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Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή δεν εκδηλώνονται μόνον στην Ελλάδα.

Οι φορολογικοί παράδεισοι καθώς και ο φορολογικός σχεδιασμός που αποβλέπει
στην εκμετάλλευση/αξιοποίηση των διαφορετικών φορολογικών συντελεστών
αποτέλεσαν εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά στο παρελθόν, είτε από
φυσικά πρόσωπα, είτε από νομικά πρόσωπα για την μείωση ή την αποφυγή της
φορολογίας.



Τα κράτη, καθώς διαπίστωσαν τη συστηματική αποφυγή καταβολής φόρων θέσπισαν κανόνες
δικαίου, οι οποίοι επιβάλλουν την αναγκαστική συμμόρφωση των υπό των δικαιοδοσία των
προσώπων.

QI, FATCA, CRS, καθώς και μια σειρά οδηγιών της Ε.Ε. ή δράσεις του ΟΟΣΑ   (TP, CbCR BEPS,).



Στις περιπτώσεις που οι πολίτες αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν (εκούσια ή ακούσια) στους θεσπισθέντες
φορολογικούς νόμους, επιβάλλονται βάρη και κυρώσεις.

Για το λόγο αυτό απαιτείται :

• Η διοίκηση και

• Οι δικαστές

Να εφαρμόζουν νομοθετικά κείμενα που διακρίνονται για:

• Την απλότητά τους,

• Την σαφήνειά τους,

• Την ελαχιστοποίηση της δυνατότητος διαφορετικής ερμηνείας (από τους φορολογικούς ελεγκτές και τους
φορολογουμένους)

• Να υποστηρίζονται με σύγχρονα τεχνικά μέσα ώστε να ελαχιστοποιείται η ανθρώπινη παρέμβαση.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Επιλογή ενός μοντέλου φορολογίας, το οποίο έχει ήδη υιοθετηθεί και εφαρμοστεί επιτυχώς και αποτελεσματικά σε
ορισμένο κράτος.

2.Μεταφορά γνώσεως και εμπειρίας από στελέχη αυτού του κράτους, ώστε η εφαρμογή του να είναι επιτυχής.

3.Πριν την ψήφιση φορολογικών νόμων, οι οποίοι έχουν ευρύ πεδίο ισχύος, να προηγείται ουσιαστική διαβούλευση
με τους εμπλεκόμενους φορείς, προς το σκοπό αποφυγής άστοχων και μη πρακτικά εφαρμόσιμων διατάξεων.

4.Πριν την εφαρμογή κάθε φορολογικού νόμου να προηγείται επαρκής ενημέρωση, των φορολογούμενων, που
πρόκειται να υποστούν το βάρος ή την κύρωση κατά περίπτωση (αποδοχή δεν απαιτείται).

5.Κατάργηση, ει δυνατόν, οποιασδήποτε προηγουμένης αντίθετης ρυθμίσεως (π.χ. φορολογία χαρτοσήμου),
προκειμένου να μην υπάρχει αμφιβολία για το ποια διάταξη εφαρμόζεται και ρητή πρόβλεψη για τις «ανοιχτές»
υποθέσεις ελέγχων, μη παραγεγραμμένες χρήσεις κλπ

6.Προηγούμενες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε περιβάλλον που δεν αμφισβητείτο η απόκτηση κάποιου
περιουσιακού στοιχείου-από φορολογικής απόψεως- να μην οδηγούν με την εφαρμογή των νέων διατάξεων σε
εκδικητική αναδρομική τιμωρία αυτών που είχαν επωφεληθεί από την έλλειψη κανονιστικού πλαισίου.



ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΕ ΜΙΚΡΟ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ.

ΩΣΤΟΣΟ Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ :

• Να ψηφίζονται απλά και σαφή νομοθετικά κείμενα που για την εφαρμογή τους να μην απαιτείται οπωσδήποτε η έκδοση
ερμηνευτικών εγκυκλίων από το Υπουργείο Οικονομικών,

• Να διακρίνονται για την μακρόχρονη ισχύ τους και τυχόν συμπλήρωση ή διόρθωσή τους να μη γίνεται παρεμπιπτόντως με την
ψήφιση διατάξεων σε άσχετα με τη φορολογία νομοσχέδια,

• Οι κυρώσεις, όπου απαιτείται, να επιβάλλονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και με ομοιόμορφο τρόπο,

• Τα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων (κυρίως των φυσικών προσώπων) να περιέχουν περισσότερες πληροφορίες, ώστε να
προσδιορίζεται επακριβώς η φορολογητέα ύλη και να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μελλοντικών ελέγχων/αμφισβητήσεων (πχ
έντυπα IRS, Inland Revenue, κλπ).

• Η γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής (άρθρο 38 Ν.4174/2013) φοβούμαι ότι θα προκαλέσει σοβαρά ζητήματα κατά το
φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων, διότι επιχειρηματικές επιλογές είναι δυνατόν να αμφισβητηθούν. Η εμπειρία άλλων κρατών,
θα πρέπει να γίνει γνωστή στον επιχειρηματικό κόσμο ώστε να προληφθούν δυσάρεστες επιπτώσεις.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


