ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θεσσαλονίκη, 3 Νοεµβρίου 2014
Υπόµνηµα κύριων θεµάτων προς συζήτηση,
κατά τη συνάντηση της ∆ιοίκησης του ΣΒΒΕ
µε τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Μαυραγάννη
και την Γενική Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Αικ. Σαββαϊδου

1. Μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης.
Κυρίαρχο πρόβληµα – διαχρονικά – στην άσκηση φορολογικής πολιτικής στη
χώρα µας, αποτελεί η φοροδιαφυγή.
Ειδικά τα τελευταία έτη, αντί να αντιµετωπιστεί το σηµαντικό αυτό πρόβληµα, έχει
υπέρµετρα
διογκωθεί,
µε
αποτέλεσµα
τη
διαρκή
λήψη
µέτρων
υπερφορολόγησης πολιτών και επιχειρήσεων.
Συνεπώς απαιτείται η αλλαγή της ασκούµενης φορολογικής πολιτικής, µε
βασικό άξονα τον περιορισµό της φοροδιαφυγής, για τον περιορισµό των
ελλειµµάτων και την αποπληρωµή του χρέους.
2. Επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ.
Εξαιτίας της αδυναµίας του κρατικού µηχανισµού να προβεί σε ελέγχους και
συνακόλουθα να βεβαιώσει τα ποσά επιστροφής, προτείνεται να δοθεί η
δυνατότητα στις επιχειρήσεις µε την υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης να
καταβάλλεται το 50% του οφειλόµενου ποσού.
Παράλληλα, θα πρέπει να τεθεί και ανώτατο χρονικό όριο από την αίτηση της
επιχείρησης για βεβαίωση έως και τον έλεγχο από τα αρµόδια όργανα.
Προτείνουµε το χρονικό αυτό όριο να µην υπερβαίνει τους δύο µήνες.
3. Έκδοση εγκυκλίου για εξαίρεση από τον αυτόµατο συµψηφισµό των
απαιτήσεων για µη ληξιπρόθεσµες οφειλές των επιχειρήσεων στο ∆ηµόσιο.
Σε σχέση µε τον συµψηφισµό απαιτήσεων επιχειρήσεων – δηµοσίου
προτείνεται να εξαιρεθούν του αυτεπάγγελτου συµψηφισµού οι χρηµατικές
απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του ∆ηµοσίου µε βεβαιωµένα, αλλά µη
ληξιπρόθεσµα χρέη του προς το ∆ηµόσιο.
Παράλληλα για τυχόν υπόλοιπο ποσό να ισχύσει αυτό το οποίο ισχύει για τον
ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα, δηλαδή να υπάρχει παρακράτηση και συµψηφισµός
ποσοστού 15% της αµοιβής την οποία πρέπει να εισπράξει ο ιδιώτης υπό την
σαφέστατη πάντα προϋπόθεση ότι δεν έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το
∆ηµόσιο.

4. Αυξήσεις κεφαλαίων επιχειρήσεων για επενδύσεις. Αναστολή του «πόθεν
έσχες» για 5 έτη.
Η εφαρµογή του, άρθρου 32, εδαφ. β & άρθρο 72, παρ.1, του Ν.4172/2013ΦΕΚ/Α΄ 167, µε το οποίο τίθεται σε ισχύ, από 01-01-2014, η απόδειξη ως "πόθεν
έσχες", χρηµατικών ποσών που έκαστος Έλληνας φορολογούµενος, καθώς και
των εξαρτώµενων µελών αυτού, καταβάλλει ως συµµετοχή σε Αύξηση
Κεφαλαίου σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε Νοµικής Μορφής θα επιφέρει, µε
βεβαιότητα, µείωση της όποιας αναπτυξιακής προσπάθειας στη χώρα µας
διότι:
1) Θα αποτελέσει τροχοπέδη στην προσπάθεια υγιών επιχειρήσεων να προβούν
σε περαιτέρω επενδύσεις, φοβούµενες ότι η εφαρµογή της νέας νοµοθετικής
ρύθµισης θα επιφέρει περαιτέρω δαιδαλώδεις φορολογικούς ελέγχους.
2) Θα επιφέρει τριγµούς στο ήδη επιφορτισµένο τραπεζικό σύστηµα διότι,
αφενός, θα υπάρξει µεγάλη χρονική καθυστέρηση δανειοδότησης
επιχειρήσεων, και αφετέρου, θα υπάρξει σηµαντική µείωση ρευστότητας λόγω
της ενδεχόµενης απροθυµίας εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό και
επιστροφής των καταθέσεων που έφυγαν την τελευταία τουλάχιστον 3ετία.
3) Θα
υπάρξει
περαιτέρω
καθυστέρηση
στην
απεµπλοκή
από
γραφειοκρατικές
διαδικασίες
χρηµατοδοτικών
µέσων
επιχορήγησης (Κοινοτικά προγράµµατα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ,
Επενδυτικός και Αναπτυξιακός Νόµος) δεδοµένης της αναγκαιότητας
Αυξήσεως του Μετοχικού ή Εταιρικού Κεφαλαίου στα πλαίσια υλοποίησης
των επενδύσεων.
Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούµε πολύ, όπως επανεξετάσετε είτε την
κατάργησή της ή τουλάχιστον να προβείτε στην, για 5 έτη, αναβολή της
εφαρµογής της συγκεκριµένης διάταξης.
5. Βελτίωση διατάξεων για την έκπτωση
συναντήσεων, υποδοχής και φιλοξενίας.

δαπανών

εκδηλώσεων,

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ΚΦΕ) και συγκεκριµένα στις
παραγράφους (θ) και (ι) του άρθρου 23 ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν οι δαπάνες
οργάνωσης και διεξαγωγής ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων,
καθώς επίσης και οι δαπάνες για διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης
και διαµονής φιλοξενούµενων προσώπων, όταν οι συνολικές ετήσιες σχετικές
δαπάνες υπερβαίνουν το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της
επιχείρησης. Αυτό σηµαίνει ότι για µια επιχείρηση µε κύκλο εργασιών 1 εκ. € το
ανώτερο σχετικό εκπιπτόµενο ποσό µπορεί να είναι µέχρι 5.000 €, δηλαδή ποσό
πολύ µικρό, ειδικά αν η επιχείρηση είναι εξωστρεφής και έχει σηµαντικούς
πελάτες στο εξωτερικό.
Προτείνουµε την αύξηση του σχετικού πλαφόν στο 5% του ετήσιου κύκλου
εργασιών.
6. Επαναφορά του ποσοστού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις
στο 0,5% επί του κύκλου εργασιών.
Η προσπάθεια που έγινε µε το άρθρο 26 του Ν. 4172/2013 αντί να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις, δυσκόλεψε ακόµη περισσότερο το έργο τους καθώς απαιτείται

πλέον η εξάντληση των ένδικων µέσων για να θεωρηθεί µια απαίτηση ως
επισφαλής, πρακτική που στην πράξη αποδεικνύεται χρονοβόρα έως
ανεφάρµοστη.
Για τον παραπάνω λόγο προτείνεται η επαναφορά του ποσοστού των
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στο 0,5% επί του κύκλου
εργασιών.
7. Σύσταση «Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης», στη Θεσσαλονίκη.
Να συσταθεί και στη Θεσσαλονίκη Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης για
τις περιπτώσεις άνω των 300.000 € ενδικοφανούς προσφυγής επίλυσης
φορολογικών διαφορών µετά την κατάργηση του άρθρου 70Α του Ν.
2238/1994.
8. Επαναφορά της καταβολής ποσοστού 10% για την προσφυγή στα
∆ιοικητικά ∆ικαστήρια.
Επαναφορά της καταβολής ποσοστού 10% επί της επιβληθείσας ποινής,
φόρων και προσαυξήσεων σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής ή
προσφυγής στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. Η υποχρέωση καταβολής ποσοστού
50% επί των καταλογισθέντων ποσών, επί ποινής ακυρότητας της κατατεθείσας
προσφυγής, στην ουσία καθιστά αδύνατο το Συνταγµατικό αυτό δικαίωµα και
καταδικάζει τον φορολογούµενο χωρίς να του δίνει το δικαίωµα της αντίκρουσης
της φορολογικής αρχής.
9. ∆υνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής φορολογικής ενηµερότητας στις
επιχειρήσεις που έχουν βεβαιωµένες αλλά µη ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Η αδυναµία έκδοσης ηλεκτρονικής ενηµερότητας αναγκάζει τις ενήµερες και καθ’
όλα συνεπείς επιχειρήσεις να χάνουν χρόνο και αντίστοιχα να επιβαρύνονται
µε πρόσθετο κόστος, ενώ παράλληλα δηµιουργούνται πρόσθετες εργασίες και
φόρτος στις ήδη επιβαρηµένες φορολογικές υπηρεσίες.
Προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής φορολογικής
ενηµερότητας όταν υπάρχουν βεβαιωµένες αλλά µη ληξιπρόθεσµες οφειλές,
όταν δια νόµου προβλέπεται καταβολή φόρου σε δόσεις.
Επίσης, ζητείται το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας στις περιπτώσεις
οφειλών που έχουν ρυθµιστεί και δεν είναι ληξιπρόθεσµες να εκδίδεται για όσο
διάστηµα αποµένει έως ότου η µη ληξιπρόθεσµη οφειλή καταστεί
ληξιπρόθεσµη.
10. Τροποποίηση του υπολογισµού του ΕΝΦΙΑ στα βιοµηχανικά και βιοτεχνικά
ακίνητα και ειδικότερα κατάργηση του συµπληρωµατικού φόρου.
Ο υπολογισµός ΕΝΦΙΑ σε βιοµηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα επιδεινώνει το
ήδη άσχηµο κλίµα για την υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα µας, αφού στην
ουσία του φορολογεί κάθε χρόνο χρήµατα που έχουν ήδη φορολογηθεί κατά
το παρελθόν και µε τα οποία έχουν δηµιουργηθεί οι εγκαταστάσεις λειτουργίας
των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, πρόκειται για αντιφατικό µέτρο σε σχέση µε την ανάπτυξη της χώρας,
αφού η θεσµοθέτησή του ουσιαστικά αποτρέπει το σύνολο των επιχειρήσεων
να λειτουργούν σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.
Ζητείται η άµεση τροποποίηση του υπολογισµού του ΕΝΦΙΑ για βιοµηχανικά και
βιοτεχνικά ακίνητα και ειδικότερα η κατάργηση του συµπληρωµατικού φόρου.
11. Νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο βρίσκεται σε
διαβούλευση, αν και κινείται στη σωστή κατεύθυνση, επιδέχεται βελτιώσεων
ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρµογής στις επιχειρήσεις.
Σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό, καταρχήν, απαιτείται να διασφαλιστεί η
προαιρετικότητα εφαρµογής του από τις επιχειρήσεις, ενώ, σε δεύτερο χρόνο
ζητείται η αποφυγή καθυστερήσεων στην έκδοση των σχετικών
ερµηνευτικών και διευκρινιστικών εγκυκλίων.
12.Φορολόγηση παροχών σε είδος.
Ζητείται, µετά την έκδοση της ΠΟΛ 1219/6.10.2014 για τη φορολόγηση
παροχών σε είδος, οι ανακοινώσεις του Υπουργού που ακολούθησαν, να
συµπεριληφθούν σε νέα διευκρινιστική εγκύκλιο.
Επίσης, ζητείται να υπάρξει δέσµευση ότι οι παροχές σε είδος δεν θα
επιβαρυνθούν µε ασφαλιστικές εισφορές, καθώς, µε το Ν. 4172/2013, άρθρο 13,
οι παροχές σε είδος θεωρούνται εισόδηµα και υπάγονται σε παρακράτηση Φ.Μ.Υ.
Εποµένως, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υπαγωγή στο φόρο δεν επηρεάζει
τους ονοµαστικούς µισθούς και κατά συνέπεια τις ασφαλιστικές επιβαρύνσεις ή
λοιπές προσαυξήσεις στις βασικές αποδοχές.

