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Ο Βαρβαρέσος ξανά
• ¨Αυτό που είναι λάθος στο ελληνικό φορολογικό σύστημα
είναι η άδικη κατανομή των φόρων. Περίπου το 80% των
εσόδων της κυβέρνησης προέρχονται απλό την έμμεση
φορολογία, και αυτό βαραίνει δυσανάλογα τις χαμηλές
εισοδηματικές ομάδες.¨
• ¨Αυτοί που αντιτίθενται στην αλλαγή του φορολογικού
συστήματος¨, επικαλούνται τις δυσκολίες του εγχειρήματος,
ότι δηλαδή, ¨το ισχύον σύστημα φορολόγησης των
εισοδημάτων είναι αναχρονιστικό, μόνο που η αλλαγή του
απαιτεί χρόνος.¨

Ο Βαρβαρέσος επίκαιρος
• Οτι ¨οι φοροεισπρακτικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν
ικανοποιητικά και θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν, μόνο
που και αυτό απαιτεί χρόνο¨
• Οτι ¨η Ελλάδα είναι μια χώρα μικροεισοδηματιών και
ατομικών επιχειρήσεων, όπου ο υπολογισμός και η
συλλογή φόρων είναι πιο δύσκολη και δαπανηρή από
ότι στις πλουσιότερες χώρες¨
• Και τέλος ότι ¨οι έλληνες έχουν εθισθεί σήμερα στη
φοροδιαφυγή

Ο Βαρβαρέσος από το μέλλον
• ¨Το ζήτημα είναι πώς θα δημιουργήσουμε μία ατμόσφαιρα
στην οποία η σημασία ενός τέτοιου σκοπού θα αναγνωριστεί
επαρκώς και στην οποία οι απολαβές της κοινωνίας δεν θα
πάνε στους ´εξυπνάκηδες´, μα σε αυτούς που τηρούν
πίστευα το καθήκον τους. Αυτοί που διακηρύσουν ότι η
Ελλάδα δεν είναι σε θέση να οργανώσει μία αποτελεσματική
μηχανή συγκέντρωσης φόρων, όχι μόνο εχ´ουν υποτιμήσει
τον ελληνικό λαό, αλλά επίσης μέσω της έλλειψης
εμπιστοσύνης στην ικανότητα μας να αντιμετωπίσουμε τα
προβλήματα μας ως πολιτισμένη κοινωνία, έχουν συμβάλλει
τα μέγιστα στην δημιουργία της υπάρχουσας κατάστασης.¨

Το ελληνικό φορολογικό σύστημα
είναι ευρωπαϊκό
• Από τη δεκαετία του 1930 μέχρι σήμερα οι αλλαγές είναι
εναρμονισμένες με το ευρωπαϊκό.
• Στηρίζεται στις τρεις βασικές πηγές - άμεσων
(προσώπων και επιχειρήσεων) και έμμεσων φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών.
• Υπάρχει χρονική υστέρηση, αλλά κυρίως στη δομή του
κράτους, από το μικρό στο ευρωπαϊκό κράτος. 19441974 (οι δημόσιες δαπάνες στο 25% του ΑΕΠ) και 19741989 (στο 45% του ΑΕΠ).

Η ελληνική ιδιαιτερότητα
• Αντί για καθολικό, κατακερματισμένο, σε μεγάλους και
μικρούς
• Αντί για άμεσο, επιρρεπές στην έμμεση φορολογία
• Αντί για στήριξη της νομιμότητας, διαρκής
απονομιμοποίηση και εξαγορά της παρανομίας.
• Αντί για απλοποίηση, όλο και πιο πολυσύνθετο
• Ενα διαρκές φάσμα φοροασυλίας με πληθώρα
ευρηματικών παραθύρων
• Αντί για σταθερότητα διαρκείς αλλαγές
• Αντί για αξιόπιστες φορολογικές αρχές, διαρκείς
ανακατατάξεις και παρεμβάσεις.

Τι να κάνουμε
• Εκμηδενισμός και νέα αρχή
• Ενιαίος καθολικός φόρος εισοδήματος ανεξαρτήτως
πηγής
• Ενιαίος καθολικός φόρος επιχειρήσεων ανεξαρτήτως
κλάδου ή τύπου επιχειρήσεων με ενιαία επενδυτικά
κίνητρα
• Ολοι οι συντελεστές στον ευρωπαϊκό μέσο όρο
• Κανονική εφαρμογή του ΦΠΑ από την αρχική πηγή
• Αυτοματισμοί και πολύ μικρός δειγματολειπτικός
έλεγχος

Διαφάνεια παντού
• Κατάργηση των περίπλοκων δικαστικών διαδικασιών,
υπέρ της άμεσης διαιτησίας
• Περουσιολόγιο και κατάργηση τραπεζικού απορρήτου
• Κοινοποίηση εισοδήματος που προέρχεται από το
εξωτερικό
• Αξιοποίηση των κεντρικών φορολογικών αρχείων, πληροφοριακών συστημάτων, για αντικειμενοποίηση
του φορολογικού έργου και ελαχιστοποίηση της άμεσης
συναλλαγής εφοριών και συναλλασομμένων
• Πλήρης επαναθέωρηση του συμψηφισμού ΦΠΑ

Εξιδεικευμένοι εθνικοί θεσμοί.
• Νέο ΣΔΟΕ εξειδικευμένο αποκλειστικά στα περίπλοκα
φορολογικά θέματα (ενδοεταιρικές συναλλαγές,
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και έλεγχος
πληροφορίων, μονοπωλιακές πρακτικές, λαθρεμπόριο
καυσίμων, κ.ο.κ.)
• Εξειδικευμένοι φορολογικοί θεσμοί για υπηρεσίες με
εκτεταμένη φοροδιαφυγή (τουρισμός, υγεία, οικοδομή)

