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Θέσεις – Προτάσεις για την Οικονοµική Πολιτική
Η παρούσα κρίσιµη οικονοµική συγκυρία επιβάλλει τη δίκαιη κατανοµή των
φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και πολίτες, γεγονός που µπορεί ν΄ αποτελέσει
παράγοντα κοινωνικής σταθερότητας και να θέσει υγιείς βάσεις για την ανάταξη της
οικονοµίας και την επάνοδο της χώρας µας σε τροχιά ανάκαµψης. Με αυτό το
σκεπτικό, η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ κατέθεσε το παρακάτω υπόµνηµα προς τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών κ. Ε. Βενιζέλο,
υπογραµµίζοντας ότι η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει έµπρακτα και µε συγκεκριµένες
αποφάσεις να επαναφέρει τη µεταποίηση στο επίκεντρο της αναπτυξιακής
διαδικασίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι η βιοµηχανία:
1. συνεισφέρει το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων του κράτους που προέρχονται
από τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, σε σχέση µε τους υπόλοιπους τοµείς της
οικονοµίας, και,
2. απασχολεί πάνω από 25% του εργατικού δυναµικού της χώρας, γεγονός που
αυτόµατα µεταφράζεται σε καταβολή πολύ µεγάλου µέρους των ασφαλιστικών
εισφορών προς το Ελληνικό Κράτος.
Αν στα παραπάνω προστεθεί και η «δορυφορική» δραστηριότητα που αναπτύσσεται
εξ΄ αιτίας της µεταποίησης, τότε η συνεισφορά της στο σχηµατισµό του εγχώριου
προϊόντος, είναι κατά πολύ µεγαλύτερη απ΄ όσο τα επίσηµα στοιχεία καταγράφουν.
Άρα, η ιδιαίτερη προσοχή του κράτους στη µεταποίηση δεν αποτελεί συντεχνιακή
απαίτηση, αλλά κοινωνική επιταγή, αφού η µεταποιητική δραστηριότητα τελικά
αποτελεί σταθεροποιητικό παράγοντα τόσο για την οικονοµία της Ελλάδας, όσο και
για την ίδια την κοινωνία, και ειδικά την Ελληνική περιφέρεια.
Αναλυτικά οι θέσεις – προτάσεις του ΣΒΒΕ προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
και Υπουργό Οικονοµικών κ. Ε. Βενιζέλο, είναι:
1. Εθνικό Φορολογικό Σύστηµα: το νέο «Εθνικό Φορολογικό Σύστηµα» θα πρέπει
να διέπεται από κανόνες φορολογικής δικαιοσύνης και χρονική σταθερότητα στην
εφαρµογή του. Στο πλαίσιο αυτό και σε ό,τι αφορά τις µεταποιητικές επιχειρήσεις
προτείνονται τα ακόλουθα:
 Άµεσο συµψηφισµό κάθε απαίτησης επιχείρησης από το ∆ηµόσιο µε
τρέχουσες υποχρεώσεις προς αυτό (όπως λ.χ. επιστροφή ΦΠΑ, επιδότηση
ΟΑΕ∆, επιδότηση αναπτυξιακών νόµων, υποχρεώσεις προς ΙΚΑ και άλλα
ασφαλιστικά ταµεία, φόροι εισοδήµατος, παρακρατούµενοι φόροι, κλπ.),
χωρίς τους περιορισµούς και προϋποθέσεις του άρθρου 83 ΚΕ∆Ε, που
δυσχεραίνουν και περιορίζουν δραστικά το πεδίο εφαρµογής της δυνατότητας
συµψηφισµού.
 Εξορθολογισµό του τρόπου υπολογισµού της έκτακτης εισφοράς,
λαµβάνοντας υπόψη ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 ν.
3986/2011 είναι άδικη καθώς επιβάλλεται χωρίς τον κανόνα της
«προοδευτικότητας του φόρου», ενώ ο υπολογισµός της επί των συνολικών
καθαρών εισοδηµάτων, πραγµατικών ή τεκµαρτών, φορολογούµενων ή
απαλλασσόµενων, οδηγεί σε «διπλή» επιβολή έκτακτης εισφοράς, στις
περιπτώσεις που στα εισοδήµατα των φυσικών προσώπων, περιλαµβάνεται
















και εισόδηµα από κινητές αξίες, λόγω συµµετοχής σε εταιρίες, για το οποίο
εισόδηµα έχει ήδη καταβληθεί έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης,
σύµφωνα µε το ν. 3845/2010.
Νοµοθετική ρύθµιση για ενιαία φορολόγηση όλων των αφορολογήτων
αποθεµατικών, ανεξαρτήτως επενδυτικού νόµου, µε συντελεστή 5% σε
περίπτωση διανοµής ή µε συντελεστή 1% σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης,
µετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήµατος (5ετία ή 10ετία κατά
περίπτωση) από τη δηµιουργία τους.
Κατάργηση της χαρτοσήµανσης 3,6% στα δάνεια που λαµβάνουν οι
επιχειρήσεις, είτε από τους µετόχους τους, είτε από θυγατρικές εταιρείες, για
ταµειακή τους διευκόλυνση, καθώς, µε την προαναφερόµενη επιβάρυνση
παρατηρείται το οξύµωρο, οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να
ανταπεξέλθουν στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και εξαιτίας του
τραπεζικού εγκλωβισµού, να βρίσκονται αντιµέτωπες µε πρόσθετα βάρη, που
αυξάνουν
υπέρµετρα
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κόστος
δανεισµού
(αντικίνητρο
για
αυτοχρηµατοδότηση επιχειρήσεων).
Κατάργηση της εισφοράς του ποσοστού 0,6% της ΑΝΕ 128 στα
επιχειρηµατικά δάνεια.
Κατάργηση της υποχρεωτικής δηµοσίευσης των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων των επιχειρήσεων σε τρεις εφηµερίδες, σύµφωνα µε το άρθρο
43β § 5 κ.ν. 2190/1920, µε παράλληλη θεσµοθέτηση της υποχρεωτικής
ανάρτησης αυτών στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και στην ιστοσελίδα του
Εθνικού Τυπογραφείου ή/και του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).
Στον νέο νόµο να συµπεριληφθεί σαφής αναφορά για το ποιες δαπάνες
εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµα των επιχειρήσεων. Το Υπουργείο
θα πρέπει να καταρτίσει έναν εξαντλητικό κατάλογο µε το σύνολο των «µη
εκπιπτόµενων δαπανών».
Ως προς τον καθορισµό της διαδικασίας εφαρµογής του Ετήσιου
Πιστοποιητικού Φορολογικού Ελέγχου που αφορά στις ΑΕ και ΕΠΕ που οι
ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόµιµους
ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία προτείνουµε στις περιπτώσεις που από την
έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης δεν προκύπτουν παραβάσεις της
φορολογικής νοµοθεσίας, να γίνεται αυτό δεκτό από το Υπουργείο
Οικονοµικών χωρίς περαιτέρω έλεγχο.
Αντιστροφή του βάρους απόδειξης, σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές των
ηµεδαπών επιχειρήσεων µε πρόσωπα που είναι κάτοικοι ή έχουν την έδρα σε
κράτη µε προνοµιακά φορολογικά καθεστώτα, ώστε να εκπίπτουν, κατ’
αρχήν, από τα ακαθάριστα έσοδα ή από το φορολογητέο εισόδηµα των
επιχειρήσεων οι σχετικές δαπάνες που καταβάλλονται από τις ηµεδαπές
επιχειρήσεις, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη των προϋποθέσεων των
άρθρων 51Α και 51Β ΚΦΕ από το φορολογούµενο, αλλά από τη φορολογική
αρχή. Με το σηµερινό καθεστώς, πλήθος επιχειρήσεων που συνεργάζονται
σε καθηµερινή βάση µε εταιρίες εγκαταστηµένες σε χώρες της Ε.Ε., όπως η
Βουλγαρία και η Κύπρος, αντιµετωπίζουν δυσκολίες στις συναλλαγές τους µε
τις προαναφερόµενες εταιρίες, µόνο και µόνο, λόγω των χαµηλότερων
επιπέδων φορολόγησης στις χώρες αυτές.
Αύξηση του ποσοστού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σε 3% επί
του κύκλου εργασιών, που αφορά σε πωλήσεις εσωτερικού, για τις χρήσεις
2011 και µέχρι να αποκατασταθεί η οµαλή λειτουργία της αγοράς.

2. Αναθέρµανση του κλάδου των κατασκευών και της οικοδοµής, µέσω της λήψης
ειδικών µέτρων όπως η µείωση του φόρου µεταβίβασης ακινήτων κατά 50% και η
πλήρης απαλλαγή από την πληρωµή του για τις εισοδηµατικά ασθενέστερες
τάξεις, ο συµψηφισµός των υποχρεώσεων από ΦΠΑ, ΙΚΑ κλπ των εταιρειών
δοµικών υλικών, των τεχνικών εταιρειών κλπ µε τις βεβαιωµένες οφειλές τους

κράτους προς αυτές, η αποτύπωση και πολεοδόµηση ιδιωτικών και δηµόσιων
εκτάσεων για ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας, η ένταξη νέων εκτάσεων στα
σχέδια πόλεων των δήµων κλπ..
3. Εξυγίανση του συστήµατος πληρωµών – Μεταχρονολογηµένες επιταγές:
θέσπιση συγκεκριµένων κανόνων µε στόχο την εξυγίανση της αγοράς και τον
εξορθολογισµό της συγκεκριµένης πρακτικής, σύµφωνα µε τα όσα ισχύουν σε
άλλες χώρες της Ευρώπης. Να προσδιορισθεί νοµοθετικά το ανώτερο όριο
ηµερών πληρωµής, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ηµέρες, και να
προβλέπονται συγκεκριµένες κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησης των ορίων
αυτών.
4. Κατάργηση µη ανταποδοτικών τελών και επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων: Ενδεικτικά
παραδείγµατα:
 Εισφορά – ∆ικαίωµα εκτελωνιστικών εργασιών (∆ΕΤΕ) που βεβαιώνεται κατά
την εισαγωγή, εξαγωγή και µεταµόρφωση αγαθών και καυσίµων,
 Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. (Οργανισµού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων) σε ποσοστό 3% για τα προϊόντα φυτικής
προέλευσης και σε ποσοστό 0,5% για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης .
 Πλήθος χαρτοσήµων και τελών που προβλέπονται στα 75 άρθρα του
Προεδρικού ∆ιατάγµατος 28/1931(ΦΕΚ Α 239)
 Μεγαρόσηµα, παράβολα, Κ.Ε.Α.∆. και υπέρ ταµείων προνοίας για πολιτικές
και διοικητικές δικαστικές υποθέσεις.
 Τέλος 1€/τόνο υπέρ του δηµοσίου που ισχύει για τη διενέργεια φυτουγειονοµικών ελέγχων και ελέγχων ποιότητας – καταλληλότητας γεωργικών
προϊόντων προς εξαγωγή.
 Τέλος υπέρ ΕΡΤ που εισπράττεται µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 2644/1998.
5. Απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών, µε άρση των σχετικών
προσκοµµάτων και αντικινήτρων, µέσω:
 του εξορθολογισµού της λειτουργίας των τελωνείων και της απλοποίησης των
τελωνειακών διαδικασιών,
 της µείωσης ή/και της κατάργησης των ειδικών τελών για εξαγωγές, και,
 του εξορθολογισµού των πάσης φύσεως ελέγχων.

