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απόψεις
Συνέδριο της ΕΕΦΔ/ΔΜ, με θέμα:
«Επιχειρηματικότητα και Φορολογία»
Αθήνα, 15.11.2019
Το Δ.Φ.Ν. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το προσεχές (15.11) Διεθνές Φορολογικό Συνέδριο που διοργανώνει στην Αθήνα η Ελληνική Εταιρεία Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών (ΕΕΦΔ/ΔΜ). Το Συνέδριο διοργανώνεται με τη συμβολή του εκδοτικού οίκου «Νομική Βιβλιοθήκη» και τελεί και υπό
την αιγίδα της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.
Θέμα του Συνεδρίου είναι «Επιχειρηματικότητα και Φορολογία» και στόχος του
η διερεύνηση του διεθνούς φορολογικού πλαισίου, εντός του οποίου είναι δυνατή η
ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικής δράσης. Στο Συνέδριο μετέχουν 26 εξειδικευμένοι ομιλητές Έλληνες και ξένοι, με Key Note Speaker τον Pasquale Pistone, ο οποίος ακολουθεί διακεκριμένη ακαδημαϊκή καριέρα στα Πανεπιστήμια της WU της
Βιέννης, του Σαλέρνο καθώς και στον IBFD.
Προκειμένου να σκιαγραφηθεί το διεθνές πλαίσιο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και να επισημανθούν επιμέρους πτυχές των κανόνων που πρέπει να τηρούνται ώστε να διασφαλίζεται η φορολογική συμμόρφωση, το Συνέδριο έχει χωρίσει τις εργασίες του σε 4 επιμέρους ενότητες.
Η πρώτη ενότητα ασχολείται με τη φορολογική διάσταση της κινητικότητας των
προσώπων και των επιχειρήσεων και εξετάζει ζητήματα φορολογικής έδρας και κατοικίας καθώς και ζητήματα ευθύνης κατά τη δραστηριότητα αλλοδαπών νομικών
προσώπων και οντοτήτων. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με τις διεθνείς πρωτοβουλίες περιορισμού της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, σε συνδυασμό με
την εξέταση των συνθηκών που δημιουργούνται μετά τα BEPS. Η τρίτη ενότητα διερευνά τις φορολογικές παραμέτρους χρησιμοποίησης νέων εργαλείων, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της επιχειρηματικής δράσης, ιδίως στο πεδίο της ψηφιακής οικονομίας, στα εισοδήματα υψηλής κινητικότητας, στους εταιΤόμος 73
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ρικούς μετασχηματισμούς κ.ο.κ. Η τέταρτη ενότητα επιχειρεί να οριοθετήσει την
ισορροπία μεταξύ του βεβαιωτικού φορολογικού φαινομένου (φορολογική διαδικασία) και των ορίων κατά την παροχή εγγυήσεων προστασίας του φορολογούμενου
που δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο.
Η πρωτοτυπία, λοιπόν, του επερχόμενου αυτού Συνεδρίου έγκειται ακριβώς στην
προσπάθεια που καταβάλλεται να εξετασθούν επιμέρους φορολογικές πτυχές μιας
εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το Συνέδριο επιχειρεί να διαπραγματευτεί τρέχοντα επίκαιρα ζητήματα μιας διεθνούς δραστηριότητας, χωρίς προσκόμματα και φοβικά σύνδρομα, προσαρμοσμένης ακριβώς στις συνθήκες που διαμορφώνονται υπό συνθήκες παγκοσμιότητας.
Μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης, ήρθε η ώρα να αντιληφθούμε ότι η
επιχειρηματική δράση έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτηριστικά. Η κινητικότητα ανθρώπων, επιχειρήσεων και πηγών εισοδήματος είναι πιο αυξημένη από ποτέ. Οι
παραδοσιακού τύπου συναλλαγές καθώς και οι στατικές και χωρικά προσδιορίσιμες εμπορικές πράξεις τείνουν να καταστούν μειοψηφία. Επιπρόσθετα, η πάλη μεταξύ αναπτυγμένων χωρών, όπου παράγεται εισόδημα και πλούτος και χωρών χωρίς μέσα παραγωγής, οι οποίες επιθυμούν με την παροχή κινήτρων φορολογικών
και ευρύτερα υπηρεσιών να προσελκύσουν τα εισοδήματα αυτά και τον πλούτο, έχει
ενταθεί. Οι οικονομίες πολλών κρατών γύρω μας αλλά και μακρύτερα από εμάς επιβιώνουν και αναπτύσσονται έχοντας αφήσει πίσω τους την κρατική καχυποψία, έναντι των διαμορφούμενων ελαστικών νέων επιχειρηματικών πρακτικών και παρέχοντας ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα καθώς και ασφάλεια δικαίου, προκειμένου να
προσελκύσουν δραστηριότητα και πλούτο.
Η επισήμανση και εξέταση της νέας, έξω από τα στενά μας σύνορα, πραγματικότητας και κυρίως η σκιαγράφηση των νόμιμων ορίων, ώστε η πραγματικότητα αυτή να γίνει και εγχώρια χωρίς να οδηγήσει σε απώλεια φορολογικών εσόδων ούτε
και σε ασύδοτη φοροδιαφυγή συνιστά την πρόκληση που αντιμετωπίζει το επιγενόμενο Συνέδριο και ταυτόχρονα τη συμβολή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Ήρθε η ώρα να αντιληφθούμε ότι προκειμένου να αναπτυχθεί η χώρα θα πρέπει
όλοι μας να προσαρμοστούμε στις νέες αυτες συνθήκες κατά τρόπο όμως, που αφενός θα επιτρέπει την ανάπτυξη και αφετέρου την εισροή επιπρόσθετων φορολογικών εσόδων στη χώρα.
Σας περιμένουμε, λοιπόν, στις 15.11.2019 (09:00-18:30), στην Αθήνα και στο
ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens (Μεγάλου Αλεξάνδρου 2).
Ασπασία Μάλλιου
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