
Την πλήρη κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ζητά η ΕΣΕΕ µε προτάσεις της
για την µετά Κ.Β.Σ. εποχή.

Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, απέστειλε σήµερα επιστολή προς τον Υπουργό
Οικονοµικών κ Γιάννη  Στουρνάρα  και τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ.  Γιώργο  Μαυραγάνη,  µε
θέµα  την πλήρη  κατάργηση  του  Κώδικα  Βιβλίων και  Στοιχείων,  καταθέτοντας  πλήρεις  και
στοιχειοθετηµένες προτάσεις.  Στην επιστολή της αναφέρει ότι ο Κ.Β.Σ.  και ο Κ.Φ.Ε.  σήµερα
αποτελούν ένα  γραφειοκρατικό  και  δυσλειτουργικό  νοµοθετικό  πλαίσιο,  το  οποίο  ουδόλως
ανταποκρίνεται στις  σηµερινές  συνθήκες  αλλά  ούτε  και στην προσπάθεια  των φορολογικών
υπηρεσιών για την περιστολή της φοροδιαφυγής. Σε αυτό το πλαίσιο, το εµπόριο προτείνει την
αντικατάστασή του µε εύχρηστες, σύγχρονες, λειτουργικές και πρακτικές εφαρµογές και λύσεις,
οι οποίες αναλύονται διεξοδικά.

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ εκφράζουν την επιθυµία του συνόλου του εµπορικού κόσµου για άµεση
και πλήρη κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.  Στην πολύ κρίσιµη καµπή στην
οποία  έχει  βρεθεί  η  ελληνική  επιχειρηµατικότητα,  το  εν  λόγω  πρόβληµα  πρέπει  να
αντιµετωπιστεί τώρα ή ποτέ.

Πιο συγκεκριµένα, οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για την µετά Κ.Β.Σ. εποχή είναι:

1. Ο τρόπος φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων να διεκπεραιώνεται:

µε την µέσω TAXIS διασταύρωση στοιχείων, των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., την
υποβολή κατ' έτος του πρώτου και τελευταίου Ζ της ταµειακής µηχανής (για ηλεκτρονική
διασταύρωση και επαλήθευση του κύκλου εργασιών) και των συγκεντρωτικών
καταστάσεων των τιµολογίων.
µε τον έλεγχο της διακίνησης των αγαθών (αποδείξεις λιανικής-τιµολόγια κλπ.,
µε την αυστηρώς ηλεκτρονική παρακολούθηση κατά την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ,
να γίνεται τακτικός έλεγχος αν παρατηρείται έστω και µια παράβαση.

2.  Αναµόρφωση  της  συλλογιστικής  χαρακτηρισµού  των  δαπανών  ως  παραγωγικών.  Η
καταγραφή των εκπιπτόµενων και µη δαπανών µε την πάροδο των ετών έχει δηµιουργήσει µια
τεράστιου  µεγέθους  λίστα,  άρα  επιβάλλεται,  σε  κάθε  περίπτωση,  να  εξετάζεται  η
παραγωγικότητα των δαπανών µε βάση µιας περιοριστικής καταγραφής και αποσαφήνιση του
ορισµού της παραγωγικότητας αυτών.
3. Καθιέρωση φορολογικού πιστοποιητικού και για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν ελέγχονται
υποχρεωτικά  από  Ορκωτούς  Λογιστές.  Οι  πιστοποιηµένοι  Λογιστές  -  Φοροτεχνικοί  να
αναλάβουν την έκδοσή του µε τους όρους και υποχρεώσεις που διέπουν το πιστοποιητικό που
εκδίδουν οι Ορκωτοί Λογιστές.
4. Τα κέρδη που πραγµατικά επενδύονται να απαλλάσσονται της φορολογίας, ως αφορολόγητο
επενδυτικό κεφάλαιο γνωστό και ως «αφορολόγητο αποθεµατικό».
5. Συµβουλευτικός και όχι µόνο κατασταλτικός φορολογικός έλεγχος µε περιορισµό προστίµων
και προσαυξήσεων καθώς και αναστολή ποινικών διώξεων µε αυτόφωρη διαδικασία.

Η άµεση κατάργηση και αντικατάσταση του Κ.Β.Σ. απαιτεί:

1.  Ένα  νέο  φορολογικό  κώδικα  ο  οποίος  θα  καταγράφει  µε  απλότητα  και  σαφήνεια  τις
υποχρεώσεις των επιτηδευµατιών για την διακίνηση των αγαθών και την περιγραφή του είδους
έτσι ώστε αποφεύγοντας την γραφειοκρατία και την πολυπλοκότητα να απλοποιηθεί η έκδοση
τους και να διευκολυνθεί ο έλεγχος. Ο έλεγχος της διακίνησης θα έχει σαν αποτέλεσµα την,
κατά ένα µεγάλο ποσοστό, περιστολή της φοροδιαφυγής.

2.  Ένα πλαίσιο του  τρόπου  καταγραφής  των  οικονοµικών δεδοµένων  σε  καταστάσεις
εσόδων - εξόδων - απογραφών για την φορολογία εισοδήµατος και ειδικών καταστάσεων στις
οποίες  καταχωρούνται  οι  λοιπές  πράξεις  που  αφορούν  λοιπά  αντικείµενα  φορολογικού
ενδιαφέροντος  (π.χ.  αποσβέσεις,  αυξήσεις  κεφαλαίου  για  τον  φόρο  συγκέντρωσης,
αναπροσαρµογή παγίων κ.τ.λ.)

3. Έναν κανονισµό φορολογικών ελέγχων µε τη δηµιουργία ανεξάρτητων ελεγκτικών φορέων
οι οποίοι θα διενεργούν τους παρακάτω ελέγχους :
α)  Φορολογικός έλεγχος.  Όλες οι επιχειρήσεις (εκτός αυτών που τηρούν βιβλία αγορών) θα
ελέγχονται  ηλεκτρονικά  µε  ένα  απλό  τρόπο  όπως  ισχύει  για  τα  βιβλία  εσόδων -  εξόδων.
∆ηλαδή θα ελέγχονται οι αγορές, οι δαπάνες και τα έσοδα. Με τον τρόπο αυτό δεν απαιτούνται
εξειδικευµένες ελεγκτικές γνώσεις.
β)  Έλεγχος  οικονοµικών  καταστάσεων  (ισολογισµών)  πραγµατοποιούµενος  µέσω  ΓΕΜΗ
δηλαδή ηλεκτρονική διασταύρωση και έλεγχος των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού
για  την απεικόνιση της  πραγµατικής οικονοµικής  κατάστασης της  επιχείρησης  µε  σκοπό την
διασφάλιση  των  τρίτων  έτσι  ώστε  οι  οικονοµικές  καταστάσεις  των  επιχειρήσεων  να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας.
γ)  ∆ιαχειριστικός  έλεγχος.  Αυτός  να  γίνεται  από  ορκωτούς  λογιστές  και  έχει  σχέση  µε  τα
συµφέροντα των µετόχων.

4.  Μία  ηλεκτρονική  διαδικασία  συναλλαγών  και χρήση  ηλεκτρονικού  χρήµατος  µέσω

φοροκάρτας. Η χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών φαίνεται ότι διευκολύνει το κράτος
και τις τράπεζες, λόγω έλλειψης µετρητών στην αγορά ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον περιορισµό
της φοροδιαφυγής.

5. Την online σύνδεση των ταµειακών µηχανών µε  την Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων για καταβολή ΦΠΑ και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δηλώσεων, καταθέσεων και
κύκλου εργασιών.
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