία «Διιεληθό Δπελδπηηθό Τακείν» (Institute for Growth in Greece), κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ νπνίνπ 

ζα είλαη θαη ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ). Αλ θαη πάγην αίηεκα ηεο ΓΣΔΒΔΔ, αθόκα 

θαη ζηελ πξν θξίζεο επνρή, είλαη ε βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ ρξεκαηνδόηεζεο ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία 

απνηειεί ρξόλην πξόβιεκα ησλ ΜΜΔ, εληεηλόκελν εληππσζηαθά ελ κέζσ θξίζεο, ζέηνπκε ηνπο αθόινπζνπο 

πξνβιεκαηηζκνύο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα πξνβιεπόκελα ζηα ελ ιόγσ άξζξα. 

 

1. Βαζηθόηεξνο όισλ ησλ πξνβιεκαηηζκώλ καο είλαη ην γεγνλόο όηη κε 3 άξζξα ζην παξόλ ζρέδην 

λόκνπ εθθξάδεηαη απιή πξόζεζε ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ γηα ζύζηαζε θάπνηα ζηηγκή, ζε 

θάπνην θξάηνο κέινο έλα Διιεληθό Δπελδπηηθό Τακείν. Θεσξνύκε όηη ζα πξέπεη λα απνζπξζνύλ 

ηα ελ ιόγσ άξζξα θαη λα έξζεη ζην Κνηλνβνύιην ζρέδην λόκνπ κε θαλνληθή ζύζηαζε θαη κε 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα έλα ηόζν ζεκαληηθό δήηεκα.  

2. Η ηδξπηηθή έδξα ηνπ Τακείνπ αλαθέξεηαη όηη ζα είλαη ζην Λνπμεκβνύξγν ή ζε άιιν θξάηνο κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Θεσξνύκε όηη έλα Διιεληθό Δπελδπηηθό Τακείν, κε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, ζα έπξεπε λα έρεη έδξα ηελ Διιάδα. Τα επηρεηξήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ 

αηηηνινγηθή έθζεζε πεξί επειημίαο θαη δηεζλώλ πξνηύπσλ θξίλνληαη έσια, ηνπιάρηζηνλ 

αλαθνξηθά κε ην βάζνο ηεο ηεθκεξίσζεο ελόο ηόζν ζεκαληηθνύ δεηήκαηνο όπσο ε θαηαζηαηηθή 

έδξα. 

3. Αλαθνξηθά κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, ζεσξνύκε όηη 

a. ην Τακείν, ην νπνίν ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαη κε ειιεληθά θεθάιαηα, δελ ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρεη ζε θεθάιαηα επελδπηηθώλ ζπκκεηνρώλ θαη επελδπηηθνύ θηλδύλνπ (άξζξν 3, 

παξ. 2, ζεκείν γ.) 

b. ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε πνζόζησζε ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο κεηαμύ 

ππνδνκώλ θαη ΜΜΔ (άξζξν 3, παξ. 2, ζεκεία α θαη β) 

4. Τν Διιεληθό Γεκόζην ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ απνθιεηζηηθό έιεγρν ηνπ Τακείνπ. Η ζπκκεηνρή ηνπ 

κε πνζνζηό ιηγόηεξν από 50%, δελ εμαζθαιίδεη ηνλ πιήξε έιεγρν. 

5. Πξνβιέπεηαη όηη: «Με κοινή απόθαζη ηων Υποςπγών Οικονομικών και Ανάπηςξηρ και 

Ανηαγωνιζηικόηηηαρ, επιηπέπεηαι η μεηαβίβαζη ηων μεηοσών κςπιόηηηαρ ηος Ελληνικού Δημοζίος 

ζε οποιοδήποηε ππόζωπο και η ολική ή μεπική παπαίηηζη ηος Ελληνικού Δημοζίος ωρ μεηόσος 

ηος Ελληνικού Επενδςηικού Ταμείος από ηα δικαιώμαηα πποηίμηζηρ καηά ηη ζςμμεηοσή ζηιρ 



αςξήζειρ ηος μεηοσικού κεθαλαίος ηος». Η δηαδηθαζία ιήςεο ηέηνησλ απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κέζσ ηεο νινκέιεηαο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ  

 

Σην ζεκείν απηό λα γίλεη μεθάζαξν όηη ηα παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηα αλ πξόθεηηαη πξαγκαηηθά γηα Διιεληθό 

Δπελδπηηθό Τακείν. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζηελ θαιύηεξε ησλ πεξηπηώζεσλ πξόθεηηαη γηα ζπκκεηνρή ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ζε θάπνην Δπξσπατθό Fund.  

 

 

 

 

 


