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Α. Παρατηρήσεις επί του Ισχύοντος Φορολογικού Συστήµατος  



Η ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για τη µεταρρύθµιση του 

φορολογικού συστήµατος, αλλά και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης, 

καταθέτει τις προτάσεις της για τη διαµόρφωση ενός προοδευτικού, δίκαιου και 

αναπτυξιακού φορολογικού συστήµατος, µε αποκλειστικό στόχο την προάσπιση και 

την εξυπηρέτηση των οικονοµικών συµφερόντων των µισθωτών και των 

συνταξιούχων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.     

 

Το φορολογικό σύστηµα της χώρας µας χρειάζεται ριζική µεταρρύθµιση, ώστε να 

αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο δηµοσιονοµικής και αναδιανεµητικής πολιτικής, και 

να ενισχυθεί ο αναπτυξιακός και κοινωνικός ρόλος του. Η σηµερινή δοµή του έχει 

καταστήσει τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους βασικά φορολογικά υποζύγια, 

υπονοµεύοντας την κοινωνική συνοχή. Η άδικη και άνιση κατανοµή του 

φορολογικού βάρους ενισχύει τους πρωτογενείς µηχανισµούς άνισης κατανοµής τους 

εισοδήµατος και διευρύνει την οικονοµική και κοινωνική ανισότητα στη χώρα µας σε 

βάρος των εργαζοµένων και των συνταξιούχων.  

Αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία φορολογίας της ελληνικής οικονοµίας 

καταλήγουµε στις εξής σηµαντικές διαπιστώσεις:  

α) Τα φορολογικά έσοδα ως % του ΑΕΠ σηµειώνουν αξιοσηµείωτη µείωση, ενώ 

υπολείπονται του αντίστοιχου µέσου όρου της ΕΕ. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι, 

το ποσοστό των άµεσων και έµµεσων φόρων στο ΑΕΠ το 2008 ήταν από τα 

χαµηλότερα στην ΕΕ. Οι στατιστικές αυτές αποτυπώνουν ότι η πραγµατική αιτία της 

δηµοσιονοµικής ανισορροπίας και των ελλειµµάτων στην Ελλάδα βρίσκεται στο 

σκέλος των εσόδων και όχι των δαπανών, όπως ισχυρίζονται συντηρητικές και 

νεοφιλελεύθερες φωνές στο εσωτερικό της χώρας και στους κύκλους της ΕΕ. Η 

διαπίστωση αυτή δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση ότι δεν πρέπει να υπάρξει 

µείωση της σπατάλης και δηµόσιος προβληµατισµός ως προς το ύψος και κυρίως τη 

διάρθρωση και την αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων δαπανών και της συµβολής 

τους στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη τη χώρας.      

β). Η διάρθρωση των φορολογικών εσόδων αποκαλύπτει ότι οι έµµεσοι φόροι 

εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πηγή των δηµόσιων εσόδων. Τα έσοδα από 

τους άµεσους φόρους ως % του ΑΕΠ είναι από τα χαµηλότερα στην ΕΕ, ενώ 



αξιοσηµείωτη είναι η διεύρυνση της διαφοράς µε το µέσο όρο της ΕΕ. Η ανισορροπία 

αυτή αποτελεί στίγµα για την προοδευτικότητα του ελληνικού φορολογικού 

συστήµατος. Ειδικότερα, από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που 

αφορούν τους άµεσους και έµµεσους φόρους προκύπτουν τα εξής: οι άµεσοι φόροι 

στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν στο 8% το ΑΕΠ το 2004 και στο 7.7 % του ΑΕΠ το 

2008, ενώ στην ΕΕ-15 ήταν 11.3% κι 12.2% αντίστοιχα. Οι έµµεσοι φόροι στην 

Ελλάδα ήταν 11, 6% του ΑΕΠ το 2004 και 12.3% το 2008, ενώ στην ΕΕ-15 ήταν 

13.2% και 13% αντίστοιχα. Οι έµµεσοι φόροι στην Ελλάδα ως ποσοστό του συνόλου 

των άµεσων και έµµεσων φόρων από 59.2% το 2004 αυξήθηκαν σε 61.8% το 2008, 

ενώ στην ΕΕ-15 µειώθηκαν από 53.9% το 2004 σε 51.6% το 2008. Η µείωση της 

έµµεσης φορολογίας και η αύξηση της άµεσης φορολογίας αποτελεί πάγιο και 

διαχρονικό αίτηµα του συνδικαλιστικού και εργατικού κινήµατος και βρίσκεται στο 

επίκεντρο των θέσεων και διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ για ένα δικαιότερο φορολογικό 

σύστηµα.  

γ). Η ανάλυση της διάρθρωσης της άµεσης φορολογίας είναι επίσης αποκαλυπτική 

του µεγάλου ελλείµµατος δικαιοσύνης του φορολογικού συστήµατος, αλλά και των 

πραγµατικών διαρθρωτικών αιτιών της εύθραυστης και ελλειµµατικής κατάστασης 

του δηµοσιονοµικού συστήµατος της οικονοµίας. Το φορολογικό βάρος που 

κατανέµεται στα φυσικά πρόσωπα είναι µεγαλύτερο εκείνου των νοµικών προσώπων, 

ενώ το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κατανέµεται άδικα σε βάρος κυρίως των 

εργαζοµένων, αλλά και των µεσαίων εισοδηµάτων. Ειδικότερα, η πραγµατική 

φορολογική επιβάρυνση των επιχειρηµατικών κερδών και των εισοδηµάτων από 

κεφάλαιο µειώθηκε από 19.9% το 2000 σε 15.9% το 2006. Για τις µεγάλες 

επιχειρήσεις η µείωση ήταν από 29.9% το 2000 σε 18.6% το 2006. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι ο αντίστοιχος συντελεστής φορολογικής επιβάρυνσης στην ΕΕ-25 το 

2006 ήταν 28.7%. Αντίθετα, η πραγµατική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας το 

2000 ανερχόταν σε 34.5% και το 2006 αυξήθηκε σε 35.1%, ενώ την ίδια χρονιά στην 

ΕΕ-25 ήταν 36.4%.        

δ). Αν λάβουµε υπόψη την απουσία τιµαριθµικής προσαρµογής των φορολογικών 

κλιµακίων και του αφορολογήτου ορίου και συνεκτιµήσουµε την καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών, τότε φόροι και ασφαλιστικές εισφορές απορροφούν ένα 

µεγάλο µέρος του εισοδήµατος των µισθωτών και συρρικνώνουν την αγοραστική 



ικανότητα τους, υποβαθµίζοντας το βιοτικό τους επίπεδο, χωρίς ουσιαστικό 

αντίκρισµα λόγω της χαµηλής ποιότητας των δηµόσιων αγαθών. Οι 

προαναφερόµενες στατιστικές διαπιστώσεις αποκαλύπτουν επίσης την κοινωνική 

βάση της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής που εντοπίζεται στις µη µισθωτές οµάδες 

του πληθυσµού (βιοµήχανοι, έµποροι, εισοδηµατίες, ελεύθεροι επαγγελµατίες), που 

αποτελούν και την κοινωνική βάση της δηµοσιονοµικής κρίσης της οικονοµίας µας.    

 

Β. Οι Κεντρικοί Στόχοι των Προτάσεων τη ΓΣΕΕ  

 

Η ΓΣΕΕ θεωρεί θεµελιακούς τους ακόλουθους Τρεις στόχους για τη 

µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος: 

 

1. Πρώτον, τη διαµόρφωση ενός δίκαιου φορολογικού συστήµατος. Η σηµερινή 

δηµοσιονοµική κρίση αποτυπώνει σε σηµαντικό βαθµό την αποτυχία του 

φορολογικού συστήµατος να είναι δίκαιο. Η παραοικονοµία, η τεράστια 

φοροδιαφυγή και φοροκλοπή, οι προκλητικές και οικονοµικά 

αναποτελεσµατικές φοροαπαλλαγές, η µεγάλη ανισότητα στη κατανοµή του 

φορολογικού βάρους, η άνιση σχέση άµεσων/έµµεσων φόρων αποτελούν 

θεµελιακή αιτία της δραµατικής υστέρησης των φορολογικών εσόδων έναντι 

της εξέλιξης των δαπανών. Η δηµοσιονοµική αυτή ανισορροπία αποτελεί τη 

βασική διαρθρωτική αιτία του δηµόσιου ελλείµµατος και χρέους. Πρέπει 

επίσης να σηµειωθεί ότι, στην περίπτωση της χώρας µας, ένα δίκαιο 

φορολογικό σύστηµα, το οποίο συνεπάγεται σηµαντική αύξηση των 

φορολογικών εσόδων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δηµιουργία 

συνθηκών διατηρήσιµης και, κυρίως, κοινωνικά αποδεκτής δηµοσιονοµικής 

εξυγίανσης και σταθερότητας. Συντηρητικές/νεοφιλελεύθερες πολιτικές 

δηµοσιονοµικής λιτότητας, που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην περικοπή 

των δηµόσιων δαπανών, στερούνται πραγµατισµού, δεν µπορούν να 

αποκαταστήσουν τη δηµοσιονοµική ισορροπία και θα οδηγήσουν την 

οικονοµία στην επόµενη δηµοσιονοµική κρίση µε τεράστιο κοινωνικό κόστος. 

 

 



2. ∆εύτερον, η µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος πρέπει να συµβάλει 

στη διαµόρφωση συνθηκών οικονοµικής µεγέθυνσης µε αύξηση της 

απασχόλησης. Μόνο τότε θα µπορούµε να ισχυριστούµε ότι υπάρχει 

συµβολή του φορολογικού συστήµατος στην οικονοµική ανάπτυξη και στην 

κοινωνική συνοχή της χώρας.  

 

 

3. Τρίτον, η φορολογική αυτή µεταρρύθµιση είναι ένα από τα τελευταία 

ραντεβού του ασφαλιστικού συστήµατος µας µε το µέλλον. Προτείνεται να 

προβλεφθούν, να δηµιουργηθούν και να δεσµευτούν φορολογικοί πόροι 

για τη χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος. Πρέπει ωστόσο να 

είναι απόλυτα κατανοητό ότι οι πόροι αυτοί, που θα µπορούσαν να 

χρηµατοδοτήσουν ένα ‘Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών’ (ΤΑΓ) θα έχουν 

επικουρικό χαρακτήρα. Το συγκεκριµένο Ταµείο θα πρέπει να παραµείνει 

‘κλειδωµένο’ και να ανοίξει µόνο όταν το ασφαλιστικό σύστηµα βρεθεί σε 

οικονοµικό αδιέξοδο. Εκτιµούµε ότι ο στόχος αυτός είναι δηµοσιονοµικά 

εφικτός και κοινωνικά αναγκαίος, και µπορεί να επιτευχθεί αν η 

µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος µε απλότητα και 

αποτελεσµατικότητα συµβάλει στους στόχους της κοινωνικής δικαιοσύνης και 

της οικονοµικής ανάπτυξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Κύρια Χαρακτηριστικά της Μεταρρύθµισης του Φορολογικού Συστήµατος 



 

Το νέο φορολογικό σύστηµα πρέπει να είναι δίκαιο, απλό, σταθερό, 

αποτελεσµατικό, αξιόπιστο και διάφανο. Τα δοµικά αυτά χαρακτηριστικά σε 

συνδυασµό µε το την ανάπτυξη φορολογικής συνείδησης στους φορολογούµενους 

πολίτες µπορούν να οδηγήσουν σε ένα σύγχρονο φορολογικό σύστηµα, το οποίο να 

αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας µας. 

Η φοροδιαφυγή που διαπιστώνεται στις επιχειρήσεις και το έλλειµµα φορολογικής 

συνείδησης σε σηµαντικό βαθµό προσδιορίζονται από την αναξιοπιστία, το έλλειµµα 

φερεγγυότητας και διαφάνειας του πολιτικού συστήµατος και την έλλειψη 

εµπιστοσύνης στη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος. Φαινόµενα σπατάλης, 

διαφθοράς, αδιαφανούς διαχείρισης, ευνοϊκής µεταχείρισης κοινωνικών οµάδων 

υπονοµεύουν την εµπιστοσύνη των πολιτών στο φορολογικό σύστηµα και καθιστούν 

τη φοροδιαφυγή κυρίαρχη κουλτούρα.  

 

 

∆. Φορολογία Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων 

 

Είναι κοινωνικά, δηµοκρατικά και αναπτυξιακά αναγκαίο να σταµατήσουν οι 

µισθωτοί και οι συνταξιούχοι να αποτελούν τα µόνιµα φορολογικά υποζύγια. Η 

φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να αντανακλά τη φοροδοτική ικανότητα των 

πολιτών.  

 

Προτείνεται:   

 

Ενιαία, τιµαριθµοποιηµένη, προοδευτική φορολογική κλίµακα και υπαγωγή σε 

αυτήν όλων των εισοδηµάτων. Η τιµαριθµοποίηση των φορολογικών κλιµακίων 

και του αφορολόγητου ορίου να γίνεται σε ετήσια βάση, ώστε να περιορίζεται η 

απώλεια εισοδήµατος για τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους και τα µεσαία 

εισοδήµατα.  

 

Αφορολόγητο όριο 12.000 € για µισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς την 

προσκόµιση αποδείξεων. Προτείνεται επίσης ο προσδιορισµός ανώτατου 

αφορολόγητου ορίου για κάθε οικογένεια βάσει της κλίµακας ισοδυναµίας του 

επιπέδου διαβίωσης που χρησιµοποιείται από την Eurostat  και την Ε.Ε. Σύµφωνα 



µε την κλίµακα αυτή για κάθε επιπλέον ενήλικα (στην περίπτωση µισθωτών και 

συνταξιούχων που ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν αποκτά εισοδήµατα) το 

αφορολόγητο εισόδηµα θα πρέπει να αυξηθεί κατά 6.000 €, και για κάθε επιπλέον 

ανήλικο παιδί κατά 3.600 €. Συνεπώς, το ανώτατο αφορολόγητο όριο π.χ. µίας 

τετραµελούς οικογένειας µε δύο ανήλικα παιδιά να είναι 25.200 €.  

 

Προτείνεται για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους η αναγνώριση 

αφορολόγητου µε προσκόµιση αποδείξεων πέραν του αφορολόγητου ορίου των 

12.000 € και µέχρι του ανώτατου αφορολόγητου ορίου για την κάθε οικογένεια. 

Προτείνεται επίσης για όσους προσκοµίζουν αποδείξεις να έχουν ως κίνητρο 

έκπτωση στο χρεωστικό φόρο εισοδήµατος που προκύπτει από το εκκαθαριστικό 

σηµείωµα της εφορίας.  

 

Να σηµειωθεί ότι δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εγκλωβιστεί η πολιτική 

αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής αποκλειστικά στη λήψη αποδείξεων λιανικής στο 

τοµέα των υπηρεσιών. Η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας, η διαµόρφωση ενός 

πραγµατικά δίκαιου φορολογικού συστήµατος και η ουσιαστική αντιµετώπιση της 

φοροδιαφυγής απαιτεί να δούµε όλο το δάσος και όχι µόνο µερικά δέντρα της 

φοροδιαφυγής. Η λήψη αποδείξεων ως µέτρο αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής 

δοκιµάστηκε στο παρελθόν και ήταν περιορισµένης αποτελεσµατικότητας, κατέληξε 

δε γραφειοκρατικό µέτρο και είχε σηµαντικό διαχειριστικό κόστος. Οι πολίτες πολλές 

φορές προτιµούν να έχουν άµεσο όφελος από την αποφυγή πληρωµής του ΦΠΑ, 

παρά να περιµένουν την έκπτωση του φόρου εισοδήµατος. Οι γενικές αποδείξεις 

δαπανών σε  πολλές περιπτώσεις έγιναν αντικείµενο συναλλαγής, ενισχύοντας την 

όλη κουλτούρα διαφθοράς στη χώρα.  

 

Η εκτίµηση µας είναι ότι η λήψη αποδείξεων µπορεί να συµβάλει στον περιορισµό 

της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, για την ουσιαστική αντιµετώπιση του µείζονος αυτού 

προβλήµατος του δηµοσιονοµικού µας συστήµατος απαιτούνται ριζικές τοµές τις 

οποίες περιγράφουµε παρακάτω στην ενότητα Ζ. Τονίζουµε ιδιαίτερα ότι η 

διαδικασία λήψης αποδείξεων α) για να µην αποδυναµωθεί και αδρανοποιηθεί στο 

πέρασµα του χρόνου και επιβαρυνθούν φορολογικά οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι και 

γενικότερα τα  µικροµεσαία εισοδήµατα, και β) για να περιοριστεί το γραφειοκρατικό 

και διαχειριστικό κόστος της λήψης αποδείξεων, ώστε η τελευταία να καταστεί 



βιώσιµη και αποτελεσµατική φορολογική πρακτική, θα πρέπει να επικεντρωθεί στις 

περιπτώσεις επαγγελµάτων και οικονοµικών δραστηριοτήτων που διαπιστώνεται 

µεγάλη φοροδιαφυγή. 

 

  Εκπτώσεις από το Εισόδηµα  

 

Προτείνεται η έκπτωση από το εισόδηµα στις παρακάτω περιπτώσεις:  

 

   α) Κοινωνικά αναγκαίες δαπάνες όπως: 

 

- για υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΟΑΕΕ, κλπ). 

- για δωρεά ιατρικών µηχανηµάτων και ασθενοφόρων στα δηµόσια νοσοκοµεία. 

- για δωρεά πυροσβεστικών οχηµάτων στο δηµόσιο ή τους ΟΤΑ.  

- για δωρεές σε κοινωφελή ιδρύµατα οι οποίες να γίνονται υποχρεωτικά µέσω του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  

- για τόκους δανείων για αγορά Α’ κατοικίας µέχρι 120 τ.µ. µη 

συµπεριλαµβανοµένων βοηθητικών χώρων.  

- για ενοίκιο κύριας κατοικίας µέχρι 120 τ.µ.  

- για ενοίκιο κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν στο εσωτερικό (ελάχιστο όριο το 

50%).  

- για ασφάλιστρα ζωής, προσωπικών ατυχηµάτων και ασθένειας.  

 

    β) Πράσινες δαπάνες όπως: 

 

 - εγκατάσταση φυσικού αερίου. 

 - αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου. 

 - αγορά ηλιακών συλλεκτών. 

    - αγορά συστηµάτων παραγωγής ηλιακής/αιολικής ενέργειας.  

 

Κλίµακες Φορολογίας και Φορολογικοί Συντελεστές 

 

Προτείνεται αύξηση των φορολογικών κλιµακίων και προοδευτική αύξηση των 

φορολογικών συντελεστών. 

 



Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ενδεικτικά παράδειγµα προοδευτικής 

φορολογικής κλίµακας και φορολογικών συντελεστών. 

 

  Κλιµάκιο 

Εισοδήµατος 

Φορολογικός 

Συντελεστής 

Σύνολο 

Εισοδήµατος 

Σύνολο 

φόρου 

12.000 € 0 % 12.000 €     0 € 

6.000 € 10 % 18.000 € 600 € 

6.000 € 15 % 24.000 € 1.500 € 

6.000 € 20 % 30.000 € 2.700 € 

8.000 € 25 % 38.000 € 4.700 € 

8.000 € 30 % 46.000 € 7.100 € 

10.000 € 35 % 56.000 € 10.600 € 

10.000 € 40 % 66.000 € 14.600 € 

Υπερβάλλον 50 %   

      

 

Φοροαπαλλαγές 

 

Προτείνεται η κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών, µε εξαίρεση εκείνες που 

αφορούν ειδικές κατηγορίες πολιτών (π.χ. τυφλοί, άτοµα µε κινητικές αναπηρίες, 

κλπ.), καθώς και την αποζηµίωση που καταβάλλεται στους απολυόµενους µισθωτούς, 

µέχρι του ποσού που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.  

 

Αυτοτελής Φορολόγηση 

 

Προτείνεται κατάργηση κάθε αυτοτελούς φορολόγησης µε εξαίρεση τους τόκους 

καταθέσεων και των κοινωνικών επιδοµάτων. 

 

Τεκµήρια 

Για τον προσδιορισµό του παράνοµου και αδήλωτου φορολογητέου εισοδήµατος και 

την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος είναι 

αναγκαία η εφαρµογή τεκµηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) 

και διαβίωσης. Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας 



του φορολογικού συστήµατος, προτείνεται να εφαρµόζονται τεκµήρια απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων και τεκµήρια δαπανών διαβίωσης: 

 

Α. Τεκµήρια Απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων 

- Για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων (κατοικίας µέχρι 120 τ.µ. χωρίς τους 

βοηθητικούς χώρους, σε συνδυασµό µε την απαλλασσόµενη αξία στη φορολογία 

κεφαλαίου). 

- Για την αγορά: 

Αυτοκινήτων, δίτροχων, κ.λπ. οχηµάτων. 

Πλοίων και λοιπών σκαφών αναψυχής. 

Αεροσκαφών. 

   Μετοχών εισηγµένων και µη εισηγµένων και χρεογράφων γενικώς. 

   Επιχειρήσεων και εταιρικών µεριδίων. 

 

- Για τα ποσά που καταβάλλονται: 

  Για τη σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου επιχείρησης κάθε νοµικής µορφής. 

  Για τη χορήγηση δανείων και διαφόρων χρηµατικών παροχών. 

  Για την αγορά κινητών αντικειµένων ιδιαίτερα µεγάλης αξίας (π.χ. έργων τέχνης,  

   πολύτιµων λίθων, κ.α).  

 

Β. Τεκµήρια ∆απανών ∆ιαβίωσης 

- Για δαπάνες συντήρησης και διατήρησης (κόστος χρήσης) κύριας κατοικίας πάνω 

  από 200 τ.µ. 

- Για δαπάνες συντήρησης και διατήρησης δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας πάνω 

από 150 τ.µ., εκτός όσων βρίσκονται σε δηµοτικά διαµερίσµατα µέχρι 3000 

κατοίκους (µε εξαίρεση αυτών που βρίσκονται σε χαρακτηρισµένες ως τουριστικές 

περιοχές).  

- Για δαπάνες επισκευής και συντήρησης Ι.Χ επιβατικών αυτοκινήτων.  

α) Για αυτοκίνητα πάνω από 2000 κ.ε. για κάθε φυσικό πρόσωπο. Με εξαίρεση ένα 

αυτοκίνητο µέχρι 2000 κ.ε.  

β) Τα αυτοκίνητα πάνω από 2000 κ.ε. που ανήκουν σε επιχειρήσεις να επιβαρύνουν 

τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Α.Ε µέχρι ένα αυτοκίνητο και η δαπάνη των 



υπολοίπων να επιµερίζεται στα µέλη του ∆.Σ. Στις προσωπικές εταιρείες η δαπάνη να 

βαρύνει τα µέλη αυτών ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους.   

- Για αποσβέσεις τόκων και αποπληρωµή δανείων (µε εξαίρεση τη αποπληρωµή 

δανείων για αγορά Α’ κατοικίας µέχρι 120 τ.µ.). 

- Για απασχόληση βοηθητικού και οικιακού προσωπικού. 

- Για δαπάνες συντήρησης αεροσκαφών και πολυτελών σκαφών αναψυχής.  

 

Φορολογία Χρηµατιστηριακών Προϊόντων 

Προτείνεται η θέσπιση φόρου υπεραξίας στα κέρδη των χρηµατιστηριακών 

συναλλαγών, (µε συµψηφισµό των ζηµιών εφόσον τηρούνται φορολογικά βιβλία). Η 

φορολόγηση κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων είναι αναγκαία για την οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 

 

 

Ε.  Φορολογία Εισοδήµατος Επιχειρήσεων (Ατοµικές, Νοµικά Πρόσωπα) 

Η διαµόρφωση ενός δίκαιου και αναπτυξιακού φορολογικού συστήµατος απαιτεί 

µία σειρά από σηµαντικές τοµές στη φορολογία εισοδήµατος επιχειρήσεων. Στην 

κατεύθυνση αυτή προτείνεται: 

 

  Φοροαπαλλαγές 

Κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών  

 

Αυτοτελής Φορολόγηση 

- Κατάργηση κάθε  αυτοτελούς φορολόγησης.  

   -Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδηµάτων αλλοδαπών 

επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν στην Ελλάδα την κατάρτιση µελετών και σχεδίων ή 

τη διεξαγωγή ερευνών, διότι αποκτούν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα.  

   

 

 

 

   Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 

 



Κώδικας Βιβλίων 

Προτείνεται: 

- Κατάργηση του ΚΒΣ. 

- Κατάργηση της θεώρησης. 

- Όλες οι επιχειρήσεις, χωρίς καµιά εξαίρεση, να υποχρεούνται να χρησιµοποιούν  

φορολογικές ταµειακές µηχανές και όπου είναι απαραίτητο ειδικούς φορολογικούς 

µηχανισµούς (χονδρικές πωλήσεις). 

 

 Φορολογικά Στοιχεία 

Προτείνεται ένα έγγραφο για τις συναλλαγές µε τον τίτλο <<φορολογικό 

στοιχείο>>. Ο εκδότης να καθορίζει το περιεχόµενο αυτού κατά την έκδοση π.χ 

φορολογικό στοιχείο λιανικής πώλησης, φορολογικό στοιχείο χονδρικής πώλησης, 

φορολογικό στοιχείο µεταφοράς αγαθών κλπ. 

 

Φορολογικά  βιβλία 

 

Προτείνεται τα τηρούµενα βιβλία να είναι τα εξής:  

 

1. Βιβλίο απογραφών για όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες που τηρούν 

βιβλία Γ΄κατηγορίας. 

 

2. Βιβλίο εσόδων - εξόδων για όλους τους επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις µε 

ακαθάριστα έσοδα µέχρι 1.500.000 €. 

 

3. Βιβλία Γ΄ κατηγορίας για όλους τους επαγγελµατίες και τις επιχειρήσεις µε  

ακαθάριστα έσοδα από 1.500.001 € και πάνω. 

 

4. Βιβλία ειδικών περιπτώσεων λόγω αντικειµένου εργασιών και όπου τίθενται 

θέµατα φοροδιαφυγής. 

 

5. Βιβλίο αποθήκης για τις πολύ  µεγάλες επιχειρήσεις. 

 

- Τα φορολογικά στοιχεία και τα βιβλία (κινητά φύλλα) να φέρουν τη σήµανση των 

ειδικών φορολογικών µηχανισµών όπου χρειάζεται. 



 

- Το βιβλίο αγορών πρέπει να καταργηθεί.  

 

- Ποινολόγιο: Προτείνεται αλλαγή του τρόπου επιβολής κυρώσεων.  

Ειδικότερα για τη διαπίστωση πρώτης παράβασης προτείνεται να γίνεται έγγραφη 

σύσταση στις µικρές επιχειρήσεις για συµµόρφωσή τους µε τη φορολογική 

νοµοθεσία. Μετά την πρώτη παράβαση να επιβάλλονται ποινές κλιµακούµενες 

ανάλογα µε το ύψος της φοροδιαφυγής.   

 

Προσδιορισµός Καθαρών Κερδών των Επιχειρήσεων 

 

Προτείνεται τα καθαρά κέρδη όλων των επιχειρήσεων να προσδιορίζονται 

λογιστικά ανεξαρτήτως τηρούµενων βιβλίων, πλην των τεχνικών επιχειρήσεων των 

οποίων τα καθαρά φορολογητέα κέρδη να προσδιορίζονται λογιστικά και τεκµαρτά 

και να φορολογούνται µε το µεγαλύτερο ποσό κερδών. 

  

  Έλεγχος Συναλλαγών  

 

Προτείνεται: 

-∆ιεκπεραίωση όλων των συναλλαγών πάνω από ένα όριο µέσω του τραπεζικού 

συστήµατος.  

-Άρση του τραπεζικού απορρήτου στις συναλλαγές, όταν διαπιστώνεται 

παραβατικότητα της επιχείρησης. 

 

- Στην περίπτωση που ο φορολογικός έλεγχος διαπιστώνει ότι η επιχείρηση δεν έχει 

καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές να ενηµερώνει εγγράφως τον αρµόδιο 

ασφαλιστικό φορέα.   

    

 

 

 

 

 



∆ιαχωρισµός ∆ιανεµόµενων και µη Κερδών 

 

Ο Πίνακας που ακολουθεί δίνει ένα παράδειγµα υπερφορολόγησης της εργασίας και 

του επαγγέλµατος σε σχέση µε τα κέρδη του κεφαλαίου, αποκαλύπτοντας το µεγάλο 

έλλειµµα δικαιοσύνης του υπάρχοντος φορολογικού συστήµατος. 

Για το Έτος 2007 

Επάγγελµα Ποσό Εις/τος Φόρος € 

Μισθωτός ή Συνταξ. 75.000 22.770 

            >> 100.000 32.770 

Επαγγελµατίας 75.000 22.995 

            >> 100.000 32.995 

Μερίσµατα  75.000 18.750 

            >> 100.000 25.000 

 

 

Με το νόµο Ν. 2065/1992 εξοµοιώθηκαν τα διανεµόµενα µε τα µη διανεµόµενα 

κέρδη. Η νοµοθετική αυτή επιλογή δηµιουργεί ένα άδικο φορολογικό σύστηµα 

χωρίς αναπτυξιακό αντίκρισµα.  

 

Προτείνεται ο διαχωρισµός διανεµόµενων και µη διανεµόµενων κερδών. Τα 

διανεµόµενα κέρδη να υπάγονται στην ενιαία φορολογική κλίµακα φυσικών 

προσώπων. Όσον αφορά τα αδιανέµητα κέρδη προτείνεται η διαφοροποίηση της 

φορολογικής επιβάρυνσης τους ανάλογα µε τη συµβολή τους στην ανάπτυξη της 

οικονοµίας και ειδικά στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.   

  

Ενδεικτικός Πίνακας Φορολόγησης Αδιανέµητων Κερδών 

Α)Ανωνύµων Εµπορικών Εταιρειών και ΕΠΕ, Παροχής Υπηρεσιών, Τραπεζών, 

Ασφαλιστικών Εταιρειών κλπ. 40%  

Β)Ανωνύµων Βιοµηχανικών Εταιρειών και ΕΠΕ 20%  

Γ) Τουριστικές Επιχειρήσεις   10% 

 

Φορολογικά Κίνητρα 

 



Προτείνεται: 

Μείωση των συντελεστών φορολογίας των αδιανέµητων κερδών:  

- σε επαναπατριζόµενες βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις. 

- σε επιχειρήσεις που συµβάλουν στην απασχόληση, στην έρευνα και ανάπτυξη  

   νέας τεχνολογίας, στην προστασία του περιβάλλοντος. 

- σε επιχειρήσεις που στηρίζουν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 

- Στην περίπτωση των τραπεζών ειδικότερα προτείνεται: 

 Να διαµορφωθεί µία ποσοτική σχέση ανάµεσα στη µείωση του συντελεστή 

φορολογίας εισοδήµατος και στις θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται από τα 

χορηγούµενα δάνεια. Η πρότασή µας αποτελεί τοµή στο αναπτυξιακό µοντέλο της 

οικονοµίας, καθώς στοχεύει στο µετασχηµατισµό της σηµερινής δοµής του 

τραπεζικού συστήµατος µε ανακατανοµή της διαθέσιµης ρευστότητας από τη 

χρηµατοδότηση της κατανάλωσης στη χρηµατοδότηση παραγωγικών επενδύσεων 

µε κριτήριο την αύξηση της απασχόλησης.        

  

Φορολογία Μικρών Επιχειρήσεων (Βάσει Κύκλου Εργασιών)  

Προτείνεται η διατήρηση της διαδικασίας αυτόπεραίωσης µε ενδεχόµενη 

αναπροσαρµογή του κύκλου εργασιών βάσει του οποίου σήµερα φορολογούνται. 

 

Φορολογία Εισοδηµάτων Εκκλησίας 

Προτείνεται: 

Να φορολογηθούν µε τις γενικές διατάξεις: 

- τα εισοδήµατα από εκµισθώσεις ακινήτων. 

- τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ. Φορολογία Περιουσίας και Κεφαλαίου 

 



1. Φορολογία Περιουσίας 

 

Προτείνεται: 

 

- Κατάργηση του Ε.Τ.ΑΚ (Ενιαίου Τέλους Ακινήτων). 

- Θεσπίστηκε µε το ν. 3634/08. ∆ιεύρυνε τη φορολογική βάση, δηµιούργησε 

φορολογικές ανισότητες γιατί επιβάρυνε και τους µικροϊδιοκτήτες, ενώ δεν 

συνέβαλε αποτελεσµατικά στην αύξηση των δηµοσιονοµικών εσόδων. 

 

- Επαναφορά του Φ.Μ.Α.Π (Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας), µε θέσπιση 

αφορολόγητου ορίου και προοδευτική φορολόγηση. Το κράτος οφείλει να 

εισπράξει φόρους από τους κατέχοντες µεγάλη ακίνητη περιουσία και να 

απαλλάξει τις µικρές ιδιοκτησίες.  

  

Για τα φυσικά πρόσωπα 

 

Προτείνεται: 

 

- Να ορισθεί αφορολόγητο όριο 300.000 € αναπροσαρµοζόµενο βάσει της 

αύξησης των αντικειµενικών αξιών και φορολόγηση µε προοδευτική κλίµακα.  

 

- Το αφορολόγητο όριο να ισχύει για κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση που ο ένας 

σύζυγος έχει ακίνητη περιουσία µεγαλύτερη από το αφορολόγητο όριο και ο 

άλλος σύζυγος έχει µικρότερη ή δεν έχει ακίνητη περιουσία, η απαλλαγή να 

παρέχεται µέχρι το ποσό των 500.000 €, προσαυξανόµενο για κάθε ανήλικο 

παιδί. 

 

 

Για τα Νοµικά Πρόσωπα 

 

Προτείνονται απαλλαγές µόνο στα ιδιοχρησιµοποιούµενα κτίσµατα 

βιοµηχανικών, γεωργικών, κτηνοτροφικών και τουριστικών επιχειρήσεων. Η 

φορολόγηση να γίνεται µε προοδευτική κλίµακα. 

 

 

 

 

Εκκλησιαστική Περιουσία 

 



Προτείνεται η φορολόγηση όλων των ακινήτων της εκκλησίας εκτός των χώρων 

λατρείας.  

 

 

2. Φορολογία Κεφαλαίου 

 

Γονικές Παροχές, ∆ωρεές, Κληρονοµιές 

 

Προτείνεται: 

- Αύξηση του αφορολόγητου ποσού. 

- Κατάργηση αυτοτελών φορολογικών συντελεστών όπου ισχύουν. 

(Με το ν. 3634/08 ευνοήθηκε η µεταβίβαση µε γονική παροχή µεγάλων περιουσιών 

µε ιδιαίτερα χαµηλό φόρο). 

- Θέσπιση φορολογικών κλιµάκων µε ενιαία φορολογική αντιµετώπιση για όλα τα 

  µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, κινητά, µετοχές, κλπ.). 

- ∆ιατήρηση και αύξηση πρόσθετου αφορολόγητου ποσού σε ανήλικα τέκνα και 

  σύζυγο (κληρονοµιές Α’ κατηγορίας). 

- Έκπτωση φόρου στους ανάπηρους. (67% και άνω).  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ήδη, κατά το στάδιο επεξεργασίας των προτάσεων για τη φορολογική 

µεταρρύθµιση από την οµάδα εργασίας της ΓΣΕΕ, δηµοσιεύθηκε ο ν. 3815/10. Με 

βάση το νέο νόµο επανήλθε ο θεσµός της προοδευτικότητας µε θέσπιση φορολογικών 

κλιµάκων στη φορολογία Γονικών Παροχών και Κληρονοµιών, αυξήθηκε το 

αφορολόγητο ποσό στις Α’ και Β’ κατηγορίες και καταργήθηκε ο αυτοτελής 

φορολογικός συντελεστής 1% στα ακίνητα , ενώ παράλληλα υπήρξε µέριµνα για τις 

ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Παράλληλα όµως καταργήθηκε το αφορολόγητο όριο 

στα χρηµατικά ποσά (µετρητά, καταθέσεις) για τις Α’ και Β’ κατηγορίες για τα οποία 

θεσπίστηκαν αυτοτελείς φορολογικοί συντελεστές 10% και 20% αντίστοιχα, ενώ για 

τη µεταβίβαση µετοχών, αµοιβαίων κεφαλαίων, οµολόγων, εταιρικών µεριδίων, 

κ.λ.π., εξακολουθούν να ισχύουν οι ιδιαίτερα χαµηλοί συντελεστές από 0,6% έως 

2,4%, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται συνθήκες φορολογικής ανισότητας. 

 

 



   

Φ.Μ.Α 

Προτείνεται: 

-  Επαναφορά του Φ.Μ.Α. (Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων). 

-  Κατάργηση του Φ.Α.Υ (Φόρου Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος. 

Ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται στη διαφορά αντικειµενικών αξιών του χρόνου 

πώλησης και του χρόνου κτήσης του ακινήτου, ή όπου δεν ισχύει ο αντικειµενικός 

προσδιορισµός, στη διαφορά των αξιών µε βάση τα συγκριτικά στοιχεία. Επιβαρύνει 

τον πωλητή, όµως στην πράξη, συνήθως µετακυλίεται στον αγοραστή. 

-  Κατάργηση του Τ.Σ. (Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων) για λόγους φορολογικής 

ανισότητας (συντελεστής Τ.Σ. 1% έναντι συντελεστών Φ.Μ.Α. 7%-11%) και 

πολυπλοκότητας (αν επί του ιδίου ακινήτου υπάρχει κτήση διαφορετικών 

εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε διαφορετικό χρόνο, εφαρµογή Φ.Μ.Α. και Τ.Σ. 

ταυτόχρονα). 

Και οι δυο παραπάνω φόροι µεταβίβασης επιβάλλονται σε ακίνητα που έχουν 

αποκτηθεί µετά την 01/01/06 και επαναµεταβιβάζονται µε επαχθή αιτία. Το µεγάλο 

διαχειριστικό κόστος που επέφεραν σε σχέση µε την άντληση εσόδων από την 

επιβολή τους συνηγορεί υπέρ της κατάργησής τους. 

Σηµείωση: Τα νεόδµητα ακίνητα µε άδεια οικοδοµής από 01/01/06 και µετά 

υπάγονται στο Φ.Π.Α. εκτός αν ο αγοραστής είναι δικαιούχος απαλλαγής Α’ 

κατοικίας. 

- Κατάργηση απαλλαγής Α΄ κατοικίας µε κριτήριο την επιφάνεια του αποκτώµενου 

ακινήτου (µε το ν. 3634/08 ευνοήθηκαν µόνο οι αγοραστές πολυτελών κατοικιών).  

- Συσχέτιση απαλλαγής µε αξία ακινήτου και οικογενειακή κατάσταση του αγοραστή. 

- Χορήγηση απαλλαγής από το φόρο για την αγορά πρώτης κατοικίας σε όσους έχουν 

γεννηθεί στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς. 

 

 

 

Αναπροσαρµογή Αντικειµενικών Αξιών 



 

Προτείνεται η επέκταση της εφαρµογής του αντικειµενικού συστήµατος 

προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων σε όλες τις περιοχές της χώρας για λόγους 

διαφάνειας και δικαιοσύνης στις συναλλαγές και αναπροσαρµογή των αντικειµενικών 

αξιών. 

 

Ζ. Φοροδιαφυγή - Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες  

 

Για την ουσιαστική αντιµετώπιση του µείζονος προβλήµατος της φοροδιαφυγής 

απαιτούνται άµεσα µέτρα και παρεµβάσεις σε ελεγκτικό και νοµοθετικό επίπεδο. 

 

Προτείνεται: 

 

Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

 

Η επιλογή των φορολογικών υποθέσεων για έλεγχο πρέπει να γίνεται µε 

συγκεκριµένα κριτήρια και ιεράρχηση αυτών όπως: 

 

1. Έλεγχος κατά προτεραιότητα όλων των µεγάλων επιχειρήσεων  οι οποίες έχουν 

φοροδοτική ικανότητα.  

 

 2. Έλεγχος κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων  που εκδίδουν εικονικά και 

πλαστά τιµολόγια.  

 

3. Έλεγχος  όλων των επιχειρήσεων που δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α  και 

εισοδήµατος. 

 

4. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στους προληπτικούς ελέγχους. Ο προληπτικός 

φορολογικός έλεγχος πρέπει να µεθοδευτεί και να στοχεύει  µε έµφαση και ένταση 

στον έλεγχο των τιµών (συνεπώς και της ακρίβειας) και των ποσοτήτων των 

διακινούµενων προϊόντων και εµπορευµάτων. 

 

5. Έλεγχος κατά προτεραιότητα όλων των επιχειρήσεων µε παραβατικότητα. 

 



 

Έκδοση και Λήψη Αποδείξεων - Φορολογική Συµµόρφωση 

  

Προτείνεται οι ελεγκτές των ∆.Ο.Υ καθηµερινά να διενεργούν προληπτικούς 

ελέγχους στο χώρο αρµοδιότητάς τους για την έκδοση αποδείξεων. Η υποχρέωση 

έκδοσης αποδείξεων από τις επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά υπόθεση 

κινήτρου, αφού υπάρχουν ταυτόχρονα θετικά και αρνητικά κίνητρα. Συνεπώς, οι 

αποδείξεις είναι βέβαιο ότι θα γίνουν αντικείµενο συναλλαγής µεταξύ επιχειρήσεων 

και πολιτών. Η φορολογική συµµόρφωση των επιχειρήσεων µπορεί σε ικανοποιητικό 

βαθµό να επιτευχθεί: 

 

Α) Αν γενικευθεί η χρήση της πληροφορικής. 

 

Β) Αν οι συναλλαγές από ένα ποσό και πάνω γίνονται µέσω τραπεζών. 

 

Γ) Αν ενταθούν οι προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι.  

 

∆) Αν η Γ.Γ.Π.Σ. αρχίσει να προβαίνει σε γρήγορες διασταυρώσεις στοιχείων και 

γρήγορες πληροφορίες χρηστικές στους υπαλλήλους.  

 

Ε) Αν επιβάλλονται πρόστιµα, ποινές κι διοικητικά µέτρα που να καθιστούν 

ασύµφορη τη µη έκδοση αποδείξεων η τιµολογίων από τις επιχειρήσεις. 

 

Ζ) Αν ο φορολογικός έλεγχος επικεντρωθεί στην παροχή υπηρεσιών και στα 

επαγγέλµατα µε µεγάλη φοροδιαφυγή.  

 

Φοροδιαφυγή – Φοροαποφυγή στις  Ενδο-οµιλικές Συναλλαγές 

 

Α. ROYALTIES (δικαιώµατα, Άρθρο 31 παρ. ι΄ του Ν. 2238/1994.) 

 

Προτείνεται: 

-Τα royalties να εκπίπτουν όταν καταβάλλονται από βιοµηχανικές επιχειρήσεις για 

την αγορά τεχνολογίας κλπ., πλην των παρεχοµένων από off shore εταιρείες.  

 



-Τα royalties να µην εκπίπτουν στις εµπορικές επιχειρήσεις. 

 

 

Β. MANAGEMENT FEES (έξοδα διοικητικής υποστήριξης, Άρθρο 31 παρ. ιη΄  

του Ν. 2238/1994). 

 

Προτείνεται τα management fees να χαρακτηριστούν πράξεις λήπτη και να 

υπαχθούν σε Φ.Π.Α 19 %. Ενδεικτικά προτείνεται παρακράτηση φόρου 20 %, 

λαµβανοµένου υπόψη των διµερών συµβάσεων. 

 

Υπερτιµολογήσεις- Υποτιµολογήσεις 

 

Βασική αρχή της ΓΣΕΕ είναι η µη αποδοχή συναλλαγών µε α) υπεράκτιες εταιρείες 

(OFF SHORE) β) εταιρείες αντιπροσώπευσης (NOMENEE) και γ) Εταιρείες ∆ιεθνών 

∆ραστηριοτήτων (ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ και άλλες ) . Προτείνεται η κατάργηση του εδαφίου 

β’ της παρ. 14 του Άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 που νοµιµοποιεί τη λήψη τιµολογίων 

από off shore  εταιρείες.  

 

Α. Έλεγχος των Συναλλαγών µε Off Shore Εταιρείες - Εταιρείες ∆ιεθνών 

∆ραστηριοτήτων (Κυπριακές, κα.) – Εταιρείες Αντιπροσώπευσης (ΝΟΜΕΝΕΕ) 

Προτείνεται: 

 

Όταν ο φορολογικός έλεγχος διαπιστώνει σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην 

Ελλάδα την ύπαρξη συναλλαγών µε οff shore εταιρείες, να ζητά να πληροφορηθεί 

εγγράφως: 

 

- για τα νοµιµοποιητικά έγγραφα, την έδρα, τις λοιπές εγκαταστάσεις και το 

απασχολούµενο προσωπικό. 

 

 - για τις δραστηριότητές τους (Αγορές - Προµηθευτές - Πωλήσεις – Πελάτες). 

 

 - για τις κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασµών. 



 

 - για τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων τους και τα αποκτηθέντα περιουσιακά 

στοιχεία.  

 

-για το περιεχόµενο των οικονοµικών τους καταστάσεων. 

 

Β. Έλεγχος Συναλλαγών Off Shore Εταιρειών 

Ακίνητα 

- Η πολιτεία οφείλει να γνωρίζει τις off shore εταιρείες που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων 

στην Ελλάδα. Προτείνεται σηµαντική αύξηση του συντελεστή ετήσιου ειδικού 

φόρου ακινήτων που καταβάλλεται από off shore εταιρείες για ακίνητα που κατέχουν 

στην Ελλάδα, ώστε να καταστεί ασύµφορη ή αγορά και η διατήρηση ακινήτων από 

τέτοιου είδους εταιρείες. Στην περίπτωση µη καταβολής του αναλογούντος φόρου να 

ακολουθείται η διαδικασία της κατάσχεσης και πλειστηριασµού των ακινήτων. Να 

υποχρεωθούν να τηρούν λογαριασµό σε τουλάχιστον µία τράπεζα που εδρεύει στην 

Ελλάδα για όλες τους τις συναλλαγές και µε εµφανή διαχειριστή του λογαριασµού. 

Ως αποτέλεσµα, µεγάλο µέρος της ακίνητης περιουσίας των εταιρειών αυτών θα 

εµφανισθεί στους πραγµατικούς ιδιοκτήτες τους, και το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα 

κερδίσει έσοδα τα οποία σήµερα διαφεύγουν. Κάθε χρόνο το υπουργείο Οικονοµικών 

πρέπει να διασταυρώνει µε το ΑΦΜ ποια ακίνητα κατέχουν οι off shore εταιρείες 

στην Ελλάδα και να τους στέλνει εκκαθαριστικό µε τον οφειλόµενο φόρο.  

 

Κινητά 

 

Σε ότι αφορά τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των off shore εταιρειών (π.χ. κότερα, 

αεροπλάνα, πολυτελή αυτοκίνητα, κλπ.) προτείνεται να γίνονται εµπεριστατωµένοι 

και εξειδικευµένοι έλεγχοι από τις αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές µε στόχο τη 

διαπίστωση των πραγµατικών κατόχων ή χρηστών.  

 

Ξέπλυµα Μαύρου Χρήµατος 



Προτείνεται οι Τράπεζες να υποχρεωθούν να ελέγχουν το σύνολο των συναλλαγών 

των off shore εταιρειών και αν εντοπίζουν τυχόν περιπτώσεις που υποκρύπτουν 

ξέπλυµα χρήµατος να ενηµερώνουν τις επιτελικές υπηρεσίες του Υπουργείο 

Οικονοµικών.  

 

 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Επενδύσεις 

 

Προτείνεται οι οικονοµικές συναλλαγές µέσω του διαδικτύου να γίνονται µέσω 

φορέα πιστοποίησης, ο οποίος µε την σειρά του να ενηµερώνει τις αρµόδιες 

φορολογικές αρχές και τις τράπεζες.  

 

 Λαθραία ∆ιακίνηση Καυσίµων και Τσιγάρων 

 

Προτείνεται η χρήση πληροφορικής για διασταύρωση στοιχείων και εκτεταµένος 

έλεγχος σε αυτού του είδους τις συναλλαγές.  

 

Πλαστά και Εικονικά Φορολογικά Στοιχεία 

Προτείνεται: 

- ∆ηµιουργία ∆ιεύθυνσης ηλεκτρονικής επεξεργασίας και υποστήριξης. Η ∆ιεύθυνση 

αυτή να επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία που αφορούν την έκδοση και λήψη πλαστών 

και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Οι περιφερειακές υπηρεσίες να υποχρεούνται 

άµεσα µε τη διαπίστωση να τα αποστέλλουν, ώστε οι υπάλληλοι µέσα από 

πρόγραµµα ελέγχου να ενηµερώνονται σχετικά µε το εάν οι εταιρείες είναι εκδότες ή 

λήπτες τέτοιων στοιχείων. 

 

- Να διενεργείται κάθε τρίµηνο προληπτικός φορολογικός έλεγχος στις νέες 

επιχειρήσεις. 

 

-  Τα  πρόστιµα στους εκδότες εικονικών  και πλαστών φορολογικών στοιχείων και 

στους λήπτες εικονικών να µη συµβιβάζονται.  

 

Χαριστικές Αποφάσεις 



 Η πολιτεία πρέπει να σταµατήσει να εκδίδει φορολογικές αποφάσεις που 

δηµιουργούν καθεστώτα φορολογικής ασυλίας και αποδυναµώνουν την ανάπτυξη 

φορολογικής συνείδησης.  

 

 

Αντιµετώπιση της Παραοικονοµίας 

Η παραοικονοµία µπορεί να περιοριστεί µε προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους σε 

συνεργασία µε τους εµπορικούς συλλόγους. Προτείνεται να δηµιουργηθεί στην  

υπηρεσία προληπτικών ελέγχων ∆/ση που να απασχολείται αποκλειστικά µε τον 

έλεγχο όλων όσων είναι εκτός συστήµατος Α.Φ.Μ. 

 

 

Η. Είσπραξη Φορολογικών Εσόδων 

 

Προτείνεται να ιδρυθούν στις φορολογικές υπηρεσίες τµήµατα νοµικής υποστήριξης 

τα οποία να στελεχωθούν υποχρεωτικά από πτυχιούχους νοµικών σχολών η ακόµη 

και µε πρόσληψη δικηγόρων, ώστε να υποστηρίζουν αποτελεσµατικά τις φορολογικές 

υποθέσεις του δηµοσίου. 

 

 

Θ. Υποβολή Φορολογικών ∆ηλώσεων 

 

Προτείνεται οι φορολογικές δηλώσεις να είναι απλές και να υποβάλλονται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, ειδικά των επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών από τους 

ίδιους τους υπόχρεους, από πιστοποιηµένα  λογιστικά  γραφεία,  και από  τα ΚΕΠ.  

 

 

Ι. Έµµεση Φορολογία 

 

Προτείνεται: 

 

- ∆ιεύρυνση της φορολογική βάσης µε ένταξη σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ 

επαγγελµάτων που έχουν εξαιρεθεί. 

- Εφαρµογή ενιαίων συντελεστών ΦΠΑ σε όλη τη χώρα. 



- Τα βασικά είδη διατροφής (π.χ. γάλα, δηµητριακά, ζυµαρικά, κ.α.), τα βιβλία, και 

τα είδη προσωπικής φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες να υπάγονται σε 

µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ, π.χ. 4,5 %.  

 

 

ΙΑ. Φορολογική Μεταρρύθµιση και Ασφαλιστικό Σύστηµα   

 

Είναι κρίσιµης σηµασίας η δηµιουργία και δέσµευση πόρων υπέρ του ‘Ταµείου 

Αλληλεγγύης Γενεών’. Συγκεκριµένες προτάσεις έχουν διατυπωθεί από τη ΓΣΕΕ 

στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού 

συστήµατος. Ωστόσο κρίνουµε αναγκαίο να θέσουµε το ζήτηµα και στον κοινωνικό 

διάλογο για τη µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος. Πρέπει να σηµειωθεί 

ιδιαίτερα ότι η δηµιουργία πόρων για το Τ.Α.Γ. δεν πρέπει να επιβαρύνει 

φορολογικά τα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα, τους εργαζόµενους και τους 

συνταξιούχους. Μπορεί να έχει διάφορες µορφές.  

 

Για την ενίσχυση του Ταµείου Αλληλεγγύης Γενεών’ ενδεικτικά προτείνεται:  

- τέλος στα ακαθάριστα έσοδα  του ΟΠΑΠ - λαχεία - καζίνo. 

- τέλος στα ακαθάριστα έσοδα όλων των επιχειρήσεων. 

-τέλος στα ακαθάριστα έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων πάνω από  

   20.000 για κάθε σύζυγο και χωρίς όριο για όλα τα νοµικά πρόσωπα. 

- τέλος  στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ (αντί της ΕΡΤ). 

- ποσοστό επί των πάσης φύσεως εσόδων από ποινές και πρόστιµα 

   για παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας. 

- πράσινος φόρος σε κάθε δραστηριότητα που ρυπαίνει το περιβάλλον.   

 

 

          

 


