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Με τον προυπολογισµό που κατέθεσε η Κυβέρνηση για το έτος 2006 

και που σε λίγες µέρες θα ψηφιστεί από τη Βουλή, για µια ακόµη φορά 

µαζί µε τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους, οι µικροµεσαίοι επαγγελµατίες και 

αρκετές κατηγορίες  ελεύθερων επαγγελµατιών, καλούνται και πάλι να πληρώσουν το 

τίµηµα της αύξησης των φορολογικών εσόδων. 

Κοινή διαπίστωση για µια ακόµη φορά είναι ότι το φορολογικό σύστηµα  ,σαν 

εργαλείο αναδιανοµής του εισοδήµατος, είναι κοινωνικά άδικο και δεν ανταποκρίνεται 

στη βασική και θεµελιακή αρχή της συµβολής στα δηµόσια έσοδα του καθένα, 

σύµφωνα µε τις δυνατότητες του. 

Είναι σύνθετο, πολύπλοκο, γραφειοκρατικό, αναποτελεσµατικό να συλλάβει την 

πραγµατική φορολογητέα ύλη και να περιορίσει την φοροδιαφυγή.  

Έχει έντονα ταξική κατεύθυνση. 

Το φορολογικό σύστηµα παρέχει  διευκολύνσεις, αφορολόγητα αποθεµατικά, 

φορολογικές  απαλλαγές, κίνητρα, ελαφρύνσεις, µειώσεις και εκπτώσεις για το µεγάλο 

κεφάλαιο, το ναυτιλιακό, βιοµηχανικό, τραπεζικό, εµπορικό. 

Στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, ενισχύει την διόγκωση του 

τραπεζικού και ιδιωτικού κεφαλαίου. Οι µεγάλες επιχειρήσεις εκµεταλλευόµενες τα 

κίνητρα και τις διάφορες θεσµοθετηµένες ρυθµίσεις αποφεύγουν την φορολόγηση των 

πραγµατικών εισοδηµάτων τους προκειµένου να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις. 

Πολλές επιχειρήσεις αν και επιδοτήθηκαν «έγιναν»προβληµατικές µεν στην Ελλάδα, 

αλλά είναι ικανές να συνεχίσουν να ασκούν δραστηριότητα στο εξωτερικό.  

Οσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα και την φορολογία, χώρες όπως η Φινλανδία, η 

∆ανία ,η Σουηδία που έχουν  την υψηλότερη φορολογία είναι πρώτες διεθνώς στην 

ανταγωνιστικότητα. 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις ,επαγγελµατίες, βιοτέχνες, έµποροι που αποτελούν και 

την συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχ/σεων υφίστανται µεγάλη πίεση από 

τις νεοφιλελεύθερες  πολιτικές και την κυριαρχία των µεγάλων επιχ/σεων και 

πολυεθνικών οµίλων 

Η επιβάρυνση των µικροµεσαίων επιχ/σεων ,µαζί µε την οικονοµική κρίση έχει 

οδηγήσει σε απόγνωση χιλιάδες οικογένειες. 

Η µικρή επιχείρηση ήταν και είναι πιο ευάλωτη σε φορολογικούς 

ελέγχους και αποτελεί τον πιο εύκολο φοροεισπρακτικό στόχο . 

 

Σωρεία νόµων ,αντιφατικές  διατάξεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, ασάφεια, 

περιπτωσιολογία, οδηγούν σε αφάνταστη ταλαιπωρία ,σε παρερµηνείες και σε 

προστριβές µε τις  φορολογικές υπηρεσίες για διευθετήσεις υποθέσεων. 

Εκτός από την υψηλή φορολογία των κερδών στις ατοµικές ,πολύ µικρές και 

οικογενειακές επιχ/σεις και στους επαγγελµατίες, σύµφωνα µε την φορολογική 



κλίµακα όπου ποσόν εισοδήµατος πάνω από 23.400 ευρω φορολογήθηκε µε 45% και 

φέτος 40%,   από το 2002 µέχρι σήµερα οι µικροµεσαίοι επαγγελµατίες, ήρθαν 

αντιµέτωποι µε τον εκβιασµό της περαίωσης των εκκρεµών υποθέσεων παρελθόντων 

ετών, πρώτα για τα έτη οικον. έτη 1993-1998,που παρά την φορολόγηση τους αυτά τα 

έτη µε τα αντικειµενικά , κλήθηκαν και πάλι να πληρώσουν. 

Ακολούθησε η συνάφεια της τριετίας 1999-2001 και για όσους ξέφυγαν, επανήλθε µε 

την τελευταία περαίωση για τα έτη οικον. έτη 1999-2003, πιάνοντας στην τσιµπίδα 

850.000 µικρές και µεσαίες επιχ/σεις και ελευθερους επαγγελµατίες που µε τον 

εκβιασµό του ελέγχου, έσπευσαν να πληρώσουν και πάλι . 

Και σαν να µην έφταναν αυτά, εφέτος, µε την υποβολή της φορολογικής δήλωσης οικ. 

έτους 2005 οι φορολογούµενοι, κλήθηκαν να περαιώσουν και τά έτη 2004 και 2005. 

Το νέο αυτό σύστηµα αυτόµατης περαίωσης είναι πλέον ετήσιο, και οδηγεί στην 

κατάργηση κάθε έννοιας φορολογικής δικαιοσύνης και αντικειµενικότητας. 

Η αδυναµία του κράτους να εφαρµόσει ένα αξιόπιστο και κοινωνικά δίκαιο 

φορολογικό σύστηµα ελέγχου, έχει γίνει πλέον καθεστώς, πριν την παραγραφή των 

χρήσεων να «περαιώνει»τις ανέλεγκτες χρήσεις για να µαζέψει ζεστό χρήµα ,βάζοντας 

στο ίδιο τσουβάλι δικαίους και αδίκους και ανεξάρτητα από τους φόρους που έχουν 

ήδη πληρώσει. 

Έτσι,  ο φορολογικός νόµος, που προβλέπει ότι οι τακτικοί έλεγχοι στις επιχ/σεις 

γίνονται, πέρα από περιπτώσεις όπως παραβάσεις, πλαστα στοιχεία κλπ, 

δειγµατοληπτικά ,µε την µέθοδο των περαιώσεων αντιµετωπίζονται  όλοι σαν 

φοροφυγάδες. 

Η υπαγωγή στην περαίωση είναι θεωρητικά «προαιρετική»αλλά όσοι δεν 

«συµµορφώνονται « θα κληθούν από την Εφορία για έλεγχο, και όπως είναι φυσικό 

κανένας έλεγχος δεν θα βάλει την σφραγίδα της ειλικρίνειας στις υποθέσεις του 

φορολογούµενου ακόµη και αν δεν υπάρχουν παραβάσεις. 

Με τις περαιώσεις και την φορολόγηση των ΜΜΕ µε πλασµατικά έσοδα, δεν 

αναγνωρίζονται χαµηλότερα κέρδη ή και ζηµίες που πολλές µικρές επιχειρήσεις 

δείχνουν στα βιβλία τους συνέπεια της οικονοµικής κρίσης και της αύξησης του 

λειτουργικού κόστους (καύσιµα, ενοίκια κλπ) 

 

Οι αλλαγές που πρόκειται να προκύψουν µε την  αναθεώρηση των µοναδικών 

συντελεστών καθαρού κέρδους (ΜΣΚΚ) προς τα πάνω, προµηνύουν νέα φορολογικά 

βάρη στις µικρές και µεσαίες επιχ/σεις  µε ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 300.000 

ευρώ, όπως ισχύει σήµερα ,χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόµενο αύξησης του ορίου 

αυτού για να περιλάβει περισσότερους φορολογούµενους, που θα καλούνται να κάνουν 

«αυτοέλεγχο» δηλαδή περαίωση  σε ετήσια βάση. 

Με τη δήλωση εποµένως του οικ. έτους  2006 θα υπολογιστεί και πάλι εξωλογιστικά 

τζίρος και ΦΠΑ ,µε την εφαρµογή του ΜΣΚΚ του επιχειρηµατικού κλάδου της 

επιχ/σης  ,προκειµένου το κράτος να εισπράξει εύκολα και γρήγορα έσοδα  παρέχοντας 

στον εγκλωβισµένο στο δυσνόητο ,πολύπλοκο και εκβιαστικό φορολογικό σύστηµα, 

επιχειρηµατία «Πιστοποιητικό Φορολογικής Νοµιµοφροσύνης». 

Οσον αφορά την φορολογική κλίµακα στις ατοµικές επιχ/σεις παραµένουν οι υψηλοί 

συντελεστές  ,και η πολύ µικρή η αύξηση του αφορολόγητου ποσού  στην πράξη 

καταργείται. 

Η µείωση του συντελεστή φορολογίας των ΟΕ και ΕΕ από 25% σε 20% σε 4 χρόνια 

απέχει πολύ από τις απαιτήσεις των ΜΜΕ  για άµεση εφαρµογή του. Αντίθετα για τις 

µεγάλες επιχ/σεις το κράτος ήταν άκρως γενναιόδωρο µειώνοντας 10 µονάδες τον 

συντελεστή φορολογίας 

Θεωρούµε  ότι είναι απαραίτητη η µεταρρύθµιση του φορολογικού 



συστήµατος, µε στόχους την δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών 

βαρών σύµφωνα µε την φοροδοτική ικανότητα του πολίτη. 

∆ηµιουργία νέου απλοποιηµένου νοµικού πλαισίου, δραστική µείωση της 

γραφειοκρατίας  και των διαδικασιών συναλλαγής µε την Εφορία.  ). 

Σταθερότητα νόµων και διατάξεων και  αποφυγή επιβολής έκτακτων φορολογιών.. 

Για τις ΜΜΕ ατοµικές επιχ/σεις  αύξηση του  ελάχιστου αφορολόγητου 

στο όριο της φτώχειας ,τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας, καθιέρωση νέων 

ενδιάµεσων φορολογικών συντελεστών. 

Κατάργηση των ειδικών τρόπων φορολόγησης ,Λογιστικός προσδιορισµός του 

φορολογητέου εισοδήµατος µε βάση τα τηρούµενα βιβλία. 

Αναµόρφωση ελέγχου µε την δηµιουργία αξιόπιστου φορο-ελεγκτικού 

µηχανισµού. Ένταξη της παραοικονοµίας στη νόµιµη οικονοµία 

Επανεξέταση των φορο-απαλλαγών και των φορολογικών κινήτρων του 

µεγάλου κεφαλαίου. 

 


