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Υπόµνηµα του ΣΕΒ στη Βουλή για τα νέα φορολογικά µέτρα και τις διατάξεις του 
νοµοσχεδίου του ΥΠΟΙΟ, 3 Σεπτεµβρίου 2008 

1. ∆ιατήρηση της όποιας ανταγωνιστικότητας έχει αποκτήσει το 
ελληνικό φορολογικό περιβάλλον σε σχέση µε τους ευρωπαίους 
εταίρους µας τα τελευταία χρόνια.   

2. ∆ιασφάλιση σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου (δηλαδή όχι 
άµεση επιβολή µέτρων που επηρεάζουν επενδυτικές αποφάσεις 
για τις οποίες έχει γίνει µακροπρόθεσµος σχεδιασµός).  

3. Έκτακτες ανάγκες πρέπει να καλύπτονται µε έκτακτα µέτρα – για το 
σκοπό αυτό τυχόν νέοι φόροι που ξεφεύγουν από τις παραπάνω 
δύο κατευθύνσεις, πρέπει να είναι εµφανές ότι επιβάλλονται 
πρόσκαιρα. 

 

 
 

 
Τις παρατηρήσεις του για τα νέα φορολογικά µέτρα και 
γενικότερα επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού 
προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα 
φορολογικής  δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», στο πλαίσιο 
συζήτησης στην αρµόδια επιτροπή της βουλής, υπέβαλε την 
Τετάρτη, (3.9.2008) ο ΣΕΒ.  
 
Στη γενική του τοποθέτηση ο ΣΕΒ σηµειώνει ότι ουσιαστική και 
διατηρήσιµη εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών µπορεί να 
γίνει µόνον όταν η έµφαση δοθεί στη µείωση του απόλυτου 
ύψους των κρατικών δαπανών και στην αύξηση της 
αποτελεσµατικότητάς τους.  Παράλληλα, στο σκέλος των 

εσόδων πρώτιστο µέληµα πρέπει να είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης µέσα από την καταπολέµηση 
της φοροδιαφυγής. Με την έννοια αυτή το νοµοσχέδιο περιέχει µια σειρά από θετικές παρεµβάσεις που 
αφορούν στους Ειδικούς Λογαριασµούς, στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και στις ∆ΕΚΟ. 
 
Σχετικά µε τα θέµατα φορολογικής πολιτικής που θίγει το νοµοσχέδιο ο ΣΕΒ σηµειώνει ότι εάν για τον σκοπό 
της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης τα µέτρα µείωσης των δαπανών και διεύρυνσης της φορολογικής βάσης δεν 
επαρκούν για να αντιµετωπιστεί η κρίση και απαιτείται επέµβαση στο φορολογικό σύστηµα, τότε κατά την 
άποψή µας πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω αρχές: 
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Φορολόγηση Μερισµάτων Ελληνικών Α.Ε.  
 
Ειδικότερα στο θέµα της φορολόγησης των µερισµάτων ο ΣΕΒ εντοπίζει αδυναµίες που αφορούν: α) στην 
περιορισµένη αποτελεσµατικότητα του µέτρου, δηλαδή στα περιορισµένα αναµενόµενα έσοδα, καθώς βάσει 
της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας δεν µπορεί να επιβληθεί φόρος µερισµάτων στις αλλοδαπές µητρικές ελληνικών 
εταιρειών –ως εκ τούτου οι θυγατρικές επιχειρήσεις πολυεθνικών οµίλων δε θα υπάγονται στον φόρο και  β) 
στον αντί-αναπτυξιακό του χαρακτήρα, δηλαδή στη δηµιουργία αντί-αναπτυξιακού κλίµατος καθώς, αυξάνεται 
ο φόρος των επιχειρήσεων  και ενισχύεται η αστάθεια και πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήµατος και οι 
από αυτά προερχόµενες συνέπειες, περιορίζοντας τη φορολογική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας 
και ιδιαίτερα έναντι των γειτονικών χωρών.  
 
Το σύστηµα φορολόγησης εταιρικών κερδών µετά τον ν. 2065/92, µε εξάντληση της φορολογίας σε επίπεδο 
της εταιρείας, αποτελεί το µοναδικό ίσως σταθερό φορολογικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις και η οποιαδήποτε 
µεταβολή του θέτει σε ουσιαστικό κίνδυνο τη  βιωσιµότητά του στο µέλλον. Επίσης η επιβολή πρόσθετου 
φόρου ουσιαστικά επαναφέρει  υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές στα κέρδη των Α.Ε. γεγονός το οποίο 
θα δράσει αποτρεπτικά στις επενδύσεις. Η πρόβλεψη για µελλοντική µείωση των συντελεστών δεν αµβλύνει 
τις άµεσες επιπτώσεις από το νέο αυτό πλήγµα. 

 
Φόρος Υπεραξίας 
 
Για την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή του Φόρου Υπεραξίας από τον ΣΕΒ προτείνεται να υπάρχει 
απαλλαγή φόρου υπεραξίας µέχρι ενός ορισµένου ποσού και  για χρόνο διακράτησης άνω των δύο ετών 
καθώς και να  συνυπολογίζονται οι ζηµιές (υποαξίες) που προκαλούνται. 
 
Φορολόγηση - STOCK OPTIONS 
 
Επίσης, για την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή του µέτρου της Φορολόγησης των ∆ικαιωµάτων 
Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών (stock options) προτείνεται να  φορολογείται η πραγµατική ωφέλεια που 
αποκοµίζει ο εργαζόµενος, ενώ προτείνεται να µην φορολογούνται αναδροµικά προγράµµατα διάθεσης 
µετοχών ακόµα και πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του µέτρου (1/1/2008).  
 
Ακόµη επισηµαίνεται ότι στο νοµοσχέδιο δεν περιλαµβάνεται καµία πρόβλεψη για την απόδοση των εσόδων 
από τον φόρο υπεραξίας και τον φόρο των stock options, στο Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 
ανακούφιση των οικονοµικά ασθενέστερων, όπως είχε προτείνει εξ’ αρχής.  
 
Ρύθµιση Ληξιπρόθεσµων Οφειλών -  Περαίωση Εκκρεµών Φορολογικών Υποθέσεων 
 
Ο ΣΕΒ αντιτίθεται γενικά σε επανάληψη πρακτικών που αναφέρονται σε ρυθµίσεις εκκρεµών φορολογικών 
υποθέσεων ή ρυθµίσεις τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων χρεών, οι οποίες ευνοούν τους ασυνεπείς 
φορολογούµενους και επιβεβαιώνουν την αδυναµία των φορολογικών αρχών να εφαρµόζουν την κείµενη 
νοµοθεσία 
 
Κατάργηση αφορολογήτου ορίου 
 
Τέλος, ο ΣΕΒ για το µέτρο της κατάργησης αφορολογήτου ορίου για φυσικά Πρόσωπα µη µισθωτούς-
συνταξιούχους σηµειώνει ότι κρίνεται ανεπαρκές για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία πρέπει να 
αντιµετωπιστεί µε µέτρα που καταπολεµούν τη µη δήλωση των σχετικών εισοδηµάτων.   
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
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Άρθρο του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ, Θεόδωρου Φέσσα για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών στην Ευρυζωνικότητα, στην εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2 Σεπτεµβρίου 2008 

Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΒ, ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στην εφηµερίδα 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 31 Αυγούστου 2008 

 
 

 
 
«Το έλλειµµα του ισοζυγίου πληρωµών αντανακλά όχι απλά 
τη χαµηλή ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας, αλλά 
αποτυπώνει το εξαιρετικά χαµηλό ύψος της αποταµίευσης 
στη χώρα µας και το υψηλό δηµοσιονοµικό έλλειµµα.  Είναι 
απόλυτα σαφές ότι το σηµερινό µοντέλο ανάπτυξης, που 
στηρίχτηκε στην εσωτερική ζήτηση, στην πιστωτική επέκταση 
και στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, έχει φτάσει στα όριά του.  
Πρέπει να αλλάξει. Αλλιώς, παραµονεύει η εθνική 
υπερχρέωση και η κοινωνική ανέχεια.  Η αποφασιστική 
στροφή προς την εξωστρέφεια – δηλαδή τις εξαγωγές – την 
αποταµίευση και την αναδιάταξη των κρατικών δαπανών 
είναι µονόδροµος.  Απαραίτητη προϋπόθεση, εξάλλου, για 
την αλλαγή του µοντέλου ανάπτυξης είναι και η αλλαγή των 
θεσµών. Το σηµαντικότερο, όµως, είναι να αφήσουµε 
ελεύθερο πεδίο ανάπτυξης στις δηµιουργικές δυνάµεις της 

κοινωνίας µας, που σήµερα βρίσκουν παντού µπροστά τους αναχρονιστικούς κρατικούς φραγµούς». 
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 

 
 

«Ο ΣΕΒ στηρίζει οποιαδήποτε πρωτοβουλία συµβάλει στην ανάπτυξη της χώρας µας 
και στο µετασχηµατισµό της σε «κοινωνία της γνώσης», που δηµιουργεί θέσεις εργασίας 
υψηλών προδιαγραφών και µεγάλης προστιθέµενης αξίας. Συνεπώς ο ΣΕΒ 
αντιµετωπίζει θετικά τα σχέδια της πολιτείας που στοχεύουν στην ανάπτυξη των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε επενδύσεις στην Ευρυζωνικότητα. Η κυβέρνηση εξετάζει 
το ενδεχόµενο να συν-χρηµατοδοτήσει την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών για 
πρόσβαση στο σπίτι (Fiber To The Home-FTTH) που θα αναλάβουν να κατασκευάσουν 
και να διαχειρισθούν ιδιώτες επενδυτές. Η οπτική ίνα µπορεί να υποστηρίξει 
αποτελεσµατικά όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν κατά την 
επόµενη εικοσαετία κι έτσι η έγκαιρη εγκατάσταση ενός δικτύου FTTH θα προσφέρει στη 
χώρα µας σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα». 
 

 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
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Απόσπασµα της συνέντευξης του Προέδρου του ΣΕΒ, ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στον Ρ/Σ 
Alpha 9.89, στον δηµοσιογράφο Μπάµπη Παπαπαναγιώτου, 27 Αυγούστου 2008 

Τοποθέτηση του ΣΕΒ για το νέο Νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας  & Οικονοµικών, 
27 Αυγούστου 2008 

Ο ΣΕΒ θεωρεί, ωστόσο, ιδιαίτερα ατυχή την απόφαση για την 
επιβολή πρόσθετης φορολογίας στα µερίσµατα, σε συνδυασµό 
µάλιστα µε την αύξηση της προκαταβολής του φόρου. Είναι ένα 
µέτρο που διασαλεύει τη σταθερότητα του φορολογικού 
συστήµατος, πλήττει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θίγει 
την επιχειρηµατικότητα, που σήµερα αποτελεί τον κύριο µοχλό 
ανάπτυξης και απασχόλησης. 

 
 

Τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών σχετικά µε το νέο νοµοσχέδιο: «Ενίσχυση της 
διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµόσιων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης 
και άλλες διατάξεις», σχολίασε ο ΣΕΒ εκδίδοντας την ακόλουθη ανακοίνωση (27.8.08): 
 
«Είναι λυπηρό ότι για µια ακόµη φορά οι κοινωνικοί εταίροι βρίσκονται προ τετελεσµένων µε την ανακοίνωση 
του νέου νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών, για το οποίο η κυβέρνηση δεν 
διαβουλεύτηκε ουσιαστικά µε τους άµεσα ενδιαφερόµενους και θιγόµενους. Οι εξαγγελίες του Υπουργού 
Οικονοµίας & Οικονοµικών περιλαµβάνουν δύο θετικά στοιχεία: 
 
1. ∆εν θίγονται οι µισθωτοί και συνταξιούχοι. 
2. Θέτουν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας στα δηµόσια οικονοµικά και την περιστολή της  
   κρατικής σπατάλης. 
 
Βασική προϋπόθεση βέβαια για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι τα µέτρα να εφαρµοστούν στην πράξη 
και να µην ισχύσουν µόνο στα λόγια. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δέσµευση για τη µελλοντική µείωση των συντελεστών δεν αµβλύνει τις άµεσες επιπτώσεις από το νέο αυτό 
πλήγµα στις επιχειρήσεις». 
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 

 
«Η δική µας θέση ήταν ότι αυτή η διεθνής κρίση αναδεικνύει τα δικά µας συσσωρεµένα προβλήµατα. 
Υπάρχουν πολλά πράγµατα που δεν έχουµε κάνει ενώ τα έχουµε αναγγείλει, ενώ έχουµε αναγνωρίσει τη 
χρησιµότητα κάποιων αποφάσεων και τις έχουµε αναβάλλει για διάφορους λόγους για δεκαετίες. Όταν υπάρχει 
µια διεθνής κρίση  αυτά τα προβλήµατα αναδεικνύονται ακόµα περισσότερο. Αυτό δε σηµαίνει ότι όταν φύγει η 
διεθνής κρίση, όλα θα πάνε καλύτερα. Είναι µια ευκαιρία να πάρουµε εκείνες τις αποφάσεις που χρειάζεται για 
να βάλουµε γερές βάσεις. Στις σύγχρονες οικονοµίες οι επιχειρήσεις δεν είναι µια κάστα που έχει δικά της 
συµφέροντα. Είναι η παραγωγική δύναµη της οικονοµίας, άρα είναι αποδεκτό στις σύγχρονες οικονοµίες ότι 
από εκεί προέρχεται η ανάπτυξη και οι νέες δουλειές, άρα είναι για το καλό του κοινωνικού συνόλου όταν 
υπάρχει ανάπτυξη». ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
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Συνάντηση του Προέδρου και µελών της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ µε τον Πρωθυπουργό,  
κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή, 25 Αυγούστου 2008 

«∆εν πρέπει να αντιµετωπίζουµε 
έκτακτες καταστάσεις µε µόνιµους 
φόρους και δεύτερον, στα σύγχρονα 
κράτη οι φόροι είναι χαµηλοί και όλοι  - 
µα όλοι - τους πληρώνουν, κατά το 
µέτρο των δυνατοτήτων τους».  

 
 
 

 
Συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό, κ. Κωνσταντίνο 
Καραµανλή, πραγµατοποίησε τη ∆ευτέρα, (25.8.08), 
αντιπροσωπεία της διοίκησης του ΣΕΒ, µε 
επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη 
∆ασκαλόπουλο.   
 
Σε δηλώσεις του µετά την ολοκλήρωση της 
συνάντησης ο Πρόεδρος του ΣΕΒ απαντώντας 
σχετικά µε την προοπτική νέων φόρων σηµείωσε 
χαρακτηριστικά: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη συνάντηση αυτή στην οποία συµµετείχαν επίσης οι Αντιπρόεδροι του ΣΕΒ,  κκ.: Νίκος Καραµούζης, 
Θεόδωρος Φέσσας και Βασίλης Σπηλιόπουλος, καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας κ. Αναστάσιος 
Καλλιτσάντσης,  η αντιπροσωπεία του ΣΕΒ ανέπτυξε µε ειλικρίνεια και αίσθηµα ευθύνης στον Πρωθυπουργό 
τις θέσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε τη σηµερινή, δύσκολη και δύστοκη συγκυρία και τις προτάσεις του για την 
έξοδο από την κρίση.  
 
Ειδικότερα η διοίκηση του ΣΕΒ υπέβαλε προς τον Πρωθυπουργό το ακόλουθο Υπόµνηµα:  

 
 «Εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα σοβούσε µία νοµοτελειακή 
οικονοµική και κοινωνική κρίση.  Η παγκόσµια κρίση επιτάχυνε την 
έλευση της ελληνικής, φέρνοντας στο προσκήνιο όλα εκείνα τα 
διαρθρωτικά προβλήµατα που ναρκοθετούν την ανάπτυξη, την 
κοινωνική συνοχή και το ίδιο το µέλλον της χώρας.  Η διεθνής 
ανάκαµψη – όταν και όπως έρθει – δεν θα σηµάνει και την έξοδο 
από τα δικά µας αδιέξοδα.  Η αποφασιστική, άµεση και τολµηρή 
επίλυση των δικών µας συσσωρευµένων προβληµάτων είναι 
µονόδροµος. 
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Newsletter Νο. 5 
Παρασκευή, 5 Σεπτεµβρίου 2008 

Σ’ ένα ευρύτερο και πιο µακροπρόθεσµο επίπεδο,  
ο ΣΕΒ πιστεύει ότι – σήµερα περισσότερο παρά ποτέ 
– αντιµέτωπη µε µία νέα διεθνή πραγµατικότητα, η 
χώρα µας χρειάζεται ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης 
βασισµένο σε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο σύγχρονων 
προδιαγραφών.  
 
Η διαµόρφωση ενός τέτοιου πλαισίου είναι το 
µεγάλο στοίχηµα ευθύνης που οι καιροί βάζουν µε 
όλες τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας –όπως και µε 
όλους τους κοινωνικούς εταίρους.» 
 

 
 
 
Η σηµερινή κρίση, όµως, µας προσφέρει µία µοναδική – και ίσως την ύστατη – ευκαιρία να θέσουµε την 
ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο σε νέες, ανθεκτικές και σύγχρονες βάσεις. ∆ιαφορετικά, µας παραµονεύει 
το φάσµα της διεθνούς υποβάθµισης της χώρας και της ανέχειας ευρέων κοινωνικών στρωµάτων. 
 
Η επιχειρηµατική τάξη, µε συναίσθηση των ευθυνών της ως βασικού µοχλού της εθνικής ανάπτυξης, δεν 
διεκδικεί προνόµια ούτε άλλα κίνητρα, πέρα από τη διαµόρφωση ενός ελεύθερου ορίζοντα υγιούς 
επιχειρηµατικής δράσης. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ προτείνει σε επίπεδο άµεσης εφαρµογής – αλλά µε µακροπρόθεσµη στόχευση, το 
ακόλουθο τρίπτυχο παρεµβάσεων στην οικονοµία: 
 
• Νοικοκύρεµα και αναδιανοµή των κρατικών δαπανών 

(ενδεικτικά: εξορθολογισµός των αµυντικών δαπανών, επανεξέταση της σκοπιµότητας και εκ νέου 
ιεράρχηση των δηµοσίων επενδύσεων, άµεση και αυστηρή εφαρµογή του νόµου για τις ∆ΕΚΟ και 
επέκτασή του σε όλους τους δηµόσιους οργανισµούς, µείωση του κόστους της διοίκησης, περικοπή των 
καταναλωτικών δαπανών, ένταξη όλων των ειδικών λογαριασµών στον Προϋπολογισµό).  
Θα εξοικονοµηθούν έτσι πόροι για την άµεση ανακούφιση των οικονοµικά ασθενέστερων, που 
πλήττονται σφοδρότερα απ’ όλους από την κρίση. 

• Αποφασιστική ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της προώθησης παραγωγικών επενδύσεων 
      (ενδεικτικά: άµεση και ουσιαστική απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης και    
      λειτουργίας, αντικειµενικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, ενεργός καταπολέµηση της πολυνοµίας µε   
      την κωδικοποίηση των νόµων). 
      Η βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής και της  
      απασχόλησης. 
• Ταχεία ολοκλήρωση της απελευθέρωσης όλων των µεγάλων τοµέων της οικονοµίας, ώστε να 

επιτευχθεί το άνοιγµά τους στον ανταγωνισµό  
      (ενδεικτικά: κατάργηση όσων προστατευτικών νόµων εµποδίζουν την αύξηση του ανταγωνισµού,   
      απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων, περιορισµός των πολυπλόκαµων κρατικών παρεµβάσεων). 

Ορατό όφελος θα είναι η επιτάχυνση του ρυθµού ανάπτυξης και η βελτίωση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της χώρας. 
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