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απόψεις
Η επιτακτική ανάγκη ρύθμισης για τμηματική
καταβολή των υπό βεβαίωση φόρων
Κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, η μεγάλη πλειοψηφία των φορολογούμενων θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν τα εκκαθαριστικά τους σημειώματα για τον φόρο εισοδήματος οικονομικού έτους 2012. Επιπλέον, αναμένονται το ΕΤΑΚ 2009, το ΦΑΠ
2010, το ΦΑΠ 2011, το τέλος επιτηδεύματος, το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών 2012, η έκτακτη εισφορά ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι την 1.1.2009 είχαν ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ και η εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα του έτους 2011. Παράλληλα, η ανεργία και η ύφεση βαίνουν
μήνα με το μήνα συνεχώς αυξανόμενες.
Έτσι, η υστέρηση των δημοσίων εσόδων που παρατηρείται κατά τον τελευταίο καιρό είναι προφανές ότι βασίζεται σε δύο διαφορετικούς πόλους.
Από την μια πλευρά, οφείλεται στη συνεχώς αυξανόμενη φοροδιαφεύγουσα ύλη,
στην οποία έχουμε πολλές φορές στο παρελθόν αναφερθεί. Η κρατική αδυναμία διεύρυνσης της φορολογικής βάσης οδηγεί στην επιβολή δυσβάστακτων οικονομικών
βαρών στα συνήθη υποζύγια, δηλαδή στους συνεπείς λόγω συνείδησης ή λόγω αδυναμίας διαφυγής φορολογούμενους. Η διάβρωση του ελεγκτικού μηχανισμού και η ανικανότητα της φορολογικής διοίκησης με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο να εντοπίσει τη φοροδιαφεύγουσα ύλη οδηγούν στα φαινόμενα που όλοι σήμερα γνωρίζουμε:
ελέγχεται μόλις το 3% των φορολογούμενων, η διασταύρωση των φορολογικών και περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο, οι ποινές (διοικητικές-ποινικές)
έχουν αυστηροποιηθεί σε τέτοιο σημείο ώστε τελικά να μην εξυπηρετούν ούτε τον προληπτικό αλλά ούτε και τον κυρωτικό και αποζημιωτικό τους χαρακτήρα, η διοικητική
δικαιοσύνη έχει περιορίσει σημαντικά τον ελεγκτικό της ρόλο.
Από την άλλη, όμως, πλευρά, η υστέρηση των δημοσίων εσόδων οφείλεται και στην
πρόσφατη αδυναμία αρκετών έως πολλών συνεπών μέχρι χθες φορολογούμενων να
καταβάλλουν τις ταμειακά βεβαιωμένες φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η τεράστια
και συνεχόμενη ύφεση, ο περιορισμός μισθών και συντάξεων, η έλλειψη ρευστότητας συχνά οδηγεί σε τιμολογήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, τα τιμήματα των
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οποίων ουδέποτε καταβάλλονται ή η καταβολή τους αναστέλλεται επ’ αόριστο. Οι αγοραίες αξίες των ακινήτων κινούνται σε τιμές χαμηλότερες των αντικειμενικών, ενώ οι
αγοραπωλησίες ακινήτων έχουν σχεδόν παγώσει. Οι τράπεζες έχουν διακόψει τις παροχές πίστωσης και η ταμειακή επιχειρηματική ρευστότητα είναι πλέον τόσο ακριβή,
ώστε να καθίσταται αδύνατη.
Τα ανωτέρω αναφέρονται, όχι ως νέες ή πρωτότυπες επισημάνσεις. Αλλά, για να
καταστήσουν σαφές ότι οι επερχόμενες βεβαιώσεις φορολογικών βαρών δεν θα είναι ευχερές να αντιμετωπισθούν ούτε από τους μέχρι σήμερα «νοικοκυραίους». Από
αυτούς, δηλαδή, που μέχρι σήμερα προσπαθούσαν από το υστέρημά τους, από την ταμειακή τους ρευστότητα να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Για τους λόγους αυτούς και προς τον σκοπό να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στην κανονική ροή της είσπραξης ταμειακά βεβαιωμένων φόρων, καθίσταται αναγκαία η ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας να καταβληθούν οι φόροι αυτοί με διευκολύνσεις άτοκων δόσεων. Οι έχοντες μέχρι σήμερα φορολογική συνείδηση, αναλογιζόμενοι την κρισιμότητα των περιστάσεων, θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις τους. Η κρατική, όμως, εξουσία θα πρέπει να τους παράσχει τη δυνατότητα να το πράξουν χωρίς κόστος σε ευρύτερο χρονικό πλαίσιο από
το μέχρι σήμερα ισχύον. Η κρατική εξουσία θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η εμπρόθεσμη καταβολή των φόρων και των τελών που επίκεινται με τον προβλεπόμενο έως σήμερα συνήθη τρόπο έχει καταστεί από δυσχερής έως αδύνατη.
Εξάλλου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έννοιας ισότητας, είναι αντίθετο στην έννοια
του δικαίου να απαιτούμε την πλήρη και χωρίς διευκολύνσεις συμμόρφωση των συνεπών πολιτών που στηρίζουν υπό τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες τη μέχρι σήμερα ύπαρξη του κράτους, την στιγμή που ομολογείται η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να συλλάβει όσους σε βάρος των συνεπών κλέβουν και υπεξαιρούν, φοροδιαφεύγοντας, δημόσιο χρήμα.

Ο νέος υφυπουργός Οικονομικών, κ. Γ. Μαυραγάνης
Το Δ.Φ.Ν. θέλει να συγχαρεί τον νέο υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Μαυραγάνη. Η μέχρι σήμερα επιτυχής καριέρα του κ. Μαυραγάνη στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η πολυεπίπεδη ενασχόλησή του με ζητήματα φορολογίας και με την ερμηνεία του φορολογικού δικαίου, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επιτυχή αντιμετώπιση των σοβαρών φορολογικών θεμάτων που καλείται από τη θεσμική θέση του υφυπουργού Οικονομικών να αντιμετωπίσει. Η επιστημονική του επάρκεια εγγυάται τη σοβαρότητα των προσπαθειών. Του ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ και
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
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