Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης για τη φορολογία

Εκτενείς τροποποιήσεις στο ισχύον φορολογικό σύστημα προανήγγειλε
στη Βουλή στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης ο
νέος υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, που σκοπό θα έχουν
τη ελάφρυνση των φορολογουμένων, τη θέσπιση αυστηρότερων διατάξεων
για τους φοροδιαφεύγοντες και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ο
υφυπουργός περιγράφοντας τις δράσεις, που θα αναλάβει στο αμέσως
επόμενο διάστημα το υπουργείο οικονομικών, τις συνόψισε στις εξής:
α. Φορολογία Εισοδήματος

Απλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με διατάξεις
απαραίτητες, σαφείς και ουσιαστικές προς αποφυγή τυπολατρικών και
γραφειοκρατικών ρυθμίσεων.

Καταβολή προσπάθειας, προκειμένου κάθε φορολογικό νομοσχέδιο,
που θα περιλαμβάνει διατάξεις, οι οποίες θα αφορούν στη φορολόγηση
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, να συζητείται αμέσως μετά την
ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού του κράτους και άπαξ του έτους, πλην
εξαιρετικών και εκτάκτων περιπτώσεων.

Επανεξέταση του αριθμού των κλιμακίων φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων με στόχο τη μείωση των κλιμακίων και την αύξηση του
αφορολόγητου.

Επανεξέταση της έννοιας της φορολογικής κατοικίας, με δεδομένο ότι
ορισμένες από τις ισχύουσες διατάξεις δεν είναι δίκαιες.

Αξιολόγηση των φοροαπαλλαγών με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά
και δημογραφικά κριτήρια.

Υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένη
ημερομηνία και χωρίς παρατάσεις.
β. Μέτρα κατά της Φοροδιαφυγής

Σε περιπτώσεις εκ προθέσεως φοροδιαφυγής για ποσά πάνω από ένα
όριο ανά έτος, ο φορολογικός συμβιβασμός και η πληρωμή των φόρων δεν θα
καταργούν τον αξιόποινο χαρακτήρα της φοροδιαφυγής.

Εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου από το 2013 για την
κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για όποιον δεν
συμμορφωθεί και δεν δηλώσει την περιουσία του, εκτός από τις χρηματικές

ποινές, θα προβλεφθεί και αυστηρή ποινή μέσω θέσπισης ποινικού
αδικήματος.

Αλλαγή του συστήματος των χρηματικών προσαυξήσεων για μη
καταβληθέντες φόρους με θέσπιση προστίμου ως ποσοστό επί του κυρίου
φόρου, που δεν θα μειώνεται σε περίπτωση συμβιβασμού, και την επιβολή
τόκου υπερημερίας στον οφειλόμενο φόρο. Για περιπτώσεις πλαστών και
εικονικών τιμολογίων θα υπάρχει ειδικό πρόστιμο το ύψος του οποίου θα
επαναπροσδιορισθεί.

Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις εξωχώριες εταιρείες (Controlled
Foreign Corporation Legislation-CFC), που θα περιέχει τεκμήρια για την
ανίχνευση ελεγχόμενων εταιρειών που έχουν συσταθεί μόνο για
φορολογικούς σκοπούς, όπως αυτό της πραγματικής διοίκησης της
επιχείρησης.

Θέσπιση γενικής αλλά πλήρους διάταξης για την φοροαποφυγή, όπως
αυτές που έχουν υιοθετήσει ήδη οι προηγμένες φορολογικά χώρες, ώστε να
μπορούν να ακυρωθούν φορολογικά συναλλαγές οι οποίες γίνονται με
αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή φόρου χωρίς πραγματικό οικονομικό
αντικείμενο.

Ενοποίηση του μηχανισμού φορολογικών ελέγχων και αναδιάρθρωσή
του, με σκοπό τη διενέργεια γρήγορων και στοχευμένων ελέγχων βάσει
στοιχείων του προφίλ του φορολογούμενου.

Ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονο τεχνολογικό
εξοπλισμό του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και κεντρικός συντονισμός του
ελεγκτικού έργου, προκειμένου να ελεγχθούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις.

Εξοπλισμός των τελωνείων -συνοριακών και εισαγωγής- με τα
απαραίτητα τεχνικά μέσα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

Ενοποίηση της νομοθεσίας, περί ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer
pricing) σε ένα νομοθέτημα με πρόβλεψη για αποκλειστική αρμοδιότητα
ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών και με ειδική εκπαίδευση στελεχών
του ή με αξιοποίηση στελεχών άλλων υπουργείων, που ήδη έχουν εκπαιδευτεί.
γ) Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας

Αντικατάσταση από το 2013 του Έκτακτου Ειδικού Τέλους
Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών και του Φόρου Μεγάλης
Ακίνητης Περιουσίας από έναν ενιαίο προοδευτικό φόρο ακινήτων.


Εξέταση υπαγωγής σε αυτοτελή φορολογία του ποσού της
αποπληθωρισμένης υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση ακινήτων
ιδιωτών για ποσά που θα ξεπερνούν κάποιο συγκεκριμένο όριο.

Επανεξέταση του συντελεστή του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων με
βάση τα ισχύοντα στις Ευρωπαϊκές Χώρες.

Επέκταση της εφαρμογής των αντικειμενικών αξιών, όπου αυτές δεν
υφίστανται.

δ) Δέσμη Ειδικών Προτάσεων

Κατάργηση του Κ.Β.Σ. και ενσωμάτωση ορισμένων αναγκαίων
διατάξεων σε επιμέρους φορολογίες.

Επαναξιολόγηση των Φόρων Υπέρ Τρίτων με σκοπό την κατάργησή
τους.

Επανεξέταση του συστήματος υποβολής δηλώσεων, βεβαίωσης και
καταβολής του ΦΠΑ καθώς και της δυνατότητας μετάβασης σε καθεστώς
ΦΠΑ πραγματικού χρόνου.

Εξίσωση Πετρελαίου Θέρμανσης και Κίνησης, με στόχο την πάταξη του
λαθρεμπορίου και την είσπραξη τυχόν διαφυγόντων φορολογικών εσόδων, με
ταυτόχρονη επιδότηση στη βάση γεωγραφικών, οικονομικών και κοινωνικών
κριτηρίων.

Κατάργηση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών για διαφορές πάνω από συγκεκριμένο όριο και υπαγωγή των
υποθέσεων προς συμβιβασμό στο θεσμό της Φορολογικής Διαιτησίας στην
οποία θα προσφεύγει ο φορολογούμενος πριν το Δικαστήριο, χωρίς να
εξαρτάται από το αν θα συναινέσει στο αίτημα διαιτησίας ο εκάστοτε
υπουργός.

Δημοσίευση στο
Φορολογικής Διαιτησίας.
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Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων, μεταβολών και δικαιολογητικών.


Επανεξέταση με τη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης του
αδικήματος της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, που
δημιουργήθηκαν από τη μη πληρωμή φόρων.


Επανεξέταση του καθεστώτος λήψης διασφάλισης μέτρων υπέρ του
Δημοσίου, προκειμένου να μην οδηγούνται οι επιχειρήσεις σε κλείσιμο
εξαιτίας των μέτρων αυτών.

Ίδρυση Διεύθυνσης Φορολογικών Μελετών στο υπουργείο
Οικονομικών με σκοπό την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε τεχνικά θέματα
και την εκπόνηση μελετών για εξειδικευμένα φορολογικά θέματα με τη
συνδρομή συναρμόδιων φορέων.

