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Η φορολογία εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής

Είναι εθνική ανάγκη η κυβέρνηση να προχωρήσει με γοργά βήματα στις παρεμβάσεις εκείνες 
που απαιτούνται έτσι ώστε η χώρα να εξέλθει το συντομότερο δυνατόν από την ύφεση. Απαιτείται 
μεγάλη προσπάθεια, αφετηρία της οποίας πρέπει να είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου για 
το νέο εθνικό φορολογικό σύστημα, ένα φορολογικό σύστημα με πολυετή ορίζοντα με στόχο 
την στήριξη της ανταγωνιστικότητας μέσω της παράλληλης δημιουργίας ενός νέου μοντέλου 
ανάπτυξης. Το φορολογικό σύστημα μπορεί να αποτελέσει το κύριο εργαλείο οικονομικής πολιτικής 
για την ανάταξη της οικονομίας ενισχύοντας την κοινωνική δικαιοσύνη και αποκαθιστώντας την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος.

Σημαντικός στόχος της επιχειρούμενης φορολογικής μεταρρύθμισης με το νέο εθνικό 
φορολογικό σύστημα, πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της χώρας 
μας μέσω της δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών σε όσους αποκτούν εισόδημα από 
πάσης φύσης επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να καταργηθεί η διαφορετική φορολογική μεταχείριση 
που υπάρχει σήμερα μεταξύ υποκείμενων στη φορολογία εισοδήματος οι οποίοι ενώ ασκούν 
την ίδια δραστηριότητα, επειδή διαφοροποιείται η νομική μορφή, έχουν εντελώς διαφορετική 
φορολογική επιβάρυνση με αποτέλεσμα να ενισχύεται η ανισοκατανομή των φορολογικών βαρών. 
Επισημαίνεται δε ότι, οι όποιες αλλαγές πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην 
αποδυναμωθούν τα όποια κίνητρα έχουν απομείνει για την ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής 
και εν δυνάμει επενδυτικής δραστηριότητας. Πέραν των ανωτέρω, η διαφορετική φορολογική 
αντιμετώπιση επιχειρήσεων λόγω της νομικής μορφής τους δεν συμβάλλει στον περιορισμό των 
παρεμβάσεων του φορολογικού συστήματος στην επιλογή της νομικής μορφής επιχείρησης. 

Σύμφωνα με πολλές έρευνες η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα λιγότερο ανταγωνιστικά 
και φιλικά προς τις επιχειρήσεις φορολογικά συστήματα αφ’ ενός μεν λόγω των αδυναμιών 
που παρουσιάζει σε θεσμικό επίπεδο και της γραφειοκρατίας αφ’ ετέρου δε λόγω των υψηλών 
συντελεστών ειδικά στη φορολογία των διανεμομένων κερδών των νομικών προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε. 
κ.λπ.), με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται στα πιο ακριβά και ασύμφορα φορολογικά συστήματα 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υφιστάμενη ασταθής φορολογική πολιτική έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα για το μέλλον και 
στις Ελληνικές αλλά και στις μεγάλες αλλοδαπές επιχειρήσεις που επενδύουν στη χώρα μας μέσω 
θυγατρικών εταιρειών ή/και υποκαταστημάτων, διότι δείχνει να εξαντλείται μόνο και μόνο στη 
φορολογική στοχοποίηση του παραγόμενου κέρδους. 

Η υφιστάμενη φορολογική πολιτική σε ότι αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων λειτουργεί 
αφ’ ενός μεν αποτρεπτικά στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, αφ’ ετέρου δε οδηγεί στη φυγή 
από τη χώρα πολλών, ειδικά πολυεθνικών, επιχειρήσεων οι οποίες στρέφονται στην αναζήτηση πιο 
ελκυστικών φορολογικών συστημάτων θεωρώντας ότι δίδονται καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες 
σε γειτονικές μας χώρες οι οποίες φυσικά αποτελούν για αυτές την εναλλακτική λύση για την 
έναρξη ή/και τη μεταφορά της επιχειρηματικής δράσης. Εξ’ άλλου υπάρχουν πολλά παραδείγματα 
επιχειρήσεων που μετέφεραν την παραγωγική τους δραστηριότητα σε γειτονικές πιο συμφέρουσες 

φορολογικά χώρες με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, την επιδείνωση των δεικτών της ανεργίας.
Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας περιμένει ένα νέο εθνικό φορολογικό σύστημα  το οποίο 

θα δίδει φορολογικά κίνητρα έτσι ώστε βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού να ενισχυθούν ουσιαστικά 
και αναπτυξιακά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικότερα στην περιφέρεια. Κίνητρα για την 
δημιουργία παραγωγικών επενδύσεων, την διασφάλιση των υφιστάμενων και την περαιτέρω αύξηση 
των θέσεων εργασίας κρίνονται ως αυξημένης προτεραιότητας. Είναι γνωστό ότι οι επενδύσεις από 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, λόγω του ύψους τους, υλοποιούνται πολύ πιο γρήγορα και κατά 
συνέπεια τα αναπτυξιακά τους αποτελέσματα γίνονται σύντομα ορατά βοηθώντας στην γρηγορότερη 
ανάκαμψη της οικονομίας.

Με στερεότυπες αντιλήψεις δεν παράγεται ανάπτυξη

Κατά κοινή ομολογία το μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενο μοντέλο ανάπτυξης έχει αποτύχει 
γιατί βασίζεται σε στερεότυπες αντιλήψεις. Οι στερεότυπες αντιλήψεις, σε οικονομικό επίπεδο, 
έχουν επιπτώσεις οι οποίες εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην επιδίωξη ανέφικτων στόχων και 
στην αναζήτηση λύσεων σε λάθος κατεύθυνση με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της οικονομικής 
ανάπτυξης. Όταν κυριαρχούν αυτές οι στερεότυπες αντιλήψεις δεν μπορεί να ληφθεί καμία 
ουσιαστική πρωτοβουλία με συνέπεια να μην εφαρμόζονται μέθοδοι ευέλικτες και προσαρμοζόμενες 
σε νέα δεδομένα, αντίθετα αναπαράγονται στερεότυπα τα οποία με την πάροδο του χρόνου 
μεταλλάσσονται σε άλλα στερεότυπα.

Τα στερεότυπα διέπονται από συντηρητικές θέσεις παρεμποδίζοντας την υιοθέτηση νέων 
τακτικών και καινοτόμων μεθόδων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σχεδιαστεί ένα νέο μοντέλο 
ανάπτυξης. Είναι αυτονόητο ότι, για να υπάρξει έξοδος από την κρίση πρέπει η χώρα να μπει 
σε τροχιά ανάπτυξης, η ανάπτυξη όμως απαιτεί ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στηριζόμενες σε 
καινοτομίες, μεταρρυθμίσεις τις οποίες όμως αντιμάχονται όσοι παραμένουν προσκολλημένοι σε 
στερεότυπα γιατί δυσκολεύονται πολύ να αποδεχτούν το αυτονόητο.

Ακόμα και όταν είχε πλέον διαφανεί η αποτυχία του μοντέλου ανάπτυξης που εφαρμόστηκε όλα 
αυτά τα χρόνια και η κρίση όχι απλά εμφανίστηκε προ των πυλών αλλά αντίθετα εγκαταστάθηκε για 
τα καλά στη χώρα, με τα γνωστά οδυνηρά αποτελέσματα, οι εκάστοτε κυβερνώντες συνέχιζαν να 
στηρίζουν το μοντέλο αυτό. Οι πολιτικοί προσπαθούν να χτίσουν μια εικόνα η οποία θα εξυπηρετεί 
κατά κύριο λόγο την επανεκλογή τους. Μια εικόνα που στηρίζεται στη δημιουργία και άλλων 
στερεοτύπων, με τη μετάθεση κατά κύριο λόγο των ευθυνών είτε σε άλλους πολιτικούς είτε ακόμα 
και σε αυτούς που έχουν υποστεί τα δυσμενή αποτελέσματα των μέχρι σήμερα πρακτικών τους, 
δηλαδή σε όλους τους άλλους πολίτες έτσι ώστε να παρουσιαστούν τελικά σαν οι σωτήρες που με 
το μαγικό ραβδί τους θα δώσουν τη λύση.

Ποια λύση όμως; Όταν δεν αιτιολογείται η μέχρι σήμερα αποτυχία και όταν δεν παρουσιάζεται 
συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης καθίσταται σαφές ότι όσα λέγονται περί ανάπτυξης αποτελούν 
πρόχειρη και επιφανειακή λόγω έλλειψης σχεδίου προσέγγιση.

Η ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε λόγια. Η ανάπτυξη, ειδικά όταν είναι 
προαπαιτούμενο για να εξέλθει η οικονομία από την ύφεση, απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό και 
κατάλληλη επιθετική πολιτική η οποία θα αναδείξει και θα εκμεταλλευθεί προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου όλες τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Για να υπάρξει όμως ο σχεδιασμός 
και η πολιτική χρειάζεται αφ’ ενός μεν η θέληση και αφ’ ετέρου δε η αποφασιστικότητα. Σήμερα η 
θέληση εκφράζεται μόνο με λόγια και η αποφασιστικότητα εξαντλείται σε στερεότυπα «ανάπτυξης» 
τα οποία όχι απλά έχουν αποτύχει αλλά ευθύνονται για τη δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας 
μας.

Η ανάπτυξη απαιτεί ριζοσπαστικές αλλαγές, αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να ξεκινήσουν από 
την ίδια την κοινωνία η οποία με τη σειρά της δυστυχώς βασίζεται σε στερεότυπες αντιλήψεις 
έχοντας απωλέσει αξίες, οράματα και προοπτική. Δυστυχώς τα στερεότυπα αυτά πάνω στα οποία 
έχει χτιστεί η κοινωνία τα έχουμε δημιουργήσει εμείς και έχουμε προσαρμοσθεί σε αυτά, ίσως γιατί 
έτσι μέχρι σήμερα μας βόλευε. Όμως η οικονομική κρίση, πέρα από τα πολλά αλλά όχι αξεπέραστα 
προβλήματα που έχει δημιουργήσει μας δίνει επίσης και τη χρυσή ευκαιρία να απαλλαγούμε από τα 
στερεότυπα του παρελθόντος και να δομήσουμε μια νέα κοινωνία με αξίες, οράματα και προοπτική, 
δηλαδή να μπορέσουμε να ζήσουμε σε μια κοινωνία αξιών η οποία πρέπει και μπορεί να αναδειχθεί 
το μέγιστο αγαθό που μπορούμε να κληρονομήσουμε στις επόμενες γενιές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ο.Φο.Μ.
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Προγραμμα εργαΣιών
16:30 – 17:00 Προσέλευση – εγγραφή

 Προεδρείο
 �Μιχάλης�Μιχαήλ,�Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου Ο.Ε.Ε., 

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.
� �Γιώργος�Κορομηλάς, Πρόεδρος Ι.Ο.Φο.Μ., Οικονομολόγος - Φορολογικός Σύμβουλος 

Επιχειρήσεων - Συγγραφέας.
 �Γιάννης�Φίλος,�Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου 

Πανεπιστημίου.
  Χρήστος�Γιαννόπουλος,�Επίτιμος Πρόεδρος Ι.Ο.Φο.Μ., Επίτιμος Γενικός Διευθυντής 

Φορολογικών Ελέγχων Υπουργείου Οικονομικών, Οικονομολόγος.
  Παναγιώτης�Αβρίθης,�Δικηγόρος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Κω.
 Συντονιστής
  Γιώργος�Κατσάφαρος,�Δημοσιογράφος, Δημοτική Τηλεόραση Κω
 
17:00 – 17:20 Έναρξη εργασιών – Χαιρετισμοί διοργανωτών
 �Μιχάλης�Μιχαήλ,�Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου Ο.Ε.Ε., 

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.
 �Γιώργος�Κορομηλάς, Πρόεδρος Ι.Ο.Φο.Μ., Οικονομολόγος - Φορολογικός Σύμβουλος 

Επιχειρήσεων - Συγγραφέας.
  Γιάννης�Φίλος,�Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου 

Πανεπιστημίου.
 
17:20 – 18:00 Χαιρετισμοί προσκεκλημένων
  Δρ.�Γιώργος�Μαυραγάνης,�Υφυπουργός Οικονομικών.*
  * Ο Υφυπουργός Οικονομικών έχει προσκληθεί με την υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΣ0803ΕΞ/21.8.2012 κοινή επιστολή 

των διοργανωτών.

  Βουλευτές, εκπρόσωποι της Περιφέρειας και του Δήμου, εκπρόσωποι φορέων.

18:00 – 19:30  Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του φορολογικού συστήματος 
(1ο�μέρος�εισηγήσεων)

 •  Ευρεία δομική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος 
προϋπόθεση επανεκκίνησης και ανάπτυξης της Ελληνικής 
οικονομίας

  �Γιώργος�Κορομηλάς, Πρόεδρος Ι.Ο.Φο.Μ., Οικονομολόγος - Φορολογικός 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Συγγραφέας.

 •  Φορολογικό Σύστημα και Τουριστικό Προϊόν
   Θεόδωρος�Βλάχος,�Επόπτης Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Κω
 •  Η ανάγκη απλοποίησης και σταθεροποίησης του φορολογικού 

συστήματος εν μέσω οικονομικής κρίσης
   Ηλίας�Χρυσόπουλος,�Ειδικός Γραμματέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ι.Ο.Φο.Μ., 

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.
 •  Άρθρο 14 Ν. 2523/1997 και κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, 

όπλα εναντίον της φοροδιαφυγής ή θανατική καταδίκη των 
επιχειρήσεων;

   Χρήστος�Γιαννόπουλος,�Επίτιμος Πρόεδρος Ι.Ο.Φο.Μ., Επίτιμος Γενικός 
Διευθυντής Φορολογικών Ελέγχων Υπουργείου Οικονομικών, Οικονομολόγος.

 • Φορολογικό Σύστημα και επιχειρείν
  �Διονύσης�Γουσέτης,�Οικονομολόγος, Οικονομικός Διευθυντής εφημερίδας Η 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.

 •  Φορολογικά κίνητρα μικρών νησιών. Κίνητρα ανάπτυξης ή 
ερήμωσης; 

  �Μανόλης�Μουσελλής,�Πρόεδρος Συλλόγου Λογιστών – Φοροτεχνικών Περιφ. 
Ενότητας Καλύμνου, Λογιστής - Φοροτεχνικός

19:30 – 19:45 Διάλειμμα
 
19:45 – 21:15  Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του φορολογικού συστήματος 

(2ο�μέρος�εισηγήσεων)
 •  Η επιχειρηματική κοινότητα και τα εισπρακτικού χαρακτήρα 

δημοσιονομικά μέτρα
  �Μιχάλης�Μιχαήλ,�Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου Ο.Ε.Ε., 

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.
 •  Το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. ως 

εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών 
επιχειρήσεων 

   Μηνάς�Χατζημιχαήλ,�Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Κω.
 •  Παραεμπόριο η χρόνια πληγή στο νόμιμο εμπόριο και στα 

δημόσια έσοδα
   Στέργιος�Γιαλλίζης,�Πρόεδρος Εμπορικού Τμήματος ΕΒΕΔ - Μέλος Δ.Σ. Εμπορικού 

Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
 •  Φορολογικό σύστημα. Οι αδυναμίες του υφιστάμενου θεσμικού 

πλαισίου και οι απαραίτητες μεταβολές
   Απόστολος�Αλωνιάτης,�Αντιπρόεδρος Ι.Ο.Φο.Μ., Οικονομολόγος - Φορολογικός 

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας.
 •  Η νομική προστασία των φορολογούμενων στα πλαίσια ενός 

νέου εθνικού φορολογικού συστήματος
  �Παναγιώτης�Αβρίθης,�Δικηγόρος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Κω.
 •  Από την ύφεση στην ανάπτυξη. Ο ρόλος του φορολογικού 

συστήματος
  �Γιώργος�Κορομηλάς,�Πρόεδρος Ι.Ο.Φο.Μ., Οικονομολόγος - Φορολογικός 

Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Συγγραφέας.
 
21:15 – 21:45  Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του φορολογικού συστήματος 

(Παρουσίαση�έρευνας�και�μελέτης)
 •  Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας για το φορολογικό 

σύστημα που διενεργήθηκε από το Ι.Ο.Φο.Μ. και το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φορολογία και Ελεγκτική» του 
τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

  �Γιάννης�Φίλος, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου 
Πανεπιστημίου.

  �Μαρίνα�Τσιαουσίδου,�Μέλος Δ.Σ. Ι.Ο.Φο.Μ, Οικονομολόγος - Φορολογικός 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

 •  Μελέτη του Περιφερειακού τμήματος Δωδεκανήσου του 
Ο.Ε.Ε. και του Ι.Ο.Φο.Μ. για την αναγκαιότητα διατήρησης του 
μειωμένου καθεστώτος Φ.Π.Α. στη Νησιωτική χώρα

  �Μιχάλης�Μιχαήλ,�Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου Ο.Ε.Ε., 
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.

  �Γιώργος�Κορομηλάς,�Πρόεδρος Ι.Ο.Φο.Μ., Οικονομολόγος - Φορολογικός 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Συγγραφέας.

 
21:30 – 22:00 Σύντομες τοποθετήσεις – Κλείσιμο εργασιών


