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απόψεις
Το νέο διοικητικό φορολογικό ποινολόγιο
Με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου (Ν.4337/2015) αναδιατάσσεται μεταξύ άλλων και το διοικητικό ποινολόγιο για την παράβαση φορολογικής νομοθεσίας. Τα γνωστά επί σειρά δεκαετιών πρόστιμα για παραβίαση
των διατάξεων που αφορούσαν στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων, όπως τα
πρόστιμα για μη έκδοση ή/και ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων κ.ο.κ.
παύουν να υφίστανται. Ακόμη, αναδιατάσσεται το κυρωτικό πλαίσιο των προστίμων για έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων. Περαιτέρω,
ορίζονται πρόστιμα για παραβάσεις εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής
ή ανακριβούς υποβολής του πίνακα τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών,
δηλώσεων φόρου προστιθέμενης αξίας καθώς και παρακρατούμενων φόρων.
Το ύψος των προστίμων αυτών αντιστοιχεί και υπολογίζεται πλέον σε ποσοστό επί του ποσού φόρου που τελικώς δεν καταβλήθηκε από τον υπόχρεο.
Η ως άνω αναδόμηση του ποινολογίου συνιστά μια εξαιρετικά σοβαρή μετατροπή του ισχύοντος επί δεκαετίες φορολογικού διοικητικού ποινολογίου.
Πολλές από τις τροποποιήσεις που επέρχονται με τις υπό κρίση διατάξεις αποτελούσαν ζητούμενο της Αγοράς για πολλές δεκαετίες. Η εξομάλυνση και ο
εξορθολογισμός των φορολογικών-διοικητικών προστίμων αποτελούσε ζητούμενο όλων των εμπορικών μονάδων και επαγγελματικών ενώσεων της Αγοράς. Και τούτο πρωτίστως διότι, ο αντικειμενικός χαρακτήρας και το ύψος των
επιβαλλομένων προστίμων οδηγούσε τις επιχειρήσεις που υφίσταντο το βάρος αυτό σε τελικώς πλήρη οικονομική τους καταστροφή. Η αδυναμία καταβολής των προστίμων αυτών συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην υπέρογκη αύξηση των βεβαιωμένων και μη εισπραχθέντων δημοσίων εσόδων. Άλλωστε,
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ο μέχρι σήμερα αυστηρός χαρακτήρας των προστίμων και το υψηλό τους όριο
δεν μοιάζει να έχει οδηγήσει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Η πολλαπλή κατάφαση φορολογικών παραβάσεων ακόμη και κατά τους πρόσφατους
φορολογικούς ελέγχους δεικνύει ακριβώς το γεγονός ότι η αυστηρότητα των
επαπειλούμενων διοικητικών κυρώσεων δεν συνιστά παράγοντα φορολογικής συμμόρφωσης.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι η προσπάθεια εξορθολογισμού των φορολογικών προστίμων θα λειτουργήσει ανακουφιστικά στην
Αγορά. Υπό εξέταση πιθανόν να πρέπει να είναι και η τύχη των τυχόν παλαιότερων και υπό το πρίσμα των διατάξεων Ν.2523/1997 ήδη καταλογισθέντων
προστίμων, τα οποία ακόμη δεν έχουν αμετάκλητα οριστικοποιηθεί. Ίσως, μια
συνολική αναδρομικού περιεχομένου ευρεία ρύθμιση, με την ταυτόχρονη οριστική τους περαίωση να ελάφρωνε τα επιβαρυμένα πινάκια των δικαστηρίων
και να αύξανε έστω και έναντι της συνολικής βεβαίωσης, τα έσοδα του δημοσίου.
Παράλληλα, όμως, με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου θα πρέπει να
δημιουργηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αν οι συναλλαγές δεν παρακολουθούνται ηλεκτρονικά δεν είναι δυνατός ο αποτελεσματικός φορολογικός τους έλεγχος. Χωρίς να επιτευχθεί ο
αποτελεσματικός αυτός έλεγχος, η Αγορά δεν θα μπορέσει να οδηγηθεί σε
αναπτυξιακή ανάταξη.
Ασπασία Μάλλιου

Το Δ.Φ.Ν. παρακαλεί για την άμεση εξόφληση
οφειλόμενων συνδρομών, διότι η είσπραξή τους
είναι αναγκαία για την επιβίωσή του.
1314

Β´ Οκτωβρίου 2015 - Τεύχος 1570

