ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, ενόψει της ψήφισης από τη Βουλή του νέου φορολογικού
νόμου, κατέθεσε στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο
Αλογοσκούφη τις απόψεις της, όπως διαμορφώθηκαν από τη μελέτη του κειμένου
του φορολογικού νομοσχεδίου.
Στις θέσεις της, η Διοίκηση του Συνδέσμου εκτιμά ότι, το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου
δεν προσεγγίζει την αναμενόμενη φορολογική μεταρρύθμιση και τις προσδοκίες του
επιχειρηματικού κόσμου. Υπογράμμισε επίσης ότι ανέμενε από τον υπό ψήφιση
φορολογικό νόμο να διατυπώνει τις διατάξεις με σαφήνεια και να μην παραπέμπει σε
προηγούμενους φορολογικούς νόμους.
Άλλωστε, αυτός ήταν ο σκοπός της
πρόσφατης κωδικοποίησης.
Επεσήμανε ότι, στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου αποτελούν θετικά βήματα η μείωση
του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος και τα κίνητρα για τις συγχωνεύσεις των
επιχειρήσεων.
Ωστόσο, μέτρα όπως, η φορολόγηση των μη χρησιμοποιηθέντων επισφαλών
απαιτήσεων μετά την παρέλευση τριετίας, η φορολόγηση των παροχών που δίνονται
σε μισθωτούς για τη συνεισφορά τους στο τελικό αποτέλεσμα της επιχείρησης καθώς
και οι διαδικασίες κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε ταμείο και αξιόγραφα,
αποτελούν ορισμένες από τις περιπτώσεις που λειτουργούν ανασταλτικά στην
τόνωση της επιχειρηματικότητας και της αναπτυξιακής πορείας των επιχειρήσεων.
Αναλυτικότερα οι παρατηρήσεις της Διοίκησης του ΣΒΒΕ κατ’ άρθρο έχουν ως
εξής:
Άρθρο 3: Φορολογία επιχειρήσεων
Παράγραφος 6
Η λήψη επιχειρηματικής αμοιβής πρέπει να είναι προαιρετική και να δηλώνεται σε
κάθε διαχειριστική χρήση.
Προτείνεται η παρ. 6 να αντικατασταθεί ως εξής:
«Σε περίπτωση συμμετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως ομόρρυθμου
εταίρου ή κοινωνού σε περισσότερες εταιρείες ή κοινωνίες, αυτός δύναται να λάβει
επιχειρηματική αμοιβή. Το φυσικό πρόσωπο με δήλωσή του σε κάθε διαχειριστική
χρήση επιλέγει τη λήψη ή όχι επιχειρηματικής αμοιβής από οποιαδήποτε εταιρεία.»
Άρθρο 5: Άλλες ρυθμίσεις
Παράγραφος 3
Οι παροχές που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή αποτελούν κίνητρο για τη
συνεισφορά των μισθωτών στο τελικό αποτέλεσμα της επιχείρησης και δίνεται στο
πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων.
Προτείνεται η κατάργησή της.
Παράγραφος 4
Το σύνολο των καταβαλλομένων μισθωμάτων για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής
χρήσης να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα όλων ανεξαιρέτως των
επιχειρήσεων.
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Προτείνεται η αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 49 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος ώστε για όλες τις επιχειρήσεις η μίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης να εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους.
Άρθρο 6: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων
Παράγραφος 6
Να διευρυνθεί η ρύθμιση για την αποφυγή διπλής φορολογίας.
Προτείνεται να περιλαμβάνει τα κέρδη, μερίσματα, κλπ. των ελληνικών
επιχειρήσεων που κτώνται από εταιρείες της αλλοδαπής ώστε να απαλλάσσονται της
φορολογίας εισοδήματος στην ημεδαπή, εκτός αν άλλως ρυθμίζουν διμερείς
συμβάσεις.
Άρθρο 9: Δαπάνες επιχειρήσεων
Παράγραφοι 3 και 4
Η μη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις δεν θα πρέπει να
φορολογείται μετά την παρέλευση τριετίας από της δημιουργίας της, καθόσον το
ύψος των επισφαλών απαιτήσεων είναι τελείως απρόβλεπτο και δυσανάλογο για να
μπορεί να καλύπτεται από την πρόβλεψη του 0,5%, εντός τριετίας.
Επίσης, η φορολόγηση με 25% των μη χρησιμοποιηθέντων προβλέψεων για
επισφαλείς απαιτήσεις του παρελθόντος δημιουργεί τεράστια επιβάρυνση για τις
επιχειρήσεις, η οποία δεν έχει καν προβλεφθεί και είναι δυσανάλογη των σημερινών
δυνατοτήτων τους.
Προτείνεται η επαναφορά του 0,5% χωρίς φορολόγηση μετά την παρέλευση
τριετίας.
Εναλλακτικά, προτείνεται η φορολόγηση να γίνεται μετά την παρέλευση 5ετίας και
με συντελεστή φόρου όχι μεγαλύτερο από 7-10% ή να δίνεται η δυνατότητα
κεφαλαιοποίησης άνευ φόρου.
Παράγραφος 5
Να εκπίπτει το σύνολο των δαπανών συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής,
κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες
χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων για επιβατικά
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της
επιχείρησης.
Προτείνεται η κατάργηση της έκπτωσης του 60% από τις παραπάνω δαπάνες και η
αντικατάσταση της έκπτωσης με το σύνολο των δαπανών.
Παράγραφος 10
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου αυτής επιχειρείται η επαναφορά
παλαιού καθεστώτος, με τα προβλήματά του, σχετικά με την έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα των αποζημιώσεων και των δικαιωμάτων που καταβάλλουν οι
επιχειρήσεις στην αλλοδαπή.
Προτείνεται ο ορισμός αντικειμενικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των
παραπάνω δαπανών.
Παράγραφος 11
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου αυτής επιχειρείται η επαναφορά
παλαιού καθεστώτος, με τα προβλήματά του, σχετικά με την έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα των ποσών διοικητικής υποστήριξης που καταβάλλουν οι
επιχειρήσεις στην αλλοδαπή.
Προτείνεται για δαπάνες άνω των 100.000 € ο ορισμός αντικειμενικών κριτηρίων για
τον προσδιορισμό των παραπάνω δαπανών.
Παράγραφος 14
Με τις διατάξεις της περίπτωσης ξ’ της παραγράφου 14 προβλέπεται ότι από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλει η
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επιχείρηση για την κάλυψη του ενοικίου κατοικίας των εργαζομένων της με την
προϋπόθεση, ότι τα ποσά αυτά υπόκεινται σε φορολογία ως εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες.
Προτείνεται η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων χωρίς την προϋπόθεση της
φορολόγησης ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Άρθρο 15: Δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη. Δηλούμενες τυχόν
διαφορές εκροών στο ΦΠΑ.
Παράγραφοι 5 και 6
Προτείνεται οι διαφορές των εισοδημάτων που προκύπτουν μεταξύ του λογιστικού
προσδιορισμού και των μοναδικών συντελεστών να μην υπάγονται στην επιβάρυνση
ΦΠΑ αλλά μόνο στο φόρο εισοδήματος.
Άρθρο 18: Κίνητρα συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος που θα παρατείνει τις διατάξεις του άρθρου
9 του Ν.2992/2002, που ισχύει μέχρι 31.12.2004, για τις ανώνυμες εταιρείες.
Άρθρο 27: Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση
φοροδιαφυγής
Προτείνεται να αυξηθούν τα όρια των παραβάσεων από 150.000 € και 300.000 € σε
300.000 € και 900.000 €, αντίστοιχα.
Άρθρο 28: Θέματα φορολογικών ελέγχων
Παράγραφος 1
Προτείνεται η εφαρμογή του τακτικού φορολογικού ελέγχου εντός τριετίας σε όλες
ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις και όχι μόνο στις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται
στον νόμο.
Παράγραφος 2
Κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου ο έλεγχος ταμείου και αξιογράφων, με τη
διαδικασία που προτείνεται στην παράγραφο αυτή, δημιουργεί τεράστιο κίνδυνο
πελατειακών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και ελεγκτικών αρχών.
Προτείνεται, να επανέλθουν σε ισχύ οι προγενέστερες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων, όπου επιβάλλονται συμβολικά πρόστιμα και μόνο.
Τέλος, η Διοίκηση του Συνδέσμου τόνισε ότι οι παραγωγικές τάξεις αναμένουν να
συμπεριληφθεί στο φορολογικό νόμο η άρση ή αύξηση του ορίου συναλλαγών που
εξοφλούνται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής από 15.000 € που
είναι σήμερα σε άνω των 50.000 €.
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