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Αθήνα, 12 Σεπηεμβρίοσ 2013

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο πρόεδρος ηης ΚΔΔ και ηοσ ΔΒΔΑ, κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος, απέζηεηιε
ζήκεξα επηζηνιή ζηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Γηάλλε Σηνπξλάξα κε ηηο ζέζεηο θαη
ηηο απφςεηο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο ζηε
θνξνινγηθή λνκνζεζία, πξνθεηκέλνπ απηή λα εθζπγρξνληζηεί θαη λα απνηειέζεη
εξγαιείν αλάπηπμεο θαη εμφδνπ απφ ηελ θξίζε, ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ Πνιηηεία, φζν
θαη γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.
Όπσο επηζεκαίλεη ν θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, πξσηίζησο απαηηείηαη, κε ηελ
επθαηξία ηεο ζχζηαζεο θψδηθα θνξνινγηθήο δηαδηθαζίαο, λα ππάξμεη θσδηθνπνίεζε
ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο ζήκεξα ππάξρνπλ δηαηάμεηο, φρη κφλν
δηάζπαξηεο ζε άιια λνκνζεηήκαηα, αιιά θαη αιιεινζπγθξνπφκελεο.
Δπίζεο, είλαη κεγάιε επθαηξία λα εμεηαζηνχλ θαη πνιιέο επηκέξνπο δηαηάμεηο πνπ θαη
άδηθεο είλαη θαη πξνθαινχλ θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηξηγκνχο, ελψ ζε πιείζηεο
πεξηπηψζεηο ζέηνπλ πξνζρψκαηα θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Ιδηαίηεξε αλαθνξά θάλεη ν θ. Μίραινο ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ θ. Σηνπξλάξα ζηε
δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο, ζηε δεκηνπξγία
ειεγθηηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο θνξνινγηθνχο ειεγθηέο, αιιά θαη ζηελ αλάγθε γηα
απνθνπή απφ θάζε ηη πνπ αλαθέξεηαη ζην παξειζφλ.
Σε φηη αθνξά ζηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλεη ε ΚΔΔ θαη ην ΔΒΔΑ ζε επηκέξνπο ζέκαηα,
νη θπξηφηεξεο είλαη:
 Να κε θνξνινγείηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ
ηεθκαξηψλ εηζνδεκάησλ, φηαλ απηή νθείιεηαη ζε κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ
εηζνδεκάησλ θαη φρη ζε αχμεζε ηεο πεξηνπζίαο.
 Η κείσζε θφξνπ γηα δσξεέο λα αληηθαηαζηαζεί κε κείσζε θφξνπ γηα ελνίθηα θχξηαο
θαηνηθίαο.
 Να εθινγηθεπζνχλ νη αληηθεηκεληθέο δαπάλεο δηαβίσζεο γηα ζπίηηα θαη απηνθίλεηα.
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 Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαβάινπλ ηελ απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηεο επηρείξεζεο θαηά ηα πξψηα ηξία θνξνινγηθά έηε, φρη κφλν νη λέεο επηρεηξήζεηο,
αιιά θαη νη παιαηέο επηρεηξήζεηο πνπ απέθηεζαλ λέεο εγθαηαζηάζεηο.
 Να αλαγλσξίδνληαη σο εθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο ζην ζχλνιφ ηνπο νη
θαηαβιεζέληεο ηφθνη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ.
 Να ηεζεί ζην ηξαπέδη ησλ ζπδεηήζεσλ ε δπλαηφηεηα κηαο λέαο πεξαίσζεο φισλ ησλ
εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ, φρη κε ηξφπν ραξηζηηθφ, αιιά κε ζπλνπηηθέο
δηαδηθαζίεο πνπ λα θαιχπηνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη λα παξέρνπλ
θίλεηξα ζην θνξνινγνχκελν.
Δπηζπλάπηεηαη αλαιπηηθά ε επηζηνιή.
«Αμηφηηκε Κχξηε Υπνπξγέ,
Δίκαζηε απφιπηα πεπεηζκέλνη φηη θαη εζείο ζα ζπκθσλήζεηε πσο νη θνξνινγηθνί
λφκνη πξέπεη λα είλαη απνιχησο μεθάζαξνη ζην ηη ηζρχεη θαη ηη φρη.
Γηάρπηε είλαη, φκσο, ζηελ θνηλή γλψκε θαη θπξίσο ζε φζνπο αζρνινχληαη κε ηα
νηθνλνκηθά, ε άπνςε φηη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ πνπ έρνπλ
ηειεπηαία ςεθηζζεί απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, απηφ δελ ηζρχεη.
Σσξεία δηαηάμεσλ απφ ηνλ Ν. 2238/1994, ηνλ Ν. 2523/1997, ηνλ Ν.4172/2013 θαη Ν.
4174/2013 βξίζθνληαη ζε πιήξε αληίζεζε. Δπνκέλσο, είλαη απνιχησο αλαγθαίν θαη
κάιηζηα άκεζα, ην μεθαζάξηζκα ησλ δηαηάμεσλ απηψλ.
Θεσξνχκε φηη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πνιηηεία απνθάζηζε ηε ζχζηαζε θψδηθα
θνξνινγηθήο δηαδηθαζίαο, ν θψδηθαο απηφο ζα πξέπεη λα εμαληιεί φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη.
Σπλεπψο, δε λνείηαη λα ππάξρνπλ δηαηάμεηο πνπ λα αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία,
δηάζπαξηεο ζε άιια λνκνζεηήκαηα.
Πέξα απφ ηα πην πάλσ γεληθά, ζα πξέπεη κε ηελ πίεζε ησλ λέσλ δηαηάμεσλ λα δνζεί
ψζεζε ζηελ αλάπηπμε. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Μέζα απφ ην πιαίζην απηφ, ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζζνχλ φιεο νη δηαηάμεηο πνπ
αθνξνχλ ζηελ επηβνιή κέηξσλ θαη ζηε ζπλππεπζπλφηεηα θαη λα θαηαινγίδνληαη
επζχλεο εθεί πνπ πξαγκαηηθά απνδεηθλχεηαη ε θαηαζηξαηήγεζή ηνπο θαη ν δφινο.
Πεξαηηέξσ, ζα κπνξνχζακε λα εμεηάζνπκε πνιιέο επί κέξνπο δηαηάμεηο πνπ θαη
άδηθεο είλαη θαη πξνθαινχλ θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηξηγκνχο.
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Γειαδή, γηα ην θφζηνο απφθηεζεο αθηλήηνπ ή γηα θαηάζρεζε αθηλήηνπ φηαλ ε
θνξνινγηθή ππνρξέσζε πξνέξρεηαη απφ θαηαινγηζκνχο θφξσλ απφ ηεθκήξηα θαη
ΔΗΤΗΓΔ θαη ν θνξνινγνχκελνο αδπλαηεί λα πιεξψζεη ηνπο θφξνπο επεηδή είλαη
άλεξγνο θαη γηα πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο.
Γελ είλαη δπλαηφ λα θνξνινγείηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ
θαη ησλ ηεθκαξηψλ εηζνδεκάησλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, φηαλ ε δηαθνξά απηή
νθείιεηαη ζε κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ κε επζχλε ηεο πνιηηείαο θαη φρη
ζε αχμεζε ηεο πεξηνπζίαο κε επζχλε ηνπ θνξνινγνχκελνπ.
Η αηζηνδνμία ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηθαηφηεξνπ, απινχζηεξνπ θαη
απνηειεζκαηηθφηεξνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε, ζα
πξέπεη λα ιάβεη «ζάξθα θαη νζηά».
Σπκκεηείρακε ελεξγά ζε θάζε πξφζθιεζε κε ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ καο,
θαηαζέζακε πιήξεηο θαη αλαιπηηθέο πξνηάζεηο επί φισλ ησλ θνξνινγηθψλ ζεκάησλ
θαη ζεσξνχκε πεξηηηφ λα επαλαιεθζνχλ νη πξνηάζεηο θαη νη ζέζεηο καο απηέο.
Δίλαη θαλεξφ φηη είκαζηε θαη ζα είκαζηε πάληα αξσγνί ζε θάζε πξνζπάζεηα γηα έλα
θνξνινγηθφ ζχζηεκα απιφ, δίθαην, ζηαζεξφ, απνηειεζκαηηθφ θαη κε αλαπηπμηαθή
θαηεχζπλζε.
Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ν λένο Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ζα
ηζρχζεη θαηά βάζε απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2014. Δπίζεο, ν Κψδηθαο Φνξνινγηθήο
Γηαδηθαζίαο.
Δλ πξνθεηκέλσ ην θνξνινγηθφ καο ζχζηεκα κπαίλεη ζε κηα λέα αξρή, ζε κηα λέα
ηξνρηά.
Θα ζέιακε φκσο λα επαλαιάβνπκε, θαζφζνλ ηηο ζεσξνχκε σο ππιψλεο επηηπρίαο,
ηξεηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο:
- Ση δημιοσργία θορολογικής ζσνείδηζης ηων θορολογοσμένων αλλά με
παράδειγμα και πρόησπο ηο ίδιο ηο κράηος,
- Ση δημιοσργία ελεγκηικής ζσνείδηζης ηων θορολογικών ελεγκηών, όποσ μέζα
από ηην ίδια ηη ζσμπεριθορά ηων ελεγκηών θα διδατθούν και οι
θορολογούμενοι, και ηέλος,
- Σην αποκοπή με κάθε ηι ποσ αναθέρεηαι ζηο παρελθόν.
Αλαιπηηθφηεξα :
Δημιοσργία Φορολογικής Σσνείδηζης Φορολογοσμένων
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Βέβαηα, ην ζέκα απηφ είλαη βαζηθά ζέκα παηδείαο θαη απαηηεί ρξφλν, αιιά έζησ θαη
ηψξα θαιφ ζα είλαη λα γίλεη ε αξρή, ψζηε λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ην κέιινλ.
Σήκεξα φκσο θαη παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ζα
πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο. Βαζηθφο
θνξέαο πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ηκήκα ηνπ ξφινπ απηνχ, είλαη νη ινγηζηέο –
θνξνηέρλεο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο
θνξνινγνχκελνπο. Με ηε ζέζπηζε θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ θαη δηαδηθαζηψλ, κπνξεί
λα γίλεη κηα αξρή.
Δπίζεο, ζπνπδαίν ξφιν ζηνλ ηνκέα απηφ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ θαη νη
θνξνινγηθνί ειεγθηέο, εθφζνλ θπζηθά ππνζηνχλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε
παξάιιεια κε ηελ επηκφξθσζε ζηα θνξνινγηθά ηνπο θαζήθνληα. Σε έλα θξάηνο
δηθαίνπ, ν θνξνινγηθφο ειεγθηήο, εθηφο απφ ηηο απφ ηνλ λφκν ππνρξεψζεηο πνπ έρεη
πεξί πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ
ησλ θνξνινγνπκέλσλ, κέζσ ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, έρεη θαη ηε βαζηθή
ππνρξέσζε πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ
θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Έηζη, ινηπφλ, δχλαηαη λα κελ εμαληιεί ηελ απζηεξφηεηά ηνπ
ζε πεξηπηψζεηο ήπηαο παξαβαηηθφηεηαο θαη λα πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο
ζπκκφξθσζεο.
Δημιοσργία ελεγκηικής ζσνείδηζης θορολογικών ελεγκηών
Έλα απφ ηα βαζηθά ιάζε ησλ πξνεγνπκέλσλ θπβεξλήζεσλ αιιά θαη ηεο παξνχζαο,
κέρξη ζήκεξα, είλαη ε απαμίσζε θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ.
Σεκάδηα δηαθζνξάο, ζίγνπξα, ππήξραλ θαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ πάληα, εθφζνλ ν
θξαηηθφο κεραληζκφο δε ζέηεη δηθιίδεο αζθαιείαο θαη ειέγρνπ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε,
φκσο, ηεο δηαθζνξάο δελ απαμηψλεηο θαη νχηε ππνβαζκίδεηο ηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ
ζην ζχλνιφ ηνπ.
Με ηηο κέρξη ζήκεξα ιαζεκέλεο ελέξγεηεο θαη κε ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο ησλ παιαηψλ
θαη εκπείξσλ εθνξηαθψλ, ν ειεγθηηθφο κεραληζκφο έρεη ζηεξέςεη απφ ηηο γλψζεηο θαη
ηηο εκπεηξίεο. Μεηά ην 2000 πεξίπνπ, φηαλ ζηελ πξάμε θαηαξγήζεθε φ άηππνο ζεζκφο
ηνπ βνεζνχ ειεγθηή θαη ππνβαζκίζζεθε ε Σρνιή Δπηκφξθσζεο ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ, κε απνηέιεζκα θαη ηελ νπζηαζηηθή ηεο θαηάξγεζε, ζηακάηεζε ε
κεηάδνζε ηεο γλψζεο, ηεο επηκφξθσζεο θαη θπξίσο ηεο εκπεηξίαο.
Δλ πξνθεηκέλσ, πξνηείλνπκε ηελ επαλαιεηηνπξγία ή ηε δεκηνπξγία Σρνιήο
Δπηκφξθσζεο ζηελ νπνία λα δηδάζθνπλ ελ ελεξγεία ππάιιεινη, ζπληαμηνχρνη θαη
θάζε άιινο κε γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηα θνξνινγηθά ζέκαηα.
Αποκοπή με κάθε ηι ποσ αναθέρεηαι ζηο παρελθόν
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Με ην λέν θνξνινγηθφ θαζεζηψο θαη κε ην λέν θψδηθα θνξνινγηθήο δηαδηθαζίαο
γίλεηαη πξνζπάζεηα ξηδηθήο αιιαγήο ηνπ ρζεο.
Θα είλαη, ινηπφλ, ιάζνο λα παξακείλνπλ ππνιείκκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη σο εθ
ηνχηνπ κέζα ζηελ πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη λα εληαρζεί, φζν θαη εάλ θάπνηνη έρνπλ
αληηξξήζεηο, ε δηαδηθαζία πεξαίσζεο φισλ ησλ εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ
θαη φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, φρη κε ηξφπν ραξηζηηθφ, ηνπιάρηζηνλ ηνπ
θεθαιαίνπ, αιιά κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ λα θαιχπηνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπ
θξάηνπο αιιά θαη λα παξέρνπλ θίλεηξα ζην θνξνινγνχκελν.
Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα κέζα απφ κηα επηηξνπή ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ θαη θνξέσλ
λα ππάξμεη κηα ηέηνηα ιχζε.
Τέινο, αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο
Γηαδηθαζίαο θαη επεηδή κεζνιάβεζε ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπψλ, θξνλνχκε φηη κηα
εχινγε παξάηαζε, ζα είρε ζεηηθφ απνηέιεζκα.
Ήδε, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ζπζηάζεθε θαη
ζπγθξνηήζεθε Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο.
Μέζα απφ ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, φπσο ν εληνπηζκφο θαη ε ζπζηεκαηηθή
θαηαγξαθή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πνπ απαηηνχλ
πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ή ελέξγεηεο, ν θαζνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ
ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Κψδηθα θαη ε εηζήγεζε γηα ηελ έθδνζε
ζρεηηθψλ εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ, ε ζχληαμε ησλ σο άλσ
ηξνπνπνηεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη εγθπθιίσλ, θαη ινηπέο αξκνδηφηεηεο, είλαη επθαηξία
λα πξνζπαζήζνπκε λα εληνπίζνπκε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ρξήδνπλ
αιιαγήο.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζα πξνζπαζήζνπκε, αξρήο γελνκέλεο απφ ηε ζεκεξηλή
επηζηνιή καο, λα ζέηνπκε ππφςε ζαο, ζέζεηο θαη απφςεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ηφζν
δηθέο καο φζν θαη ησλ κειψλ καο.
Αναλσηικές παραηηρήζεις επί ηοσ ψηθιζθένηος νόμοσ θορολογίας ειζοδήμαηος
 Σην άξζξν 19 λα θαηαξγεζεί ε κείσζε θφξνπ γηα δσξεέο θαη λα αληηθαηαζηαζεί
κε κείσζε θφξνπ γηα ελνίθηα θχξηαο θαηνηθίαο θαη θαηνηθίαο θνηηεηή, ζε πνζνζηφ
5% επί ηεο δαπάλεο (αλεμαξηήησο χςνπο), γηα λα κελ απμεζεί ε ήδε απμεκέλε
θνξνδηαθπγή.


Να εθινγηθεπηνχλ νη αληηθεηκεληθέο δαπάλεο δηαβίσζεο (κείσζε ησλ πνζψλ ζε
ζπίηηα κέρξη 120 η.κ. θαη Δ.Ι.Φ. κέρξη 1.800 θ.ε.). Δπίζεο, λα αληηθαηαζηαζεί ε
πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 31 σο εμήο «δ) είλαη άλεξγνη γηα
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ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ησλ 6 κελψλ ζην θνξνινγηθφ έηνο» έηζη ψζηε λα
πξνζηαηεπηνχλ νη άλεξγνη αλεμάξηεηα αλ δηθαηνχληαη ή φρη βνεζήκαηνο αλεξγίαο.


Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 8 λα αληηθαηαζηαζεί σο εμήο: «4. Φξφλνο θηήζεο
ηνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ ν δηθαηνχρνο απέθηεζε ην δηθαίσκα
είζπξαμήο ηνπ. Καη’ εμαίξεζε, α) γηα ηηο αλείζπξαθηεο δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο
πνπ εηζπξάηηεη θαζπζηεξεκέλα ν δηθαηνχρνο εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία
θαη ζπληάμεηο ζε θνξνινγηθφ έηνο κεηαγελέζηεξν, ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ ελ ιφγσ
εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ εηζπξάηηνληαη, εθφζνλ αλαγξάθνληαη
δηαθεθξηκέλα ζηελ εηήζηα βεβαίσζε απνδνρψλ πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν, β)
γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ην δεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ ελ ιφγσ
εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ εηζπξάηηνληαη», γηα λα θαιπθζεί ην ζέκα κε
ηηο πξνκήζεηεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην Γεκφζην θαη ηνπο θνξείο ηνπ
Γεκνζίνπ.



Η παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 24 λα αληηθαηαζηαζεί σο εμήο: «8. Οη λέεο
επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα αλαβάινπλ ηελ απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηεο επηρείξεζεο θαηά ηα πξψηα ηξία (3) θνξνινγηθά έηε. Τελ ίδηα δπλαηφηεηα
έρνπλ νη παιηέο επηρεηξήζεηο γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ»,
έηζη ψζηε λα κελ παξακείλεη αληηθείκελν εξκελείαο κέζσ εγθπθιίνπ.



Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 21 λα αληηθαηαζηαζεί σο εμήο: «2. Τν θέξδνο απφ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε θνξνινγηθφ έηνο, κε
βάζε ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ν νπνίνο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε
ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ Σρέδην γηα ηνπο ηεξνχληεο δηπινγξαθηθά βηβιία ηνπ
Κ.Φ.Α.Σ. Σε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εθαξκφδεη Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα,
ην θέξδνο πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα θνξνινγηθψλ
απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Γηα ηνπο ηεξνχληεο απινγξαθηθά βηβιία ηνπ Κ.Φ.Α.Σ. ην
θέξδνο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Κ.Φ.Α.Σ.»



Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 21 λα αληηθαηαζηαζεί σο εμήο: «3. Γηα ηνπο ζθνπνχο
ηνπ παξφληνο άξζξνπ σο «επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή» ζεσξείηαη θάζε
κεκνλσκέλε ή ζπκπησκαηηθή πξάμε κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαιιαγή ή
θαη ε ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα πξάμεσλ ζηελ νηθνλνκηθή αγνξά κε ζθνπφ ηελ
επίηεπμε θέξδνπο κε εμαίξεζε ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζε θπζηθά πξφζσπα
απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο κεηνρψλ, κεξηδίσλ ή κεξίδσλ ζε πξνζσπηθέο
εηαηξείεο, νκνιφγσλ ή εληφθσλ γξακκαηίσλ, παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πξντφλησλ θαη κεηαβίβαζεο νιφθιεξεο επηρείξεζεο. Κάζε ηξεηο νκνεηδείο
ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ελφο εμακήλνπ ζεσξνχληαη ζπζηεκαηηθή
δηελέξγεηα πξάμεσλ. Σε πεξίπησζε ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ αθίλεηα, ε
πεξίνδνο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ είλαη δχν (2) έηε.»
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Η πεξίπησζε γ’ ηνπ άξζξνπ 23 λα αληηθαηαζηαζεί σο εμήο: γ) «νη κε
θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη νη θαηαβιεζείζεο
εθπξφζεζκα ή θαηφπηλ βεβαίσζεο ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαηά
πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%),». Γηα λα εληζρπζεί ε ξεπζηφηεηα ησλ ηακείσλ
δηφηη εθπξφζεζκε θαηαβνιή ή θαηαβνιή κεηά απφ βεβαίσζε ζα παξέρεη
δπλαηφηεηα έθπησζεο κφλν ηνπ 50% ησλ εηζθνξψλ.



Με ην άξζξν 49 Υπνθεθαιαηνδφηεζε νξίδεηαη φηη:
1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3, νη δαπάλεο ηφθσλ δελ αλαγλσξίδνληαη
σο εθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο, ζην βαζκφ πνπ νη πιενλάδνπζεο
δαπάλεο ηφθσλ ππεξβαίλνπλ ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ησλ
θνξνινγεηέσλ θεξδψλ πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA). Τα
θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ειιεληθνχο
θαλφλεο ινγηζηηθήο κε ηηο θνξνινγηθέο αλαπξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηνλ Κ.Φ.Δ.
2. Ο φξνο «πιενλάδνπζεο δαπάλεο ηφθσλ» ζεκαίλεη ην πιεφλαζκα ησλ δαπαλψλ
ηφθσλ έλαληη ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηφθνπο.
3. Οη δαπάλεο ηφθσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 αλαγλσξίδνληαη πιήξσο σο
εθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο, εθφζνλ ε επηρείξεζε:
α. δελ είλαη κέινο νκίινπ θαη
β. ην πνζφ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα βηβιία θαζαξψλ δαπαλψλ ηφθσλ δελ
ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ ην ρξφλν.
4. Κάζε δαπάλε ηφθσλ πνπ δελ εθπίπηεη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ
κεηαθέξεηαη γηα πέληε (5) έηε.
5. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα.
Με ηε δηάηαμε απηή ηίζεηαη ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ζηελ αλαγλψξηζε θαη
έθπησζε ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Δίλαη γλσζηφ φηη νη, ιίγεο πιένλ, επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ ηχρε λα
εμαθνινπζνχλ λα δαλείδνληαη απφ ηξάπεδεο ζήκεξα, ρξεζηκνπνηνχλ ην δαλεηζκφ,
είηε ζαλ εξγαιείν παξνρήο πίζησζεο ζηελ αγνξά, ε νπνία αζθπθηηά απφ ηελ
έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, είηε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ θαη άιισλ
ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο ην Γεκφζην.
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Δίλαη, επίζεο, γλσζηφ φηη νη μέλνη πξνκεζεπηέο φρη κφλν δελ παξέρνπλ πίζησζε
ζηνπο Έιιελεο εηζαγσγείο, αιιά δεηνχλ λα ηνπο πξνθαηαβιεζεί φιε ε αμία ηνπ
εκπνξεχκαηνο πξηλ ηε θφξησζε, ελψ νη πσιήζεηο ησλ εγρσξίσλ επηρεηξήζεσλ
πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο γίλεηαη κε πίζησζε κεηαμχ ησλ 90 θαη ησλ 180 εκεξψλ.
Απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πίζησζεο θαιχπηεηαη, γηα ηηο αμηφρξεεο επηρεηξήζεηο,
απφ ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ.
Με δεδνκέλν φηη ε Διιάδα είλαη εηζαγσγηθή ρψξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο πεξηζζφηεξεο
βαζηθέο πξψηεο χιεο (πεηξέιαην, δεκεηξηαθά θαη δσνηξνθέο, κέηαιια, μπιεία,
ιηπάζκαηα θαη ινηπά), ε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί ηε κφλε δηέμνδν
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο.
Αιιά θαη ε εζσηεξηθή αγνξά είλαη πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλε απφ ην δαλεηζκφ
αθνχ είλαη γλσζηφ φηη ζρεδφλ θαλείο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα πιεξσκήο ηνηο
κεηξεηνίο.
Παξάιιεια, νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνκεζεχνπλ ην Γεκφζην ζηεξίδνληαη θαη απηέο
ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη, δεδνκέλεο ηεο θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο ησλ
απαηηήζεψλ ηνπο, νη δαπάλεο γηα ηφθνπο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ θζάλνπλ ζε
ζεκαληηθφ χςνο, κε απνηέιεζκα ηζφπνζε κείσζε ησλ θεξδψλ ηνπο.
Οη δηάθνξεο επηθιήζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ πξνο ηνπο επηθεθαιήο ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο λα απμήζνπλ ηε ξεπζηφηεηα πξνο ηελ αγνξά, έξρνληαη ζε
επζεία αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ λνκνζεηεζεί.
Με ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηφθσλ ζαλ παξαγσγηθή δαπάλε, πνηα
επηρείξεζε ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δαλεηζηεί, φηαλ πέξα απφ ηε κείσζε ησλ
θεξδψλ κε ηελ αλαγθαζηηθή αχμεζε ησλ ηφθσλ, ζα ππάξμεη θαη επί πιένλ κείσζε
ησλ θεξδψλ απφ ηελ ηεθκαξηή πεξηθνπή ηεο δαπάλεο απηήο;
Τέινο, δε θζάλεη πνπ ην θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη εμσθξεληθφ, αιιά κε ηέηνηα
κέηξα δηαηάμεσλ ν δαλεηζκφο γίλεηαη απαγνξεπηηθφο θαη έηζη θαηαιήγνπκε ζην
παξάδνμν, νη πγηείο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δαλείδνληαη λα
πνηλνινγνχληαη κε εμνλησηηθφ ηξφπν.
Η λνκνζεηεκέλε δηάηαμε δελ ελαξκνλίδεηαη θαη κε ην ςήθηζκα ηνπ Σπκβνπιίνπ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 8εο Ινπλίνπ 2010 γηα ην ζπληνληζκφ ησλ θαλφλσλ
πεξί ειεγρφκελσλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ (ΔΑΔ ) θαη πεξί ππνθεθαιαηνπνίεζεο
εληφο ηεο ΔΔ (2010/C 156/01), ην νπνίν επηθαιείηαη ε αηηηνινγηθή έθζεζε. Κη
απηφ γηαηί ην ςήθηζκα ηεο ΔΔ δελ αλαθέξεηαη γεληθά ζε ηφθνπο, αιιά κφλν ζε
ηφθνπο πνπ θαηαβάιινληαη πξνο εηαηξείεο ηνπ ηδίνπ νκίινπ θαη ζηελ πεξίπησζε
απηή, κάιηζηα, κφλν εθφζνλ νη εηαηξείεο ηνπ ηδίνπ νκίινπ εδξεχνπλ ζε
δηαθνξεηηθφ θξάηνο – κέινο, δειαδή εθηφο Διιάδνο.
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Γηα φια ηα πην πάλσ εθηελψο αλαθεξζέληα, ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε είηε πξέπεη
λα θαηαξγεζεί, είηε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζε ηφθνπο πνπ
θαηαβάιινληαη πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 3 :
3.- Οη δαπάλεο ηφθσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 αλαγλσξίδνληαη πιήξσο σο εθπηπηφκελεο
επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο, εθφζνλ:
α.- νη ηφθνη δελ θαηαβάιινληαη ζε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα, αλεμαξηήησο πνζνχ, ή
β.- θαηαβάιινληαη ζε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα εάλ ην πνζφ ησλ εγγεγξακκέλσλ
ζηα βηβιία θαζαξψλ δαπαλψλ ηφθσλ πξνο ζπλδεδεκέλα πξφζσπα δελ ππεξβαίλεη
ην πνζφ ηνπ 1.000.000 επξψ ηνλ ρξφλν».
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