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  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σαββάκης: Πώς η φορολογία θα βοηθήσει
την ανάπτυξη

Τους δύο βασικούς πυλώνες για την οικονομική ανάπτυξη μέσα από το ρόλο

της φορολογίας παρουσίασε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ

04 Νοε 2013 - 20:05

Μήνυμα πως η βιομηχανία δεν αντέχει άλλη υπερφορολόγηση έστειλε ο

πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Αθανάσιος

Σαββάκης, μιλώντας στο 5ο Thessaloniki Tax Forum.

 

Ο κ. Σαββάκης παρουσίασε τους δύο βασικούς πυλώνες  για την οικονομική

ανάπτυξη μέσα από το ρόλο της φορολογίας, οι οποίοι είναι:

 

- η σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου, σε συνδυασμό με τη σαφήνεια και

την πλήρη διαφάνεια και την εξάλειψη αντιφατικών διατάξεων, και, κυρίως, με

την κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά την

επιχειρηματικότητα, και,

- η επίλυση, επιτέλους, χρονιζόντων προβλημάτων του επιχειρηματικού κόσμου

που σχετίζονται με την φορολογία και τα οποία είναι ευκαιρία να επιλυθούν

στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της χώρας για την διαμόρφωση

πραγματικά φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με τελικό στόχο την

ανάταξη της οικονομίας.

 

«Είναι ανήκουστο κάθε φορά που τα δημόσια έσοδα δεν είναι εντός των στόχων

που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής, οι επιχειρήσεις

και οι πολίτες να καλούμαστε να πληρώσουμε το μάρμαρο. Δυστυχώς τα

τελευταία τέσσερα χρόνια, έχουμε πάψει να μιλάμε για υπερφορολόγηση, και

μιλάμε πλέον για “κύκλους υπερφορολόγησης”. Αντί το κράτος να κάνει ότι

είναι δυνατόν για να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, και

να μειώσει τον δημόσιο τομέα που βρίσκεται στο απυρόβλητο, καταφεύγει στη

φορολόγηση ουσιαστικά των πάντων, θεωρώντας ότι έτσι θα περιοριστεί το

έλλειμμα και θα δημιουργηθεί πρωτογενές πλεόνασμα, που θα μειώνει τελικά

το χρέος, τόνισε ο κ. Σαββάκης.

 

«Εμείς προτείνουμε μέτρα για την ανάπτυξη και όχι μέτρα που τελικά έχουν

σαφή υφεσιακό χαρακτήρα, και είναι εναντίον της ανάταξης της οικονομίας της

χώρας. Πρέπει η κυβέρνηση επιτέλους να λάβει άμεσα μέτρα για την ανάπτυξη

και να αποφασίσει έστω και τώρα να κινητοποιήσει τους ελεγκτικούς και

φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς του κράτους», συμπλήρωσε.

 

Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ υπογράμμισε την ανάγκη να κωδικοποιηθεί άμεσα η

υφισταμένη φορολογική νομοθεσία που αφορά τις επιχειρήσεις, με στόχο

ακριβώς τη διευκόλυνση υποψήφιων επενδυτών, αλλά και τη μείωση της

γραφειοκρατίας για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.
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Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί, σύμφωνα με τον κ. Σαββάκη, τις επιχειρήσεις

είναι αυτό της κατάργησης ή και της μεταρρύθμισης υφιστάμενων διατάξεων οι

οποίες, όπως είπε, είτε δημιουργούν αναίτια και μη ανταποδοτικά λειτουργικά

έξοδα για τις επιχειρήσεις, είτε προκαλούν γραφειοκρατικά προσκόμματα στην

καθημερινή τους λειτουργία.

 

Χαρακτηριστικά ανέφερε ορισμένες διατάξεις, οι οποίες  δημιουργούν μεγάλα

προσκόμματα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων του Συνδέσμου:

 

- Συμψηφισμός οφειλών του Δημοσίου στις επιχειρήσεις με τις οφειλές των

επιχειρήσεων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

 

-  Επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ.

  

- Nέος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

 

- Ένα μεγάλο ζήτημα που επίσης έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα

είναι αυτό της φορολόγησης των αφορολόγητων αποθεματικών. . 

 

- Το υψηλό κόστος φορολογίας στη μεταβίβαση μετοχών ΑΕ μη εισηγμένων στο

ΧΑ σε συγγενείς Α’ Βαθμού.

 

- Τα ειδικά τέλη και επιβαρύνσεις

 

Οι βασικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΒΒΕ,  για να

αποτελέσει το φορολογικό πλαίσιο της χώρας, μέρος της βασικής στρατηγικής

για την ανάπτυξη της χώρας, είναι:

 

- Η έμπρακτη αναπτυξιακή διάσταση, 

- Η διαφάνεια, 

- Η απλότητα, 

- Η κοινωνική δικαιοσύνη, και,  

- Η ισοκατανομή των φορολογικών βαρών, 

 

«Στον ΣΒΒΕ θεωρούμε ότι ο στόχος που έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση και

στον  πρωθυπουργό για συμμετοχή της μεταποίησης της πατρίδας μας στο

σχηματισμό του ΑΕΠ σε ποσοστό 12% μέχρι το 2020 από το 9% που είναι σήμερα,

μπορεί να πραγματωθεί με βεβαιότητα αν είναι ξεκάθαρο το φορολογικό

πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη χώρα. Άρα, αυτό

που απομένει είναι η λήψη των σωστών αποφάσεων που σε κάθε περίπτωση θα

βοηθήσουν έμπρακτα στην ανάπτυξη της χώρας και στη διάσωση της εγχώριας

επιχειρηματικότητας», κατέληξε. 
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