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Η αλάγθε γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη κεηαξξπζκίζεηο δε 

ζεκαίλεη θαη απνδνρή ηωλ κλεκνλίωλ 

Σηηο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ, νη πνιίηεο έδεημαλ μεθάζαξα ηε δπζθνξία 

ηνπο γηα ηελ πνιηηηθή ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία δχν 

ρξφληα θαη πνπ θαίλεηαη λα έρεη εμαληιήζεη πιένλ ηα φξηα αλνρήο ηεο 

θνηλσλίαο. Ταπηφρξνλα, φκσο, ζε έλα θξίζηκν ζεκείν θακπήο γηα ηελ 

πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε ειιεληθή θνηλσλία αλέδεημε 

έλα ηζρπξφ αίηεκα γηα αιιαγή πνιηηηθήο, ρσξίο φκσο λα νδεγεζεί ε 

ρψξα ζε εθινγέο.  

Τν κεγάιν δεηνχκελν απφ ηνλ αλαζρεκαηηζκφ ζηα ππνπξγεία είλαη νη 

αιιαγέο πξνζψπσλ λα ζπλνδεπηνχλ θαη κε αιιαγέο πνιηηηθψλ. Καη 

απηφ γηαηί, δπζηπρψο, ε Ειιάδα βξίζθεηαη επί πέληε ζπλερφκελα έηε 

ζε βαζηά χθεζε θαη, επνκέλσο, ε πξνζπάζεηα ηεο λέαο θπβέξλεζεο 

ζα πξέπεη λα ζηξαθεί ζηελ πξνψζεζε αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ, 

βάδνληαο έλα νξηζηηθφ ηέινο ζηελ πνιηηηθή ηεο αθξαίαο ιηηφηεηαο. Ο 

ππνπξγφο ησλ Οηθνλνκηθψλ ζα πξέπεη λα έρεη σο πξψην κέιεκά ηνπ 

ηελ θαηάξηηζε ελφο απινχ, δίθαηνπ θαη αλαπηπμηαθνχ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ελψ ν ππνπξγφο Αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα δψζεη ην 

ζηίγκα ηεο ελίζρπζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε δεηλή ζέζε.  

Η αιιαγή πιεχζεο ζε κηα ζεηξά απφ ηνκείο, κε θπξηφηεξνπο ηε 

θνξνινγηθή πνιηηηθή, ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά θαη 



ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ είλαη ζεκειηψδεηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηβίσζε ηεο ζεκεξηλήο ζπγθπβέξλεζεο.  

Η θαηάξηηζε ελφο ζπλεθηηθνχ «εζληθνχ πξνγξάκκαηνο παξαγσγηθήο 

αλαζπγθξφηεζεο» πνπ ζα θέξεη ηελ ειιεληθή, απνθιεηζηηθά, 

ζθξαγίδα - ηφζν ζηελ επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ, φζν θαη ζηε 

δηακφξθσζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ επηινγψλ θαη 

ηελ θαηαλνκή ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο - απνηειεί, ζήκεξα, άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηε ρψξα. 

Ταπηφρξνλα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο λέαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

πξέπεη λα είλαη: θαη ε δηεθδίθεζε – δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο εηαίξνπο, 

γηα κέηξα πεξαηηέξσ ειάθξπλζεο ηνπ ρξένπο.  

Τν αίηεκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο είλαη ζαθέο: κεηαηφπηζε 

ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απφ ην δφγκα ηεο ζθιεξήο ιηηφηεηαο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ.  

Άιισζηε κε ηελ αζθνχκελε κέρξη ζήκεξα πνιηηηθή ηα πξνβιήκαηα 

νμχλζεθαλ αληί λα ακβιπλζνχλ.  

Τα κέηξα πνπ εθαξκφζηεθαλ ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ρξφληα, θφζηηζαλ 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 73 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη ην ζεηηθφ 

αληίθηππν ζην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα απφ ηηο απψιεηεο απηέο 

ήηαλ κφιηο 32 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 

Ταπηφρξνλα, ράζεθαλ άιια 25 δηζ. επξψ απφ ην ΑΕΠ ηεο ρψξαο 

θαη κεηψζεθε θαηά 35% ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ Ειιήλσλ 

πνιηηψλ.  

Δηνγθψζεθε επηθίλδπλα ε αλεξγία θζάλνληαο ζηα επίπεδα ηνπ 27%, 

κε 1.350.000 αλέξγνπο εθ ησλ νπνίσλ νη 850.000 «δεκηνπξγήζεθαλ» 

ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ρξφληα. 

Τν ειιεληθφ ρξένο εμαθνινπζεί λα απμάλεηαη, θαζψο ην 2013 έθζαζε 

ην 175,1% ηνπ ΑΕΠ απφ 157,2% ηνπ ΑΕΠ ην 2012.  



Ήξζε ινηπφλ ε ψξα ησλ αιιαγψλ θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε. 

  

Μεηαξξπζκίζεηο 

«Μεηαξξχζκηζε», σζηφζν είλαη ν νηθνλνκηθφο φξνο πνπ έρεη ππνζηεί, 

ηειεπηαία, ζηε ρψξα καο, ηε κεγαιχηεξε θαθνπνίεζε. 

Αλακθηζβήηεηα, ρσξίο νπζηαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο (λέεο δνκέο θαη 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ, κε ην ίδην θφζηνο, λα έρνπκε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ή κε κηθξφηεξν θφζηνο, λα έρνπκε ηα ίδηα ή θαη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα) ε επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε 

κεηάβαζε απφ ηελ χθεζε ζηελ αλάπηπμε ζα θαζπζηεξήζεη, ελψ ηα 

φπνηα ζεηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηαζζνχλ, δχζθνια ζα 

παγησζνχλ, εάλ δελ έρνπλ εμαθαληζζεί. παξαζηηηθέο θαηαζηάζεηο, 

ζπληερληαθέο λννηξνπίεο θαη αληηπαξαγσγηθέο αηνκηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. 

Η επηζήκαλζε ηεο αλάγθεο απηήο, δελ ζεκαίλεη αλαγλψξηζε ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ησλ δηαδνρηθψλ κλεκνλίσλ, ηα νπνία επέβαιιαλ 

ςεπδεπίγξαθεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ είραλ σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ 

ηελ θαλνληθή πιεξσκή ησλ ρξεψλ καο, αλεμάξηεηα ησλ επηπηψζεψλ 

ηνπο ζηελ νηθνλνκία θαη φρη νπζηαζηηθέο δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο, 

κε ζηφρν ηελ εμπγίαλζε ηεο νηθνλνκίαο, ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε, 

ρσξίο δπζκελείο παξελέξγεηεο, πηζηή ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

έλαληη ησλ δαλεηζηψλ καο. 

Τν δήηεκα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ δελ αληηκεησπίδεηαη κε 

απνζπαζκαηηθέο θαη, ελ πνιινίο, αληηθαηηθέο, πξνζεγγίζεηο - 

ηδηαίηεξα φηαλ ηε ζρεηηθή πξσηνβνπιία έρνπλ μέλνη θνξείο ή «εηδηθνί» 

πνπ αγλννχλ ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ησλ ειιεληθψλ 

πξνβιεκάησλ - αιιά κε κηα θεληξηθά ζρεδηαζκέλε ζπλνιηθή εζληθή 

πξφηαζε (δηνίθεζε, εθπαίδεπζε, θνξνινγία, αζθαιηζηηθφ, πγεία) κε 

αλαπηπμηαθή ινγηθή θαη κε δίθαηε θαηαλνκή ησλ αλαγθαίσλ ζπζηψλ. 

Η ρψξα έρεη αλάγθε απφ κεραληζκνχο πνπ εληζρχνπλ ηελ θξαηηθή 

αμηνπηζηία, δεκηνπξγνχλ ην θαηάιιειν επελδπηηθφ θιίκα, εδξαηψλνπλ 



ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ελζαξξχλνπλ πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο 

ζηνρεχνπλ ζε δηαηεξήζηκνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη επηβξαβεχνπλ 

ηηο δπλακηθφηεξεο απφ απηέο, αιιά θαη δελ επηηξέπνπλ ζηε δηαπινθή, 

ηελ αζπδνζία θαη ηε ζπαηάιε λα πξνζζέηεη λέα ειιείκκαηα θαη ρξέε, 

ζε κηα νηθνλνκία πνπ δηεθδηθεί λα θαηαιάβεη κηα δπλακηθφηεξε ζέζε 

ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. 

Οιηγνπσιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ ππεξθέξδε θαη 

«θιεηζηά» επαγγέικαηα πνπ απνκπδνχλ ηνλ θαηαλαισηή (ρακειή 

πνηφηεηα θαη πςειέο ηηκέο) δελ έρνπλ ζέζε ζε κηα ζχγρξνλε 

νηθνλνκία. 

Αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο 

Γηα ηελ ηαρχηεξε επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε βηψζηκε 

κεγέζπλζή ηεο, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε ηαρεία δηακφξθσζε, 

κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ ηνπ 

ηφπνπ, ελφο ζαθνχο εζληθνχ ζρεδίνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ, 

εγρψξησλ θαη δηεζλψλ, απνηακηεπηηθψλ πφξσλ, ε παξνπζίαζε κηαο 

ζηαζεξήο «ππμίδαο» γηα θάζε επελδπηή, ελφο δεζκεπηηθνχ 

αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο, κε θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

παξακέηξνπο, πξνο άκεζε πινπνίεζε. Σην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ 

απηνχ ζεσξνχκε απηνλφεηεο νξηζκέλεο βαζηθέο επηινγέο: 

  

-Τελ αμηνπνίεζε ησλ δπλακηθφηεξσλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

ηεο ρψξαο, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ. θαηλνηφκσλ βηνκεραληψλ, 

ηθαλνπνηεηηθνχ κεγέζνπο, γηα ηελ παξαγσγή, πνηνηηθψλ, 

αληαγσληζηηθψλ δηεζλψο, πξντφλησλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο, εγρσξίσο, αμίαο. Απψηεξνο ζηφρνο, ζηνλ ηνκέα 

απηφ, ζα πξέπεη λα είλαη, ε αλάδεημε «εζληθψλ παξαγσγηθψλ 

πξσηαζιεηψλ» (ελέξγεηα, θάξκαθα, ρεκηθά πξντφληα, ηξφθηκα, 

ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο θ.ά.), ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ νπνίσλ, 

πέξαλ ησλ εμαγσγψλ, ζα πξνζθέξεη, κε ηε ζεηξά ηεο, αμηφινγεο 

επθαηξίεο εθζπγρξνληζκνχ θαη αλάπηπμεο, ζε κηα ζεηξά κηθξψλ θαη 



κεζαίσλ κνλάδσλ καο κε ηηο νπνίεο ζα ζπλεξγάδνληαη, επί ζηαζεξήο 

βάζεσο. 

  

-Τε δηαθνξνπνίεζε θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο παξαγσγήο ησλ 

κνλάδσλ ηνπ παξαδνζηαθνχ βηνκεραληθνχ καο ρψξνπ, πξνθεηκέλνπ 

ν αληαγσληζκφο κε ηα αληίζηνηρα πξντφληα ησλ ρσξψλ ρακεινχ 

θφζηνπο, λα κελ εληνπίδεηαη, απνθιεηζηηθά, ζην επίπεδν ηηκψλ, φπνπ 

ε ρψξα καο, εθ ησλ πξαγκάησλ, δελ κπνξεί λα ππεξηεξεί. 

Η θαηάιιειε, εμάιινπ, αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγεηψλ πνπ δεκηνπξγεί ε 

νξζνινγηθή δηθηχσζε ησλ κνλάδσλ απηψλ, ζα έρεη σο απνηέιεζκα, 

ηελ αηζζεηή άλνδν ηεο ζπκκεηνρήο ηεο παξαγσγήο ηνπο, ζηελ 

εγρψξηα θαηαλάισζε. 

-    Ο ειιεληθφο ηνπξηζκφο παξά ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ, 

ηειεπηαία, ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο χθεζεο, έρεη αλάγθε 

ελφο ξηδηθνχ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ: ν καδηθφο ηνπξηζκφο ησλ 

θαινθαηξηλψλ, κφλν, κελψλ, έρεη θζάζεη ζηα φξηά ηνπ ν πνηνηηθφο, δε, 

ηνπξηζκφο νιφθιεξεο ηεο ρξνληάο, ν νπνίνο θαιείηαη λα ηνλ 

ππνθαηαζηήζεη, ρξεηάδεηαη, ζπληνληζκέλεο θξαηηθέο παξεκβάζεηο 

καθξάο πλνήο θαη αιιαγή λννηξνπηψλ εθ κέξνπο ησλ ζρεηηθψλ 

παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ. 

-     Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ηεο ρψξαο, ιφγσ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο 

γεσξγηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο θχζεο ηνπ γεσγξαθηθνχ καο 

αλάγιπθνπ, δχζθνια κπνξεί λα κεραλνπνηήζεη, πιήξσο, ηηο 

θαιιηέξγεηεο θαη λα βειηηψζεη, ζεκαληηθά, ηε ζρεηηθή 

παξαγσγηθφηεηα. Η ζηξνθή, θαηά ζπλέπεηα, ζηηο βηνινγηθέο 

θαιιηέξγεηεο θαη ε πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε, εγρσξίσο, ηεο 

πεξηνξηζκέλεο, αιιά πνηνηηθήο - ιφγσ θιίκαηνο - γεσξγηθήο 

παξαγσγήο καο, απνηεινχλ θξίζηκεο επηινγέο πνπ κπνξνχλ λα 

δηεπξχλνπλ ηε ζπκβνιή ηεο γεσξγίαο, ζηε δεκηνπξγία ηνπ ΑΕΠ ηεο 

ρψξαο θαη ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. 



Καζνξηζηηθφ, πάλησο, ξφιν ζηνλ ηνκέα απηφ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

ε ιεηηνπξγηθή ζχδεπμε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, κε ηε βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ, ζην πιαίζην εηδηθψλ ζπκβνιαίσλ ζπλεξγαζίαο νκάδσλ 

παξαγσγψλ, κε εζληθέο βηνκεραληθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ή 

ηππνπνίεζεο. 

-Ο θαηαζθεπαζηηθφο, ηέινο, ηνκέαο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη, 

θαζνξηζηηθά, ζηελ απνξξφθεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αλέξγσλ, εάλ 

εγθαηαιείςεη ηηο θεξδνζθνπηθέο ηάζεηο ηνπ παξειζφληνο πνπ 

νδήγεζαλ ζηηο ζεκεξηλέο νηθνδνκηθέο 'θνχζθεο' θαη κεηαηνπίζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ. απφ ηελ αζηηθή θαηνηθία, ζηνλ ηνκέα ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, ηεο νξγαλσκέλεο 

θαηαζθεπήο, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ ειθπζηηθφηεξσλ ηνπξηζηηθψλ καο 

ζέξεηξσλ. θαηνηθηψλ, γηα πψιεζε ή καθξνρξφληα ελνηθίαζε, ζε 

αιινδαπνχο, ηεο ζεξκνκφλσζεο δηακεξηζκάησλ θαη ησλ ππνδνκψλ. 

  

Φνξνινγία 

Η δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή πνπ πέηπρε ε ρψξα ηελ ηεηξαεηία 

2010 – 2013 νθείιεηαη θαηά 60% ζηελ αχμεζε ησλ θφξσλ θαη θαηά 

40% ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ. Αληί δειαδή λα καδεπηεί ην θξάηνο, 

έπεζε ην βάξνο ζηηο πιάηεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ.  

Αθνχζακε θαη επηθξνηνχκε ηηο εμαγγειίεο ηνπ πξσζππνπξγνχ γηα ηε 

κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη εηδηθφηεξα απηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα ζην 15% ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζην 

33% θαη βέβαηα ηνπ ΦΠΑ ζην 12%. 

Πξνηείλνπκε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ζηα θέξδε ησλ Ννκηθψλ 

πξνζψπσλ 15%. Εθφζνλ ηα θέξδε απηά δηαλεκεζνχλ, ηφηε ζα 

θνξνινγεζνχλ κε επηπιένλ πνζνζηφ 15% θαη εμάληιεζε ηεο 

θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο. Σε πεξίπησζε, φκσο ,θαηά ηελ νπνία ηα 

θέξδε απηά θαηαιήμνπλ ζε θπζηθφ πξφζσπν θαη ζπλαζξνηδφκελα κε 

άιια εηζνδήκαηα, θνξνινγεζνχλ, ν θφξνο απηφο ηνπ 15% ζα 

πηζησζεί θαη ζα κεηψζεη ηνλ ζπλνιηθφ θφξν πνπ ζα πξνθχςεη. 



Σπγθεθξηκέλα 

α) Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 15% ζην ζχλνιν ησλ θνξνινγεηέσλ 

θεξδψλ, θαη 

β) Σπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θφξνπ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ 15%, 

είηε κε εμάληιεζε θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο είηε κε ζπκςεθηζκφ 

απηνχ κε ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ δηθαηνχρσλ.  

γ)Δξαζηηθή κείσζε ηνπ ζπληειεζηή πξνθαηαβνιήο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο γηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα, πνπ ζήκεξα είλαη 55% ζηηο 

πξνζσπηθέο θαη 80% ζηηο ΑΕ. 

  

δ) Να ππάξμνπλ βειηηψζεηο ζην ζέκα ησλ παξνρψλ ζε είδνο, ψζηε 

λα κελ ζεσξνχληαη παξνρέο ηα θηλεηά ηειέθσλα δηφηη απνηεινχλ 

εξγαιείν εξγαζίαο, ηα Ι.Φ. επηβαηεγά απηνθίλεηα θάησ ησλ 1600 

θπβηθψλ εθαηνζηψλ, νη κηζζνί άλω ηωλ 3 κελώλ, ε παξαρώξεζε 

ηδηόθηεηεο ή κηζζωκέλεο θαηνηθίαο ε νπνία βξίζθεηαη ζε 

απόζηαζε άλω ηωλ 100 ρηιηνκέηξωλ από ηελ έδξα ηεο 

επηρείξεζεο. 

Σηε θνξνινγία θπζηθώλ πξνζώπωλ εληαία θιίκαθα θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή πξνέιεπζεο απηνχ κε 

αθνξνιφγεην φξην 7.000,00 επξψ απμαλφκελν θαηά 500,00 επξψ γηα 

θάζε εμαξηψκελν ηέθλν. 

  

Κιηκάθην 
εηζνδήκαηνο 

Φνξνινγηθφο 
ζπληειεζηήο 

Φφξνο 
θιηκαθίνπ 

Σχλνιν 
Εηζνδήκαηνο Φφξνπ 

7.000,00   0,00 7.000,00 0,00 
3.000,00 20% 600,00 10.000,00 600,00 
5.000,00 25% 1.250,00 15.000,00 1.850,00 

15.000,00 30% 4.500,00 30.000,00 6.350,00 
Υπεξβάιινλ 32%       

  



Τν πξφβιεκα φκσο δελ είλαη κφλν ην χςνο ηεο θνξνινγίαο. Είλαη θαη 

ε πνιππινθφηεηα θαη ε αζηάζεηα. Σηελ Ειιάδα ζήκεξα, ν 

θνξνινγνχκελνο - θαη εηδηθά ν επηρεηξεκαηίαο θαη ν ειεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο – δελ μέξεη πξαγκαηηθά ηη ηνπ μεκεξψλεη.  

·         Σην κεηαμχ, νη επηδφζεηο ζηελ πάηαξη ηηρ θοποδιαθςγήρ είλαη 

απνγνεηεπηηθέο. Η Ειιάδα εμαθνινπζεί λα ράλεη θάζε ρξφλν 10 δηζ. 

επξψ απφ ην ΦΠΑ. Παξ’ φια απηά, εθηφο απφ ην εηήζην «ζήξηαι» ηεο 

ζπιινγήο απνδείμεσλ, δελ έρνπκε δεη θαλέλα νπζηαζηηθφ κέηξν γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο.  

  

·         Πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο γηα έλα θαιύηεξν 

θνξνινγηθό ζύζηεκα, ηόζν ζε επίπεδν αξρώλ όζν θαη ζε 

επίπεδν επηκέξνπο ξπζκίζεωλ.  

  

o        αλλαγή ηπόπος ηηρ καηαβολήρ ηος ΦΠΑ: λα θαηαβάιιεηαη απφ 

ηνλ ιήπηε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη φρη απφ ηνλ εθδφηε. Με ην ηζρχνλ 

ζχζηεκα νη επηρεηξήζεηο αλαγθάδνληαη λα θαηαβάινπλ ηνλ ΦΠΑ κε 

ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ, ελψ, ιφγσ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά, ε εμφθιεζή ηνπ γίλεηαη πνιχ αξγφηεξα.  

  

o        νξηζηηθή ανηιμεηώπιζη εκκρεμοηήηων ηοσ παρελθόνηος, 

γηα όιεο ηηο ππνζέζεηο θαη γηα όια ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα. 

Με κηα δηαδηθαζία πνπ ζα επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

ηαθηνπνηήζνπλ παιαηόηεξεο ρξήζεηο θαη λα πξνρωξήζνπλ. 

  

o        αναβάθμιζη ηοσ Κώδικα Φορολογικής Διαδικαζίας, ωο 

πξνο ηα πξόζηηκα θαη ηνπο ειέγρνπο. Σα πξόζηηκα πνπ ηζρύνπλ 

ζήκεξα είλαη εμωπξαγκαηηθά, ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο 

ξεπζηόηεηαο πνπ αληηκεηωπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο. 



  

o        ξηδηθή αναμόρθωζη ηης θορολογίας ακινήηων, ε νπνία 

αγγίδεη ηα φξηα ηεο δήκεπζεο. Απφ θέηνο, ε Ειιάδα είλαη ε κφλε 

ρψξα ζηελ Επξσπατθή Έλσζε κε ηξεηο εηήζηνπο θφξνπο ζηελ αζηηθή 

αθίλεηε ηδηνθηεζία.  

  

o        Κίλεηξα πξνο επηρεηξήζεηο θαη θαηαλαισηέο γηα ηελ 

ενθάππςνζη ηων ηλεκηπονικών πληπωμών θαη επηηάρπλζε ηεο 

εθαξκνγή ηεο ηλεκηπονικήρ ηιμολόγηζηρ.  

  

·         ε θνξνινγία είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη γηα ηελ επεκεξία ηεο θνηλωλίαο. Γελ είλαη ε 

εύθνιε ιύζε γηα θιείλνπλ νη ηξύπεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη 

λα δηαηεξείηαη αλέπαθν ην πειαηεηαθό θξάηνο.  

  

·         Εάλ δελ ππάξμεη έλα ζηαζεξφ θαη επλντθφ θνξνινγηθφ 

πεξηβάιινλ, δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα επελδχζεηο θαη ζέζεηο 

εξγαζίαο. Αλ απηφ δελ γίλεη θαηαλνεηφ, όζα λνκνζρέδηα, όζεο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη όζεο εγθύθιηνη θη αλ ππάξμνπλ, αλάπηπμε 

δελ ζα δνύκε.  

Ρεπζηόηεηα – ρξεκαηνδόηεζε  

·         Θα πξέπεη λα ππάξμεη ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη αλάπηπμε λέσλ, ηα νπνία ζα είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα κεγέζε ηεο ειιεληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

  



·         Σην πιαίζην ηνπ λένπ ΕΣΠΑ, λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε 

δξάζεηο πνπ ελδπλακψλνπλ ηε κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα.  

·         Λήςε κέηξσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ:  

  

o        ε απφθαζε γηα αναζηολή ηηρ καηαβολήρ ηων δόζεων ησλ 

δαλείσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε εγγχεζε ηνπ 

ειιεληθνχ Δεκνζίνπ, απνηειεί παξάδεηγκα πξνρεηξφηεηαο. Απφ ηε 

δηεπθφιπλζε απηή σθεινχληαη ειάρηζηνη, ελψ εμαηξνχληαη πεξίπνπ 

60.000 επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ επηρεηξεκαηηθά δάλεηα κέζσ ηνπ 

ΕΤΕΑΝ.  

  

o        Μεηά ηε δίθαηε απφθαζε γηα ζςμψηθιζμό ηων οθειλών ΦΠΑ, ε 

θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηνλ ζπκςεθηζκφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ρξεψλ κεηαμχ ηνπ Δεκνζίνπ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.  

  

Λχζε ζην κείδνλ ζέκα ηεο ξχζκηζεο ησλ ληξιππόθεζμων ειζθοπών 

πξνο ηα αζθαιηζηηθά Τακεία. Έληαμε ζηε ξχζκηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, 

ζηηο πξνβιεπφκελεο 48 δφζεηο ηεο «Νέαο Αξρήο» κε εθθίλεζε 

απνπιεξσκήο απφ 1/1/2015 θαη θαηαβνιή ην 2014 κφλν ησλ 

ηξερνπζψλ εηζθνξψλ θαη επηπιένλ κεληαία πξνζαχμεζε ζην χςνο 

ηνπ 1% ηνπ ζπλφινπ ηεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο». 

 


