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Τρίτη , 5  Αυγούστου  2014 
 

∆ελτίο τύπου  

 

 
Ο Γ. Γραµµατέας της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κος Καµπάνης Βασίλειος  παραβρέθηκε στην 

∆ιαρκή επιτροπή Οικονοµικών υποθέσεων της Βουλής και στην διαδικασία 

ακρόασης φορέων σχετικά µε τις φορολογικού ενδιαφέροντος διατάξεις του 

πολυνοµοσχεδίου : <<Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας 

,οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις>> όπου και 

παρουσίασε τις θέσεις του κλάδου µας. 

 

 

 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις µας που κατατέθηκαν στην 

οικονοµική επιτροπή. 
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Οµιλία του Γενικού Γραµµατέα Βασίλη Καµπάνη και προτάσεις της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών επί του νοµοσχεδίου: 
<<Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας ,οργανωτικά θέµατα 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις>> . 
 
 Η ΠΟΦΕΕ έχει  εκφράσει την  θέση  ότι η σταθερότητα του φορολογικού 
συστήµατος  µε χαµηλούς συντελεστές φορολόγησης εισοδήµατος και Φ.Π.Α., 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάκαµψη της οικονοµίας και την 
προσέλκυση επενδυτών. ∆υστυχώς, τα τελευταία νοµοσχέδια που κατατέθηκαν 
προς ψήφιση καταρτίστηκαν αποσπασµατικά πρόχειρα, και ήρθαν στο 
ελληνικό Κοινοβούλιο µε τη µορφή του κατ’ επείγοντος χωρίς καµιά ουσιαστική 
διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους φορείς. Το αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής 
ήταν η διαρκής µεταβολή διατάξεων και άρθρων µε εγκυκλίους, αποφάσεις και 
τροπολογίες, ενώ για την πλήρη αποκατάσταση της οµαλής οικονοµικής ζωής των 
επιχειρήσεων σε όρους φορολογικής συµµόρφωσης απαιτούνται ακόµη δεκάδες 
διευκρινίσεις και µεταβολές. Επί της ουσίας το φορολογικό σύστηµα παραµένει 
δυσκίνητο, αναποτελεσµατικό και πρόστιµολάγνο . 
 
Θα προσπαθήσω µέσα στον λιγοστό χρόνο των τεσσάρων λεπτών να τοποθετηθώ σε 
όσο γίνεται περισσότερα θέµατα. 
 
Επί των άρθρων του πολυνοµοσχεδίου . 
 
Το παρόν πολυνοµοσχέδιο έχει φορολογικό ενδιαφέρον στο πρώτο µέρος µε τις 
ρυθµίσεις του Υποικο αλλα και στο τέλος όπου ασχολείται µε το πόθεν έσχες, και στα 
άρθρα όπου υπάρχουν µείωση διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων από τις 
δηµοσιεύσεις στο ΦΕΚ και στο ΓΕΜΗ. 
 
Όσο  αφορά το ΓΕΜΗ η ΠΟΦΕΕ συµµετείχε µαζί µε την ΓΣΕΒΕΕ στην επιτροπή 
µείωσης των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων του κλιµακίου του ΟΟΣΑ όπου και 
κατέθεσε προτάσεις πολλές από τις οποίες υιοθετήθηκαν και νοµοθετήθηκαν. 
Εποµένως µόνο θετικά µπορούµε να τις κρίνουµε εφόσον ήταν και θέσεις µας. 
 
Όσο αφορά το πόθεν έσχες πάγια είναι η θέση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε οτι πρέπει να υπάρξει 
καθολική,  και δίκαιη λειτουργία του θεσµού  , µε έµφαση σε αυτούς που 
διαχειρίζονται κάθε µορφής  εξουσία και δηµόσιο χρήµα. 
 
 



Μέρος Α 
Άρθρο 1 διατάξεις ΦΠΑ  
 
Αρκετές είναι οι νοµοτεχνικές διορθώσεις και προσαρµογές τις  οποίες δεν θα 
σχολιάσουµε θα επικεντρωθούµε στα κατά την άποψη µας ουσιώδη . 
 
Άρθρο 1 παρ. 5 
Στην παράγραφο 5 έχουµε κατάργηση της υποχρέωσης διακανονισµού ΦΠΑ, στην 
περίπτωση που ο φόρος που οφείλεται στην παράδοση επενδυτικών αγαθών κατά 
την προβλεπόµενη περίοδο διακανονισµού είναι µικρότερος  από τον φόρο που 
αναλογεί στα εναποµείναντα έτη της περιόδου αυτής, σε εναρµόνιση µε την 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ οδηγία . Θεωρούµε την διάταξη θετική διότι βοηθά τις επιχειρήσεις να 
κινούνται περισσότερο στην πραγµατικότητα της καθηµερινότητας αν και χρειάζεται 
προσοχή για τυχόν ακραίες διαστρεβλώσεις. 
 
Άρθρο 1 παρ. 6 
Επίσης θετικά κρίνεται ότι το δικαίωµα επιστροφής ΦΠΑ υφίσταται, ανεξάρτητα από 
την αιτία στην οποία οφείλεται η δηµιουργία του πιστωτικού υπολοίπου. Με τη διάταξη 
αυτή ευθυγραµµίζεται πλήρως η εθνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις του κοινοτικού 
δικαίου (οδηγία 2006/112/ΕΚ).  
 
Άρθρο 1 παρ. 8 
Η ΠΟΦΕΕ ήταν η πρώτη που πρότεινε την κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης 
ΦΠΑ όταν ηλεκτρονικοποιήθηκαν οι διαδικασίες του ΦΠΑ και µαζί µε την ΓΣΕΒΕΕ το 
πρότειναν στις επιτροπές µείωσης διοικητικών βαρών του ΟΟΣΑ . 
Σαφώς και την υιοθετούµε ως σωστή αλλά και περιµένουµε και άλλες παρόµοιες 
ενέργειες προς την κατεύθυνση των ελαφρύνσεων και της λιγότερης γραφειοκρατίας . 
  
Άρθρο 1 παρ. 9 
∆εν µπορούµε να µην πούµε καλά λόγια για την παράγραφο αυτή διότι θα απαλλάξει 
από τεράστιο χρηµατοοικονοµικό κόστος ίσως και από φυλακίσεις επιχειρηµατιών που 
δεν εισέπρατταν το ΦΠΑ των τιµολογίων τους από τους ΟΤΑ και το λοιπό δηµόσιο,  
ενώ ήταν αναγκασµένοι να το καταβάλλουν µε προσαυξήσεις οδηγώντας τους πολλές 
φορές στην απόγνωση και στο λουκέτο. Πάγια είναι η θέση µας ότι το ΦΠΑ των 
τιµολογίων των επιχειρήσεων  προς τον δηµοσίον τοµέα και τους φορείς του πρέπει 
να καταβάλλεται µε µετρητά άµεσα η µε τον τρόπο που αναφέρει η διάταξη . Πόσο 
δύσκολο ήταν µια τέτοια διάταξη να υπάρχει από χρόνια . 
 
Άρθρο 1 παρ. 12 
Στις εξουσιοδοτήσεις προς την  Γενικό Γραµµατέα περιλαµβάνεται και η επιµήκυνση η 
σµίκρυνση της φορολογικής περιόδου υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ . Ας ελπίσουµε ότι 
δεν θα δούµε µείωση της περιόδου των απλογραφικών βιβλίων από τρίµηνο σε 
δίµηνο ή µήνα, διότι κατά την γνώµη µας κάτι τέτοιο υποκρύπτει η διάταξη αυτή . 
Όπως λειτουργεί το σύστηµα σήµερα θεωρούµε ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση 
και δεν νοµίζω ότι η αλλαγή της περιόδου θα αποφέρει έσοδα περισσότερα από την 
ζηµιά που θα προκαλέσει στις επιχειρήσεις.  
 
Άρθρο 2 παρ.1 
Αναστολή η απενεργοποίηση ΑΦΜ. 
Σαφώς και πρέπει να υπάρχει για περιπτώσεις απατεώνων και διακοπών οι οποίες  
χρονίζουν για λόγους καθαρά γραφειοκρατικούς , µε αποτέλεσµα να συσσωρεύονται 



ανενεργά ΑΦΜ τα οποία δηµιουργούν πρόβληµα στην µηχανογράφηση . Μέχρι εδώ 
όµως, φοβόµαστε ότι αν δεν µπουν  όρια στον νόµο θα δούµε και θα ζήσουµε σκηνές 
κωµικοτραγικές οι οποίες  αν έχουν αντίκτυπο και στις υποβαλλόµενες  
συγκεντρωτικές καταστάσεις θα ειναι καταστροφή.  
Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι θα απενεργοποιείται η θα αναστέλλεται το ΑΦΜ ΣΕ 
ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΟΛΑΣΙΜΕΣ παραβάσεις και όχι σε τυπικές παραβάσεις. Προτείνουµε το 
λεκτικό της παραγράφου της αίτιολογικής έκθεσης να µεταφερθεί στο κειµένου του 
νοµού, ακόµη και αν µε εξουσιοδοτική διάταξη θα υπάρξουν ερµηνευτικές εγκύκλιοι . 
Η θέση µας ειναι πάντα να ξεκαθαρίζονται τα θέµατα στο κείµενο του νόµου. 
 
Άρθρο 2 παρ. 6 
Και ερχόµαστε τώρα στην επίµαχη διάταξη που τόσο ταλαιπώρησε τον κλάδο. 
Η φετινή υποβολή των δηλώσεων είχε πρωτοφανή αλλαγή διαδικασιών υποβολής 
(ηλεκτρονικές βεβαιώσεις κλπ ), Καθυστερηµένη εγκύκλιο εφαρµογής του ν.4110, 
µικρό χρόνο υποβολής σε σχέση µε τον νόµο ,από 01/02 το σύστηµα  άνοιξε 
21/3 ενώ η λήξη από 30/6 δεν µετατέθηκε αντίστοιχο χρονικού διάστηµα ,πέντε 
ηµέρες µόνο για την υποβολή εµπροθέσµων τροποποιητικών από 60 ηµέρες που 
ανέφερε η απόφαση, πολλές ηµέρες χαµένες από δυσλειτουργία του 
συστήµατος, προβλήµατα στην υποβολή βεβαιώσεων από το δηµόσιο και άπειρα 
αλλά πρακτικά προβλήµατα που µόνο ο κλάδος µας που τα έζησε γνωρίζει . 
 
Όλος ο κλάδος µέσα σε λιγότερο από τέσσερις  µήνες κατάφερε την υποβολή και 
εκκαθάριση 5.850.000 εκατοµµύριων φορολογικών δηλώσεων και την συµπλήρωση 
των δύσκολων και εξαιρετικά χρονοβόρων στην συµπλήρωση  στοιχείων του Ε9 για 
τον έγκαιρο υπολογισµό του ΕΝΦΙΑ . 
 
Ένας ολόκληρος Κλάδος  κατόρθωσε µέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες , από 21/3 
- 14/7 όχι µόνο  να υποβάλλει σχεδόν το σύνολο των δηλώσεων και λοιπών 
υποχρεώσεων αλλά να ξεκινήσει και να θέσει σε λειτουργία τον περιβόητο νόµο 
4172 µε τις παρακρατήσεις του κάτω από τον πέλεκυ του νέου 4174 µε τα 
περίφηµα πρόστιµα του. 
 
Η ΠΟΦΕΕ συµφωνεί µε την ρύθµιση της παραγράφου 6 και ζητά να 
συµπληρωθεί από την επιτροπή µε τον µη καταλογισµό της προσαύξησης του 
1% για τις χρεωστικές και του διοικητικού προστίµου εώς 100 € για όσες 
δηλώσεις κατατεθούν έως την  20/08/2014. 
 
Στην Οµοσπονδία µας πιστεύουµε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν παρατάσεις ,αλλά ο 
προγραµµατισµός κάθε έτους να γίνεται σε συνεννόηση µε τον κλάδο µας έγκαιρα, 
εφόσον είµαστε εµείς που υλοποιούµε τις αποφάσεις για  την δηµοσιονοµική πολιτική 
,το σύστηµα και οι εφαρµογές να ανοίγουν εγκαίρως και να υπάρχει αρκετός χρόνος 
για τις ηλεκτρονικές  υποβολές των υποχρεώσεων. 
 

Γνωρίζοντας ότι είµαι εκτός θέµατος και νοµοσχεδίου , τι να προλάβεις άλλωστε 
σε 4 λεπτά να πεις , αυτά που θα αναφερθούν ενδεικτικά  αποσπασµατικά και επί 
τροχάδην ενδιαφέρουν όλες τις ΜΜΕ και θα θέλαµε τόσο σαν ΠΟΦΕΕ όσο και σαν 
ΓΣΕΒΕΕ να δούµε στο παρόν σχέδιο νόµου να περιέχονται διατάξεις που θεωρούµε 
ότι είναι αναγκαίες για την επιβίωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες 
αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας . Βέβαια όπως διαφαίνεται θα 
µείνουν µονό µε τα κόκαλα έχοντας φαγωθεί οι σάρκες τους στο χρονικό αυτό 
διάστηµα της φόροκαταιγίδας . 



 
Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω κάποια από τα φλέγοντα θέµατα που πρέπει να 
διορθωθούν άµεσα και πρέπει εσείς να τα δροµολογήσετε. 
 
1. Η υποχρέωση συλλογής των αποδείξεων θα πρέπει να ισχύσει για όλους τους 
φορολογουµένους και όχι µόνο για τους µισθωτούς ως µέτρο διαµόρφωσης 
αφορολόγητου . Περισσότερα χάνει το δηµόσιο από την µη απαίτηση έκδοσης 
απόδειξης (ΦΠΑ και φόρος του εκδότη της απόδειξης), από αυτά που εισπράττει 
από την κατάργηση του αφορολογήτου . 
 

2. Σε σχέση µε την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της χρήσης του 2014 που 
θα υποβληθούν µέχρι 30/04/2015 έχουµε να πούµε ότι είναι φύσει αδύνατον να 
υλοποιηθεί η παραπάνω προθεσµία όχι γιατί δεν θα είµαστε εµείς έτοιµοι , αλλά 
δεν θα είναι έτοιµη η ΓΓΠΣ όπως µας δήλωσε και ο Γενικός Γραµµατέας  της και 
δεν είναι δυνατόν οι φορολογικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων  να λήγουν 
νωρίτερα από των νοµικών προσώπων. Η πρόταση µας για λήξη υποβολής την 
30/06/2015 είναι ρεαλιστικότατη . Πρέπει άµεσα να γίνει νοµοθετική ρύθµιση του 
θέµατος και να   παραµείνει για όλα τα υπόλοιπα έτη σταθερή µε ανοικτό το 
σύστηµα όµως , από 01/02 κάθε έτους . 

 
3. Μείωση του φορολογικού συντελεστή του 26% . Είναι άδικο να επιβάλλεται φόρος 
σε πολύ χαµηλά εισοδήµατα ή ακόµα και µηδενικά µέσω φορολόγησης µε 26 % 
των ποσών των τεκµηρίων. Επιπλέον ο φορολογικός συντελεστής 26% από το 
πρώτο ευρώ δεν αφήνει κανένα περιθώριο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας και 
εποµένως τόνωσης της απασχόλησης. Σηµειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις που 
τηρούν Γ΄ κατηγορίας βιβλία ο συνολικός φόρος ανέρχεται στο 33% µεσοσταθµικά 
(26% & 10% στη διανοµή). 

 
4. ∆ιόρθωση της νοµοθετικής διάταξης που αφορά τις εταιρείες όπου µε την 
υποχρεωτική διανοµή σε όλες της µορφές εταιρειών ο συντελεστής φορολόγηση 
πλέον ανεβαίνει στο ποσοστό του 33% περίπου . 
 

5. Παράλληλα, προτείνεται η άµεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής, η 
οποία θα συµβάλλει σηµαντικά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και 
στην εµπέδωση της θεσµικής εµπιστοσύνης µεταξύ επιχειρήσεων, λογιστικών 
γραφείων και φορολογικών αρχών. Σηµαντικό επίσης θέµα είναι και η 
ολοκλήρωση της πιστοποίησης των Λογιστών Φοροτεχνικών , σύµφωνα µε 
τον νόµο, µέσα από απλές διαδικασίες ουσίας και όχι εξετάσεων. 

 
6. Σχετικά µε την αναπροσαρµογή των προστίµων για κάθε γενική φορολογική 
παράβαση στο ύψος των 2.500 €, τόσο στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών 
όσο και διπλογραφικών βιβλίων, θεωρούµε ότι η ποινή αυτή είναι εξοντωτική 
και δυσανάλογα µεγάλη για τις µικρές επιχειρήσεις. Πάγια θέση µας είναι ότι 
στη διαδικασία επιβολής συµµόρφωσης θα πρέπει να τηρείται η αρχή της 
αναλογικότητας και να λαµβάνεται υπόψη η βαρύτητα της κάθε παράβασης. Τα 
πρόστιµα πρέπει να αφορούν ξεκάθαρα ουσιώδη παράβαση των φορολογικών 
κανονισµών, οι οποίοι να είναι σαφείς και διακριτοί. 

 
7. Θα πρέπει να γίνει απόλυτα σαφής η διαδικασία και οι τεχνικές του έµµεσου 
προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 
προσδιορισµός εναπόκειται στην κρίση του εκάστοτε φορολογικού υπαλλήλου, το 



οποίο πιθανότατα θα δηµιουργήσει προβλήµατα στην όλη διαδικασία. Πρέπει να 
προσδιοριστούν σαφείς κανόνες εµπλοκής και ελέγχου. 

 
8. Αναπροσαρµογή του φόρου για τη µεταβίβαση επιχειρήσεων µεταξύ συγγενών α’ 
βαθµού για λόγους συνταξιοδότησης.  Σήµερα πολλοί επιχειρηµατίες είναι 
εγκλωβισµένοι, δεν πληρώνουν εισφορές, δεν µπορούν να συνταξιοδοτηθούν εξ 
αιτίας αυτού του στρεβλού καθεστώτος. Παράλληλα, νέοι επιχειρηµατίες 
αποτρέπονται από την ανάληψη της οικογενειακής επιχείρησης. 

 
9. Οι τριµηνιαίες  συγκεντρωτικές καταστάσεις  τιµολογίων φέτος  και οι από 

01/01/2015 χρειάζονται όριο  υποβολής 300,00 €,  και οπωσδήποτε την µη 
επιβολή προστίµων στην περίπτωση τροποποιήσεων εντός του έτους. 

 
10. Σε κάθε περίπτωση τα πρόστιµα του νέου ΚΦ∆ πρέπει να ξανασυζητηθούν . 
Εξακολουθούν και είναι εξωφρενικά. Για παράδειγµα στην περίπτωση 
εκπρόθεσµης καταβολής του παρακρατούµενου φόρου, θα πρέπει να καταργηθεί 
η ρύθµιση που προβλέπει επιπλέον πρόστιµο µε το ισόποσο του φόρου (άρθρο 59 
ΚΦ∆ ) . Ο νέος ΚΦ∆ ήδη έχει καταντήσει εργοστάσιο προστίµων. 

 
11. Θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποβολή φακέλου τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών 
συναλλαγών όλες οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Το κόστος 
είναι δυσανάλογα µεγάλο για τις µικρές επιχειρήσεις και τα αποτελέσµατα 
αµφίβολα. 

 
12. Το ΦΠΑ των οικοδοµικών επιχειρήσεων µε άδειες από το 2006 ∆ΕΝ πρέπει να 
καταβληθεί δεύτερη φορά  µέσα από τις διαδικασίες αυτοπαράδοσης, οι οποίες 
µεταφέρθηκαν για 31/12/2014. Η οικοδοµή έχει υποφέρει και υποφέρει πολλά 
ακόµη, για να αντέξει και τέτοιο κόστος πληρωµής ποσών ΦΠΑ µέσα από το τρικ 
της αυτοπαράδοσης για δεύτερη φορά. 

 
13. Είναι απαραίτητη η διευκρίνιση, - µε απλοποίηση-, των «νοµικών µέτρων» στην 
διάταξη για την απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων του 4172/2013 εγκαίρως 
για να ξέρουν οι επιχειρήσεις πως θα ενεργήσουν µέχρι τέλος του έτους. 

 
14. Μεσοπρόθεσµα, θα πρέπει να υπάρξει καθολική σταδιακή µείωση των 
συντελεστών ΦΠΑ (έστω και 1%). Το παράδειγµα της µείωσης στο ΦΠΑ εστίασης 
απέδειξε ότι χαµηλότεροι συντελεστές µπορούν να προκαλέσουν καλύτερα 
οικονοµικά αποτελέσµατα (σε αντίθεση µε την εξίσωση στο φόρο πετρελαίου). 

 
Τονίζουµε επίσης ότι για την αποτελεσµατικότερη παραγωγή µέτρων πολιτικής είναι 
απαραίτητη η διαρκής διαβούλευση µεταξύ του Υπουργείου, της Π.Ο.Φ.Ε.Ε µαζί µε 
τους κοινωνικούς εταίρους και παραγωγικούς  φορείς  ώστε να προλαµβάνονται οι 
αστοχίες  και να προωθούνται δικαιότερες και αποτελεσµατικότερες λύσεις. 
 
 
 

Για την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 
 
 

Ο Πρόεδρος                         Ο  Γ. Γραµµατέας 
          Πανίδης Αβραάµ                         Καµπάνης Βασίλης 


