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1.

Φορολογικά / Οικονομικά θέματα

1.1. Φορολογική Μεταρρύθμιση
Σήμερα ο Έλληνας επιχειρηματίας θεωρεί πως το υφιστάμενο εθνικό φορολογικό
σύστημα λειτουργεί ως αντικίνητρο στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του,
αφού αυτό χαρακτηρίζεται από ελλείμματα σταθερότητας και προβλεψιμότητας.
Η μέχρι σήμερα ελληνική εμπειρία των συμπληρώσεων και τροποποιήσεων του
φορολογικού πλαισίου μπορεί να θεράπευσε περιστασιακά προβλήματα αλλά δε
βοήθησε την ελληνική οικονομία και ειδικότερα τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν
στο μεγάλο ανταγωνιστικό άλμα και να συγκλίνουν σε επιδόσεις με τις ευρωπαϊκές
ανταγωνιστικές βιομηχανίες.
Ενόψει της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος με την κατάρτιση του νέου
σχετικού νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο, ο ΣΒΒΕ ζητά να
συμμετέχει στην ειδική επιτροπή που θα συζητήσει και θα καταθέσει το σχέδιο
νόμου.
Προτάσεις – Ενέργειες:
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα
δεδομένα που διαμορφώνονται με την πρόσφατη νομοθεσία (Ν.3052/24.12.02 & N.
3091/24.12.02), προτείνει σε επιμέρους ζητήματα τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η προτεινόμενη δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει τροποποιήσεις και αλλαγές των
διατάξεων, εκτιμάται ότι δεν ανταποκρίνεται στις περιστάσεις της επιδιωκόμενης
φορολογικής μεταρρύθμισης στη βάση της απλούστευσης, αφού διαπιστώνεται ότι
αφενός δε βελτιώνει αποφασιστικά την παρούσα κατάσταση και ιδιαίτερα του ΚΒΣ
και αφετέρου η επιχειρούμενη προσέγγιση διαιωνίζει τη μη απλοποίηση της
φορολογικής νομοθεσίας.
Ο κώδικας που ισχύει σήμερα, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3052/02 και λόγω
των συνεχών αλλαγών στο οικονομικό περιβάλλον, έχει καταστεί δύσχρηστος και
απαρχαιωμένος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
πιστεύει ότι είναι απαραίτητη μία βαθιά τομή στο δαιδαλώδες φορολογικό θεσμικό
πλαίσιο και προτείνει δύο άξονες δράσης:
Ð

Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Ð

Άμεση συγκέντρωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που υφίστανται σήμερα
σε διάφορους και διάσπαρτους φορολογικούς νόμους και ένταξη των νέων
διατάξεων που θα προκύψουν σε νόμους πλαίσια φορολογικής και
επιχειρηματικής πολιτικής, όπως είναι η φορολογία εισοδήματος φυσικών και
νομικών προσώπων, η φορολογία κεφαλαίου – περιουσίας, τα αναπτυξιακά
κίνητρα κλπ.
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Εναλλακτική προσέγγιση στο δεύτερο άξονα είναι το σύνολο των παραπάνω
διατάξεων να ενταχθούν σε ήδη υφιστάμενους βασικούς νόμους φορολογικού,
λογιστικού και εμπορικού περιεχομένου. Τέτοιοι νόμοι είναι το Ενιαίο Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) που συντονίζεται από το ΕΣΥΛ ή το ΣΛΟΤ (Συμβούλιο
Λογιστικής Τυποποίησης), ο κωδικοποιημένος εμπορικός νόμος 2190/20 ή και
άλλοι πρόσφατοι νόμοι που αναφέρονται σε θέματα φορολογικής οργάνωσης των
επιχειρήσεων, όπως ο Ν.2992/02.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Α.

Β.

Το σύστημα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
Ð

Μείωση του Φορολογικού Εισοδήματος. Οι μειώσεις αυτές δε θα πρέπει
να ισχύουν και για τις μεγάλες επιχειρήσεις ανεξάρτητα εάν αυτές
εντάσσονται ή όχι σε ειδικό καθεστώς ενίσχυσης ή σε ειδικά επενδυτικά
κίνητρα.

Ð

Για λόγους αναπτυξιακούς και ίσων όρων ανταγωνισμού προτείνεται η
εναρμόνιση του συντελεστή των μη εισηγμένων με το συντελεστή
φορολογίας των εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιριών.

Ð

Εναρμόνιση της φορολογίας εισοδήματος με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα (ΔΛΠ). Προτείνεται, λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση των
διευκρινιστικών κοινών Υ.Α. που προβλέπονται στο νόμο
(ν.2992/20.3.2002, άρθρο 1 παρ.6), τα ΔΛΠ να ισχύσουν από 1.1.2005
όπως συμβαίνει και στις άλλες χώρες της Ε.Ε. Επιπλέον, απαιτείται στο
μεσοδιάστημα να εναρμονιστεί το Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο με τις αρχές
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Προκαταβολή φόρου
Κρίνεται αναγκαίο να επανέλθει η προκαταβολή φόρου στο 50%, καθότι η
αύξηση στο 55% είχε γίνει για καθαρά ταμειακούς λόγους και ήταν
προσωρινή. Ταυτόχρονα προτείνεται και η σταδιακή μείωση της ως άνω
αύξησης.

Γ.

Ομαδική ιδιωτική ασφάλιση εργαζομένων
Προκειμένου η χώρα μας να συμμορφωθεί γρήγορα και ομαλά στην
πολιτική που διαμορφώνεται από την ΕΕ και να υπάρχει σταδιακή μετάβαση
και εξοικείωση σε μικτό σύστημα ασφάλισης των εργαζομένων, προτείνεται:
Ð Να καταργηθεί κάθε περιορισμός όπως π.χ. Ν. 3091/24.12.02 Άρθρο 2
παράγραφός 9Α, καθώς και η οροφή των 440,20€ που τίθεται στο ύψος
των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στα ιδιωτικά ομαδικά
προγράμματα
ασφάλισης
(ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
ή
συνταξιοδοτικά), που υπολογίζονται επί της αξίας των ετήσιων
καταβαλλόμενων αποδοχών και εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.
(ν.2459/97)

Δ.

Το σύστημα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Να μη καταργηθεί η έκπτωση του 75% της δαπάνης για αγορά και
εγκατάσταση οικιακών συσκευών ή συστημάτων χρήσης φυσικού αερίου ή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για λόγους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς,
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καθώς και ενίσχυσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
τομέα αυτό, ο οποίος μάλιστα θεωρείται καινοτομικός.
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
Α.

Επιβολή Φ.Π.Α στην παράδοση ακινήτων
Τα ευρωπαϊκά εισαγόμενα προϊόντα εισέρχονται καθημερινά στη χώρα μας,
χωρίς την καταβολή ΦΠΑ στον πωλητή ή στα σύνορα. Οι εισαγωγείς, για να
ανταγωνιστούν τα ελληνικά προϊόντα, διαθέτουν τα προϊόντα τους χωρίς
τιμολόγιο εκμεταλλευόμενοι τη μη εφαρμογή του ΦΠΑ στην εργολαβική
οικοδομή, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες εργολάβοι να έχουν τη
δυνατότητα συμψηφισμού του ΦΠΑ εισροών με το ΦΠΑ εκροών. Με τη
μέθοδο αυτή, τα προϊόντα των χωρών της Ε.Ε. καθίστανται στην ελληνική
αγορά φθηνότερα κατά 18%, έναντι των εγχωρίως παραγόμενων, από τη
μη εφαρμογή του ΦΠΑ στην οικοδομή και τουλάχιστον ακόμη 10%
φθηνότερα από το φόρο εισοδήματος, τον οποίο δεν αποδίδουν τελικά οι
εισαγωγείς των προϊόντων αυτών, αφού δεν εκδίδουν παραστατικά
πώλησης. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι, συνολικά τα ευρωπαϊκά
προϊόντα καθίστανται τουλάχιστον 28% φθηνότερα έναντι των αντίστοιχων
ελληνικών, εξ’ αιτίας της μη εφαρμογής του ΦΠΑ στην εργολαβική οικοδομή.
Οι συνέπειες του παραπάνω φαινομένου είναι ιδιαίτερα καταστροφικές για
την ελληνική επιχειρηματικότητα. Προτείνονται:

Β.

Ð

Άμεση εφαρμογή του ΦΠΑ στην εργολαβική οικοδομή.

Ð

Αναπροσαρμογή του ελάχιστου κόστους κατασκευής των εργολαβικών
οικοδομών στα πραγματικά δεδομένα και αύξησή του κάθε χρόνο,
σύμφωνα με το δείκτη Τιμών Υλικών Κατασκευής νέων Κτιρίων
Κατοικιών.

Ð

Αναπροσαρμογή του ελάχιστου κόστους κατασκευής των ιδιωτικών
οικοδομών (διότι υπάρχουν αυξημένες τιμές αγοράς υλικών) στα
πραγματικά δεδομένα και αύξησή του κάθε χρόνο, σύμφωνα με το
Δείκτη Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών.

Συντελεστές ΦΠΑ
Η ύπαρξη διαφορετικών συντελεστών ΦΠΑ δημιουργεί πράγματι σημαντικά
προβλήματα στην πράξη, όπως αρνητική φορολογική υποχρέωση και
επιστροφή φόρου, δυσχέρειες στον έλεγχο και αύξηση της φοροδιαφυγής,
πολυπλοκότητα στα έντυπα και τη συνολική διαχείρισή τους, κ.α. Για το
θέμα αυτό προτείνεται:
Ð

Να μην καταργηθεί η έκπτωση που ισχύει στα νησιά του Αιγαίου.

Ð

Να εξετασθεί η περίπτωση της ανακατανομής των αγαθών και
υπηρεσιών ανάμεσα στους συντελεστές, όπου αυτό ενδείκνυται, χωρίς
την διατάραξη του υπάρχοντος καθεστώτος όπως π.χ. στα μη
οινοπνευματώδη ποτά, εστιατόρια, έτοιμα τρόφιμα σε πακέτα, ηλεκτρική
ενέργεια και το φυσικό αέριο.
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Γ.

Περιορισμοί δικαιώματος έκπτωσης του φόρου των εισροών
Ο ΣΒΒΕ εκτιμά ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί η πρόταση της εισηγητικής
επιτροπής, δηλαδή να εκπίπτει ο ΦΠΑ των εισροών στην περίπτωση όλων
των δαπανών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικές δαπάνες, στον
προσδιορισμό των καθαρών κερδών στη φορολογία εισοδήματος.

Δ.

Εναρμονιζόμενοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης.
Ð

Φορολογία των οινοπνευματωδών ποτών.
Το κείμενο απαιτείται να επαναδιατυπωθεί με ακρίβεια, προκειμένου να
αποτραπεί η σύγχυση μεταξύ οινοπνευματωδών και αλκοολούχων
ποτών, ιδίως από τις Τελωνειακές Αρχές, κατά την εφαρμογή
Υπουργικών Αποφάσεων.

Ð

Φορολογία των υγρών καυσίμων.
Κρίνεται χρήσιμη η υιοθέτηση της αντίστοιχης προτάσεως που
περιλαμβάνεται στην έκθεση και αναφέρεται στη μείωση του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου στα 30 € ανά χιλιόλιτρο, για
Βιομηχανική και Εμπορική χρήση. Η έκθεση αξιολογεί και περιλαμβάνει
προτάσεις για την αντιμετώπιση του όλου θέματος, οι οποίες εκτιμάται
ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις του μεγαλύτερου μέρους των βιομηχανιών
σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις της χώρας ως μέλος της ΕΕ.

Ε.

Λοιποί έμμεσοι φόροι
Να καταργηθεί εντελώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στις διαφημίσεις στην
τηλεόραση

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Συμφωνούμε γενικά με τη βασική πρόθεση της επιτροπής για την ενοποίηση όλων
των φόρων στον ενιαίο φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας, με την κύρια
προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η απαλλαγή των μεταποιητικών & εμπορικών
επιχειρήσεων για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα.
Ειδικότερα προτείνεται:
Ð

Αντί του φόρου κατοχής ακίνητης περιουσίας, να διατηρηθεί η φορολογία της
προσόδου που προκύπτει από την περιουσία και να μη φορολογηθεί η
υπεραξία που δημιουργείται κατά τη μεταβίβαση αυτής εξ επαχθούς αιτίας
(πώλησης).

Ð

Να διατηρηθεί η φορολογία της τεκμαρτής προσόδου πάνω από κάποιο
ελάχιστο όριο (ιδιόχρηση ακινήτων), με απαλλαγή της φορολογίας αυτής στις
επιχειρήσεις (βιομηχανικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών και μεταλλευτικές)
στο σύνολό τους.

Ð

Να καταργηθεί η φορολογία εισοδήματος του κέρδους, που προκύπτει στις
μεταβιβάσεις εξ επαχθούς αιτίας από τις παραπάνω επιχειρήσεις.
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Ð

Να καταργηθεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων και να αντικατασταθεί με τον
Φ.Π.Α. για όλες τις μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας (οικοδομές κ.λ.π.), με
ακέραιο συντελεστή στις νέες οικοδομές και με μειωμένο συντελεστή στις
παλαιές οικοδομές.

Ð

Να διατηρηθεί η φορολόγηση της εκτός Ελλάδος ακίνητης περιουσίας μονίμων
κατοίκων της Ελλάδος, με την προϋπόθεση εφαρμογής των ίδιων κανόνων της
Εθνικής Νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των διμερών συμβάσεων
περί αποφυγής της διπλής φορολογίας.
-

Φορέας για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω φόρων θα πρέπει να
είναι το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται
ασφαλέστερα η εκκαθάριση και η είσπραξη αυτών.

-

Αρμόδιο όργανο για την είσπραξη του φόρου της τεκμαρτής προσόδου
(ιδιόχρηση ακινήτων) θα είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

-

Για την κάλυψη των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκτός από τις
εισροές της κεντρικής διοίκησης, θα πρέπει να επιβληθεί “Ειδικός
Ανταποδοτικός Φόρος” της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα λειτουργεί με
εντελώς διαφορετική φιλοσοφία της σημερινής. (Χρειάζεται ειδική μελέτη
μέσα στα πλαίσια μιας σύγχρονης τοπικής αυτοδιοίκησης).

Ð

Στη φορολογία κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχών συμφωνούμε στα
γενικά μέρη αυτής, με την επιφύλαξη της ακίνητης περιουσίας και με τη βασική
προϋπόθεση εξασφάλισης της κοινωνικής ισορροπίας στις μεταβιβάσεις αυτές.

Ð

Ο φόρος κληρονομιάς μετοχών εισηγμένων & μη εισηγμένων εταιριών, να
υπόκειται στην ίδια φορολόγηση με αυτή των συναλλαγών των εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Προτείνεται ακόμη ως κρίσιμος χρόνος για τον
υπολογισμό της αξίας των μετοχών να θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της
δήλωσης κληρονομιάς.

ΦΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
Η κατάργηση και ενσωμάτωση όλων των φόρων και επιβαρύνσεων που
επιβάλλονται από την τοπική αυτοδιοίκηση σε έναν «Τοπικό φόρο επιτηδεύματος»
είναι αποδεκτή εάν ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις:
 Στο επίπεδο του φορολογούμενου, ο νέος φόρος πράγματι να υποκαθιστά τις
παλαιές επιβαρύνσεις και όχι να δημιουργεί νέα φορολογικά βάρη.
 Με την εισαγωγή του νέου φόρου να εξαλείφονται όλες οι υπόλοιπες
ποικιλώνυμες φορολογικές επιβαρύνσεις (πλην των βασικών όπως ΦΕ, ΦΠΑ).
 Ο υπολογισμός του νέου φόρου να είναι απλός και να μπορεί να υπολογιστεί με
ασφάλεια όταν οι επιχειρήσεις συντάσσουν τον προϋπολογισμό τους, έτσι ώστε
να περιοριστεί η αυθαιρεσία των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 Να μη δημιουργούν νέα, ανεξάρτητη στρώση ελέγχων με νέους ελεγκτικούς
μηχανισμούς και νέες ευκαιρίες διαφθοράς.
 Να μη δημιουργούν για την επιχείρηση νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες
βεβαίωσης και πληρωμής.
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1 .2 .

Διαδικασίες Επιστροφής Πιστωτικού Υπολοίπου ΦΠΑ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος εκτιμά ότι οι κείμενες διατάξεις
αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα για το σύνολο του επιχειρηματικού
κόσμου, δεδομένου ότι οδηγούν σε απρόβλεπτες καθυστερήσεις, προκαλούν
αναστάτωση στην αγορά και λαμβάνονται χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση
με τους άμεσα εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς. Παράλληλα,
δημιουργούνται νέα εμπόδια που αντιτίθεται στην κατεύθυνση της πολυπόθητης
απλοποίησης του φορολογικού συστήματος.
Συγκεκριμένα, οι ΠΟΛ 1061 (ΑΥΟ) και 1062 (Εγκύκλιος) του Υπουργείου
Οικονομίας & Οικονομικών, συνιστούν τροχοπέδη στην αναπτυξιακή πορεία
κυρίως των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας (λόγω του έντονου εξαγωγικού
χαρακτήρα τους), καθώς συσσωρεύονται τα ποσά που δικαιούνται από την
επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ.
Ειδικότερα, η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού στοιχείου εξόφλησης του
τιμήματος για συναλλαγές που υπερβαίνουν τα 15.000 Euro, αποτελεί μείζον
ζήτημα δεδομένου ότι:


Ο συνήθης χρόνος πληρωμής στις διεθνείς συναλλαγές είναι 30-90 ημέρες,
γεγονός που συνεπάγεται μεγάλη καθυστέρηση στην επιστροφή του ΦΠΑ.



Υπάρχει αδυναμία προσκόμισης τέτοιου στοιχείου σε περίπτωση μη
καταβολής του τιμήματος της συναλλαγής από τον πελάτη του εξωτερικού ή
καταβολής του σε μετρητά στην Ελλάδα.

Προτάσεις – Ενέργειες:
 Διεξοδική επανεξέταση του θέματος και αναζήτηση λύσης που θα επιτρέπει
την απρόσκοπτη επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ.
 Άμεση αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, με ιδιαίτερη έμφαση
στον περιορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται,
καθώς η συγκέντρωσή τους σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αδύνατη (ή
ιδιαίτερα επιβαρυντική) για τις επιχειρήσεις, ενώ για τις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες ο
έλεγχός τους είναι χρονοβόρος και τις
περισσότερες φορές πρακτικά αδύνατος.

1 .3 .

Δημοτικά τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού

Η πρόταση της ομάδας εργασίας που συστάθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του
Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με την ενσωμάτωση όλων των
φόρων και των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση
στις επιχειρήσεις, σε έναν «Τοπικό φόρο επιτηδεύματος», αποτελεί για το ΣΒΒΕ
θετική εξέλιξη ως προς την αντιμετώπιση της υπάρχουσας κατάστασης.
Ο Σύνδεσμος στηρίζει την παραπάνω πρόταση υπό την προϋπόθεση ότι
ικανοποιούνται τα ακόλουθα ζητήματα, τα οποία εκτιμά ότι μπορούν να
διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
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Προτάσεις – Ενέργειες:
 Υποκατάσταση των παλιών επιβαρύνσεων από τον «Τοπικό φόρο
επιτηδεύματος» και όχι δημιουργία νέων φορολογικών βαρών.
 Εξάλειψη των ποικιλώνυμων φορολογικών επιβαρύνσεων (πλην των
βασικών – Φόρος Εισοδήματος, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) μέσω της
εισαγωγής του προτεινόμενου φόρου.
 Απλοποίηση του τρόπου υπολογισμού του νέου φόρου, έτσι ώστε ο
υπολογισμός του να γίνεται από τις επιχειρήσεις κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού τους, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει στον περιορισμό της
αυθαιρεσίας των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 Αναγκαιότητα της αναγνώρισης της αρχής της ανταποδοτικότητας στο
πλαίσιο του προτεινόμενου φόρου, έτσι ώστε το κόστος να είναι ανάλογο με
την παρεχόμενη υπηρεσία.
 Αποφυγή δημιουργίας νέων γραφειοκρατικών διαδικασιών στις επιχειρήσεις.
 Ενεργός συμμετοχή του ΣΒΒΕ στην Ομάδα Εργασίας που ασχολείται με το
συγκεκριμένο θέμα.

1 .4 .

Τελωνεία

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις τελωνειακές διαδικασίες δεν εξυπηρετεί την
παρούσα επιχειρηματική πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται η
απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών και η αναμόρφωση της
λειτουργίας και του ωραρίου των τελωνείων, έτσι ώστε να πάψουν να
λειτουργούν ως αντικίνητρα στη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ειδικά επιχειρηματικά θέματα, όπως :
 η προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων, έτσι ώστε να επεκταθούν οι
προθεσμίες που ισχύουν πριν τον υπολογισμό των υπερημεριών,
 η αύξηση του ποσού μέχρι του οποίου τα τελωνεία δέχονται προσωπικές
επιταγές για την καταβολή δασμών και εξόδων τελωνισμού,
 η έκδοση διασάφησης υποχρεωτικά κατά μεταφορικό μέσο,
 η απλοποίηση της διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή,
 η εφαρμογή της ακώλυτης διακίνησης των κοινοτικών εμπορευμάτων μέσω
των Λιμένων,
 η προσωπική εγγύηση εισαγωγής ζάχαρης με ενεργητική τελειοποίηση,
αποτελούν ορισμένα από τα ζητήματα που θέτουν σημαντικά εμπόδια στην
εύρυθμη λειτουργία και στην προσπάθεια διεθνοποίησης πολυάριθμων ελληνικών
επιχειρήσεων.
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Προτάσεις – Ενέργειες:
 Να τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Τελωνειακού
Συστήματος Πληροφοριών (ΟΠΣ – ICIS) και των μέτρων για απλούστευση των
διαδικασιών εξαγωγής, που μελετά η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων.
 Άμεση λύση σε όλα τα τελωνειακής μορφής προβλήματα που αντιμετωπίζουν
καθημερινά οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του καθεστώτος της παθητικής
τελειοποίησης. Ιδιαίτερα το πρόβλημα των καθυστερήσεων στους μεθοριακούς
σταθμούς Προμαχώνα – Κούλατα και το ωράριο λειτουργίας των τελωνείων θα
πρέπει να λυθούν το συντομότερο δυνατό.
 Ορισμός εκπροσώπου του ΣΒΒΕ στην Επιτροπή Διαβούλευσης του
Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, με σκοπό τη σταθερή και ανοιχτή
επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων φορέων και του επιχειρηματικού κόσμου σε
φορολογικά και τελωνειακά θέματα.
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2.

Ειδικά θέματα

2.1. Ερμηνεία του Νόμου 2789/2000 άρθρο 30, έτσι όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του 2912/2001
Οι περισσότερες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε παραμεθόριες περιοχές
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την αυθαίρετη βεβαίωση των οφειλών τους στις κατά
τόπους ΔΟΥ, που επιχειρούν σε βάρος τους οι τράπεζες. Κάθε τράπεζα ερμηνεύει
διαφορετικά (και κατά το δοκούν) το άρθρο 30 του Ν. 2789/2000 έτσι όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του Ν. 2912/2001 και με τις σχετικές
Υπουργικές Aποφάσεις και ερμηνευτικές Eγκυκλίους του ΥΠΟΙΟ.
Ζητούμε να θεωρείται προϋπόθεση για τη βεβαίωση στις Δ.Ο.Υ. των εγγυημένων
από το Δημόσιο οφειλών των επιχειρήσεων των παραμεθορίων περιοχών, η
τελεσίδικη επιδίκαση των απαιτήσεων των τραπεζών, όπως αυτές διαμορφώνονται
μετά την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 2912/2001.

2.2. Κατάργηση των ειδικών δαπανών χωρίς δικαιολογητικά
των εξαγωγικών επιχειρήσεων
Ο Σ.Β.Β.Ε. είναι αποδέκτης της έντονης δυσαρέσκειας για τον αποκλεισμό των
εξαγωγικών επιχειρήσεων από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(Ν.2238/1994) σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά
από τα ακαθάριστα έσοδα των εξαγωγικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση
ειδικών δαπανών.
Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται να επανέλθουν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.
2238/1994 που αφορούν στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

2.3. Επιδότηση τις
περιοχές (12%)

απασχόλησης

για

τις

παραμεθόριες

Η μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή της επιδότησης 12% από τον Ο.Α.Ε.Δ. για
το 2003 δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία πολυάριθμων
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Ο Σ.Β.Β.Ε.
εκτιμά ότι πρόκειται για ζήτημα το οποίο επηρεάζει άμεσα το ανταγωνιστικό
χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιοχής και για το λόγο αυτό προτείνει την
υιοθέτηση ενός άλλου τρόπου για την καταβολή στις επιχειρήσεις του ποσού που
αφορά στο 12 % στην επιδότηση εργασίας.

2.4. Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
Εξαιτίας της ανατίμησης του Ευρώ σε σχέση με το δολάριο και τη δημιουργία
μεγάλων χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών οι οποίες προκύπτουν κατά τις
συναλλαγές, ο Σ.Β.Β.Ε. προτείνει την προώθηση ρύθμισης σύμφωνα με την οποία
οι χρεωστικές διαφορές που δημιουργήθηκαν είτε από την είσπραξη απαιτήσεων
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σε δολάριο Αμερικής στο διάστημα από 1/01/2003, έως 31/12/2003, είτε κατά την
αποτίμηση τέλους χρήσης και οι απαιτήσεις αυτές προέρχονται από πράξεις που
έγιναν μέχρι τις 31/12/2003 να αποσβεσθούν από τις επιχειρήσεις είτε εφάπαξ, είτε
ισόποσα σε τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις αρχής γενομένης από τη χρήση της
οποίας η διαχειριστική περίοδος κλείνει στις 31.12.2003.

2.5. Χαρακτηρισμός ως επισφαλών απαιτήσεων εξαγωγικών
επιχειρήσεων από εξαγωγές σε πρώην Γιουγκοσλαβία και
Ρωσία
Λόγω της κρίσης στην πρώην Γιουγκοσλαβία, πολλές επιχειρήσεις της Βόρειας
Ελλάδας δεν έχουν καταφέρει να εισπράξουν τις εγγραφείσες στα λογιστικά τους
βιβλία απαιτήσεις από πωλήσεις στη συγκεκριμένη χώρα. Το ίδιο πρόβλημα
αντιμετωπίζουν και για πωλήσεις προς τη Ρωσία. Οι απαιτήσεις αυτές είναι
αδύνατον να εισπραχθούν ακόμα και με την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.
Ζητούμε να θεωρηθούν οι ανωτέρω απαιτήσεις επισφαλείς και οριστικές,
προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξυγιάνουν τις οικονομικές τους καταστάσεις και να
αποφευχθεί η φορολόγησή τους για απαιτήσεις από εξαγωγές τις οποίες λόγω
ανωτέρας βίας δεν εισέπραξαν.

2.6. Χρήση των μηχανισμών σήμανσης στα δίκτυα διανομής
που χρησιμοποιούν τιμολόγηση επ’ αυτοκινήτου
Το θέμα των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων
(ΕΑΦΔΣΣ) απασχολεί εδώ και δύο περίπου χρόνια ιδιαίτερα της εταιρίες τροφίμων
και διανομών. Οι εταιρίες θεωρούν ότι η εφαρμογή του ΕΑΦΔΣΣ αποτελεί
τροχοπέδη στις επιχειρηματικές πρακτικές που χρησιμοποιούν για την τιμολόγηση
επ’ αυτοκινήτου.
Αναγνωρίζουμε ότι η τιμολόγηση επ’ αυτοκινήτου είναι τεχνικά δύσκολη λύση που
εφαρμόζεται σε αντίξοες συνθήκες εργασίας με αποτέλεσμα τη μεγάλη πιθανότητα
βλαβών και δυσλειτουργιών.
Προβλήματα όπως:
-

η τήρηση αντιγράφων τιμολογίων σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο
μηχανισμός, οι συνέπειες από φορολογικούς ελέγχους και η επίρριψη ευθυνών
από τη μη σήμανση παραστατικών,

-

το κόστος αγοράς και ανανέωσης εντός πενταετίας του σχετικού μηχανισμού,

-

η απουσία χρηματοδότησης της αγοράς και εγκατάστασης του σχετικού
εξοπλισμού,

-

η έλλειψη πιστοποίησης των μηχανισμών που πωλούνται στην αγορά από το
ΥΠΟΙΟ, και,

-

το πλήθος τεχνικών προβλημάτων που δημιουργούν προσκόμματα μεταξύ
εταιριών και εφορίας ζητούν άμεση λύση.

Στην κατεύθυνση της επίλυσης, προτείνουμε:
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1. αναστολή του μέτρου, έως ότου δοκιμασθούν οι εναλλακτικές τεχνικές λύσεις σε
πραγματικές συνθήκες,
2. έγκριση από το ΥΠΟΙΟ των τεχνικών λύσεων,
3. παροχή επαρκούς χρονικού περιθωρίου εφαρμογής του μέτρου, και,
4. αξιολόγηση από κοινού, από το ΥΠΟΙΟ και τις εταιρίες, των εναλλακτικών
λύσεων για το θέμα του ΕΑΦΔΣΣ.
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