Παρέμβαση της Ο.Κ.Ε. για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
Παρακολουθούμε, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ένα
επικοινωνιακό «μπαράζ» που αφορά το προωθούμενο προς το κοινοβούλιο
φορολογικό νομοσχέδιο.
Η Ο.Κ.Ε., ως ο θεσμικός φορέας διεξαγωγής του κοινωνικού διαλόγου
στη χώρα, ανέμενε αυτό το κρίσιμο για την οικονομία και την κοινωνία θέμα,
να αποτελέσει αντικείμενο εξαντλητικού διαλόγου ανάμεσα στις παραγωγικές
και κοινωνικές δυνάμεις με την κυβέρνηση και τα κόμματα του κοινοβουλίου.
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι για άλλη μία φορά, ακόμη και για αυτό το μείζον
θέμα, ο διάλογος περιορίστηκε ανάμεσα στους κυβερνητικούς εταίρους και
την «Τρόικα».
Ως Ο.Κ.Ε., υπό τις παρούσες κρίσιμες για τη χώρα συνθήκες,
επισημαίνουμε ότι απαιτείται η προώθηση μίας συνολικής φορολογικής
μεταρρύθμισης η οποία θα διαμορφώσει ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα
το οποίο θα υπηρετεί συγκεκριμένους στόχους:
α. Εξασφάλιση των αναγκαίων δημοσιονομικών πόρων ώστε να
διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και να είναι δυνατή η
άσκηση αποτελεσματικής αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής.
β. Αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων στρωμάτων
μέσα από μια δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.
γ. Δημιουργία σταθερού και ευνοϊκού κλίματος για νέες επενδύσεις.
Η Ο.Κ.Ε. δυστυχώς διαπιστώνει ότι το νέο φορολογικό, το οποίο
ουσιαστικά προωθεί μία σειρά καθαρά εισπρακτικών μέτρων, δεν υπηρετεί
τους παραπάνω στόχους.
Εν αναμονή λοιπόν και άλλου φορολογικού νομοσχεδίου εντός των
προσεχών μηνών, το ζητούμενο παραμένει η δημιουργία ενός ενιαίου,
διαχρονικά

σταθερού

και

απλού

φορολογικού

πλαισίου.

Είναι

αυτονόητο ότι οι συνεχείς αλλαγές και η αβεβαιότητα που προκαλούν δεν
βοηθούν κανέναν, εμποδίζουν τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης και δεν
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δημιουργούν ευνοϊκό κλίμα για την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση
νέων επενδύσεων.
Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι για άλλη μία φορά δεν προωθείται η δίκαιη
κατανομή του φορολογικού βάρους, ανάλογα με τη πραγματική φοροδοτική
ικανότητα των πολιτών. Αντίθετα, με δεδομένη την πιεστική ανάγκη άμεσης
εξεύρεσης δημοσίων εσόδων, το φορολογικό νομοσχέδιο κινείται στη λογική
της υπέρμετρης φορολογίας των συνεπών φορολογουμένων. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί
ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, και ειδικότερα οι
μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, που τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί
αλλεπάλληλες μειώσεις του εισοδήματος τους, θα έρθουν αντιμέτωπα με
σημαντική αύξηση της φορολογικής τους επιβάρυνσης και περαιτέρω μείωση
της αγοραστικής τους δύναμης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μισθωτοί και οι
συνταξιούχοι κατέβαλαν ως άμεση φορολογία 6,5 δις ευρώ, ήτοι 47,9% του
συνόλου των φορολογικών εσόδων το 2009, 6,9 δις ευρώ (52,6%) το 2010,
7,1 δις ευρώ (55,5%) το 2011. Τα προαναφερόμενα, στη σημερινή περίοδο
βαθειάς ύφεσης, εντείνουν τη φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες,
λειτουργούν αντιαναπτυξιακά, δεν βοηθούν στην ανάκαμψη και δεν
ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, αναπτυξιακές και δημοσιονομικές
ανάγκες της οικονομίας εις βάθος χρόνου.
Παράλληλα, η συνολική αντιμετώπιση συγκεκριμένων τμημάτων του
πληθυσμού, ως δεδομένα φοροδιαφεύγοντες, προβληματίζει την Ο.Κ.Ε., η
οποία θεωρεί ότι η επιλογή αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα επιβίωσης
στους συνεπείς επαγγελματίες και ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε προσπάθειες
περαιτέρω

φοροδιαφυγής.

Επιπλέον,

η

υιοθέτηση

μέτρων

οριζόντιου

χαρακτήρα, πλήττει περαιτέρω ορισμένες τάξεις επαγγελματιών (π.χ. έμποροι
– βιοτέχνες) οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, λόγω της
ύφεσης. Ως εκ τούτου, η Ο.Κ.Ε. προβληματίζεται για το αν τελικά θα
επιτευχθούν ακόμα και οι δημοσιονομικοί στόχοι που αποτέλεσαν τη βάση για
τη διαμόρφωση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.
Με

δεδομένο

ότι

ο

καθαρά

εισπρακτικός

χαρακτήρας

των

φορολογικών μέτρων δεν στηρίζει την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα, δεν βοηθά
2

στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ούτε στην
προσέλκυση νέων επενδύσεων, η Ο.Κ.Ε. επαναλαμβάνει την πάγια θέση της
για την αναγκαιότητα ενίσχυσης των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της
φορολογικής πολιτικής.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι προωθούμενες παρεμβάσεις για άλλη μια
φορά δεν προβλέπουν τίποτα για το σχεδιασμό και την οργάνωση άμεσης και
αποτελεσματικής

δράσης

για

διεύρυνση

της

φορολογικής

βάσης,

καταπολέμηση της εκτεταμένης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και για
αυστηρό έλεγχο συναλλαγών, οικονομικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων
με offshore εταιρίες. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η
αντιμετώπιση του προβλήματος της εκτεταμένης φοροδιαφυγής δεν
μπορεί παρά να είναι η απόλυτη προτεραιότητα της δημοσιονομικής
πολιτικής. Απαιτείται λοιπόν η οργάνωση και λειτουργία ενός σοβαρού
ελεγκτικού μηχανισμού που θα εντοπίζει με σαφή κριτήρια και σύγχρονα μέσα
όσους φοροδιαφεύγουν. Κυρίως όμως απαιτείται η ύπαρξη ισχυρής πολιτικής
βούλησης και η άμεση και αποφασιστική εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας,
χωρίς πισωγυρίσματα και εξαιρέσεις.
Η Ο.Κ.Ε. θέλει να τονίσει ότι το θέμα της αντιμετώπισης της
φοροδιαφυγής είναι κρίσιμο διότι πέραν των συνεπειών στα δημοσιονομικά
έσοδα, στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή, εντείνει το αίσθημα της
αδικίας σε συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού που είναι συνεπείς στις
φορολογικές τους υποχρεώσεις, δημιουργεί αντιδράσεις για το σύνολο των
προωθούμενων μεταρρυθμίσεων και μειώνει τις αντοχές της ελληνικής
κοινωνίας στις υπέρμετρα και εν πολλοίς άδικες θυσίες που γίνονται για την
έξοδο της χώρας από την κρίση.
Τέλος, έχοντας αναγκαστικά περιοριστεί σε γενικές παρατηρήσεις καθώς
η κυβέρνηση δεν μας απέστειλε το σχ/ν προς γνωμοδότηση ως όφειλε,
επαναλαμβάνουμε την ανάγκη επαναφοράς ενός εθνικού διαλόγου για
ένα

φορολογικό

σύστημα

κοινωνικά

δίκαιο

και

οικονομικά

αναπτυξιακό.
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