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απόψεις
Ας υποδεχτούμε αισιόδοξα το 2020!
Η έναρξη του 2020 βρίσκει το Δ.Φ.Ν. ενεργό, να συνεχίζει την εκδοτική του προσπάθεια. Από τον Σεπτέμβριο του 1946 έως σήμερα, το Δ.Φ.Ν. παρακολούθησε τη
νεότερη ιστορία της Ελλάδος. Συμπορεύτηκε με τη χώρα και τους πολίτες της κατά
τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής ανασύνταξης μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο.
Συμπορεύτηκε κατά τα χρόνια της μεταπολίτευσης, της εισόδου στην ΕΟΚ και μετέπειτα της εισόδου στην ΟΝΕ. Συμπορεύτηκε και άντεξε και κατά την τελευταία δεκαετία της οδυνηρής οικονομικής κρίσης που καταβαράθρωσε το ΑΕΠ της χώρας
και βύθισε τους πολίτες της στην ανεργία, οδηγώντας τους σε πολλές περιπτώσεις
στην οικονομική τους εξόντωση.
Όλες αυτές τις δεκαετίες, το Δ.Φ.Ν. προσπάθησε να συμβάλει στη διατήρηση της
ισορροπίας ανάμεσα αφενός στην ανάγκη να διασφαλίσει το κράτος τα αναγκαία για
την επιβίωσή του έσοδα και αφετέρου στην ανάγκη να διατηρηθούν οι αναγκαίοι πόροι στην ιδιωτική οικονομία, ώστε να καθίσταται δυνατή η αύξηση του ΑΕΠ και η
ευημερία των πολιτών.
Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, προσπαθήσαμε στο μέτρο των δυνάμεών μας
να παρέμβουμε ερμηνευτικά όταν κρίναμε σκόπιμο, ώστε να διασφαλισθεί η αρχή
του κράτους δικαίου στη φορολογία και να υπογραμμισθεί η ανάγκη διεύρυνσης της
φορολογικής βάσης. Κατά τρόπο που αφενός να γίνονται σεβαστά τα συστημικά όρια
της αρχής της νομιμότητας του φόρου και αφετέρου να επιβαρύνεται ο καθένας κατά την αληθή φοροδοτική του ικανότητα.
Η στήριξη των συνδρομητών μας συνιστά και τη μοναδική μας δύναμη κατά την
προσπάθειά μας αυτή. Μια που βρισκόμαστε στην αρχή της νέας χρονιάς, για να
προσδώσουμε στην προσπάθεια αυτή μια νότα αισιοδοξίας, επιλέξαμε να σχολιάσουμε στο πρώτο τεύχος του έτους 2020 δυο θετικές εξελίξεις στο φορολογικό πεδίο.
Πρώτον, από τα στατιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών προκύπτει ότι κατ’ έτος αυξάνεται το ποσοστό των υποθέσεων που εξετάζει και δεν
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απορρίπτει σιωπηρά, καθώς και το ποσοστό των υποθέσεων στις οποίες γίνονται
δεκτοί ή έστω εν μέρει δεκτοί οι ισχυρισμοί του ενδικοφανούς προσφεύγοντος φορολογούμενου. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019, εξετάσθηκαν συνολικά 5.553 ενδικοφανείς προσφυγές και 1.936 από
αυτές έγιναν δεκτές ή εν μέρει δεκτές (ποσοστό περίπου 35%), έναντι ποσοστού
21,5% κατά το έτος 2017. Στη θετική αυτή εξέλιξη έχει συμβάλει και η θετική ερμηνευτική προσέγγιση της πρόσφατης νομολογίας των διοικητικών δικαστηριακών
ουσίας και του Συμβουλίου της Επικρατείας πρωτίστως αναφορικά με την οριοθέτηση του χρόνου των παραγραφών αλλά και ακολούθως αναφορικά με την οριοθέτηση της έννοιας της φορολογητέας «προσαύξησης περιουσίας». Η αύξηση του ποσοστού συνδράμει στην αύξηση της φορολογικής συνείδησης καθώς εδραιώνει την
αντίληψη για τη νόμιμη δράση της φορολογικής διοίκησης και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών για την ασφάλεια δικαίου στο φορολογικό πεδίο.
Παράλληλα, την προσπάθεια αυτή για τη θεμελίωση της αρχής του κράτους δικαίου στο πεδίο της φορολογίας συνδράμει και ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για τη δημιουργία συνθηκών ηλεκτρονικής και σε πραγματικό χρόνο φορολογικής παρακολούθησης των συναλλαγών. Η επιταχυνόμενη από την ΑΑΔΕ προσπάθεια υλοποίησης έως τον Μάιο τρέχοντος έτους του μέτρου της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των λοιπών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φημ) με τα πληροφοριακά συστήματα TAXIS και TAXISnet θα καταστήσει δυνατή την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Η διαβίβαση, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική επέκταση του μέτρου των ηλεκτρονικών συναλλαγών
και των συναλλαγών με πιστωτικές - χρεωστικές κάρτες, θα καταστήσει ευχερέστερη την αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων των συναλλαγών και της εξόφλησής τους. Ακολούθως, η διασταύρωση θα αντικαταστήσει ή πάντως θα διευκολύνει
τους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, με περαιτέρω συνέπεια τόσο προληπτικά
όσο και κατασταλτικά η φοροδιαφυγή να καταστεί ασύμφορη για τους φορολογούμενους.
Αν μάλιστα το μέτρο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης και αυτό των αυτόματων διασταυρώσεων συνδυασθεί με το μέτρο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων, τότε έχουμε την εντύπωση ότι η τέταρτη βιομηχανική
(τεχνολογική) επανάσταση θα έχει κάνει την εμφάνισή της και στον τομέα της φορολογίας.
Ας ελπίσουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την δημιουργία συνθηκών
ισόνομης καταβολής φορολογικών βαρών.
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