ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΒΒΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
∆ΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Με επιστολή προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη η
∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ κατέθεσε τις απόψεις – προτάσεις της όσον αφορά τον πρόσφατα
ψηφισθέντα νόµο «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισµού, έλεγχος των
δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», µε την
παράκληση να εξεταστούν και συµπεριληφθούν στην υπό διαµόρφωση ερµηνευτική
εγκύκλιο.
Ακολουθεί το πλήρες κείµενο:
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Άρθρο 18
Η φορολόγηση των µερισµάτων µε συντελεστή 10%, εκτός του γεγονότος ότι αποτελεί στο
σύνολό της αντιαναπτυξιακό µέτρο, οδηγεί σε αδικαιολόγητα επαχθή και άνιση µεταχείριση
εκείνων των επιχειρήσεων που έχουν αδιανέµητα κέρδη προηγούµενων χρήσεων,
δεδοµένου ότι στο πρόσφατο παρελθόν ο φορολογικός συντελεστής ήταν µεγαλύτερος του
25% και έφτανε µέχρι και 35%, µε αποτέλεσµα τα κέρδη αυτά, σε περίπτωση που
αποφασισθεί να διανεµηθούν από 01.01.2008 και εφεξής, να φορολογηθούν µε συντελεστή
που, ουσιαστικά, θα φτάνει µέχρι και 45%. Ενόψει αυτού και για λόγους ίσης φορολογικής
µεταχείρισης, εισηγούµαστε οι διατάξεις του άρθρου 18 να µην τύχουν εφαρµογής για τα
διανεµόµενα κέρδη, που αφορούν χρήσεις προ της ψήφισης του νόµου.
Επίσης, εκτιµούµε ότι από το µέτρο της φορολόγησης µερισµάτων µε συντελεστή 10% θα
πρέπει να εξαιρεθούν και τα υποχρεωτικά διανεµόµενα µερίσµατα, µε βάση το άρθρο 45
κ.ν. 2190/1920.
Εξάλλου, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο 18, παρ. 1, σε περίπτωση διανοµής κερδών (από
µητρική) αφαιρείται από το φόρο που υποχρεούται να καταβάλει για τα διανεµόµενα κέρδη,
το µέρος του ήδη παρακρατηθέντος φόρου που αναλογεί στα διανεµόµενα κέρδη (από
θυγατρική) που προέρχονται από τα µερίσµατα αυτά. Αποψή µας είναι ότι θα πρέπει από τη
µητρική να αφαιρείται το σύνολο του παρακρατηθέντος φόρου 10% της θυγατρικής είτε τα
µερίσµατα αυτά διανέµονται είτε όχι καθώς αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί και µάλιστα θα
πρέπει να παραµένουν αφορολόγητα µέχρι εξαντλήσεώς των (διανοµής). Παράλληλα, το
ίδιο θα πρέπει να ισχύει στην περίπτωση ζηµιών από τη µητρική. Ο παρακρατηθείς φόρος
10% της θυγατρικής θα πρέπει στις περιπτώσεις ζηµιών της µητρικής να αφαιρείται από τις
µελλοντικές διανοµές των κερδών της µέχρι συµψηφισµού των.
Αρθρο 17
Περαιτέρω, όσον αφορά τη διάθεση µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το
προσωπικό ανώνυµης εταιρείας µε τη χορήγηση δικαιωµάτων προαίρεσης απόκτησης
µετοχών, παρατηρούµε ότι ο υπολογισµός της ωφέλειας θα πρέπει να αφορά στην
πραγµατική ωφέλεια όπως διαµορφώνεται από την τιµή πώλησης. Εποµένως, στο άρθρο

17 παρ. 1 θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον υπολογισµό της ωφέλειας αφαιρείται από τη
χρηµατιστηριακή τιµή που είχε η µετοχή κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώµατος
προαίρεσης (και όχι από τη χρηµατιστηριακή τιµή που είχε η µετοχή κατά το χρόνο
χορήγησης του δικαιώµατος – σύµφωνα µε την ισχύουσα διατύπωση), η τιµή διάθεσης του
δικαιώµατος στο δικαιούχο.
Αρθρο 16
Όσον αφορά τη ζηµία που προκύπτει από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. σε
τιµή κατώτερη της τιµής απόκτησής τους, εισηγούµαστε να συµψηφίζεται µε τα κέρδη που
προκύπτουν κατά το ίδιο οικονοµικό έτος, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των φυσικών
προσώπων, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 16 του ψηφισθέντα νόµου.
Τέλος, επανερχόµαστε σε παλαιότερο αίτηµά µας σχετικά µε τον υπολογισµό της
προκαταβολής φόρου από µερίσµατα εξωτερικού, θέµα για το οποίο είχατε εκφραστεί
θετικά.
Πιστεύουµε ότι στο πλαίσιο της αύξησης της προκαταβολής φόρου θα πρέπει να εξεταστεί
άµεσα νοµοθετική ρύθµιση που ρητά θα εξαιρεί τα µερίσµατα, που προκύπτουν από την
αλλοδαπή, από τη διαµόρφωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος.
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