
 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ 

 
 
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 
Αρ. πρωτ : Φ3 1070 

 

Προς 

Αν. Υπουργό Οικονοµικών 

κ. Χρήστο Σταικούρα 

Ενταύθα 

 
 

 

Κύριε Αν. Υπουργέ,  

 

Σας αποστέλλουµε τις νέες αναλυτικές και επικαιροποιηµένες θέσεις µας 

σχετικά µε τη αναµόρφωση και την απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος.  

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαµε µια συνάντηση µαζί σας το για την ανάδειξη των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίοι έµποροι της χώρας µας, σε 

ηµέρα και ώρα που εσείς θα επιλέξετε. 

Ευελπιστώντας στην θετική ανταπόκρισή σας, διατελούµε, 

 

    Με εκτίµηση, 

 

                Ο Πρόεδρος 

 

     

        Βασίλης Κορκίδης 

Ο Γενικός Γραµµατέας 

 
 

Γιώργος Καρανίκας 



 

 

Υπόµνηµα θέσεων ΕΣΕΕ για τη  Φορολογία 

  

1.1. Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν το νέο φορολογικό νόµο 

Το νέο  φορολογικό σύστηµα πρέπει να αποτελεί  µια πραγµατική µεταρρύθµιση στη 

φορολογία φυσικών και νοµικών προσώπων και να βασίζεται στις δέκα  αρχές που 

διακρίνουν όλα τα σύγχρονα φορολογικά συστήµατα. 

 

1.  ∆ιαφάνεια,  2.  Ουδετερότητα, 3.  Ευρύτητα φορολογικής βάσης, 4.  Απλότητα, 5.  

Βεβαιότητα & σταθερότητα, 6.  Λειτουργικότητα, 7.  Αναπτυξιακή διάσταση, 8.  

Ισορροπία φόρων, 9.  Ισότητα, 10. Νοµιµότητα 

 

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί  πρόνοια για: 

� Την εκλογίκευση των ποινών και την κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας 

για χιλιάδες µικροµεσαίους µε βεβαιωµένες οφειλές που αδυνατούν να τις 

καταβάλουν λόγω οικονοµικής ανέχειας, η οποία πρέπει να σταµατήσει τώρα. 

� Τον ορισµό και νοµοθέτηση της υπερχρεωµένης ΜΜΕ που αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφύγουµε επιπλέον λουκέτα επιχειρήσεων 

αλλά  και την αύξηση των αυτοκτονιών ελεύθερων επαγγελµατιών για λόγους 

οικονοµικής βίας και διαπόµπευσής τους για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. 

� Την απόδοση του Φ.Π.Α., η οποία δύναται και  πρέπει να γίνει µε on line 

σύνδεση των νέων ταµειακών µηχανών που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και  έχουν την δυνατότητα άµεσης σύνδεσης µε τη  γενική γραµµατεία 

πληροφοριακών συστηµάτων (ΓΓΠΣ), ώστε να υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 

στοιχεία των πωλήσεων που καταγράφουν. 

� Την ξεκάθαρη αποτύπωση στις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νοµικών 

προσώπων των εσόδων και των εξόδων. Οι πραγµατικές δαπάνες πρέπει να 

αποτυπώνονται αυτούσιες χωρίς να συνεχιστεί  η φορολόγηση επί 

ανύπαρκτων τεκµαρτών  εισοδηµάτων. 

 

1.2  ∆εκατρείς (13) άµεσες δράσεις για ένα ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό 

περιβάλλον                                                                                   

 

1. Υιοθέτηση ενός ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου για τις µεσαίες, µικρές 

και πολύ µικρές επιχειρήσεις, το οποίο θα βασίζεται σε ρεαλιστικούς 

φορολογικούς συντελεστές. 

2. Κατάργηση των αναδροµικών και έκτακτων εισφορών. 

3. Άµεση, συνεπής και συστηµατική επιστροφή του Φ.Π.Α προς τις επιχειρήσεις 

έστω και µε συµψηφισµό λοιπών υποχρεώσεων προς το Κράτος. 

4. Καταγραφή και απόδοση του οφειλόµενου ΦΠΑ σε πραγµατικό χρόνο.  



5. Kατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αφού είναι η αιτία της 

φορολογικής αυθαιρεσίας που διέπει το φορολογικό µας σύστηµα. 

6. Εξίσωση του χρόνου παραγραφής των απαιτήσεων του ∆ηµοσίου έναντι των 

ιδιωτών µε το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων των ιδιωτών έναντι του 

∆ηµοσίου. Σταθερότητα και αυστηρή δέσµευση στο χρόνο παραγραφής της 

υποχρέωσης διατήρησης των Βιβλίων και Στοιχείων και παύση της συνήθους 

πρακτικής των παρατάσεων µε Υπουργικές Αποφάσεις. 

7. Ορθολογική επικαιροποίηση και συγκεκριµενοποίηση των εκπιπτόµενων 

δαπανών των επιχειρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια και σταθερό 

πλαίσιο κατά τους φορολογικούς ελέγχους. Να συµπεριληφθούν στις 

εκπιπτόµενες δαπάνες και οι εισφορές στους εργοδοτικούς Ασφαλιστικούς 

Οργανισµούς (ΟΑΕΕ) όλων των εταίρων, καθώς αυτές είναι συνακόλουθο της  

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

8. Ισχυροποίηση της αξίας των Αποδείξεων ώστε να υπολογίζονται ως πραγµατικές 

δαπάνες, που θα εκπίπτουν από το εισόδηµα και θα αποτελούν τις κύριες 

φοροαπαλλαγές των φορολογουµένων. Η χρήση πιστωτικών, χρεωστικών 

καρτών ή φοροκάρτας θα µπορεί να συνοδεύεται µε επιπλέον bonus. 

9. Εξοµοίωση του καθεστώτος ιδιόχρησης της επαγγελµατικής στέγης των 

εµπορικών επιχειρήσεων µε εκείνο του µεταποιητικού τοµέα. Επέκταση της 

απαλλαγής ιδιοκατοίκησης για τους ιδιοχρησιµοποιούµενους επαγγελµατικούς 

χώρους. 

10. Σύσταση συµβουλευτικού οργάνου µε συµµετοχή των εκπροσώπων  των 

κοινωνικών εταίρων προκειµένου να εξετάζονται οι υψίστης σηµασίας 

φορολογικές  µεταβολές.  

11. Θέσπιση και προστασία της εντός κρίσης υπερχρεωµένης επιχείρησης µε 

περιόδο "παγώµατος" έξι µηνών, και όχι χαρίσµατος, όλων των ληξιπρόθεσµων  

φορολογικών υποχρεώσεων των Μµε επιχειρήσεων προκειµένου  να συνέλθει η 

αγορά και να µπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Ουσιαστικά πρέπει να 

επιστραφεί ο χρόνος της παρατεταµένης ακυβερνησίας κατά την διάρκεια της 

οποίας η αγορά στην κυριολεξία ισοπεδώθηκε. 

12. Ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας µε τη δηµιουργία Ειδικών 

Οικονοµικών Περιοχών (Ε.Ο.Π.) σε παραµεθόριες περιοχές της χώρας και στα 

λιµάνια. Στις περιοχές αυτές θα υπάρχει ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς και 

transit υπηρεσίες οι οποίες θα ενισχύσουν το διαµετακοµιστικό εµπόριο.  

13. ∆ιακανονισµός όλων των µέχρι σήµερα εκκρεµών φορολογικών, τελωνειακών και 

κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών µε ρύθµιση των οφειλοµένων σε µεγάλο αριθµό  

δόσεων και µε βάση τη φοροδοτική - ταµειακή ικανότητα της επιχείρησης. 

 

Το ελληνικό εµπόριο  είναι διατεθειµένο  να συµµετάσχει σε κάθε σοβαρή 

προσπάθεια αναθεώρησης του φορολογικού συστήµατος µε την καθιέρωση επιβολής 



φόρου στη διαφορά εισοδήµατος-δαπανών, ώστε να λειτουργήσει επιτέλους η έκδοση 

αποδείξεων.   

 

 

1.3 ∆ιεξοδικότερη ανάλυση επιµέρους φορολογικών ζητηµάτων 

 

α) Αναφορικά µε τις φοροαπαλλαγές 

Οι φοροαπαλλαγές µπορεί να υπερβαίνουν τις 80 και να αφορούν το εισόδηµα, τη 

φορολογία κεφαλαίου, το ΦΠΑ, τη φορολογία νοµικών προσώπων και να πρέπει να 

αξιολογηθούν εξ´ αρχής αλλά σε καµιά περίπτωση δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε 

ότι αυτή η αξιολόγηση πρέπει να γίνει µε βάση εισοδηµατικά, κοινωνικά και 

δηµογραφικά κριτήρια.   Μια τέτοια διάκριση φορολογίας θα παραβίαζε τουλάχιστον 

τις µισές από τις δέκα αρχές για τις οποίες δεσµεύτηκε το υπουργείο Οικονοµικών 

στο σχεδιασµό του νέου φορολογικού συστήµατος. 

 

Επίσης οι φοροαπαλλαγές τριών ταχυτήτων δεν µας βρίσκουν σύµφωνους ούτε 

µπορούµε να δεχτούµε την διατήρηση των φοροαπαλλαγών για τα χαµηλά 

εισοδήµατα, το 50% για τα µεσαία και την πλήρη κατάργηση για τα υψηλότερα των 

40.000 ευρώ. 

Οι αλλαγές που επήλθαν µε τον νοµό 4042/11 κατάργησαν  την έκπτωση δαπανών 

από το εισόδηµα και όλες οι δαπάνες εκπίπτουν µε ποσοστό 10% από τον φόρο. 

Όπως προκύπτει η συνταγή δεν πέτυχε και η 2η δανειακή σύµβαση µετά από έκθεση 

του ∆ΝΤ περιλαµβάνει κατάργηση µεγάλου  αριθµού φοροαπαλλαγών.  

 

β) Φορολογία  Εισοδήµατος Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων  

Αναφορικά µε τον τρόπο φορολογίας εισοδήµατος των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, είτε ως ατοµικές επιχειρήσεις, είτε 

ως προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ), είτε ως κεφαλαιουχικές (Α.Ε., Ε.Π.Ε., 

κλπ), προτείνουµε την καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή 15% επί των 

κερδών (flat tax). Για τα διανεµόµενα κέρδη να υπάρχει φορολογία κερδών - 

µερισµάτων µε συντελεστή 15% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

Φυσικά ο προσδιορισµός του εισοδήµατος θα γίνεται µε λογιστικό τρόπο (έσοδα 

µείον έξοδα), µε έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, 

ανεξαρτήτως της νοµικής τους µορφής, όλων ανεξαιρέτως των δαπανών, εκτός 

εκείνων που ο νέος φορολογικός νόµος ρητά θα κατονοµάζει, ως µη εκπεστέες.  

Επίσης προτείνουµε τη µείωση των παραπάνω συντελεστών φορολογίας 

εισοδήµατος από 5% µέχρι 10% στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις, είτε θα 

διατηρούν το αριθµό του υφιστάµενου προσωπικού τους για µία διετία, στην 

πρώτη περίπτωση (µείωση συντελεστή κατά 5%), είτε θα αυξάνουν το αριθµό του 

υφιστάµενου προσωπικού τους και θα το διατηρούν αυξηµένο για µια διετία, στη 

δεύτερη περίπτωση (µείωση συντελεστή κατά 10%).  



Τέλος, ειδικότερα για τις επιχειρήσεις προτείνουµε: 

1)  Την επιβολή ενός ενιαίου χαµηλού φορολογικού συντελεστή για τα κέρδη όλων 

των επιχειρήσεων.  

2) Ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα για τα αδιανέµητα κέρδη που επενδύονται στις 

επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νοµικού ή φυσικού προσώπου, µορφής και κατηγορίας 

βιβλίων που τηρούν. 

3) Απλοποίηση της εξαγωγής λογιστικού αποτελέσµατος για όλες τις επιχειρήσεις, 

ανεξαρτήτως νοµικής µορφής και κατηγορίας βιβλίων, µε βάση τα έσοδα, τα έξοδα 

και τις δαπάνες. Ισχυροποίηση των Λογιστικών Βιβλίων των επιχειρήσεων. 

4)   Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τις συνεπείς φορολογικές συµπεριφορές. Τα 

όποια µέτρα ρύθµισης οφειλών θα πρέπει να συνοδεύονται και από αντιµέτρα 

έκπτωσης φόρου για τους συνεπείς φορολογούµενους. 

5)  Την καθιέρωση ανεξάρτητου µηχανισµού για την εξωδικαστική επίλυση των 

φορολογικών διαφορών (η επιτροπή του αρ. 70Α, του ΚΦΕ, µε τη σηµερινή της 

µορφή και σύνθεση δεν µπορεί να προσφέρει τα προσδοκώµενα). 

6)  Την 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 τις υποχρεώσεις 

που διέπουν το πιστοποιητικό που εκδίδουν οι Ορκωτοί Λογιστές). 

 

γ) Φορολογία Φυσικών Προσώπων 

Η  Ε.Σ.Ε.Ε. θέτοντας ως προτεραιότητα τον δίκαιο επιµερισµό των φορολογικών 

βαρών αλλά και την πάταξη της φοροδιαφυγής, προτείνει:  

• Τη φορολογία, µε προοδευτική κλίµακα, του συνολικού καθαρού εισοδήµατος 

των φυσικών προσώπων, µετά την αφαίρεση κάθε είδους δαπανών που 

πραγµατοποιεί ο φορολογούµενος, µε εξαίρεση τις δαπάνες απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί η συγκεκριµένη 

πρόταση για φορολογία του συνολικού καθαρού εισοδήµατος, δεν υφίσταται 

λόγος παραµονής στη φορολογική νοµοθεσία κινήτρων ή/και αντικινήτρων για 

τη συλλογή αποδείξεων. Στην ουσία πρόκειται για την υιοθέτηση του 

«αµερικάνικου φορολογικού  µοντέλου», το οποίο σε γενικές γραµµές η ΕΣΕΕ 

είχε προτείνει, στα πλαίσια της κατάρτισης του νέου Εθνικού Φορολογικού 

Συστήµατος, από τον Αύγουστο του 2011. 

• Την καθιέρωση αυστηρού «πόθεν έσχες» για όλα τα φυσικά πρόσωπα, µε 

ταυτόχρονη δηµιουργία περιουσιολογίου και ηλεκτρονική καταγραφή κάθε 

είδους κινητής και ακίνητης περιουσίας. Πρόταση, η οποία επίσης είχε 

κατατεθεί από την ΕΣΕΕ τον Αύγουστο του 2011. 

• Την κατάργηση των διατάξεων που αφορούν τις αντικειµενικές δαπάνες 

(τεκµήρια) διαβίωσης, στην περίπτωση που υιοθετηθεί η πρόταση περί 

καθολικής εφαρµογής του «πόθεν έσχες».  

 



δ) Κατασχέσεις και ποινικές διώξεις 

Εν µέσω µιας περιόδου αναγκαστικής εσωτερικής παύσης πληρωµών, ζητείται  από 

τις εφορίες και το Σ∆ΟΕ να επισπεύσουν τις σκληρές διαδικασίες είσπραξης, µε τη 

διενέργεια κατασχέσεων, δεσµεύσεων, πλειστηριασµών και ποινικών διώξεων, χωρίς 

έλεος και διακρίσεις. Το κυνήγι εσόδων του ∆ηµοσίου σωστά, αλλά µάλλον αργά, 

επικεντρώνεται σε καταθέσεις, τόκους, ακίνητα, αυτοκίνητα, εισοδήµατα, 

µισθωτήρια, ενοίκια, διασταύρωση τιµολογίων, συγκεντρωτικές καταστάσεις 

πελατών-προµηθευτών, απαιτήσεις τρίτων,  µεταφορές εµβασµάτων  στο εξωτερικό 

και φορολογικές δηλώσεις. Ο στόχος να εισπραχθεί µέσα στο 2012, από 900.000 

Έλληνες φορολογούµενους µε οφειλές άνω των 3.000 ευρώ, το ποσό των 2 δις ευρώ 

από την δεξαµενή των 45 δις ληξιπρόθεσµων οφειλών, είναι απογοητευτικός και 

µάταιος, εάν κρίνουµε από τον εκτροχιασµό των εσόδων από τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις. Μια ρεαλιστική προσέγγιση πρέπει εκ των πραγµάτων να λάβει υπ’ 

όψη της την πραγµατική φοροδοτική ικανότητα και να προγραµµατίσει µε ένα ικανό 

βάθος χρόνου. 

 

ε) Κίνδυνος αναγκαστικής παύσης πληρωµών  λόγω δραστικής µείωσης της 

φορολογητέας ύλης.  

 Τα σενάρια και οι προτάσεις επιπλέον φορολόγησης των επιχειρήσεων δεν 

φοβίζουν τους φοροφυγάδες, αλλά τροµοκρατούν τους συνεπείς, οι οποίοι και να 

ήθελαν, δεν µπορούν πλέον να ανταποκριθούν, γιατί απλούστατα δεν έχουν να 

πληρώσουν. Ο κίνδυνος για αναγκαστική εσωτερική παύση πληρωµών είναι 

προ των πυλών και πολλές φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά φέτος δεν 

θα εξοφληθούν. Σε ένα φορολογικό σύστηµα που σκοτώνει την αγορά, πνίγει την 

οικονοµία και δηµιουργεί καθηµερινά περισσότερες ληξιπρόθεσµες οφειλές, 

κάποιοι θεωρητικοί, έρχονται µε ευκολία να προτείνουν επιπλέον φόρους και νέα 

χαράτσια,  αγνοώντας παντελώς τις πραγµατικές συνθήκες της αγοράς και 

αδιαφορώντας για τις όποιες επιπτώσεις. Θα πρέπει όλοι να σταθούµε στις 

ανάγκες της πραγµατικής οικονοµίας, να αφουγκραστούµε την καθηµερινή 

αγωνία των ανθρώπων της αγοράς και να σταµατήσουµε µε τις ανέξοδες 

φορολογικές θεωρίες τους και τις οικονοµικές ιστορίες «θρίλερ», να αδειάζουν 

τους τραπεζικούς λογαριασµούς, να επιταχύνουν τα λουκέτα των επιχειρήσεων,  

να αυξάνουν την ανεργία και να προκαλούν φόβο και τρόµο στην αγορά.  

 

στ) Φοροκάρτα 

Αναφορικά  µε τη χρήση της φοροκάρτας  και τα φορο-µπόνους από αγορές που 

συζητούνται, θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το κίνηµα συλλογής των 

αποδείξεων απέτυχε και πρέπει να ενισχυθεί  µε σωστό σχέδιο και τέτοιο τρόπο, ώστε 

να δοθούν στους φορολογουµένους κίνητρα να µαζεύουν αποδείξεις.  Η χρήση του 

πλαστικού χρήµατος βεβαίως διευκολύνει όλους, αφού κράτος, τράπεζες και αγορά 

έχουν στεγνώσει από µετρητά και το σχέδιο είναι να ωθήσει τους καταναλωτές να 



πληρώνουν τις συναλλαγές τους µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Με δεδοµένη την 

έλλειψη  κυκλοφορίας  µετρητών τα φοροκίνητρα για αγορές µε πλαστικό χρήµα  θα 

είχαν αποτέλεσµα, εάν το αντάλλαγµα είναι η µείωση του ΦΠΑ και άλλες 

φορολογικές εκπτώσεις την ώρα της συναλλαγής. 

Η ΕΣΕΕ, εάν πεισθεί ότι η πειραµατική φοροκάρτα µπορεί να είναι η λύση στο 

πρόβληµα τότε  θα ξεκινήσει άµεσα µια νέα καµπάνια σε όλη την Ελλάδα µε το 

µήνυµα «ταµειακές παντού, αγορές µε φοροκάρτα, αποδείξεις από όλους». 

 

η) Μείωση ΦΠΑ στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας 

Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου από µακρού έχει αναδείξει τη µεγάλη 

ανάγκη για µείωση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας στις νησιωτικές περιοχές της 

χώρας. Κατά γενική παραδοχή η οικονοµική δοµή των κοινωνιών αυτών, βρίσκεται σε 

ανταγωνιστικό µειονέκτηµα σε σχέση µε άλλες περιοχές της χώρας, εξαιτίας του 

υψηλού κόστους µεταφοράς. Σε αυτήν την δύσκολη εποχή της βαθιάς οικονοµικής 

ύφεσης, είναι ανάγκη να στηριχθούν µε κάθε τρόπο οι τοπικές κοινωνίες και αγορές 

και να συγκρατηθούν οι πληθυσµοί τους, πράγµα που αποτελεί και εθνική 

αναγκαιότητα.  Για το λόγο αυτό, προτείνουµε, ως επιπλέον µέτρο ενίσχυσης, να 

διαµορφωθεί ο ΦΠΑ για τα εισιτήρια της ακτοπλοΐας, στο ίδιο ύψος µε τις 

υπηρεσίες διαµονής στα ξενοδοχειακά καταλύµατα, δηλαδή στο 6,5%.  Η 

συγκεκριµένη µείωση πρέπει να αφορά τους ναύλους τόσο των φυσικών προσώπων 

όσο και των εµπορευµατικών µεταφορών και –αν θεσµοθετηθεί- θα έχει άµεση 

ανταποδοτικότητα για τους εξής λόγους: 

Πρώτον, θα  βοηθήσει στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, µειώνοντας το κόστος 

µετάβασης από και προς τα νησιά.  Παράλληλα, θα υποστηριχθεί η αναγκαία 

δυνατότητα µετακίνησης των νησιωτών προς τα άλλα νησιά ή την ενδοχώρα για 

λόγους επαγγελµατικούς, ιατρικούς κ.λπ. ανεξαρτήτως εποχής, βοηθώντας στην 

διατήρηση πολύτιµου ανθρώπινου και οικονοµικού κεφαλαίου.  

∆εύτερον, θα είναι µία καλή αρχή για την προσέγγιση του λεγόµενου «µεταφορικού 

ισοδύναµου», δηλαδή της εξίσωσης του κόστους µεταφοράς σε σχέση µε την 

απόσταση, είτε πρόκειται για ηπειρωτικές, είτε για νησιωτικές περιοχές.  Υπ’ αυτό το 

καθεστώς, θα υπάρξει µία άµεση ανταγωνιστική διέξοδος για την παραγωγή των 

νησιωτικών προϊόντων προς τα άλλα νησιά και τις κεντρικές αγορές της χώρας.  Στο 

πλαίσιο αυτό, η υλοποίηση της πρότασής µας θα έχει πολλαπλά οφέλη για την 

ανάπτυξη των νησιωτικών κοινωνιών, της ίδιας της ακτοπλοΐας αλλά και του 

ελληνικού δηµοσίου, καθώς η ανάπτυξη που θα έχει σαν αποτέλεσµα, όχι µόνο θα 

αντισταθµίσει αλλά τελικά θα πολλαπλασιάσει σηµαντικά τα φορολογικά έσοδα που 

χάνονται από την αρχική µείωση του συντελεστή στο 6,5%.  Οι Έλληνες ναυτικοί και 

πλοιοκτήτες δεν χρειάζονται οικονοµική στήριξη, αλλά απλά την αναγνώριση της 

µεγάλης προσφοράς τους, ώστε µέσα στο γενικό κλίµα ντροπής, να αισθανόµαστε και 

για κάτι υπερήφανοι.    



Η συµµετοχή της ελληνικής ναυτιλίας στη µεταφορά δια θαλάσσης των εισαγωγών 

και των εξαγωγών της χώρας µας, είναι βέβαιο ότι µπορεί να βελτιώσει την 

διεθνοποίηση της δραστηριότητας των εµπορικών επιχειρήσεων των νησιωτικών 

παραγωγικών περιοχών.  Σύµφωνα µε την επίκαιρη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τις Μµε ελληνικές επιχειρήσεις,  το µέσο κόστος που απαιτείται για την εξαγωγή 

προϊόντων από την Ελλάδα, διαµορφώνεται στα 1.153 $ έναντι 1.043 $ στην Ε.Ε., ενώ 

για τις εισαγωγές το κόστος είναι 1.265 $ έναντι 1.098 $ στην Ε.Ε., µε µέσο χρόνο 

διεκπεραίωσης 20-25 ηµέρες, έναντι 12 ηµερών στην υπόλοιπη Ευρώπη.  Ως εκ 

τούτου, η ΕΣΕΕ ζητά από την κυβέρνηση να αποφασίσει την άµεση υλοποίηση του 

µέτρου µείωσης του ΦΠΑ στο 6,5%, όπως έπραξε στο αίτηµα των ξενοδόχων για τους 

ίδιους τουριστικούς και εµπορικούς λόγους. 

 

θ) ∆ιατήρηση και επέκταση φορολογικών και άλλων κινήτρων σε  νησιωτικές 

και σε παραµεθόριες περιοχές  

• Μείωση των εργοδοτικών εισφορών. 

• Ενίσχυση των δροµολογίων των άγονων γραµµών σε ετήσια βάση. 

• Να εξακολουθεί να υφίσταται η διάταξη που προσαυξάνει το αφορολόγητο 

πρώτο κλιµάκιο κατά 50%,  χωρίς αποδείξεις γι’ αυτήν την προσαύξηση, για τους 

κατοίκους νησιών και παραµεθόριων περιοχών µέχρι 3.100 κατοίκους. 

• ∆ιατήρηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και στις 

παραµεθόριες. 

• Μείωση κατά 5 µονάδες των συντελεστών φορολόγησης των εποχιακών 

εµπορικών καταστηµάτων στα νησιά και στις παραµεθόριες περιοχές και κατά 10 

µονάδες όσων λειτουργούν όλο το χρόνο.  

• Καθιέρωση ειδικού καθεστώτος έκτακτων εισφορών και λοιπών έκτακτων 

φορολογήσεων, λόγω της κρίσης του δηµοσιονοµικού χρέους. 

• Απαλλαγή της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας από παρωχηµένους θεσµούς, 

όπως η υποχρέωση αναγγελίας των συµβάσεων αγοράς ή µίσθωσης ακινήτων στις 

παραµεθόριες περιοχές, µε ποινή την εγκυρότητά τους. 

 

∆ιατάξεις του υπουργείου Οικονοµικών που τροµοκρατούν τις επιχειρήσεις 

Επειδή η κατάσχεση πρέπει να γίνεται µε στόχο κυρίως την άµεση είσπραξη, το προς 

κατάσχεση ακίνητο πρέπει να επιλέγεται, ώστε, σε περίπτωση που ο οφειλέτης 

εξακολουθεί να µη συµµορφώνεται, να υπάρχει δυνατότητα άµεσης έκδοσης 

προγράµµατος πλειστηριασµού ενώ εφόσον τα παραπάνω ακίνητα αποφέρουν 

εισόδηµα από µισθώµατα γίνεται ταυτόχρονα και κατάσχεση των µισθωµάτων στα 

χέρια του ενοικιαστή (στο σύνολό τους ή κατά ποσοστό αυτών), ώστε να υπάρχει 

άµεση είσπραξη της οφειλής. Όσον αφορά στους επιτηδευµατίες οφειλέτες (φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα) ενδείκνυται η κατάσχεση των απαιτήσεών τους στα χέρια τρίτων 

όπως κατάσχεση των απαιτήσεων στα χέρια πελατών της επιχείρησης, εφόσον αυτές 



αποδεικνύονται από τα βιβλία της επιχείρησης ή από άλλη αιτία (συµβάσεις, 

εκχωρήσεις κ.λπ.). 

Για οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα στον προϊστάµενο 

της ∆ΟΥ κατά την κρίση του, να προχωρήσει σε κατάσχεση κυριότητας κινητών και 

απαιτήσεων που βρίσκονται εις χείρας είτε του οφειλέτη, είτε τρίτων ενώ ταυτόχρονα 

θα πρέπει να εντοπιστούν και  τα συνυπόχρεα πρόσωπα, τα οποία ευθύνονται µε την 

περιουσία τους (έχουν αστική ευθύνη έναντι του ∆ηµοσίου), µαζί µε τον πρωτοφειλέτη, 

για την πληρωµή της οφειλής. 

Τέλος, προβλέπεται το δικαίωµα υποβολής αίτησης στον αρµόδιο Εισαγγελέα για την 

άσκηση ποινικής δίωξης  για µη καταβολή ληξιπρόθεσµων οφειλών άνω των 5.000 

ευρώ, διαδικασία η οποία  σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου είναι υποχρεωτική, ενώ 

στο ποσό  συµπεριλαµβάνονται τόκοι και προσαυξήσεις. 

Όλα τα παραπάνω ζητήµατα χρήζουν άµεσης επίλυσης, µέσω του διακανονισµού όλων 

των εκκρεµών φορολογικών, τελωνειακών και κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών. Η 

υιοθέτηση αρχών σαφήνειας, απλούστευσης, διαφάνειας και  διαχρονικότητας στο 

φορολογικό σύστηµα αποτελούν τις προϋποθέσεις της αποτελεσµατικότητάς του.  

 

Αναλυτικότερα: 

Α) Η ρύθµιση των οφειλοµένων σε πολλές δόσεις ανεξαρτήτως ποσού και 

νοµικής µορφής εταιρείας. 

Β) Ο εξορθολογισµός των κυρώσεων (πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων) και η  

ισχύς αυτών και επί των εκκρεµών υποθέσεων στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια.    

Γ) Η δραστική µείωση των παραβόλων και της προβεβαίωσης του φόρου για την 

προσφυγή στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια 

∆) Η άµεση τροποποίηση των διατάξεων για την αναστολή εκτέλεσης πράξεων της 

∆ιοίκησης 

Ε) Η αναθεώρηση των διατάξεων που προβλέπουν αυτόφωρη διαδικασία και 

ποινές φυλάκισης για µικροφειλέτες του ∆ηµοσίου. 

ΣΤ) Η µείωση των συντελεστών Φ.Π.Α., µε ταυτόχρονη διατήρηση ενός χαµηλού 

συντελεστή για τα είδη πρώτης ανάγκης και όλα τα επαγγέλµατα που σχετίζονται 

µε τον τουρισµό, συµπεριλαµβανοµένης και της εστίασης. 

Η) Άµεση ρύθµιση για φορολογία της ακίνητης περιουσίας, µε το Φ.Α.Π., µε 

αφορολόγητο όριο στα 400.000,00 € ανά φυσικό πρόσωπο, µε απαλλαγή φόρου για 

όσα ακίνητα είναι ανεκµετάλλευτα και για όσο χρονικό διάστηµα, αυτά δεν 

αποφέρουν έσοδα. Παράλληλα προτείνουµε την ενοποίηση των πολλών και 

διαφόρων φόρων επί της ακίνητης περιουσίας φυσικών και νοµικών προσώπων και 

κατάργηση του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 

 

 

 

 



ΙΙ. Αύξηση της κατανάλωσης και έσοδα από το ΦΠΑ 

Η µείωση του κατώτατου µισθού στον ιδιωτικό τοµέα κατά 22% (από 751,39 σε 

586,08 €) είχε αρνητικό αντίκτυπο όχι µόνο στην αγορά αλλά και στα έσοδα του 

κράτους από τον Φ.Π.Α. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΙΝ.ΕΜ.Υ. - Ε.Σ.Σ.Ε για το 

2012, τα έσοδα του Φ.Π.Α. από το Λιανικό Εµπόριο, το Εµπόριο-Συντήρηση 

οχηµάτων και τον Τουρισµό αναµένεται να µειωθούν κατά 19,6%.  

 

Η αιτία αυτής της µείωσης συνδέεται, πέρα από την υποχώρηση της ζήτησης, την 

αβεβαιότητα, την υψηλή ανεργία και τις αλλεπάλληλες  φορολογικές καταιγίδες, µε 

την πτώση του κατώτατου µισθού µέσω της Οριακής Ροπής για Κατανάλωση 

(Marginal Propensity to Consume-MPC). Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, τα 

πολύ χαµηλά εισοδήµατα αναλώνονται σχεδόν πλήρως σε κατανάλωση, βασικών 

κυρίως αγαθών, µε αποτέλεσµα η οριακή ροπή να αγγίζει τη µονάδα. Εποµένως οι 

µισθωτοί που εντάσσονται στην κατηγορία του κατώτατου µισθού καταναλώνουν το 

σύνολο σχεδόν των αποδοχών τους. Καθώς τα εισοδήµατα αυξάνονται, µπορούν να 

αποφασίσουν να αποταµιεύσουν µέρος του εισοδήµατός τους για µελλοντική 

κατανάλωση, µε την οριακή ροπή για κατανάλωση να υποχωρεί. Οι εργαζόµενοι που 

αµείβονται µε τον κατώτατο µισθό, καταναλώνουν εξ’ ολοκλήρου το εισόδηµά τους 

στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών µε αποτέλεσµα η µείωση του κατώτατου 

µισθού να έχει άµεσο και «εις ολόκληρο» αντίκτυπο στην τελική κατανάλωση και 

στον τζίρο των καταστηµάτων, άρα και στα έσοδα του ΦΠΑ που εισπράττει το 

κράτος. Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, σε περίπτωση αύξησης του κατώτατου 

µισθού κατά 19%, η κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9%, αύξηση η οποία 

θα επιφέρει 915 εκ. κρατικά έσοδα. Συνδυάζοντας τα παραπάνω κρατικά έσοδα και 

αυτά  που δύνανται να εισρεύσουν στα κρατικά ταµεία από τον Φόρο Εισοδήµατος 

Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) και από τα ασφαλιστικά ταµεία (278,2 εκατ. Ευρώ), 

προκύπτει ότι αν αυξηθεί ο κατώτατος µισθός στα 701,01 έσοδα του ∆ηµοσίου θα 

αυξηθούν κατά περίπου 1,2 δις  ευρώ ενώ υπολογίζεται ότι η αγορά θα τονωθεί µε 

επιπλέον 4,7 δις εξαιτίας των οφελών τα οποία σχετίζονται µε την τόνωση της αγοράς 

και κατ’ επέκταση της κοινωνικής συνοχής.  

 

Τέλος το νέο Φορολογικό Νοµοσχέδιο για να θεωρηθεί πετυχηµένο θα πρέπει τα 52 

δις της φοροδιαφυγής να γίνουν «τζίρος» και να αποδοθούν οι αναλογούντες φόροι. 

Στη λογική αυτή θα πρέπει οι συνεπείς φορολογούµενοι να επιβραβεύονται και να 

τυγχάνουν κάποιων επιπλέον κινήτρων.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ 

ΜΙΣΘΟΥ 

 

  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΤΟΥ 2012 ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ 

ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ  

(2012) 

ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΖΙΡΟΥ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 

ΣΤΑ 701,01  (19% 

ΑΥΞΗΣΗ) % 

ΦΠΑ 

NACE   

ΤΖΙΡΟΣ ΤΟΥ 

ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ/ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

ΦΠΑ ΕΣΟ∆Α ΦΠΑ 

ΤΖΙΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ/ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (2) 

ΦΠΑ ΕΣΟ∆Α ΦΠΑ 

451 2.822.757.772,03 23% 649.234.287,57 2.963.895.660,63 23% 681.696.001,95 

452 801.143.785,56 23% 184.263.070,68 857.223.850,55 23% 197.161.485,63 

453 956.169.012,30 23% 219.918.872,83 1.023.100.843,16 23% 235.313.193,93 

454 271.776.981,94 23% 62.508.705,85 285.365.831,04 23% 65.634.141,14 

471 11.217.287.607,84 13% 1.458.247.389,02 12.226.843.492,55 13% 1.589.489.654,03 

472 4.891.595.827,68 13% 635.907.457,60 5.331.839.452,17 13% 693.139.128,78 

473 7.072.625.243,71 23% 1.626.703.806,05 7.426.256.505,90 23% 1.708.038.996,36 

474 724.901.752,69 23% 166.727.403,12 797.391.927,96 23% 183.400.143,43 

475 7.477.605.346,32 23% 1.719.849.229,65 8.225.365.880,95 23% 1.891.834.152,62 

476 1.723.810.456,45 5,50% 94.809.575,10 1.896.191.502,10 5,50% 104.290.532,62 

477 9.415.405.306,54 23% 2.165.543.220,50 10.827.716.102,52 23% 2.490.374.703,58 

478 1.725.877.317,29 23% 396.951.782,98 1.898.465.049,02 23% 436.646.961,28 

479 844.452.569,69 23% 194.224.091,03 928.897.826,66 23% 213.646.500,13 

ΣΥΝΟΛΟ 49.945.408.980,04          9.574.888.891,98 54.688.553.925,20        10.490.665.595,46 

 

 

 



 

 

 

Οι εκτιµώµενες µεταβολές του τζίρου α>ό την αύξηση του κατώτατου µισθού 

>αρουσιάζονται >αρακάτω 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ 19% ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 

451  Πώληση µηχανοκίνητων οχηµάτων 5% 

452  Συντήρηση και ε$ισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων 7% 

453  Πώληση µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων 7% 

454   Πώληση, συντήρηση και ε$ισκευή µοτοσικλετών και των µερών και εξαρτηµάτων τους 5% 

471   Λιανικό εµ$όριο σε µη εξειδικευµένα καταστήµατα 9% 

472   Λιανικό εµ$όριο τροφίµων, $οτών και κα$νού σε εξειδικευµένα καταστήµατα 9% 

473  Λιανικό εµ$όριο καυσίµων κίνησης σε εξειδικευµένα καταστήµατα 5% 

474  Λιανικό εµ$όριο εξο$λισµού $ληροφοριακών συστηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα 10% 

475  Λιανικό εµ$όριο άλλου οικιακού εξο$λισµού σε εξειδικευµένα καταστήµατα 10% 

476  Λιανικό εµ$όριο ε$ιµορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε εξειδικευµένα καταστήµατα 10% 

477   Λιανικό εµ$όριο άλλων ειδών σε εξειδικευµένα καταστήµατα 10% 

478   Λιανικό εµ$όριο σε υ$αίθριους $άγκους και αγορές 10% 

479   Λιανικό εµ$όριο εκτός καταστηµάτων, υ$αίθριων $άγκων ή αγορών 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πίνακας 6: Εκτιµήσεις Κύκλου Εργασιών (τζίρου) στο λιανικό Εµ$όριο και 

στο Εµ$όριο Οχηµάτων 

 

  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ 

2010 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ 

2011 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ 

2012 

NACE 

Rev. 2        

Κύκλος Εργασιών / Τζίρος 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Κύκλος Εργασιών / Τζίρος (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Κύκλος Εργασιών / Τζίρος 

(χωρίς ΦΠΑ) 

451 9.551.447.295,82 4.704.596.286,72 2.822.757.772,03 

452 2.581.765.190,24 1.271.656.802,47 801.143.785,56 

453 2.897.388.181,92 1.427.117.928,80 956.169.012,30 

454 823.539.986,62 405.637.286,48 271.776.981,94 

471 15.405.776.617,47 13.196.808.950,40 11.217.287.607,84 

472 6.718.097.570,36 5.754.818.620,80 4.891.595.827,68 

473 8.424.986.971,55 7.216.964.534,40 7.072.625.243,71 

474 950.832.045,21 814.496.351,34 724.901.752,69 

475 11.234.563.110,49 9.623.687.704,40 7.477.605.346,32 

476 2.223.594.537,20 1.904.762.935,30 1.723.810.456,45 

477 12.931.078.883,46 11.076.947.419,46 9.415.405.306,54 

478 2.370.312.802 2.030.443.902,70 1.725.877.317,29 

479 1.267.098.368 1.085.414.614,00 844.452.569,69 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 77.380.481.560,00 60.513.353.337,27 49.945.408.980,04 

Πηγή: Εκτιµήσεις ΙΝ.ΕΜ.Υ. - ΕΣΕΕ 

 


