ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Φορολογική αφαίμαξη χωρίς ανάπτυξη, ή,
λιγότεροι φόροι για ανάπτυξη;

Στέλιος Πέτσας
Διευθυντής Γραφείου Προέδρου Νέας Δημοκρατίας



Η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους οριακούς φορολογικούς
συντελεστές στην ΕΕ & ΟΟΣΑ (45% +10% εισφορά αλληλεγγύης
για τα φυσικά πρόσωπα, 29% για τα νομικά πρόσωπα)



Σε συνδυασμό με τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές,
αποτρέπει την εργασία, ενθαρρύνει την παραοικονομία, τη
φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή.

mailto:http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/51571/Weekly_1
1_10_2018.pdf?subject=Μελέτη ΣΕΒ

ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΑ
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ …
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… ΕΝΩ ΟΙ ΥΨΗΛΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΕΝ «ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ» ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΑΕΠ 2018:
- πρόβλεψη ΜΠΔΣ 2015-2018 (Μάϊος 2014):

217 δις €

- πρόβλεψη ΜΠΔΣ 2019-2022 (Ιούνιος 2018): 183 δις €

------------34 δις € χαμένα


Αν το ΑΕΠ το 2018 ήταν 34 δις € υψηλότερο θα είχαν, αυτόματα,
δημιουργηθεί περίπου 15 δις € παραπάνω φορολογικά έσοδα



Δεν θα χρειαζόταν να ληφθεί ούτε ένα ευρώ από τα 14,5 δις €
μέτρα που ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση

ΜΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 2%
ΟΙ ΥΨΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
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Δεν μπορεί να περιμένουμε εξωγενώς την ανάπτυξη να έρθει γιατί
θα αργήσει στο ραντεβού …



Αντίθετα, πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ισχυρή,
αυτοτροφοδοτούμενη, ανάπτυξη με:
- αποκατάσταση εμπιστοσύνης
- ρευστότητα
- μείωση φόρων και εισφορών & συμμάζεμα στο Κράτος
- Μεταρρυθμίσεις & Επενδύσεις

ΑΝ ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΛΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΟ
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ
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Μια τολμηρή αλλαγή του μείγματος πολιτικής με μείωση των φόρων και των εισφορών περιλαμβάνει τα εξής:


Φόρος στις επιχειρήσεις στο 20%, από 29% σήμερα.



Φόρος μερισμάτων στο 5%, από 15% σήμερα.



Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%.



Κατάργηση του φόρου στο κρασί.



Αύξηση του ορίου υπαγωγής ΦΠΑ στις €25.000, από €10.000 σήμερα.



Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα 9%, από 22% σήμερα.



Καθιέρωση νέας, προοδευτικής, φορολογικής κλίμακας με ανώτατο φορολογικό συντελεστή πολύ χαμηλότερο από τον
σημερινό που φτάνει το 55% (45% + 10% εισφορά αλληλεγγύης), με σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.



Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης στο 15%, από 20% σήμερα, σταδιακά στο βάθος της τετραετίας.



Μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση δύο συντελεστών 11% και 22%, από 13% και 24% σήμερα. Ειδικά για το τουριστικό πακέτο
(κατάλυμα και εστίαση) στόχος είναι να πάει στο 11%, με άμεση προτεραιότητα την ενιαία αντιμετώπιση με μείωση του
ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% (όπως ισχύει στα ξενοδοχεία), από 24% σήμερα.



Κατάργηση του φόρου διαμονής στα ξενοδοχεία και στα καταλύματα που ισχύει από φέτος.



Διαμόρφωση φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις, όπως οι υπεραποσβέσεις, ο διπλασιασμός της περιόδου
συμψηφισμού ζημιών με κέρδη, η αποσαφήνιση φορολογικής κατοικίας και η ενίσχυση του προγράμματος golden
visa/non-dom για την προσέλκυση κεφαλαίων και αλλοδαπών επενδυτών. Και όλα αυτά με ενίσχυση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών, καθιέρωση της 5ετούς παραγραφής φορολογικών υποθέσεων, προτεραιοποίηση των φορολογικών
ελέγχων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και χρήση των εκτεταμένων διασταυρώσεων που μας επιτρέπουν οι
σύγχρονες τεχνολογίες (big data analytics)

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ
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Πηγές κάλυψης του κόστους – 6 δις € σε βάθος τετραετίας - της αλλαγής του μείγματος πολιτικής.


1ον. Ο περιορισμός των κρατικών δαπανών χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών που φτάνει περίπου τα 2 δις ευρώ την επόμενη διετία. Αυτό θα στηρίζεται, κυρίως, στην
αξιολόγηση των δαπανών στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης (spending reviews), στη βελτίωση των
αποτελεσμάτων και τη δημοσιονομική πειθαρχία στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στην
αυστηρότερη αναλογία προσλήψεων/αποχωρήσεων στο Δημόσιο (1/5), στην ενδυνάμωση της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην ενίσχυση των ΣΔΙΤ.



2ον. Η επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών, θα διευρύνει τη φορολογική βάση, θα
αυξήσει τα δημόσια έσοδα και θα δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη
του ΙΟΒΕ, εάν η Ελλάδα έφτανε, το 2017, το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα
ετήσια έσοδα από ΦΠΑ θα ήταν υψηλότερα κατά 21% (3,3 δις €).



3ον. Οι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές βελτιώνουν τη φορολογική συμμόρφωση και μειώνουν
τα κίνητρα για φοροδιαφυγή, όπως αποδεικνύει και η μελέτη της Κομισιόν για το «κενό ΦΠΑ» το οποίο
διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο σημείο το 2014, όταν μειώθηκαν από την προηγούμενη Κυβέρνηση
συγκεκριμένοι φόροι, όπως ο ΦΠΑ στην εστίαση.



4ον. Η υψηλότερη ανάπτυξη, θα αποφέρει περισσότερα δημόσια έσοδα, που θα δημιουργήσουν
επιπλέον δημοσιονομικό χώρο. Από κάθε 1 ευρώ επιπλέον ΑΕΠ περίπου τα 50 λεπτά επιστρέφουν
μέσω φόρων και εισφορών στο δημόσιο ταμείο.



5ον. Η κατάργηση της κυβερνητικής πολιτικής των «υπερπλεονασμάτων». Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει
να παράγονται υπερπλεονάσματα ύψους 3,5 δις ευρώ μέχρι το 2022 όπως προβλέπεται στο ΜΠΔΣ
2019-2022 (Πίνακας Γ) τα οποία προέρχονται από την υπερφορολόγηση των πολλών για να μοιράζει
η κυβέρνηση κρατικοδίαιτη επαιτεία σε όσους θεωρεί κομματικούς πελάτες.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ;
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ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΦΟΡΟΙ=ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Η Ελλάδα συνιστά σήμερα μια – μοναδική ίσως στα παγκόσμια
χρονικά – περίπτωση, καθώς ταυτόχρονα δεν διαθέτει:
- εθνική, ανεξάρτητη, νομισματική και συναλλαγματική πολιτική
- ανεξάρτητο και εύρωστο τραπεζικό σύστημα
- ελευθερία στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής



Έχει όμως φθηνά περιουσιακά στοιχεία και πλέον ανταγωνιστικό
μισθολογικό κόστος, ενώ εξακολουθεί να είναι μια αναπτυγμένη
οικονομία, μέλος της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, με επενδυτικές ευκαιρίες



Στο τέλος του δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, είναι στο χέρι μας αν
θα υλοποιήσουμε άλλο έναν άθλο, ανάλογο με εκείνους του Ηρακλή,
ή αν θα παγιδευτούμε σε ένα αέναο déjà vu, ανάλογο του μαρτυρίου
του Σίσυφου.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
ΠΡΟΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
@SteliosPetsas

