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Κριτική στο προσχέδιο του φορολογικού νόµου που δόθηκε στη δηµοσιότητα 
ασκεί ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος σηµειώνοντας ότι απέχει 
από τον αναγκαίο φορολογικό αναπτυξιακό προσανατολισµό που ανέµενε ο 
επιχειρηµατικός κόσµος. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο τόνωσης της ρευστότητας ο Σύνδεσµος ζητεί την 
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 το κόστος δανεισµού». 

Κύριος στόχος του παρόντος νοµοσχεδίου, κατά τον ΣΒΒΕ, παραµένει η 
φορολογική συµµόρφωση και η πάταξη της φοροδιαφυγής, µε την επιβολή 
αυστηρών ποινών, χωρίς, παράλληλα να διευκολύνεται και να επιβραβεύεται η 
υγιής επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Όπως τονίζει ο Σύνδεσµος, από το προσχέδιο απουσιάζει η αναπτυξιακή 
προοπτική, που να δηµιουργεί ένα περιβάλλον φιλικό στην επιχειρηµατικότητα, 
ώστε να αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της ρευστότητας στον παραγωγικό τοµέα 
της οικονοµίας. 

«Ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο αποτελεί η παντελής απουσία ρύθµισης στο 
αίτηµα, από όλους τους παραγωγικούς φορείς, του συµψηφισµού του 
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πιστωτικού ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Επισηµαίνεται ότι το πρόβληµα 
της ρευστότητας έχει ανάγκη από άµεσα µέτρα, µε σηµείο έναρξης τις οφειλές 
του ∆ηµοσίου και τις επιστροφές του ΦΠΑ» αναφέρει ο ΣΒΒΕ σε ανακοίνωσή
του. 

Ο Σύνδσµος κρίνει ότι η µείωση του φορολογικού συντελεστή για τα µη
διανεµόµενα κέρδη κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, παραµένει η 
υψηλή φορολόγηση των µερισµάτων, ενώ το συγκεκριµένο άρθρο είναι ασαφές 
και δεν προκύπτει εάν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

«Η αύξηση του ποσοστού προβεβαίωσης για την άσκηση προσφυγής στα 
δικαστήρια για φορολογικές διαφορές εκτιµάται ότι θα λειτουργήσει θετικά ως 
προς την αποσυµφόρηση των φορολογικών υποθέσεων, που φτάνουν στα 
δικαστήρια, αποτελεί ωστόσο, δυσανάλογο µέτρο, καθώς η ενάσκηση του 
νόµιµου δικαιώµατος της προσφυγής στην πράξη θα καταστεί αδύνατη» 
σηµειώνει.� 

Στα θετικά σηµεία, κατά τον ΣΒΒΕ, περιλαµβάνεται η δυνατότητα που δίνεται 
στον υπόχρεο του φόρου να προβεί σε ανταπόδειξη των στοιχείων που 
περιλαµβάνονται στο αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου, πριν την έκδοση 
των φύλλων ελέγχου. Ένα, επίσης, σηµαντικό θέµα που εξετάζει το παρόν 
νοµοσχέδιο είναι η αναδιοργάνωση του φορολογικού, ελεγκτικού και 
εισπρακτικού µηχανισµού, το όποιο, όµως, θετικό αποτέλεσµα θα εξαρτηθεί από 
τις τελικές διατάξεις και την εφαρµογή τους. 
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