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Παρασκευή, 13 ∆εκεµβρίου 2013

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. µαζί µε την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (Τριτοβάθµια Συνδικαλιστική Οργάνωση στην
οποία συµµετέχει) επανέλαβε & εγγράφως τις θέσεις αλλά και τις αντιθέσεις της προς
όλους τους Βουλευτές και τους αρµόδιους Υπουργούς, σε συνέχεια των αντιρρήσεων της,
σχετικά µε τον νόµο 4174/2013 που αφορά τον Κώδικα Φορολογικής διαδικασίας και τα
νέα πρόστιµα του Υπουργείου Εργασίας αλλά και το νέο «βιβλίο µεταβολών ωραρίου και
υπερωριών» που πάει να επιβληθεί από το πουθενά, χωρίς καµία συνεννόηση µε τους
κοινωνικούς εταίρους, στο υπό ψήφιση σχέδιο νοµού.

Για το ∆Σ
Ο Πρόεδρος
Πανίδης Ι. Αβραάµ

Ακολουθούν αναλυτικά τα δύο ∆.Τ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Ο Γενικός Γραµµατέας
Καµπάνης Γ. Βασίλειος

Αθήνα, 12 ∆εκεµβρίου 2013
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόστιµα για µη έγκαιρη καταχώρηση ΑΠ∆
Η ΓΣΕΒΕΕ και η ΠΟΦΕΕ έχουν επανειληµµένα καταθέσει τις απόψεις τους στην κυβέρνηση και στα αρµόδια υπουργεία σχετικά
µε την εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού ελέγχου της εισφοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής. Και ασφαλώς έχουν
καταθέσει τεκµηριωµένες θέσεις σχετικά µε τις αιτίες αλλά και τους τρόπους αντιµετώπισης αυτών των φαινοµένων (ρυθµίσεις
και πάγωµα οφειλών, ασφαλιστικές κλάσεις, φορολογική δικαιοσύνη, µειωµένος ΦΠΑ κα). Υπό αυτήν την έννοια, ως κοινωνικοί
φορείς και εταίροι έχουµε σταθεί ειλικρινείς αρωγοί σε κάθε προσπάθεια για απλοποίηση, εξυγίανση και εξορθολογισµό του
ασφαλιστικού και φορολογικού µας συστήµατος. ∆υστυχώς όµως, οφείλουµε να πούµε ότι βρισκόµαστε συχνά αντιµέτωποι µε
δυσάρεστες εκπλήξεις και προτετελεσµένες αποφάσεις.
Κορυφαίο παράδειγµα αφορά το πρόσφατα κατατεθέν νοµοσχέδιο το οποίο προβλέπει, παρά τις εκφρασµένες αντιρρήσεις των
παραγωγικών φορέων, το εξωφρενικό πρόστιµο των 10.550 € για τις διαφορές που θα προκύπτουν µεταξύ καταστάσεων ΣΕΠΕ
και υποβολής ΑΠ∆ ή όταν δεν υποβληθεί καθόλου ΑΠ∆, παρά το γεγονός ότι η υφιστάµενη νοµοθεσία «τιµωρεί» αυτή την
ανακρίβεια των καταστάσεων ΣΕΠΕ-ΙΚΑ µε ένα υψηλό πρόστιµο της τάξεως του 30% επί της διαφοράς.
Επιπρόσθετα, το υπουργείο εισήγαγε εντελώς απροειδοποίητα τροπολογία της τελευταίας στιγµής σύµφωνα µε την οποία
προβλέπεται η τήρηση ειδικού βιβλίου από την επιχείρηση για την καταγραφή των αλλαγών των ωρών εργασίας το οποίο θα
είναι συµπληρωµατικά του υφιστάµενου βιβλίου του ΙΚΑ. Αυτή η τροπολογία ήρθε στη Βουλή χωρίς να υπάρξει καµιά
διαβούλευση και αφού προηγήθηκε η ακρόαση των παραγωγικών φορέων στις επιτροπές. Άραγε, η σύγχρονη αντίληψη περί
πολιτικής και ταχύτητας στη λήψη αποφάσεων επιτρέπει τέτοιους ακροβατισµούς;
Αυτή η νέα ρύθµιση υπερβαίνει τα όρια της φαντασίας αλλά και κάθε λογικής. Έχουµε τονίσει από παλιά και πριν µας το
επιβάλει η τρόικα ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ηλεκτρονικά συστήµατα Εργάνη πρέπει να ενοποιηθούν όπως επίσης
οι καταστάσεις και ανακοινώσεις τους. Με την ηλεκτρονική διασύνδεση όλα αυτά γίνονται πιο εύκολα και εκεί πρέπει να πέσει το
βάρος του υπουργείου αντί να νοµοθετεί υπέρογκα πρόστιµα. Η έννοια του προστίµου πρέπει να έχει χαρακτήρα δυνητικής
συµµόρφωσης,

όχι

επαγγελµατικής

εξόντωσης

και

τιµωρίας

της

επιχειρηµατικότητας.

Αναµένουµε από το Υπουργείο την κατανόηση των προβληµάτων που δηµιουργεί το υπέρογκο πρόστιµο και η υποχρέωση
τήρησης ειδικών βιβλίων και το καλούµε να προχωρήσει στην άµεση ανάκληση αυτών των ρυθµίσεων που δεν εξυπηρετούν ούτε
την αγορά, ούτε την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης, και το κυριότερο υποβαθµίζουν τις δηµοκρατικές διαδικασίες του
κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραµµατέας

Γιώργος Καββαθάς

Γιώργος Κουράσης

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέµα: Πρόστιµα του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας που θα ισχύσουν από 01/01/2014.
Ήδη από την ψήφιση του 4174 τον Ιούλιο του 2013 , που αφορούσε την ψήφιση του νέου Κώδικα Φορολογικής διαδικασίας η
ΓΣΕΒΕΕ είχε εκφράσει τις έντονες αντιδράσεις της για τα υπερβολικά πρόστιµα, άνευ συµβιβασµού πλέον, τα οποία θα
ισχύουν µε τον νέο νόµο από 01/01/2014.
Σε ένα έντονα δυσχερές οικονοµικό περιβάλλον τα εξωφρενικά αυτά πρόστιµα σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα επίσης
εξωφρενικά πρόστιµα του Υπουργείου Εργασίας όχι µόνο δεν θα συνετίσουν τις ΜΜΕ επιχειρήσεις αλλά θα τις εξαφανίσουν
εντελώς.
Σαν παράδειγµα, για την κατανόηση των παραπάνω, θεωρούµε απαράδεκτο για κατάθεση µιας τροποποιητικής περιοδικής
δήλωσης ΦΠΑ το πρόστιµο να ανέρχεται, σε 1.000 € ανά δήλωση, (και ενώ υποβάλλονται 4 δηλώσεις ανά έτος για
απλογραφικά βιβλία), και σε 2.500 € ανά δήλωση για τα διπλογραφικά βιβλία (στις περιπτώσεις των οποίων υποβάλλονται 12
δηλώσεις ανά έτος) καθώς και πλείστα άλλα παραδείγµατα ρυθµίσεων τα οποία αναφέρονται παρακάτω.
Ενόψει των τροποποιήσεων που σχεδιάζονται να γίνουν καλούµε τον Υπουργό Οικονοµικών να συνειδητοποιήσει το
«εξωφρενικό» των διατάξεων των προστίµων του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας
Η ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία µε την ΠΟΦΕΕ έχει ήδη καταθέσει αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις της επί των ψηφισθέντων
νόµων σχετικά µε τον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας και τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος κατά τη διαδικασία της
διαβούλευσης.
Με το σηµείωµα αυτό επαναλαµβάνουµε αυτά τα οποία θέσαµε ως προεδρείο στον Υπουργό κατά την επίσκεψη µας την 1η
Αυγούστου 2013 όπου εκφράζουµε αφενός τις προτάσεις και θέσεις µας επί συγκεκριµένων θεµάτων που προβλέπονται
στα άρθρα των εν λόγω νόµων και αφετέρου τις θέσεις µας για γενικότερα θέµατα που άπτονται των φορολογικών και δεν
αφορούν αποκλειστικά τους προσφάτως ψηφισθέντες νόµους.
Οι βασικές παρατηρήσεις της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά µε τους νόµους για τις φορολογικές διαδικασίες και τη φορολογία εισοδήµατος
είναι ενδεικτικά οι εξής:
Η διάταξη σχετικά µε την επιβολή προστίµου µη καταβολής παρακρατούµενων φόρων ίσο µε το ποσό του φόρου που δεν
αποδόθηκε είναι εξοντωτική. Θα πρέπει να αλλάξει άµεσα.
Επίσης, θεωρούµε ότι δεν εξυπηρετεί το σκοπό της συµµόρφωσης η επιβολή προστίµου ύψους €1.000 για κάθε τυπική
παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούµενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων µε βάση απλοποιηµένα
λογιστικά πρότυπα. Μάλιστα προβλέπεται διπλασιασµός και τετραπλασιασµός του προστίµου στις περιπτώσεις υποτροπής
και δεύτερης υποτροπής αντίστοιχα σε περίοδο πέντε ετών. Όλα αυτά χωρίς κανένα δικαίωµα συµβιβασµού του ποσού. Και
στην περίπτωση αυτή θεωρούµε ότι το πρόστιµό είναι αδικαιολόγητα υψηλό.
Σχετικά µε το γεγονός ότι οι ποινικές κυρώσεις συνεχίζουν να ισχύουν, ακόµα και όταν επέλθει συµβιβασµός. Ο
συµβιβασµός θα πρέπει αυτόµατα να αναστέλλει κάθε ποινική διαδικασία, εκτός από τις περιπτώσεις σοβαρής
φοροδιαφυγής (π.χ. πλαστά τιµολόγια).
Στη διαδικασία διαµόρφωσης της επικείµενης λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης θα πρέπει να
εκπροσωπηθεί και ο επιχειρηµατικός κόσµος, ώστε να υπάρχει και η άποψη της αγοράς και να µην µονοπωλεί η
φορολογική διοίκηση την όλη διαδικασία.

Σε περίπτωση µη καταβολής εντός 30 ηµερών, από την παραλαβή της ατοµικής ειδοποίησης της εφορίας, του φόρου, οι
φορολογικές αρχές µπορούν προχωρήσουν στη λήψη µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του φορολογούµενου χωρίς
δικαστική απόφαση. Πρόκειται για µέτρα, όπως κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων. Το
χρονικό διάστηµα είναι πολύ µικρό και το «χωρίς δικαστική απόφαση» πιθανότατα διάτρητο.
Η παραγραφή εντός 20 ετών από τη λήξη του φορολογικού έτους προϋποθέτει φύλαξη στοιχείων για υπερβολικά µεγάλο
χρονικό διάστηµα. Μέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα είναι πολύ πιθανό να µην είναι δυνατή η διατήρηση των στοιχείων
αυτών.
Θα πρέπει να είναι λεπτοµερώς καταγεγραµµένη η διαδικασία 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.
Η τήρηση φακέλου τεκµηρίωσης για συναλλαγές άνω των €100.000 για κύκλο εργασιών κάτω των €5 εκατ. δηµιουργεί ένα
κόστος τήρησης των φακέλων δυσανάλογο του ύψους της συναλλαγής. Προτείνεται η εξαίρεση από το µέτρο αυτό των
επιχειρήσεων µε βιβλία β’ κατηγορίας ή η αύξηση του ορίου στα €200.000.
Τα κριτήρια που περιγράφονταν στο νόµο σχετικά µε την καταπολέµηση της φοροαποφυγής είναι γενικά και αόριστα. Ο
νόµος θα πρέπει να είναι σαφής προκειµένου να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική εφαρµογή των πολύ σηµαντικών
διατάξεων για την αντιµετώπιση της φοροαποφυγής .
Θα πρέπει να προσδιοριστεί µε σαφήνεια ότι το “τρίτο πρόσωπο” υποβολής φορολογικής δήλωσης µπορεί να είναι µόνο ο
λογιστής - φοροτεχνικός της επιχείρησης.
Το επιτόκιο υπολογισµού των τόκων εκπρόθεσµης καταβολής θα πρέπει να καθορίζεται µε βάση τα βασικά επιτόκια της
αγοράς.
Ο νόµος ορίζει ότι κάθε πρόσωπό που παρεµποδίζει, υποθάλπει ή συνεργεί για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα
υπόκειται στα ίδια πρόστιµα που υπόκειται ο φορολογούµενος. Θεωρούµε ότι θα πρέπει η διάταξη να καθορίζει µε
σαφήνεια τις ευθύνες των διαφόρων τρίτων ώστε να µην υπάρχει σύγχυση σχετικά την κατανοµή των ευθυνών.
Στις µη εκπιπτόµενες δαπάνες του νέου ΚΦΕ περιλαµβάνονται και κάθε είδους δαπάνες που αφορούν σε αγορά αγαθών ή
λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των €500 εφόσον η εξόφληση δεν έγινε µε τη χρήση τραπεζικού µέσου πληρωµής. Θεωρούµε
ότι το ύψος του ποσού είναι υπερβολικά χαµηλό, και το γραφειοκρατικό κόστος που θα δηµιουργηθεί στη µικρή
επιχείρηση θα είναι δυσανάλογο της ωφέλειας. Η µετάβαση προς τον ηλεκτρονικό έλεγχο του χρήµατος θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη αυτές τις επιβαρύνσεις.

Οι θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ για γενικότερα θέµατα που άπτονται των φορολογικών και δεν αφορούν αποκλειστικά τους
προσφάτως ψηφισθέντες νόµους, ενδεικτικά πάλι, είναι οι εξής:
Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου και µείωση του φορολογικού συντελεστή του 26%. Είναι άδικο να επιβάλλεται
φόρος σε πολύ χαµηλά εισοδήµατα ή ακόµα και µηδενικά µέσω των τεκµηρίων. Επιπλέον ο φορολογικός συντελεστής 26%
από το πρώτο ευρώ δεν αφήνει κανένα περιθώριο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας και εποµένως τόνωσης της
απασχόλησης. Η δυνατότητα αφαίρεσης των ασφαλιστικών εισφορών από τα βιβλία των επιχειρήσεων µηδενίζεται από την
φορολόγηση µε βάση τα τεκµήρια και δεν έχει κάποια ουσιαστικά ελάφρυνση για τις ΜΜΕ.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις επιχειρηµατιών που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του ν.4014 και στους οποίους βεβαιώνονται
πρόστιµα επί αυθαιρέτων κτισµάτων από την Πολεοδοµία σε ποσά πολύ υψηλότερα από αυτά της ρύθµισης. Θα πρέπει να
βεβαιώνεται το τελικό ποσό της ρύθµισης και όχι αυτό που αποστέλλεται από την Πολεοδοµία.
Επαναφέρουµε την πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά µε την προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης σύµφωνα µε την οποία σε
περίπτωση συναλλαγής µε πίστωση, ο αγοραστής θα είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει τουλάχιστον το ποσό του ΦΠΑ
στον πωλητή εντός ενός µηνός από την έκδοση του τιµολογίου, επί ποινή µη αναγνώρισης του παραστατικού. Το ίδιο φυσικά
θα πρέπει να ισχύει και στις συναλλαγές των επιχειρήσεων µε το ∆ηµόσιο. Ειδικά για οφειλές του ∆ηµοσίου, ο ΦΠΑ του
τιµολογίου να µπορεί να κατατίθεται απευθείας (π.χ από τη δηµόσια υπηρεσία ή ΟΤΑ), εντός µηνός, από την έκδοση του
τιµολογίου στις εφορίες.
Εναλλακτικά µε την πιο πάνω πρόταση σχετικά µε τις οφειλές του ∆ηµοσίου προς τις επιχειρήσεις, προτείνουµε ένα
σύστηµα συµψηφισµού των οφειλών αυτών. Συγκεκριµένα, για κάθε οφειλή του ∆ηµοσίου, αυτό θα µπορεί να εκδίδει
ηλεκτρονική πληρωµή, η οποία θα µπορεί να λειτουργεί ως µέσο πληρωµής (οιονεί χρήµα) για τις οφειλές των
επιχειρήσεων στις φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές.

Πρόσφατα δόθηκε στη διαβούλευση η Υπουργική απόφαση για την ηλεκτρονική αποστολή συγκεντρωτικών στοιχείων ανά
µήνα (στην ουσία η αποστολή των ηλεκτρονικών βιβλίων) της επιχείρησης από 01/01/2014. Η ΓΣΕΒΕΕ εκτιµά ότι το κόστος
και η γραφειοκρατία του συγκεκριµένου µέτρου για τις ΜΜΕ θα είναι τεράστιο. Σε κάθε περίπτωση αν εφαρµοστεί το µέτρο
για τα απλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ η περίοδος αποστολής θα πρέπει να είναι το τρίµηνο όπως ισχύει για τις καταστάσεις
ΦΠΑ και την ενηµέρωση βιβλίων. Η επιβεβαίωση και ο έλεγχος των ποσών από τις δηλώσεις ΦΠΑ µπορεί να γίνει σε βάθος
τριµήνου. Άλλωστε, µέχρι τώρα συνέβαινε σε βάθος διετίας.
Επαναφέρουµε το αίτηµά µας για πιστοποίηση λογιστών - φοροτεχνικών και για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής
υπογραφής.
Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ή Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, βρίσκεται σε διαδικασία
σύνταξης έχει διαρρεύσει ένα προσχέδιο στον τύπο αλλά δεν υπάρχει ενηµέρωση από την πλευρά του Υπουργείου για το τι
θα ισχύσει µε δεδοµένο ότι ο διατάξεις του ΚΦΑΣ καταργούνται από 01/01/2014. Φθάσαµε ∆εκέµβριο και δεν ξέρουµε πως
θα πορευθούν οι επιχειρήσεις το νέο έτος.
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα µέρος της καθηµερινότητας της µικροµεσαίας επιχείρησης η
οποία δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι στηρίζει την εγχώρια οικονοµική ζωή και απασχόληση, και η δραστηριοποιείται στον τόπο αυτό
και καθηµερινά “επιβαρύνεται υπέρµετρα και δυσανάλογα” από όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς. Πρέπει επιτέλους να
σταµατήσει να ενοχοποιείται η επιχειρηµατικότητα σε τούτη την χώρα και η διαρκής προσπάθεια εξόντωσης των µικρών και πολύ
µικρών επιχειρήσεων.
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