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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο πρόεδρος ηης ΚΔΔ και ηοσ ΔΒΔΑ, κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος, απέζηειλε
ζήμερα επιζηολή προς ηον πρωθσποσργό, κ. Ανηώνη αμαρά, ηνλ νπνίνλ θαη
επραξηζηεί γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ παξεκβάζεηο ζε όηη αθνξά ηε δηόξζσζε αδηθηώλ
πνπ απνξξένπλ από πξνζθάησο ςεθηζζέληεο θνξνινγηθνύο λόκνπο. Σαπηόρξνλα,
επηζεκαίλεη ηε δηάξξεμε ηεο ζρέζεο εκπηζηνζύλεο κεηαμύ πνιηηώλ, επηρεηξήζεσλ θαη
θξάηνπο, εμαηηίαο ηεο πξνρεηξόηεηαο ή ηεο ζηπγλήο εηζπξαθηηθήο ινγηθήο πνπ ζε
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο επηδεηθλύεηαη από ην νηθνλνκηθό επηηειείν ζηε ζύληαμε θαη
πξνώζεζε κείδνλνο ζεκαζίαο λνκνζεηεκάησλ.
Αλαιπηηθά ε επηζηνιή ηνπ θ. Μίραινπ πξνο ηνλ πξσζππνπξγό θ. Αληώλε ακαξά
έρεη σο εμήο:
«Αμηόηηκε θύξηε πξόεδξε,
Με ηελ επηζηνιή κνπ απηή, θαη’ αξράο ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο ηνπ
επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ γηα ηηο πξνζσπηθέο ζαο παξεκβάζεηο ζε πιεζώξα
δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ άκεζα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη γεληθόηεξα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάηαμε ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο.
ην πιαίζην απηό θαη κε δεδνκέλε ηελ επηθείκελε αλακόξθσζε – θαη πάιη κε
πξνζσπηθή ζαο παξέκβαζε – ησλ θνξνινγηθώλ λόκσλ, πνπ έρνπλ ηειεπηαία
ςεθηζηεί από ηελ ειιεληθή Βνπιή, σο εθπξόζσπνο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο θνηλόηεηαο
όιεο ηεο ρώξαο, ζα ήζεια εθ λένπ λα δεηήζσ θαη πάιη ηε ζπκβνιή ζαο, πξνθεηκέλνπ
λα πινπνηεζνύλ νη αλαγθαίεο παξεκβάζεηο γηα ηελ θαζηέξσζε, επηηέινπο, ελόο λένπ,
απινύ, απνηειεζκαηηθνύ θαη δίθαηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο.
Ωζηόζν, θύξηε πξόεδξε, ζα ήζεια λα ζαο επηζεκάλσ θαη ηελ απνγνήηεπζε, αιιά θαη
ηελ αλεζπρία ησλ 900.000 επηρεηξήζεσλ ηηο νπνίεο εθπξνζσπώ, γηα ηηο απνθάζεηο
πνπ ιακβάλνληαη από ην νηθνλνκηθό επηηειείν ρσξίο εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο, κε
θαζαξά εηζπξαθηηθή ινγηθή θαη ρσξίο αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ή αθόκε θαη κε
πξνρεηξόηεηα, όπσο εθ ηνπ απνηειέζκαηνο απνδεηθλύεηαη. Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό
παξάδεηγκα – όπσο ήδε έρσ επηζεκάλεη κε επηζηνιή κνπ πξνο ηνλ ππνπξγό
Οηθνλνκηθώλ θ. Γηάλλε ηνπξλάξα – όηη γηα ηνλ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο
πλαιιαγώλ, πνπ είλαη ζε ηζρύ κόιηο έλα ρξόλν, έρνπλ εθδνζεί πεξηζζόηεξεο από 70
απνθάζεηο θαη εγθύθιηνη, ελώ παξάιιεια, ηείλεη λα παγησζεί ε ηαθηηθή ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ πξνζθάησλ ςεθηζζέλησλ λόκσλ κε δηθέο ζαο πξνζσπηθέο
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παξεκβάζεηο πξνο δηόξζσζε ησλ ιαλζαζκέλσλ θαη πνιιέο θνξέο άδηθσλ θαη
αλαπνηειεζκαηηθώλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηέρνπλ.
Απνηειεί αδήξηηε αλάγθε, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, λα απνθαηαζηαζεί
άκεζα ε ζρέζε εκπηζηνζύλεο κεηαμύ θξάηνπο, πνιηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ. Καη απηό
ζα επηηεπρζεί όηαλ ζηακαηήζνπλ λα παξαηεξνύληαη πξνρεηξόηεηεο θαη αηθληδηαζκνί
ζηε ζύληαμε θαη ηελ πξνώζεζε κείδνλνο ζεκαζίαο λνκνζεηεκάησλ. Γελ είλαη
δπλαηόλ, θύξηε πξόεδξε, λα επαθίεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο κόλν ζηηο δηθέο ζαο
πξνζσπηθέο παξεκβάζεηο πξνο απνθαηάζηαζε ησλ ιαλζαζκέλσλ επηινγώλ ησλ
εγεζηώλ ησλ ππνπξγείσλ.
Δηδηθόηεξα, ζα ήζεια λα αλαθέξσ ζε εζάο πξνζσπηθά ηηο ηειεπηαίεο πξνηάζεηο ηνπ
ΔΒΔΑ, γηα ηελ επαλεμέηαζε πνιιώλ επηκέξνπο δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο πνπ θαη άδηθεο είλαη θαη πξνθαινύλ θνηλσληθέο αληζόηεηεο θαη ηξηγκνύο:
 Με ην λέν θνξνινγηθό θαζεζηώο θαη κε ηνλ λέν θώδηθα θνξνινγηθήο δηαδηθαζίαο
γίλεηαη πξνζπάζεηα ξηδηθήο αιιαγήο ηνπ ρζεο. Θα είλαη ινηπόλ ιάζνο λα
παξακείλνπλ ππνιείκκαηα ηνπ παξειζόληνο θαη σο εθ ηνύηνπ κέζα ζηελ
πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη λα εληαρζεί, όζν θαη εάλ θάπνηνη έρνπλ αληηξξήζεηο, ε
δηαδηθαζία πεξαίσζεο όισλ ησλ εθθξεκώλ θνξνινγηθώλ ππνζέζεσλ θαη όισλ ησλ
θνξνινγηθώλ αληηθεηκέλσλ, όρη κε ηξόπν ραξηζηηθό, ηνπιάρηζηνλ ηνπ θεθαιαίνπ,
αιιά κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ λα θαιύπηνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο αιιά
θαη λα παξέρνπλ θίλεηξα ζηνλ θνξνινγνύκελν.
 Γηα ην θόζηνο απόθηεζεο αθηλήηνπ, ή γηα θαηάζρεζε αθηλήηνπ όηαλ ε θνξνινγηθή
ππνρξέσζε πξνέξρεηαη από θαηαινγηζκνύο θόξσλ, από ηεθκήξηα θαη ΔΗΣΗΓΔ
θαη ν θνξνινγνύκελνο αδπλαηεί λα πιεξώζεη ηνπο θόξνπο επεηδή είλαη άλεξγνο
θαη γηα πνιιέο άιιεο πεξηπηώζεηο. Γελ είλαη δπλαηόλ λα θνξνινγείηαη ε δηαθνξά
κεηαμύ ησλ πξαγκαηηθώλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ ηεθκαξηώλ εηζνδεκάησλ ησλ
θνξνινγνπκέλσλ, όηαλ ε δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζε κείσζε ησλ πξαγκαηηθώλ
εηζνδεκάησλ κε επζύλε ηεο πνιηηείαο θαη όρη ζε αύμεζε ηεο πεξηνπζίαο κε επζύλε
ηνπ θνξνινγνύκελνπ.
 Απαηηείηαη άκεζε ηξνπνπνίεζε ησλ πξόζθαησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε
θνξνινγηθή θαηνηθία. Σν θξηηήξην πνπ αλαθέξεη όηη αλ νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο
κηαο ζπγαηξηθήο ελόο πνιπεζληθνύ Οκίινπ ιακβάλνληαη ζηελ Διιάδα, απηό
θαζηζηά απηόκαηα όιεο ηηο αιινδαπέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ειιεληθέο, δεκηνπξγεί
ηνλ πξνβιεκαηηζκό γηα ην αλ ζα πξέπεη ηα θεληξηθά ελόο Οκίινπ λα βξίζθνληαη
ζηελ Διιάδα.
 Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ άξζξσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ζην
ειάρηζην ηελ αλαγλώξηζε θαη έθπησζε ησλ δαπαλώλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα
ηόθνπο. Με ηνλ πεξηνξηζκό ζηελ αλαγλώξηζε ησλ ηόθσλ ζαλ παξαγσγηθή δαπάλε,
πνηα επηρείξεζε ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δαλεηζηεί, όηαλ εθηόο από ηε κείσζε
ησλ θεξδώλ, κε ηελ αλαγθαζηηθή αύμεζε ησλ ηόθσλ, ζα ππάξρεη θαη επηπιένλ
κείσζε ησλ θεξδώλ από ηελ ηεθκαξηή πεξηθνπή ηεο δαπάλεο απηήο; Καη βέβαηα,
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νη δηαηάμεηο απηέο έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο επηθιήζεηο ηνπ
πξσζππνπξγνύ γηα αύμεζε ηεο ξεπζηόηεηαο ζηελ αγνξά.
 Δπίζεο, αλεπίηξεπηε ελέξγεηα, πνπ δεκηνπξγεί πιαζκαηηθά θνξνινγηθά θέξδε θαη
επηβάξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε επηπιένλ κε νθεηιόκελνπο θόξνπο είλαη θαη ε κε
αλαγλώξηζε ηνπ δηθαηώκαηνο αθαίξεζεο άιισλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ, όπσο γηα
παξάδεηγκα ε θαηαβνιή ησλ έθηαθησλ εηζθνξώλ.
 Σν ζέκα ησλ επηζθαιώλ απαηηήζεσλ γηα κηα αθόκε θνξά απνδεηθλύεη ην πόζν
επηπόιαηα αληηκεησπίδεη ν λνκνζέηεο ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ
επηρεηξήζεσλ. Η γεληθή αλαθνξά όηη γηα λα εθπεζηνύλ ηα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ
απαηηείηαη «λα έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ
δηθαηώκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιόγσ απαίηεζεο», ζα είλαη ην ζεκείν ηεο αηώληαο
δηακάρεο κεηαμύ θνξνινγηθνύ ειεγθηή θαη θνξνινγνύκελνπ θαη ζην νπνίν πνηέ
δελ ζα ππάξμεη ζπκθσλία. Δλ πξνθεηκέλσ ε δηάηαμε απηή ζα πξέπεη λα γίλεη πνιύ
πην ζπγθεθξηκέλε θαη θπξίσο γηα λα κελ ππάξρεη δπλαηόηεηα «παξεξκελείαο».
 Δίλαη αλαγθαίν λα εθινγηθεπηνύλ νη αληηθεηκεληθέο δαπάλεο δηαβίσζεο, έηζη ώζηε
λα πξνζηαηεπηνύλ νη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνη θαη ηδηαίηεξα νη άλεξγνη,
αλεμάξηεηα αλ δηθαηνύληαη ή όρη βνεζήκαηνο αλεξγίαο.
 Σέινο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ ξηδηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξόζηηκα, ζηνλ έιεγρν θαη
γεληθόηεξα ζηε θνξνινγηθή δηαδηθαζία, πξάγκα ην νπνίν επειπηζηνύκε όηη ζα
πινπνηεζεί κε ηε δηθή ζαο παξέκβαζε. Οκνίσο, πξέπεη λα εθινγηθεπζνύλ θαη ηα
εμνλησηηθά θαη εμσπξαγκαηηθά πξόζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη γηα άιιεο
παξαβάζεηο, όπσο αλαθξηβνύο δήισζεο, κε ππνβνιήο δήισζεο, κε απόδνζεο
παξαθξαηεζέληνο θόξνπ θιπ.
Η αηζηνδνμία ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο δηθαηόηεξνπ, απινύζηεξνπ θαη
απνηειεζκαηηθόηεξνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο, κε αλαπηπμηαθή θαηεύζπλζε, ζα
πξέπεη λα ιάβεη «ζάξθα θαη νζηά» άκεζα. πκκεηείρακε ελεξγά ζε θάζε πξόζθιεζε
κε ηελ παξνπζία εθπξνζώπσλ καο, θαηαζέζακε πιήξεηο θαη αλαιπηηθέο πξνηάζεηο επί
όισλ ησλ θνξνινγηθώλ ζεκάησλ. Δίλαη θαλεξό όηη είκαζηε θαη ζα είκαζηε πάληα
αξσγνί ζε θάζε πξνζπάζεηα γηα έλα θνξνινγηθό ζύζηεκα απιό, δίθαην, ζηαζεξό,
απνηειεζκαηηθό θαη κε αλαπηπμηαθή θαηεύζπλζε.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ, ν λένο Κώδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο,
ηζρύεη θαηά βάζε από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2014, επίζεο θαη ν Κώδηθαο
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο. Δλ πξνθεηκέλσ ην θνξνινγηθό καο ζύζηεκα κπαίλεη ζε
κηα λέα αξρή, ζε κηα λέα ηξνρηά. Θα ζέιακε όκσο λα επαλαιάβνπκε, θαζόζνλ ηηο
ζεσξνύκε σο ππιώλεο επηηπρίαο, ηξείο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο:
- Σε δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ αιιά κε
παξάδεηγκα θαη πξόηππν ην ίδην ην θξάηνο,
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- Σε δεκηνπξγία ειεγθηηθήο ζπλείδεζεο ησλ θνξνινγηθώλ ειεγθηώλ, όπνπ κέζα από
ηελ ίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγθηώλ ζα δηδαρζνύλ θαη νη θνξνινγνύκελνη, θαη
ηέινο
- Σελ απνθνπή κε θάζε ηη πνπ αλαθέξεηαη ζην παξειζόλ. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα
κέζα από κηα επηηξνπή ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ θαη θνξέσλ λα πξνζπαζήζνπκε
λα εληνπίζνπκε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ ρξήδνπλ αιιαγήο.
Πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο. Απηό όκσο πνπ
είλαη επηηαθηηθή αλάγθε θαη πνπ όινη κπνξνύλ λα δνπλ, εθηόο από ην Τπνπξγείν ησλ
Οηθνλνκηθώλ, είλαη ε ΑΜΔΗ δεκηνπξγία ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ εηδηθώλ θαη
ηερλνθξαηώλ, γηα ηελ ζύληαμε ελόο ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ από Έιιελεο γηα ηνπο Έιιελεο. Καη απηό πξέπεη λα γίλεη «ηώξα».
Οη ππάξρνληεο δύν πξόζθαηνη Νόκνη 4172 θαη 4174, κε όζεο εξκελεπηηθέο θαη εάλ
ππάξμνπλ, έλα είλαη ζίγνπξν: Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα εθαξκνζηνύλ θαη λα
απνδώζνπλ.
αο επραξηζηώ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη επειπηζηώ ζηε ζεηηθή αληαπόθξηζε ησλ
αηηεκάησλ καο».
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