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«Η επιστροφή του ΦΠΑ έχει καταχωρηθεί στη συνείδηση των επιχειρηματιών ως μια
«πονεμένη» ιστορία. Η καθυστέρηση, που ήταν ανέκαθεν πρόβλημα στις συναλλαγές
με το ελληνικό δημόσιο, αγγίζει πλέον τα όρια της άτυπης στάσης πληρωμών.
Πρόκειται για μια τακτική που καταστρατηγεί κάθε έννοια ισότητας και δικαιοσύνης
στις σχέσεις μεταξύ κράτους και ιδιωτών. Την ώρα που οι επιχειρήσεις καλούνται να
είναι συνεπείς στις όλο και πιο δυσβάσταχτες φορολογικές τους υποχρεώσεις, το
κράτος διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερεί επ’ αόριστον, στερώντας τους πολύτιμη
ρευστότητα.
Το ζήτημα αυτό το έχουμε αναδείξει εδώ και πολλά χρόνια, προτού ενσκήψει η
οικονομική κρίση. Η αποκατάσταση της ισότητας και της εμπιστοσύνης είναι βασική
προϋπόθεση για την άσκηση αποτελεσματικής φορολογικής διοίκησης και κατ’
επέκταση για τη διαμόρφωση μιας ορθολογικής φορολογικής πολιτικής.
Ως Επιμελητηριακή Κοινότητα δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε και να προτείνουμε
μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν θα πάψουμε να ζητάμε μέτρα για να
τονωθεί η ρευστότητα, που έχει εξαφανιστεί από την αγορά εδώ και έξι σχεδόν
χρόνια.
Στο μεταξύ είναι σημαντικό να αξιοποιείται σωστά κάθε ευκαιρία για μικρές ενέσεις
ρευστότητας, όπως είναι η επιστροφή της έκπτωσης ΦΠΑ που προβλέπεται για την
πραγματοποίηση δαπανών, κυρίως στις χώρες της Ε.Ε. που καλύπτονται από τη
σχετική κοινοτική οδηγία. Χώρες που στην πλειοψηφία τους διαθέτουν προηγμένα
συστήματα διοίκησης και διαχειρίζονται το θέμα των επιστροφών με μεγαλύτερη
συνέπεια και ταχύτητα. Μάλιστα, σε αντίθεση με την Ελλάδα, στις χώρες αυτές
προβλέπονται πρόστιμα για τις καθυστερήσεις εκ μέρους των αρμόδιων αρχών. Με
αποτέλεσμα ο μέσος χρόνος επιστροφής του ΦΠΑ να μην ξεπερνά το εξάμηνο.
Ειδικά οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν σε διεθνείς
διοργανώσεις και διατηρούν επιχειρηματικές επαφές στο εξωτερικό, μπορούν να
επωφεληθούν σημαντικά. Με την κατάλληλη υποστήριξη, μπορούν να διεκδικήσουν
σημαντικά ποσά σε επιστροφές και να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους.
Η Πολιτεία στο μεταξύ οφείλει να διευρύνει αυτή τη δυνατότητα, συνάπτοντας
συμφωνίες αμοιβαιότητας με περισσότερες τρίτες χώρες, όπως π.χ. οι χώρες των
Βαλκανίων, όπου αναπτύσσεται έντονη ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα.
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Πιστεύω ότι στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης θα δοθούν όλες οι απαραίτητες
πληροφορίες, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να ανοίξουν αυτό το «παράθυρο»
ρευστότητας που προσφέρει η επιστροφή ΦΠΑ από το εξωτερικό».
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