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Προτάςεισ τησ ΓΕΕ για τη
μεταρρύθμιςη του φορολογικού
ςυςτήματοσ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΜΟΤ

Η ΓΕΕ, ςτο πλαύςιο του κοινωνικού διαλόγου για τη μεταρρύθμιςη του
φορολογικού ςυςτόματοσ και τησ τρϋχουςασ δημοςιονομικόσ κρύςησ, καταθϋτει
τισ προτϊςεισ τησ για τη διαμόρφωςη ενόσ προοδευτικού, δύκαιου και
αναπτυξιακού φορολογικού ςυςτόματοσ, με αποκλειςτικό ςτόχο την προϊςπιςη
και την εξυπηρϋτηςη των οικονομικών ςυμφερόντων των μιςθωτών και των
ςυνταξιούχων, καθώσ και την ενύςχυςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ.
Διαπιςτώςεισ επί του ιςχύοντοσ ςυςτήματοσ – Θεμελιακοί ςτόχοι τησ
μεταρρύθμιςησ
Σο φορολογικό ςύςτημα τησ χώρασ μασ χρειϊζεται ριζικό μεταρρύθμιςη ώςτε
να αποτελϋςει ςημαντικό εργαλεύο δημοςιονομικόσ και αναδιανεμητικόσ
πολιτικόσ, και να ενιςχυθεύ ο αναπτυξιακόσ και κοινωνικόσ ρόλοσ του. Η
ςημερινό δομό του ϋχει καταςτόςει τουσ μιςθωτούσ και τουσ ςυνταξιούχουσ
βαςικϊ φορολογικϊ υποζύγια, υπονομεύοντασ την κοινωνικό ςυνοχό. Η ϊδικη
και ϊνιςη κατανομό του φορολογικού βϊρουσ ενιςχύει τουσ πρωτογενεύσ
μηχανιςμούσ ϊνιςησ κατανομόσ τουσ ειςοδόματοσ και διευρύνει την οικονομικό
και κοινωνικό ανιςότητα ςτη χώρα μασ ςε βϊροσ των εργαζομϋνων και των
ςυνταξιούχων.
Αναλύοντασ τισ ςτατιςτικϋσ που αφορούν τη φορολογύα και το φορολογικό
ςύςτημα ςτην Ελλϊδα, καταλόγουμε ςτισ εξόσ ςημαντικϋσ διαπιςτώςεισ:
α) Σα φορολογικϊ ϋςοδα ωσ ποςοςτό (%) του ΑΕΠ ςημειώνουν αξιοςημεύωτη
μεύωςη, ενώ υπολεύπονται του αντύςτοιχου μϋςου όρου τησ Ευρωπαώκόσ
Ένωςησ (ΕΕ). Εύναι εντυπωςιακό το γεγονόσ ότι το ποςοςτό των ϊμεςων και
των ϋμμεςων φόρων ςτο ΑΕΠ το 2008 όταν από τα χαμηλότερα ςτην ΕΕ. Οι
ςτατιςτικϋσ αυτϋσ αποτυπώνουν ότι η πραγματικό αιτύα τησ δημοςιονομικόσ
ανιςορροπύασ και των ελλειμμϊτων ςτην Ελλϊδα βρύςκεται ςτο ςκϋλοσ των
εςόδων και όχι των δαπανών, όπωσ ιςχυρύζονται ςυντηρητικϋσ και
νεοφιλελεύθερεσ φωνϋσ ςτο εςωτερικό τησ χώρασ και ςτουσ κύκλουσ τησ ΕΕ. Η
διαπύςτωςη αυτό δεν ςυνεπϊγεται ςε καμύα περύπτωςη ότι δεν πρϋπει να
υπϊρξει μεύωςη τησ ςπατϊλησ και δημόςιοσ προβληματιςμόσ ωσ προσ το ύψοσ
και κυρύωσ τη διϊρθρωςη και την αποτελεςματικότητα των δημόςιων δαπανών,
καθώσ και ωσ προσ τη ςυμβολό τουσ ςτην οικονομικό και κοινωνικό ανϊπτυξη
τησ χώρασ.
β) Η διϊρθρωςη των φορολογικών εςόδων αποκαλύπτει ότι οι ϋμμεςοι φόροι
εξακολουθούν να αποτελούν τη βαςικό πηγό των δημόςιων εςόδων. Σα ϋςοδα
από τουσ ϊμεςουσ φόρουσ ωσ ποςοςτό (%) του ΑΕΠ εύναι από τα χαμηλότερα
ςτην ΕΕ, ενώ αξιοςημεύωτη εύναι η διεύρυνςη τησ διαφορϊσ με τον μϋςο όρο τησ
ΕΕ. Η ανιςορροπύα αυτό αποτελεύ ςτύγμα για την προοδευτικότητα του
ελληνικού φορολογικού ςυςτόματοσ. Ειδικότερα, από την επεξεργαςύα των
ςτατιςτικών ςτοιχεύων που αφορούν τουσ ϊμεςουσ και τουσ ϋμμεςουσ φόρουσ
προκύπτουν τα εξόσ: οι ϊμεςοι φόροι ςτην Ελλϊδα αντιςτοιχούςαν ςτο 8% του
ΑΕΠ το 2004 και ςτο 7,7 % του ΑΕΠ το 2008, ενώ ςτην ΕΕ-15 όταν 11,3% κι
12,2% αντύςτοιχα. Οι ϋμμεςοι φόροι ςτην Ελλϊδα όταν 11, 6% του ΑΕΠ το 2004
και 12,3% το 2008, ενώ ςτην ΕΕ-15 όταν 13,2% και 13% αντύςτοιχα. Οι ϋμμεςοι
φόροι ςτην Ελλϊδα ωσ ποςοςτό του ςυνόλου των ϊμεςων και ϋμμεςων φόρων
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από 59,2% το 2004 αυξόθηκαν ςε 61,8% το 2008, ενώ ςτην ΕΕ-15 μειώθηκαν
από 53,9% το 2004 ςε 51,6% το 2008. Η μεύωςη τησ ϋμμεςησ φορολογύασ και η
αύξηςη τησ ϊμεςησ αποτελεύ πϊγιο και διαχρονικό αύτημα του ςυνδικαλιςτικού
και εργατικού κινόματοσ και βρύςκεται ςτο επύκεντρο των θϋςεων και των
διεκδικόςεων τησ ΓΕΕ για δικαιότερο φορολογικό ςύςτημα.
γ) Η ανϊλυςη τησ διϊρθρωςησ τησ ϊμεςησ φορολογύασ επύςησ αποκαλύπτει το
μεγϊλο ϋλλειμμα δικαιοςύνησ του φορολογικού ςυςτόματοσ, καθώσ επύςησ και
τισ πραγματικϋσ διαρθρωτικϋσ αιτύεσ τησ εύθραυςτησ και ελλειμματικόσ
κατϊςταςησ του δημοςιονομικού ςυςτόματοσ τησ οικονομύασ. Σο φορολογικό
βϊροσ που κατανϋμεται ςτα φυςικϊ πρόςωπα εύναι μεγαλύτερο από εκεύνο των
νομικών προςώπων, ενώ το πιο εντυπωςιακό εύναι ότι κατανϋμεται ϊδικα ςε
βϊροσ κυρύωσ των εργαζομϋνων και των μεςαύων ειςοδημϊτων. Πιο
ςυγκεκριμϋνα, η πραγματικό φορολογικό επιβϊρυνςη των επιχειρηματικών
κερδών και των ειςοδημϊτων από κεφϊλαιο μειώθηκε από 19,9% το 2000 ςε
15,9% το 2006. Για τισ μεγϊλεσ επιχειρόςεισ η μεύωςη όταν από 29,9% το 2000
ςε 18,6% το 2006. Αξύζει να ςημειωθεύ ότι ο αντύςτοιχοσ ςυντελεςτόσ
φορολογικόσ επιβϊρυνςησ ςτην ΕΕ-25 το 2006 όταν 28,7%. Αντύθετα, η
πραγματικό φορολογικό επιβϊρυνςη τησ εργαςύασ το 2000 ανερχόταν ςε 34,5%
και το 2006 αυξόθηκε ςε 35,1%, ενώ την ύδια χρονιϊ ςτην ΕΕ-25 το αντύςτοιχο
ποςοςτό όταν 36,4%.
δ) Αν λϊβουμε υπόψη την απουςύα τιμαριθμικόσ προςαρμογόσ των
φορολογικών κλιμακύων και του αφορολόγητου ορύου και ςυνεκτιμόςουμε την
καταβολό των αςφαλιςτικών ειςφορών, τότε φόροι και αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ
απορροφούν μεγϊλο μϋροσ του ειςοδόματοσ των μιςθωτών και ςυρρικνώνουν
την αγοραςτικό ικανότητϊ τουσ, υποβαθμύζοντασ το βιοτικό τουσ επύπεδο χωρύσ
ουςιαςτικό αντύκριςμα, λόγω τησ χαμηλόσ ποιότητασ των δημόςιων αγαθών. Οι
προαναφερόμενεσ ςτατιςτικϋσ διαπιςτώςεισ αποκαλύπτουν επύςησ την
κοινωνικό βϊςη τησ φοροδιαφυγόσ και φοροκλοπόσ που εντοπύζεται ςτισ μη
μιςθωτϋσ ομϊδεσ του πληθυςμού (βιομόχανοι, ϋμποροι, ειςοδηματύεσ, ελεύθεροι
επαγγελματύεσ), οι οπούεσ αποτελούν και την κοινωνικό βϊςη τησ
δημοςιονομικόσ κρύςησ τησ οικονομύασ μασ.

Η ΓΣΕΕ θεωρεί θεμελιακούσ τουσ ακόλουθουσ τρεισ ςτόχουσ για τη μεταρρύθμιςη
του φορολογικού ςυςτόματοσ:
1. Ση διαμόρφωςη ενόσ δύκαιου φορολογικού ςυςτόματοσ. Η ςημερινό
δημοςιονομικό κρύςη αποτυπώνει ςε ςημαντικό βαθμό την αποτυχύα του
φορολογικού ςυςτόματοσ να εύναι δύκαιο. Η παραοικονομύα, η τερϊςτια
φοροδιαφυγό και φοροκλοπό, οι προκλητικϋσ και οικονομικϊ
αναποτελεςματικϋσ φοροαπαλλαγϋσ, η μεγϊλη ανιςότητα ςτη κατανομό
του φορολογικού βϊρουσ, η ϊνιςη ςχϋςη ϊμεςων/ϋμμεςων φόρων
αποτελούν θεμελιακό αιτύα τησ δραματικόσ υςτϋρηςησ των φορολογικών
εςόδων ϋναντι τησ εξϋλιξησ των δαπανών. Η δημοςιονομικό αυτό
ανιςορροπύα αποτελεύ τη βαςικό διαρθρωτικό αιτύα του δημόςιου
ελλεύμματοσ και χρϋουσ. Πρϋπει επύςησ να ςημειωθεύ ότι ςτην περύπτωςη
τησ χώρασ μασ ϋνα δύκαιο φορολογικό ςύςτημα –το οπούο ςυνεπϊγεται
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ςημαντικό αύξηςη των φορολογικών εςόδων– αποτελεύ βαςικό
προώπόθεςη για τη δημιουργύα ςυνθηκών διατηρόςιμησ και κυρύωσ
κοινωνικϊ αποδεκτόσ δημοςιονομικόσ εξυγύανςησ και ςταθερότητασ.
υντηρητικϋσ/νεοφιλελεύθερεσ πολιτικϋσ δημοςιονομικόσ λιτότητασ, που
επικεντρώνονται αποκλειςτικϊ ςτην περικοπό των δημόςιων δαπανών
και ςτερούνται πραγματιςμού, δεν μπορούν να αποκαταςτόςουν τη
δημοςιονομικό ιςορροπύα και θα οδηγόςουν την οικονομύα ςτην επόμενη
δημοςιονομικό κρύςη με τερϊςτιο κοινωνικό κόςτοσ.
2. Η μεταρρύθμιςη του φορολογικού ςυςτόματοσ πρϋπει να ςυμβϊλει ςτη
διαμόρφωςη ςυνθηκών οικονομικήσ μεγέθυνςησ με αύξηςη τησ
απαςχόληςησ. Μόνο τότε θα μπορούμε να ιςχυριςτούμε ότι υπϊρχει
ςυμβολό του φορολογικού ςυςτόματοσ ςτην οικονομικό ανϊπτυξη και
ςτην κοινωνικό ςυνοχό τησ χώρασ.
3. Η φορολογικό αυτό μεταρρύθμιςη εύναι ϋνα από τα τελευταύα ραντεβού
του αςφαλιςτικού ςυςτόματόσ μασ με το μϋλλον. Πιςτεύουμε ότι πρϋπει
να προβλεφθούν, να δημιουργηθούν και να δεςμευτούν φορολογικοί πόροι
για τη χρηματοδότηςη του αςφαλιςτικού ςυςτήματοσ. Πρϋπει ωςτόςο να
γύνει απόλυτα κατανοητό ότι οι πόροι αυτού, που θα μπορούςαν να
χρηματοδοτόςουν ϋνα «Σαμεύο Αλληλεγγύησ Γενεών» (ΣΑΓ), θα ϋχουν
επικουρικό χαρακτήρα. Σο ςυγκεκριμϋνο Σαμεύο θα πρϋπει να παραμεύνει
«κλειδωμϋνο» και να ανούξει μόνο όταν το αςφαλιςτικό ςύςτημα βρεθεύ
ςε οικονομικό αδιϋξοδο. Εκτιμούμε ότι ο ςτόχοσ αυτόσ εύναι
δημοςιονομικϊ εφικτόσ και κοινωνικϊ αναγκαύοσ· μπορεύ δε να
επιτευχθεύ αν η μεταρρύθμιςη του φορολογικού ςυςτόματοσ ςυμβϊλει με
απλότητα και αποτελεςματικότητα ςτην επύτευξη των ςτόχων τησ
κοινωνικόσ δικαιοςύνησ και τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ.

Οι προτάςεισ τησ ΓΕΕ
Πιςτεύουμε ότι το νϋο φορολογικό ςύςτημα πρϋπει να εύναι δίκαιο, απλό,
ςταθερό, αποτελεςματικό, αξιόπιςτο και διάφανο. Σα δομικϊ αυτϊ
χαρακτηριςτικϊ ςε ςυνδυαςμό με την καλλιϋργεια φορολογικόσ ςυνεύδηςησ
ςτουσ φορολογούμενουσ πολύτεσ μπορούν να οδηγόςουν ςε ϋνα ςύγχρονο
φορολογικό ςύςτημα το οπούο θα αποτελεύ βαςικό πυλώνα τησ οικονομικόσ και
κοινωνικόσ ανϊπτυξησ τησ χώρασ μασ. Η απουςύα φορολογικόσ ςυνεύδηςησ που
παρατηρεύται ςόμερα ςτουσ πολύτεσ ςε ςημαντικό βαθμό προςδιορύζεται από
την αναξιοπιςτύα, την αφερεγγυότητα και την αδιαφϊνεια του πολιτικού
ςυςτόματοσ, την ϋλλειψη εμπιςτοςύνησ των πολιτών ςτη διαχεύριςη του
δημόςιου χρόματοσ (που κϊθε ϊλλο παρϊ, γύνεται με κριτόριο την εξυπηρϋτηςη
του δημόςιου ςυμφϋροντοσ). Υαινόμενα ςπατϊλησ, διαφθορϊσ, αδιαφανούσ
διαχεύριςησ, ευνοώκόσ μεταχεύριςησ κοινωνικών ομϊδων υπονομεύουν την
εμπιςτοςύνη των πολιτών ςτο φορολογικό ςύςτημα και καθιςτούν τη
φοροδιαφυγό κυρύαρχη κουλτούρα.
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1. Υορολογία ειςοδήματοσ φυςικών προςώπων
Εύναι κοινωνικϊ, δημοκρατικϊ και αναπτυξιακϊ αναγκαύο να ςταματόςουν οι
μιςθωτού και οι ςυνταξιούχοι να αποτελούν τα μόνιμα φορολογικϊ υποζύγια. Η
φορολογικό επιβϊρυνςη θα πρϋπει να αντανακλϊ τη φοροδοτικό ικανότητα των
πολιτών.
το πλαύςιο αυτό γύνονται οι παρακϊτω προτϊςεισ:
Ενιαία, τιμαριθμοποιημένη, προοδευτική φορολογική κλίμακα για όλουσ. Η
τιμαριθμοπούηςη των φορολογικών κλιμακύων και του αφορολόγητου ορύου να
γύνεται ςε ετόςια βϊςη, ώςτε να περιορύζεται η απώλεια ειςοδόματοσ για τουσ
μιςθωτούσ, τουσ ςυνταξιούχουσ και τα μεςαύα ειςοδόματα.
Αφορολόγητο όριο 12.000 € για μιςθωτούσ και ςυνταξιούχουσ χωρίσ ςυλλογή
αποδείξεων. Προτεύνουμε επύςησ να προςδιοριςτεύ ανώτατο αφορολόγητο όριο
για κϊθε οικογϋνεια βϊςει τησ κλύμακασ ιςοδυναμύασ του επιπϋδου διαβύωςησ
που χρηςιμοποιεύται από την Eurostat και την ΕΕ. ύμφωνα με την κλύμακα
αυτό, για κϊθε επιπλϋον ενόλικα (ςτην περύπτωςη μιςθωτών και ςυνταξιούχων
όπου ο ϋνασ εκ των δύο ςυζύγων δεν ϋχει ειςοδόματα) το αφορολόγητο
ειςόδημα θα πρϋπει να αυξηθεύ κατϊ 6.000 €, και για κϊθε επιπλϋον ανόλικο
παιδύ κατϊ 3.600 €. υνεπώσ, το ανώτατο αφορολόγητο όριο, για παρϊδειγμα,
μιασ τετραμελούσ οικογένειασ με δύο ανήλικα παιδιά να είναι 25.200 €.
Για την περύπτωςη των μιςθωτών και των ςυνταξιούχων προτεύνεται η
αναγνώριςη αφορολόγητου με αποδεύξεισ πϋραν του αφορολόγητου ορύου των
12.000 € και μϋχρι του ανώτατου αφορολόγητου ορύου για την κϊθε οικογϋνεια.
Διατυπώνεται επύςησ η ϊποψη όςοι ςυγκεντρώνουν αποδεύξεισ να ϋχουν ωσ
κύνητρο ϋκπτωςη ςτον χρεωςτικό φόρο ειςοδόματοσ που προκύπτει από το
εκκαθαριςτικό ςημεύωμα τησ εφορύασ.
Πρϋπει να ςημειωθεύ ότι δεν πρϋπει ςε καμύα περύπτωςη να εγκλωβιςτεύ η
πολιτικό αντιμετώπιςησ τησ φοροδιαφυγόσ αποκλειςτικϊ ςτη ςυλλογό
αποδεύξεων λιανικόσ ςτον τομϋα των υπηρεςιών. Η δημοςιονομικό κατϊςταςη
τησ χώρασ, η διαμόρφωςη ενόσ πραγματικϊ δύκαιου φορολογικού ςυςτόματοσ
και η ουςιαςτικό αντιμετώπιςη τησ φοροδιαφυγόσ απαιτούν να δούμε όλο το
δϊςοσ και όχι μόνο μερικϊ δϋντρα τησ φοροδιαφυγόσ. Η ςυγκϋντρωςη
αποδεύξεων ωσ μϋτρο αντιμετώπιςησ τησ φοροδιαφυγόσ δοκιμϊςτηκε ςτο
παρελθόν και αποδεύχθηκε περιοριςμϋνησ αποτελεςματικότητασ. Σαυτόχρονα,
εύχε υψηλό γραφειοκρατικό και διαχειριςτικό κόςτοσ. Οι πολύτεσ πολλϋσ φορϋσ
προτιμούν να ϋχουν ϊμεςο όφελοσ από την αποφυγό πληρωμόσ του ΥΠΑ παρϊ
να περιμϋνουν την ϋκπτωςη του φόρου ειςοδόματοσ. Οι γενικϋσ αποδεύξεισ
δαπανών ςε πολλϋσ περιπτώςεισ ϋγιναν αντικεύμενο ςυναλλαγόσ, ενιςχύοντασ
την όλη κουλτούρα διαφθορϊσ ςτη χώρα. Η εκτύμηςό μασ εύναι ότι η
ςυγκϋντρωςη αποδεύξεων μπορεί να ςυμβάλει ςτον περιοριςμό τησ
φοροδιαφυγήσ. Ωςτόςο, για την αντιμετώπιςη του μείζονοσ αυτού προβλήματοσ
του δημοςιονομικού μασ ςυςτήματοσ απαιτούνται ριζικέσ τομέσ τισ οποίεσ
περιγράφουμε παρακάτω ςτην Ενότητα 4. Ωςτόςο, τονύζεται ιδιαύτερα ότι η
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διαδικαςύα ςυλλογόσ αποδεύξεων θα πρϋπει να επικεντρωθεύ μόνο ςτισ
περιπτώςεισ επαγγελμϊτων και οικονομικών δραςτηριοτότων όπου
διαπιςτώνεται μεγϊλη φοροδιαφυγό, προκειμϋνου α) να μην αποδυναμωθεύ και
αδρανοποιηθεύ ςτο πϋραςμα του χρόνου και τελικϊ επιβαρυνθούν φορολογικϊ
οι μιςθωτού, οι ςυνταξιούχοι και γενικότερα τα μικρομεςαύα ειςοδόματα· β) να
περιοριςτεύ το γραφειοκρατικό και διαχειριςτικό κόςτοσ τησ ςυλλογόσ
αποδεύξεων, ώςτε αυτό η φορολογικό πρακτικό να καταςτεύ βιώςιμη και
αποτελεςματικό.
Εκπτώςεισ ειςοδήματοσ
Παρακϊτω παραθϋτουμε τισ περιπτώςεισ εκεύνεσ ςτισ οπούεσ θεωρούμε ότι
πρϋπει να γύνει ϋκπτωςη ειςοδόματοσ:
α) Κοινωνικϊ αναγκαύεσ δαπϊνεσ, π.χ.: για υποχρεωτικϋσ ειςφορϋσ κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ (ΟΑΕΕ, κ.λπ.)· για δωρεϊ ιατρικών μηχανημϊτων και αςθενοφόρων·
για δωρεϊ πυροςβεςτικών οχημϊτων ςτο Δημόςιο ό τουσ ΟΣΑ· για κοινωφελό
ιδρύματα υποχρεωτικϊ μϋςω του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων· για
τόκουσ δανεύων για αγορϊ πρώτησ κατοικύασ μϋχρι 120 τ.μ. μη
ςυμπεριλαμβανομϋνων βοηθητικών χώρων· για ενούκιο κύριασ κατοικύασ μϋχρι
120 τ.μ.· για ενούκιο κατοικύασ παιδιών που ςπουδϊζουν ςτο εςωτερικό
(ελϊχιςτο όριο το 50%)· για αςφϊλιςτρα ζωόσ και προςωπικών ατυχημϊτων
και αςθϋνειασ.
β) Πρϊςινεσ δαπϊνεσ, όπωσ εγκατϊςταςη φυςικού αερύου, αντικατϊςταςη
λϋβητα πετρελαύου, αγορϊ ηλιακών ςυλλεκτών, αγορϊ ςυςτημϊτων παραγωγόσ
ηλιακόσ/αιολικόσ ενϋργειασ.
Κλίμακεσ φορολογίασ και φορολογικοί ςυντελεςτέσ
Προτεύνουμε αύξηςη των φορολογικών κλιμακύων και προοδευτικό αύξηςη των
φορολογικών ςυντελεςτών. τον πύνακα που ακολουθεύ αναφϋρεται ενδεικτικϊ
ϋνα παρϊδειγμα προοδευτικόσ φορολογικόσ κλύμακασ και φορολογικών
ςυντελεςτών.
Κλιμάκιο
ειςοδήματοσ
12.000 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
8.000 €
8.000 €
10.000 €
10.000 €
Τψηλότερο
κλιμϊκιο

Υορολογικόσ
ςυντελεςτήσ
0%
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
50 %

ύνολο
ειςοδήματοσ
12.000 €
18.000 €
24.000 €
30.000 €
38.000 €
46.000 €
56.000 €
66.000 €
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ύνολο φόρου
0€
600 €
1.500 €
2.700 €
4.700 €
7.100 €
10.600 €
14.600 €

Υοροαπαλλαγέσ
ε αυτό το ςημεύο καταθϋτουμε την ϊποψό μασ για κατϊργηςη όλων των
φοροαπαλλαγών, με εξαύρεςη εκεύνεσ που αφορούν ειδικϋσ κατηγορύεσ πολιτών
(π.χ. τυφλού, ϊτομα με κινητικϋσ αναπηρύεσ, κ.λπ.) και την αποζημύωςη τησ
απόλυςησ που καταβϊλλεται ςτουσ απολυμϋνουσ μιςθωτούσ, μϋχρι του ποςού
που προβλϋπεται από την κεύμενη νομοθεςύα. Σο πϋραν αυτού να υπϊγεται ςτη
φορολογικό κλύμακα.
Αυτοτελήσ φορολόγηςη
Κατϊργηςη κϊθε αυτοτελούσ φορολόγηςησ με εξαύρεςη τουσ τόκουσ
καταθϋςεων και τα κοινωνικϊ επιδόματα.
Σεκμήρια
Για τον προςδιοριςμό του παρϊνομου και αδόλωτου φορολογητϋου
ειςοδόματοσ και για την αντιμετώπιςη τησ φοροδιαφυγόσ και του ξεπλύματοσ
μαύρου χρόματοσ εύναι αναγκαύα η εφαρμογό τεκμηρύων απόκτηςησ
περιουςιακών ςτοιχεύων (πόθεν έςχεσ) και διαβύωςησ. Για λόγουσ κοινωνικόσ
δικαιοςύνησ, αξιοπιςτύασ και φερεγγυότητασ του φορολογικού ςυςτόματοσ,
προτείνουμε να εφαρμόζονται τεκμήρια απόκτηςησ περιουςιακών ςτοιχείων και
τεκμήρια δαπανών διαβίωςησ:
Α. Τεκμήρια απόκτηςησ περιουςιακών ςτοιχείων:
-

-

για την αγορϊ, ανϋγερςη και μύςθωςη περιουςιακών ςτοιχεύων, όπωσ
ακύνητα (κατοικύα μϋχρι 120 τ.μ. χωρύσ τουσ βοηθητικούσ χώρουσ, ςε
ςυνδυαςμό με την απαλλαςςόμενη αξύα ςτη φορολογύα κεφαλαύου),
αυτοκύνητα, δύτροχα κ.λπ. οχόματα, πλούα και λοιπϊ ςκϊφη αναψυχόσ,
αεροςκϊφη·
για την αγορϊ μετοχών ειςηγμϋνων και μη ειςηγμϋνων και χρεογρϊφων
γενικώσ·
για την αγορϊ επιχειρόςεων και εταιρικών μεριδύων·
για τη ςύςταςη ό αύξηςη κεφαλαύου επιχεύρηςησ κϊθε νομικόσ μορφόσ·
για τη χορόγηςη δανεύων και διαφόρων χρηματικών παροχών·
για την αγορϊ κινητών αντικειμϋνων ιδιαύτερησ μεγϊλησ αξύασ (π.χ. ϋργων
τϋχνησ, πολύτιμων λύθων, κ.ϊ.).

Β. Τεκμήρια δαπανών διαβίωςησ:
- για δαπϊνεσ ςυντόρηςησ και διατόρηςησ (κόςτοσ χρόςησ) κύριασ κατοικύασ
πϊνω από 200 τ.μ.·
- για δαπϊνεσ ςυντόρηςησ και διατόρηςησ δευτερεύουςασ ό εξοχικόσ κατοικύασ
πϊνω από 150 τ.μ., εκτόσ από όςεσ βρύςκονται ςε δημοτικϊ διαμερύςματα μϋχρι
3.000 κατούκουσ (δεν περιλαμβϊνονται οι κατοικύεσ που βρύςκονται ςε περιοχϋσ
χαρακτηριςμϋνεσ ωσ τουριςτικϋσ)·
- για δαπϊνεσ επιςκευόσ και ςυντόρηςησ ΙΦ επιβατικών αυτοκινότων:
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α) Για αυτοκύνητα πϊνω από 2.000 κ.ε. για κϊθε φυςικό πρόςωπο. Με εξαύρεςη
ϋνα αυτοκύνητο μϋχρι 2.000 κ.ε.
β) Για το πρώτο αυτοκύνητο πϊνω από 2.000 κ.ε. που ανόκει ςε μια επιχεύρηςη
να επιβαρύνει τον Διευθύνοντα ύμβουλο τησ ΑΕ∙ η δαπϊνη για τα υπόλοιπα
αυτοκύνητα να επιμερύζεται ςτα μϋλη του Δ. τισ προςωπικϋσ εταιρεύεσ η
δαπϊνη να βαρύνει τα μϋλη αυτών ανϊλογα με το ποςοςτό ςυμμετοχόσ τουσ·
- για αποςβϋςεισ τόκων και αποπληρωμό δανεύων·
- για απαςχόληςη βοηθητικού και οικιακού προςωπικού·
- για δαπϊνη ςυντόρηςησ αεροςκαφών και πολυτελών ςκαφών αναψυχόσ.
Υορολογία χρηματιςτηριακών προΰόντων
Προτεύνουμε τη θϋςπιςη φόρου υπεραξύασ ςτα κϋρδη των χρηματιςτηριακών
ςυναλλαγών (με ςυμψηφιςμό των ζημιών εφόςον τηρούνται φορολογικϊ
βιβλύα). Η φορολόγηςη κερδοςκοπικών δραςτηριοτότων εύναι αναγκαύα για την
οικονομικό και την κοινωνικό ανϊπτυξη τησ χώρασ.

2. Υορολογία ειςοδήματοσ επιχειρήςεων (ατομικέσ επιχειρήςεισ /
νομικά πρόςωπα)
Προτεύνουμε:
Υοροαπαλλαγέσ
Κατϊργηςη όλων των φοροαπαλλαγών.
Αυτοτελήσ φορολόγηςη
- Κατϊργηςη κϊθε αυτοτελούσ φορολόγηςησ.
- Κατϊργηςη τησ αυτοτελούσ φορολόγηςησ των ειςοδημϊτων αλλοδαπών
επιχειρόςεων που αναλαμβϊνουν ςτην Ελλϊδα την κατϊρτιςη μελετών και ςχεδύων ό τη διεξαγωγό ερευνών κ.λπ., με την προώπόθεςη ότι οι επιχειρόςεισ αυτϋσ
εγκαθύςτανται μόνιμα ςτην Ελλϊδα.
Κώδικασ Βιβλίων και τοιχείων (ΚΒ)
- Κατϊργηςη του ΚΒ.
- Κατϊργηςη τησ θεώρηςησ.
- Όλεσ οι επιχειρόςεισ, χωρύσ καμύα εξαύρεςη, να υποχρεούνται να χρηςιμοποιούν
φορολογικϋσ ταμειακϋσ μηχανϋσ και όπου εύναι απαραύτητο ειδικούσ
φορολογικούσ μηχανιςμούσ (χονδρικϋσ πωλόςεισ).
Υορολογικά ςτοιχεία
- Ένα ϋγγραφο για τισ ςυναλλαγϋσ με τον τύτλο «φορολογικό ςτοιχεύο». Ο
εκδότησ θα καθορύζει το περιεχόμενο αυτού κατϊ την ϋκδοςη, π.χ. φορολογικό
ςτοιχεύο λιανικόσ πώληςησ, φορολογικό ςτοιχεύο χονδρικόσ πώληςησ,
φορολογικό ςτοιχεύο μεταφορϊσ αγαθών κ.λπ.
Υορολογικά βιβλία
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Σα τηρούμενα βιβλύα πρϋπει να εύναι τα εξόσ:
1. Βιβλύο απογραφών για όλεσ τισ επιχειρόςεισ και τουσ επαγγελματύεσ που
τηρούν βιβλύα Γ΄ κατηγορύασ.
2. Βιβλύο εςόδων-εξόδων για όλουσ τουσ επαγγελματύεσ και τισ επιχειρόςεισ με
ακαθϊριςτα ϋςοδα μϋχρι 1.500.000 €.
3. Βιβλύα Γ΄ κατηγορύασ για όλουσ τουσ επαγγελματύεσ και τισ επιχειρόςεισ με
ακαθϊριςτα ϋςοδα από 1.500.001 € και πϊνω.
4. Βιβλύα ειδικών περιπτώςεων λόγω αντικειμϋνου εργαςιών και όπου τύθενται
θϋματα φοροδιαφυγόσ.
5. Βιβλύο αποθόκησ για τισ πολύ μεγϊλεσ επιχειρόςεισ.
6. Σο βιβλύο αγορών πρϋπει να καταργηθεύ.
7. Σα φορολογικϊ ςτοιχεύα και τα βιβλύα (κινητϊ φύλλα) θα φϋρουν τη ςόμανςη
των ειδικών φορολογικών μηχανιςμών όπου χρειϊζεται.
Προςδιοριςμόσ καθαρών κερδών των επιχειρήςεων
Σα καθαρϊ κϋρδη όλων των επιχειρόςεων πρϋπει να προςδιορύζονται λογιςτικά,
ανεξαρτότωσ τηρούμενων βιβλύων, με εξαύρεςη τισ τεχνικϋσ επιχειρόςεισ· ςτην
περύπτωςη αυτών των επιχειρόςεων προτεύνεται τα καθαρϊ φορολογητϋα
κϋρδη να προςδιορύζονται λογιςτικϊ και με τεκμαρτό τρόπο να φορολογούνται
με το μεγαλύτερο ποςό κερδών.
Έλεγχοσ ςυναλλαγών
- Διεκπεραύωςη όλων των ςυναλλαγών πϊνω από ϋνα όριο μϋςω του τραπεζικού
ςυςτόματοσ.
- Άρςη του τραπεζικού απορρότου ςτισ ςυναλλαγϋσ όταν διαπιςτώνεται
παραβατικότητα τησ επιχεύρηςησ.
- την περύπτωςη που κατϊ τον φορολογικό ϋλεγχο διαπιςτώνεται ότι η
επιχεύρηςη δεν ϋχει καταβϊλει τισ αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ, να ενημερώνει
εγγρϊφωσ τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα.
Διαχωριςμόσ διανεμόμενων και μη κερδών
Ο πύνακασ που ακολουθεύ δύνει ϋνα παρϊδειγμα υπερφορολόγηςησ τησ εργαςύασ
και του επαγγϋλματοσ ςε ςχϋςη με τα κϋρδη του κεφαλαύου, αποκαλύπτοντασ το
μεγϊλο ϋλλειμμα δικαιοςύνησ του υπϊρχοντοσ φορολογικού ςυςτόματοσ.
Έτοσ: 2007
Επάγγελμα
Μιςθωτόσ ό ςυνταξαξιούχοσ
>>
Επαγγελματύασ
>>
Μερύςματα
>>

Ποςό
ειςοδήματοσ
75.000
100.000
75.000
100.000
75.000
100.000
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Υόροσ (ςε €)
22.770
32.770
22.995
32.995
18.750
25.000

Με το νόμο 2065/1992 εξομοιώθηκαν τα διανεμόμενα με τα μη διανεμόμενα
κϋρδη. Η νομοθετικό αυτό επιλογό δημιουργεύ ϋνα ϊδικο φορολογικό ςύςτημα
χωρύσ αναπτυξιακό αντύκριςμα.
Η πρόταςό μασ ςε αυτό το ςημεύο εύναι να διαχωριςτούν τα διανεμόμενα από τα
μη διανεμόμενα κϋρδη. Σα διανεμόμενα κϋρδη να υπϊγονται ςτην ενιαύα
φορολογικό κλύμακα φυςικών προςώπων. Όςον αφορϊ τα αδιανϋμητα κϋρδη,
προτεύνουμε διαφοροπούηςη τησ φορολογικόσ επιβϊρυνςόσ τουσ ανϊλογα με τη
ςυμβολό τουσ ςτην ανϊπτυξη τησ οικονομύασ και ειδικϊ ςτη δημιουργύα νϋων
θϋςεων εργαςύασ.
Ενδεικτικόσ πίνακασ φορολόγηςησ αδιανέμητων κερδών
Α) Ανώνυμεσ Εμπορικϋσ Εταιρεύεσ και ΕΠΕ, Εταιρεύεσ παροχόσ υπηρεςιών,
Σρϊπεζεσ, Αςφαλιςτικϋσ Εταιρεύεσ κ.λπ. (40%)
Β) Ανώνυμεσ Βιομηχανικϋσ Εταιρεύεσ και ΕΠΕ (20%)
Γ) Σουριςτικϋσ επιχειρόςεισ (10%)
Υορολογικά κίνητρα
Μεύωςη των ςυντελεςτών φορολογύασ των αδιανϋμητων κερδών:
- ςε επαναπατριζόμενεσ βιομηχανικϋσ και εμπορικϋσ επιχειρόςεισ·
- ςε επιχειρόςεισ που ςυμβϊλουν ςτην απαςχόληςη, ςτην ϋρευνα και την
ανϊπτυξη νϋασ τεχνολογύασ, ςτην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ·
- ςε επιχειρόςεισ που ςτηρύζουν την τοπικό και την περιφερειακό ανϊπτυξη.
Ειδικότερα για την περύπτωςη των τραπεζών προτεύνεται να διαμορφωθεύ μύα
ποςοτικό ςχϋςη ανϊμεςα ςτη μεύωςη του ςυντελεςτό φορολογύασ ειςοδόματοσ
και ςτισ θϋςεισ εργαςύασ που δημιουργούνται από τα χορηγούμενα δϊνεια. Η
πρόταςό μασ αποτελεύ τομό ςτο αναπτυξιακό μοντϋλο τησ οικονομύασ, καθώσ
ςτοχεύει ςτο μεταςχηματιςμό τησ ςημερινόσ δομόσ του τραπεζικού
ςυςτόματοσ, με ανακατανομό τησ διαθϋςιμησ ρευςτότητασ από τη
χρηματοδότηςη τησ κατανϊλωςησ ςτη χρηματοδότηςη παραγωγικών
επενδύςεων με κριτόριο την αύξηςη τησ απαςχόληςησ.
Υορολογία μικρών επιχειρήςεων (βάςει κύκλου εργαςιών)
Διατόρηςη τησ διαδικαςύασ αυτοπεραύωςησ με ενδεχόμενη αναπροςαρμογό του
κύκλου εργαςιών βϊςει του οπούου ςόμερα φορολογούνται.

3. Υορολογία περιουςίασ και κεφαλαίου
Προτείνουμε:
Υορολογία περιουςίασ
- Κατϊργηςη του ΕΣΑΚ (Ενιαύου Σϋλουσ Ακινότων).
- Επαναφορϊ του ΥΜΑΠ (Υόρου Μεγϊλησ Ακύνητησ Περιουςύασ).
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Για τα φυςικά πρόςωπα
- Να οριςτεύ αφορολόγητο όριο 300.000 € αναπροςαρμοζόμενο βϊςει τησ
αύξηςησ των αντικειμενικών αξιών και φορολόγηςη με προοδευτικό κλύμακα.
- Σο αφορολόγητο όριο να ιςχύει για κϊθε ςύζυγο.
Για τα νομικά πρόςωπα
- Απαλλαγϋσ μόνο ςτα ιδιοχρηςιμοποιούμενα κτύςματα βιομηχανικών και
τουριςτικών επιχειρόςεων. Η φορολόγηςη να γύνεται με προοδευτικό κλύμακα.
Εκκληςιαςτική περιουςία
Προτεύνεται η φορολόγηςη όλων των ακινότων τησ εκκληςύασ εκτόσ των χώρων
λατρεύασ.
Υορολογία κεφαλαίου
Γονικέσ παροχέσ, δωρεέσ, κληρονομιέσ
- Αύξηςη του αφορολόγητου ποςού.
- Κατϊργηςη αυτοτελών φορολογικών ςυντελεςτών όπου ιςχύουν.
- Θϋςπιςη φορολογικών κλιμϊκων με ενιαύα φορολογικό αντιμετώπιςη για όλα
τα
μεταβιβαζόμενα περιουςιακϊ ςτοιχεύα (ακύνητα, κινητϊ, μετοχϋσ, κ.λπ.).
- Διατόρηςη και αύξηςη πρόςθετου αφορολόγητου ποςού ςε ανόλικα τϋκνα και
ςύζυγο (κληρονομιϋσ Α΄ κατηγορύασ).
- Έκπτωςη φόρου ςτουσ ανϊπηρουσ (67% και ϊνω).
ΥΜΑ
- Επαναφορϊ του ΥΜΑ (Υόρου Μεταβύβαςησ Ακινότων).
- Κατϊργηςη του ΥΑΤ (Υόρου Αυτομϊτου Τπερτιμόματοσ).
- Κατϊργηςη του ΣΑ (Σϋλουσ υναλλαγόσ Ακινότων).
- Κατϊργηςη απαλλαγόσ πρώτησ κατοικύασ με κριτόριο την επιφϊνεια του
αποκτώμενου ακινότου. υςχϋτιςη απαλλαγόσ με αξύα ακινότου και
οικογενειακό κατϊςταςη.
- Φορόγηςη απαλλαγόσ από το φόρο για την αγορϊ πρώτησ κατοικύασ ςε όςουσ
ϋχουν γεννηθεύ ςτην Ελλϊδα από αλλοδαπούσ γονεύσ.

Αναπροςαρμογή αντικειμενικών αξιών
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Προτεύνουμε την επϋκταςη τησ εφαρμογόσ του αντικειμενικού ςυςτόματοσ
προςδιοριςμού τησ αξύασ των ακινότων ςε όλεσ τισ περιοχϋσ τησ χώρασ για
λόγουσ διαφϊνειασ και δικαιοςύνησ ςτισ ςυναλλαγϋσ και αναπροςαρμογό των
αντικειμενικών αξιών.

4. Ελεγκτικέσ διαδικαςίεσ – Υοροδιαφυγή
Για την ουςιαςτικό αντιμετώπιςη του μεύζονοσ προβλόματοσ τησ φοροδιαφυγόσ
απαιτούνται ϊμεςα μϋτρα και παρεμβϊςεισ ςε ελεγκτικό, νομοθετικό και
πολιτικό επύπεδο. Πιο ςυγκεκριμϋνα:
Ελεγκτικέσ διαδικαςίεσ
Η επιλογό των φορολογικών υποθϋςεων για ϋλεγχο πρϋπει να γύνεται με
ςυγκεκριμϋνα κριτόρια και ιερϊρχηςη:
1. Έλεγχοσ κατϊ προτεραιότητα όλων των μεγϊλων επιχειρόςεων οι οπούεσ
ϋχουν φοροδοτικό ικανότητα.
2. Έλεγχοσ κατϊ προτεραιότητα των επιχειρόςεων που εκδύδουν εικονικϊ και
πλαςτϊ τιμολόγια.
3. Έλεγχοσ όλων των επιχειρόςεων που δεν υποβϊλλουν δηλώςεισ ΥΠΑ και
ειςοδόματοσ.
4. Ιδιαύτερη ϋμφαςη πρϋπει να δοθεύ ςτουσ προληπτικούσ ελϋγχουσ. Ο
προληπτικόσ φορολογικόσ ϋλεγχοσ πρϋπει να μεθοδευτεύ και να ςτοχεύει με
ϋμφαςη και ϋνταςη ςτον ϋλεγχο των τιμών (ςυνεπώσ και τησ ακρύβειασ) και των
ποςοτότων των διακινούμενων προώόντων και εμπορευμϊτων.
5. Έλεγχοσ κατϊ προτεραιότητα όλων των επιχειρόςεων με παραβατικότητα.
Έκδοςη και ςυλλογή αποδείξεων – Υορολογική ςυμμόρφωςη
Οι ελεγκτϋσ των ΔΟΤ πρϋπει καθημερινϊ να διενεργούν προληπτικούσ ελϋγχουσ
ςτο χώρο αρμοδιότητϊσ τουσ για την ϋκδοςη αποδεύξεων. Η υποχρϋωςη ϋκδοςησ
αποδεύξεων από τισ επιχειρόςεισ δεν πρϋπει να εύναι αποκλειςτικϊ υπόθεςη
κινότρου, αφού υπϊρχουν ταυτόχρονα θετικϊ και αρνητικϊ κύνητρα. υνεπώσ,
οι αποδεύξεισ εύναι βϋβαιο ότι θα γύνουν αντικεύμενο ςυναλλαγόσ μεταξύ
επιχειρόςεων και πολιτών. Η φορολογικό ςυμμόρφωςη των επιχειρόςεων
μπορεύ να επιτευχθεύ ςε ικανοποιητικό βαθμό:
Α) αν γενικευθεύ η χρόςη τησ πληροφορικόσ·
Β) αν οι ςυναλλαγϋσ από ϋνα ποςό και πϊνω γύνονται μϋςω τραπεζών·
Γ) αν ενταθούν οι προληπτικού φορολογικού ϋλεγχοι·
Δ) αν η ΓΓΠ (Γενικό Γραμματεύα Πληροφοριακών υςτημϊτων) αρχύςει να
προβαύνει ςε γρόγορεσ διαςταυρώςεισ ςτοιχεύων και γρόγορεσ πληροφορύεσ
χρηςτικϋσ ςτουσ υπαλλόλουσ·
Ε) αν επιβϊλλονται πρόςτιμα, ποινϋσ και διοικητικϊ μϋτρα που να καθιςτούν
αςύμφορη τη μη ϋκδοςη αποδεύξεων ό τιμολογύων από τισ επιχειρόςεισ·
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Σ) αν ο φορολογικόσ ϋλεγχοσ επικεντρωθεύ ςτην παροχό υπηρεςιών και ςτα
επαγγϋλματα με μεγϊλη φοροδιαφυγό.
Υοροδιαφυγή – Υοροαποφυγή ςτισ ενδοομιλικέσ ςυναλλαγέσ
Α. Royalties (δικαιώματα, άρθρο 31 παρ. ι΄ του Ν. 2238/1994)
-Σα royalties πρϋπει να εκπύπτουν όταν καταβϊλλονται από βιομηχανικϋσ
επιχειρόςεισ για την αγορϊ τεχνολογύασ κλπ., πλην των παρεχομϋνων από
offshore εταιρεύεσ.
-Σα royalties να μην εκπύπτουν ςτισ εμπορικϋσ επιχειρόςεισ.
Β. Management fees (έξοδα διοικητικήσ υποςτήριξησ, άρθρο 31 παρ. ιη΄ του Ν.
2238/1994)
Σα management fees να χαρακτηριςτούν πρϊξεισ λόπτη και να υπαχθούν ςε
ΥΠΑ 19%. Ενδεικτικϊ προτεύνεται παρακρϊτηςη φόρου 20%, λαμβϊνοντασ
υπόψη τισ διμερεύσ ςυμβϊςεισ.
Γ. Υπερτιμολογήςεισ – Υποτιμολογήςεισ
Βαςικό αρχό τησ ΓΕΕ εύναι η μη αποδοχό ςυναλλαγών με υπερϊκτιεσ εταιρεύεσ.
Προτεύνεται η κατϊργηςη του εδαφύου β΄ τησ παρ. 14 του ϊρθρου 31 του Ν.
2238/1994 το οπούο νομιμοποιεύ τη ςυλλογό τιμολογύων από offshore εταιρεύεσ.
Γ.1. Έλεγχοσ των ςυναλλαγών με offshore εταιρείεσ – Εταιρεύεσ Διεθνών
Δραςτηριοτότων (κυπριακϋσ κ.ϊ.) – Εταιρεύεσ αντιπροςώπευςησ (ΝΟΜΕΝΕΕ)
Προτεύνουμε:
Όταν ο φορολογικόσ ϋλεγχοσ διαπιςτώνει ςε επιχειρόςεισ εγκατεςτημϋνεσ ςτην
Ελλϊδα την ύπαρξη ςυναλλαγών με offshore εταιρεύεσ, να ζητϊ να
πληροφορηθεύ εγγρϊφωσ:
- για τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα, την ϋδρα, τισ λοιπϋσ εγκαταςτϊςεισ και το
απαςχολούμενο προςωπικό·
- για τισ δραςτηριότητϋσ τουσ (αγορϋσ, προμηθευτϋσ, πωλόςεισ, πελϊτεσ)·
- για τισ κινόςεισ των τραπεζικών τουσ λογαριαςμών·
- για τισ πηγϋσ προϋλευςησ των κεφαλαύων τουσ και τα αποκτηθϋντα
περιουςιακϊ ςτοιχεύα·
- για το περιεχόμενο των οικονομικών τουσ καταςτϊςεων.
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Γ.2. Έλεγχοσ ςυναλλαγών offshore εταιρειών
Ακίνητα
Η πολιτεύα οφεύλει να γνωρύζει τισ offshore εταιρεύεσ που ϋχουν ςτην ιδιοκτηςύα
τουσ ακύνητη περιουςύα ςτην Ελλϊδα. Η πρόταςη που κϊνουμε ςε αυτό το
ςημεύο εύναι να αυξηθεύ ςημαντικϊ ο ςυντελεςτόσ ετόςιου ειδικού φόρου
ακινότων που καταβϊλλεται από offshore εταιρεύεσ για ιδιόκτητα ακύνητα ςτην
Ελλϊδα, ώςτε να καταςτεύ αςύμφορη η αγορϊ και η διατόρηςη ακινότων από
τϋτοιου εύδουσ εταιρεύεσ. την περύπτωςη μη καταβολόσ του αναλογούντοσ
φόρου να ακολουθεύται η διαδικαςύα τησ κατϊςχεςησ και του πλειςτηριαςμού
των ακινότων. Να υποχρεωθούν να τηρούν λογαριαςμό ςε τουλϊχιςτον μύα
τρϊπεζα που εδρεύει ςτην Ελλϊδα για όλεσ τουσ τισ ςυναλλαγϋσ και με εμφανό
διαχειριςτό του λογαριαςμού. Ωσ αποτϋλεςμα, μεγϊλο μϋροσ τησ ακύνητησ
περιουςύασ των εταιρειών αυτών θα εμφανιςτεύ ςτουσ πραγματικούσ ιδιοκτότεσ
τουσ και το ελληνικό Δημόςιο θα κερδύςει ϋςοδα τα οπούα ςόμερα διαφεύγουν.
Κϊθε χρόνο το Τπουργεύο Οικονομικών πρϋπει να διαςταυρώνει με το ΑΥΜ ποια
ακύνητα κατϋχουν οι offshore εταιρεύεσ ςτην Ελλϊδα και να τουσ ςτϋλνει
εκκαθαριςτικό με τον οφειλόμενο φόρο.
Κινητά
ε ό,τι αφορϊ τα κινητϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα των offshore εταιρειών (π.χ.
κότερα, αεροπλϊνα, πολυτελό αυτοκύνητα κ.λπ.) προτεύνουμε να γύνονται
εμπεριςτατωμϋνοι και εξειδικευμϋνοι ϋλεγχοι από τισ αρμόδιεσ κατϊ περύπτωςη
αρχϋσ με ςτόχο να εξακριβώνεται ποιοι εύναι οι πραγματικού κϊτοχοι ό χρόςτεσ
αυτών.
Ξέπλυμα μαύρου χρήματοσ
Οι τρϊπεζεσ να υποχρεωθούν να ελϋγχουν το ςύνολο των ςυναλλαγών των
offshore εταιρειών και αν εντοπύζουν τυχόν περιπτώςεισ που υποκρύπτουν
ξϋπλυμα χρόματοσ να ενημερώνουν τισ επιτελικϋσ υπηρεςύεσ του Τπουργεύου
Οικονομικών.
Ηλεκτρονικό εμπόριο και επενδύςεισ
Οι οικονομικϋσ ςυναλλαγϋσ μϋςω του διαδικτύου να γύνονται μϋςω φορϋα
πιςτοπούηςησ, ο οπούοσ με την ςειρϊ του να ενημερώνει τισ αρμόδιεσ
φορολογικϋσ αρχϋσ και τισ τρϊπεζεσ.
Λαθραία διακίνηςη καυςίμων και τςιγάρων
Φρόςη πληροφοριακών ςυςτημϊτων για διαςταύρωςη
εκτεταμϋνοσ ϋλεγχοσ ςε αυτού του εύδουσ τισ ςυναλλαγϋσ.

ςτοιχεύων

και

Πλαςτά και εικονικά φορολογικά ςτοιχεία
- Δημιουργύα διεύθυνςησ ηλεκτρονικόσ επεξεργαςύασ και υποςτόριξησ. Η
διεύθυνςη αυτό να επεξεργϊζεται όλα τα ςτοιχεύα που αφορούν την ϋκδοςη και
τη ςυλλογό πλαςτών και εικονικών φορολογικών ςτοιχεύων. Οι περιφερειακϋσ
υπηρεςύεσ υποχρεούνται διαπιςτώνοντασ την ύπαρξη τϋτοιων ςτοιχεύων να τα
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αποςτϋλλουν ϊμεςα, ώςτε οι αρμόδιοι υπϊλληλοι μϋςα από πρόγραμμα ελϋγχου
να ενημερώνονται ςχετικϊ με το εϊν οι εταιρεύεσ εκδύδουν οι ύδιεσ ό λαμβϊνουν
τα εν λόγω ςτοιχεύα.
- Να διενεργεύται κϊθε τρύμηνο προληπτικόσ φορολογικόσ ϋλεγχοσ ςτισ νϋεσ
επιχειρόςεισ.
- Σα πρόςτιμα για όςουσ εκδύδουν εικονικϊ και πλαςτϊ φορολογικϊ ςτοιχεύα,
καθώσ και για όςουσ τα λαμβϊνουν, να μη μειώνονται ό διαγρϊφονται.
Φαριςτικέσ αποφάςεισ
Η πολιτεύα πρϋπει να ςταματόςει να παύρνει αποφϊςεισ που δημιουργούν
καθεςτώτα φορολογικόσ αςυλύασ και αποδυναμώνουν την καλλιϋργεια
φορολογικόσ ςυνεύδηςησ.
Αντιμετώπιςη τησ παραοικονομίασ
Η παραοικονομύα μπορεύ να περιοριςτεύ με προληπτικούσ φορολογικούσ
ελϋγχουσ ςε ςυνεργαςύα με τουσ εμπορικούσ ςυλλόγουσ. Προτεύνουμε να
δημιουργηθεύ ςτην υπηρεςύα προληπτικών ελϋγχων διεύθυνςη που να ϋχει ωσ
αποκλειςτικό αρμοδιότητα τον ϋλεγχο όλων όςοι εύναι εκτόσ ςυςτόματοσ ΑΥΜ.
Είςπραξη φορολογικών εςόδων
Να ιδρυθούν ςτισ φορολογικϋσ υπηρεςύεσ τμόματα νομικόσ υποςτόριξησ τα
οπούα θα ςτελεχωθούν υποχρεωτικϊ από πτυχιούχουσ νομικών ςχολών η ακόμη
και από δικηγόρουσ, ώςτε να υποςτηρύζουν αποτελεςματικϊ τισ φορολογικϋσ
υποθϋςεισ του Δημοςύου.
Τποβολή φορολογικών δηλώςεων
- Οι φορολογικϋσ δηλώςεισ πρϋπει να εύναι απλϋσ και να υποβϊλλονται
υποχρεωτικϊ ηλεκτρονικϊ· ειδικϊ η υποβολό δηλώςεων των επιχειρόςεων και
των επαγγελματιών να γύνεται από τουσ ύδιουσ τουσ υπόχρεουσ, από
πιςτοποιημϋνα λογιςτικϊ γραφεύα και από τα ΚΕΠ.
Έμμεςη Υορολογία
Προτεύνουμε:
- Διεύρυνςη τησ φορολογικό βϊςησ με την ϋνταξη ςε κανονικό καθεςτώσ ΥΠΑ
των επαγγελμϊτων που ϋχουν εξαιρεθεύ.
- Εφαρμογό ενιαύων ςυντελεςτών ΥΠΑ ςε όλη τη χώρα.
- Σα βαςικϊ εύδη διατροφόσ (π.χ. γϊλα, δημητριακϊ, ζυμαρικϊ κ.ϊ.), τα βιβλύα και
τα εύδη προςωπικόσ φροντύδασ ατόμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ να υπϊγονται ςε
μειωμϋνο ςυντελεςτό ΥΠΑ (π.χ. 4,5%).
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Υορολογική μεταρρύθμιςη και αςφαλιςτικό ςύςτημα
Εύναι κρύςιμησ ςημαςύασ η δημιουργύα και η δϋςμευςη πόρων υπϋρ του Σαμεύου
Αλληλεγγύησ Γενεών (ΣΑΓ). υγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ ϋχουν διατυπωθεύ από τη
ΓΕΕ ςτο πλαύςιο του κοινωνικού διαλόγου για τη μεταρρύθμιςη του
αςφαλιςτικού ςυςτόματοσ. Ωςτόςο, κρύνουμε αναγκαύο να θϋςουμε και το
ζότημα τησ μεταρρύθμιςησ του φορολογικού ςυςτόματοσ ςτον κοινωνικό
διϊλογο. Πρϋπει να ςημειωθεύ ιδιαύτερα ότι η δημιουργύα πόρων για το ΣΑΓ δεν
πρϋπει να επιβαρύνει φορολογικϊ τα μεςαύα και τα χαμηλϊ ειςοδόματα, τουσ
εργαζομϋνουσ και τουσ ςυνταξιούχουσ. Μπορεύ να ϋχει διϊφορεσ μορφϋσ.
Ενδεικτικϊ προτεύνουμε:
- τϋλοσ υπϋρ του ΣΑΓ ςτα ακαθϊριςτα ϋςοδα του ΟΠΑΠ, λαχεύα και καζύνo·
- τϋλοσ υπϋρ του ΣΑΓ ςτα ακαθϊριςτα ϋςοδα όλων των επιχειρόςεων·
- τϋλοσ υπϋρ του ΣΑΓ ςτα ακαθϊριςτα ϋςοδα από εκμύςθωςη ακινότων πϊνω
από 20.000 € για κϊθε ςύζυγο και χωρύσ όριο για όλα τα νομικϊ πρόςωπα·
- τϋλοσ υπϋρ του ΣΑΓ (αντύ τησ ΕΡΣ) ςτουσ λογαριαςμούσ τησ ΔΕΗ·
- ποςοςτό υπϋρ του ΣΑΓ επύ των πϊςησ φύςεωσ εςόδων από ποινϋσ και
πρόςτιμα για παραβϊςεισ τησ φορολογικόσ νομοθεςύασ·
- πρϊςινοσ φόροσ υπϋρ του ΣΑΓ ςε κϊθε δραςτηριότητα που ρυπαύνει το
περιβϊλλον.
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