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Φορολογική ουνείδηοη και οι ευθύνες της πολιτείας
Των ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ και ΣΤΑΘΗ ΜΠΑΚΑΛΗ

Κομβική
προϋπόθεση για την

επίτευξη και διατήρηση Tns
δημοσιονομικήε πειθαρχίαε

τη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών

υποχρεώσεων νοικοκυριών
και επιχειρήσεων και την ενδυνάμωση

xns κοινωνυχήβ δικαιο
cruvns και συνοχήβ αποτελεί η ενίσχυση

ins φορολογική συνείδηση
των πολιτών

Φορολογική συνείδηση που βρίσκεται

σε χαμηλά επίπεδα στη
χώρα uas εξαιτίαε μεταξύ άλλων
zns πολυπλοκότηταε του φορολογικού

συστήματοβ ins υψηλήε και
διαρκώε διογκουμενηε φορολογία
ins διάρθρωσηε zns ελληνικήβ οι
κονομίαβ zns γενικότερηβ πεποί
θησηβ των πολιτών os npos τη συνέπεια

και την ανταποδοτικότητα
του κράτουε zns iôias zns κουλ
τούραε zns κοινωνίαβ

Η αντιμετώπιση του διαχρονικού
και διατοττικού προβλήματοε zns
φοροδιαφυγήε zns φοροαποφυγήε
και zns παραοικονομίαε απαιτεί τη
διαμόρφωση cvôs φορολογικού συ
στήματοε που θα διέπεται από Tis
apxés ins διαφάνειαε Tns ουδετε
ρότηταε zns απλότηταε zns στα
θερότηταε Tns λειτουργικότηταε
Tns laopponias και Tns loôTmas
Με την υλοποίηση πολιτικών που
θα στοχεύουνστη σταδιακήμείωση
των φορολογικών συντελεστών και
των ασφαλιστικών εισφορών νοικοκυριών

και επιχειρήσεων στη
δημιουργία ενόβ απλοποιημένου
και σταθερού τουλάχιστονγια μία
πενταετία φορολογικού συστή
ματο8 στην εντατυωποίηση των
φορολογικών ελέγχων με κριτήρια
ανάλυσηε κινδύνου στην εκπαίδευση

των ελεγκτών με πραγματικά
δεδομένα και στην καθολική χρήση
ηλεκτρονικών συναλλαγών Ενδεικτικά

σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη

του ΙΟΒΕ εάν η Ελλάδα έφτανε
το 2017 το μέσο επίπεδο xpnons

καρτών zns Eupomaïiaïs Evcûotis
τα ετήσια έσοδα από ΦΠΑ θα ήταν
υψηλότερα κατά 21

Με την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω

θα εφαρμοσθούν το ερώτημα

που τίθεται είναι Τι άλλο μπορεί
ναυλοποιηθεί ώστε να ενισχυθεί

η φορολογική συνείδηση των πολιτών

Σε αυτή την κατεύθυνση
εκτιμούμε ότι θα μπορούσαν να
συμβάλουν
ιον Η καθιέρωση πολιτικής δημοσιοποίησης

των εισπραττόμενων
φόρων και αξιοποίησης αυτώνγια
τη δημιουργία παροχών προς τους
φορολογουμένους

Για παράδειγμα το υπουργείο
Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο
του Kpàious τον Δεκέμβριο του
2013 προέβη στο άνοιγμα ειδικού
λογαριασμού στην Τράπεζα zns
Ελλάδοε όπου κατατίθενται χρηματικά

ποσά τα οποία προέρχονται
από εγκληματικέΒ δραστηριότητεβ
κατά του ελληνικού Δημοσίου Με
τον Ν 4270/2014 θεσμοθετήθηκε
αυτά τα ποσά να αποτελούν έσοδα
του προϋπολογισμού στο éros που
κατατίθενται με αντίστοιχου υψουβ
πιστώσει να εγγράφονται για τη
χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν

την εκπαίδευση την έρευνα
την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη

Αυτό θα μπορούσε να επε
κταθά καιναγενικευθεί ξεκινώνταε
από ταμη επαναλαμβανόμενα έσοδα

Συγκεκριμένα έναντι Tns πε
ποίθησηε των πολιτών ότι τα ει¬

σπραττόμενα έσοδα προορίζονται
για την ικανοποίηση των δανειακών
υποχρεώσεων Tns xcopas ή απορροφώνται

αλόγιστα σε ήσσονοβ
σημασίαε δαπάνεε θα μπορούσε
να δημοσιοποιείται μια μελέτη συσχετισμού

tous με συγκεκριμένεβ
δράσει που χρηματοδοτούνται
με βάση αυτά τα έσοδα

Και ναι μεν η φορολογία υπηρετεί

γενικούε σκοπούε σε αντίθεση

με τα ανταποδοτικά τέλη
των οποίων η νόμιμη εισαγωγή
απαιτεί ειδική αντιπαροχή και αντιστοιχία

με τη συγκεκριμένη δαπάνη

πλην όμω5 η πρόταση πο
λιτικήε δεν αφορά τη μεταβολή
zns φύσηβ tns φορολογία Αφορά
μια πιο διαφανή και εξωστρεφή
παρουσίαση των κοινωνικοοικονομικών

πρωτοβουλιών δράσεων
και έργων που χρηματοδοτούνται
μέσω των φορολογουμένων ώστε
να καλλιεργηθεί μια πιο στέρεη

Η έως σήμερα πρακτική
ίου νομοθέτη
έχει καταλήξει
να ωφελεί
τους φορολογουμένους
που είναι ασυνεπείς
ή/και στρατηγικοί
κακοπληρωτές
αντίληψη ότι οι οικονομυχέε tous
θυσίεε πιάνουν τόπο
2ον Η επιβράβευση των συνεπών
φορολογουμένων

Η tas σήμερα πρακτική του
νομοθέτη έχει καταλήξεινα ωφελεί
tous φορολογουμένουε που αντιμετωπίζουν

υπαρκτά ή μη οικονομικά

προβλήματα και είναι ασυ
νεπεί5 ή/και στρατηγικοί κακο
πληρωτέε παρά tous συνεπείβ

φορολογουμένου

Ειδικότερα όσεε cpopés θεσπίζεται

ένα ιδιαίτερο καθεστώε που
χορηγεί κίνητρα εφάπαξ εξόφλησα

ή τμηματικήε καταβολήβ βεβαιωμένων

οφειλών π.χ Ν
4321/2015 ή παρακινεί σε οικειοθελή

δήλωση αδήλωτηβ φορολο
γητέαε ύληε π.χ Ν 4446/2016
τα ευεργετήματα από την υπαγωγή
σε αυτό τα καρπώνεται εξ αντικειμένου

ο μη συνεπήβ για αν
τικειμενικούβ ή μη Xôyovs φο
ρολογούμενο5 ο onoios με την
υπαγωγή του σε ένα τέτοιο καθε
cncûs επωμίζεται μικρότερο ßäpos
έναντι του σε ομοειδείε συνθήκεβ
συνεπούε φορολογουμένου Ετσι
όμω5 ενισχύεται και ο ηθικόβ κίν
ôuvos moral hazard

Επομένου πέραν ins αδήριτα
ανάγκηε napoxns βοήθειαβ npos
tous πολίτεε που βρέθηκαν σε δυσχερή

θέση εξαιτίαε αποκλειστικά
και μόνο Tns οικονομυα κρίσηε
και Tns άμεσα ταχείαβ και κατά
το δυνατόν πτο μαζικήε είσπραξη
των ληξιπροθέσμων οφειλών και
Tns αποκάλυψα Tns αδήλωτα
φορολογητέαε ύλα αντίστοιχη
προσοχή πρέπει να επιφυλαχθεί
και στη μεταχείριση των συνεπών
φορολογουμένων προκειμένου
να διαφυλαχθεί το κοινό περί δικαίου

αίσθημα
Ειδικότερα με κριτήρια ôncos

η συστηματική υποβολή των οι¬

κείων δηλώσεων εντόβ των
προβλεπομένων

προθεσμιών η εφάπαξ

καταβολή των αναλογούντων
ποσών φόρου η επιβεβαίωση zns
νομιμότητοε ins φορολογικά συμπεριφορά

από φορολογικούε ελέγ
xous κ.ά θα μπορούσε να δημιουργηθεί

ένα σύσιημα μοριοδό
inans ίων συνεπών φορολογουμένων

με ιελικό όφελοε m χορήγηση

περαιτέρω κλιμακουμένων
φορολογικών ελαφρύνσεων

Επιπλέον σε περίπτωση θέσπτ
cms ιέιοιων ειδικών καθεστώτων
προκειμένου να μην καλλιεργείται
αίσθημα aôucias έναντι των όσων
ευεργετούνται από την υπαγωγή
tous σε αυτά θα ήταν χρήσιμη η
πρόβλεψη αποκαταστατικών

μηχανισμών

και για ôoous δεν βρίσκουν

èôacpos υπαγωγήβ διότι
έχουν ήδη ανταποκριθεί oris σχε
•cucés υποχρεώσει tous όπωε njc
η αναγνώριση πίστωσα φόρου σε
ποσοστό των ήδη εξοφληθεισών
οφειλών tous και σε üipos αντίστοιχο

του οφέλουε του υπαγομένου
σε ένα τέτοιο καθεσαίκ έναντι

μελλοντικών tous υποχρεώσεων
Εκτιμάται λοιπόν ότι τέτοιε5

μέθοδοι αφενόε επιβεβαιώνουν
την επιλογή του φορολογουμένου
να λειτουργεί με συνέπεια και αφετέρου

ενισχύουν τα κίνητρα να
παρουσιάζει κανείβ την απαιτούμενη

συνεπή συμπεριφορά xtüpis
να αναμένει να επωφεληθεί μελλοντικοί

από ευνοϊκέ ρυθμίσει
3ον Η απαρέγκλιτη τήρηση της
αρχής της χρηστής διοίκησης μέσω
της ισότιμης και ορθολογικής αντιμετώπισης

των ελεγχομένων
και η παραδειγματική τιμωρία όσων
συστηματικά φοροδιαφεύγουν ή
φοροαποφεύγουν

Πάγια απαίτηση των φορολογουμένων

ιδίωβ σε εποχέ5 μαζικών
και εξαντλητικών φορολογικών
ελέγχων συνιστά η εφαρμογή
ομοιόμορφων κριτηρίων κατά την
αντιμετώπισή tous από Tis φορολογία

apxés
Συνεπώε χρήσιμη καθίσταται

η ανά τακτά διαστήματαχορήγηση
κατευθυντήριων οδηγιών σε συχνά
απαντώμενα ζητήματα καθ οριζόντιο

τρόπο από την κεντρική
διοίκηση προκειμένου να ακολουθούνται

σαν πυξίδα cms ομο
ειδείε περιπτώσει και να αποφεύγονται

περιστατικά évrovns υπο
κειμενικότηταβ και αυθαιρεσιών

Περαιτέρω ωφέλιμη αλλά και
αναγκαία καθίσταται η ταχεία και
άμεση προσαρμογή στα πορίσματα
ins νομολογία5 ιδίωβ ίων αποφάσεων

ίου Συμβουλίου ins Ετηκρα
τείαε που επιλύουν κρίσιμα νομικά
ζητήματα ώστε να αποφεύγεται
το φαινόμενο να λειτουργούν τα
ελεγκτικά όργανα δυνάμει ερμηνευτικών

εγκυκλίων ft παρωχημένων
διοικητικών θέσεων που

έχουν ανατραπεί νομολογιακά
Από την άλλη πλευρά ετητυγ

xàvovras να τιμωρούνται τελικώε
εκείνοι οι ελεγχόμενοι οι οποίοι
πράγματι φοροδιαφεύγουν ή

φοροαποφεύγουν

iôîcûs κατά τρόπο
συστηματικό το ισχύοννομοθετικό
πλαίσιο πρόστιμα και τόκοι μέτρα
αναγκαστικήε εκτέλεσα διάρρηξη
καταδολιευτικών μεταβιβάσεων
noiviKés κυρώσειε επιτρέπει εφ
όσον εφαρμόζεται με συνέπεια
ταχύτητα και ορθή στόχευση την
παραδειγματική τιμωρία tous ώστε

να αποθαρρύνονται ανάλογεε συμ
περιφορέβ από àXKovs
4ον Η φορολογική εντιμότητα και
ειλικρίνεια του κράτους βλέπετε
τκ υφηλέςληξιπρόθεσμες οφειλές
τουΔημοσίου προςτον ιδιωτικό τομέα

και τη μη ορθή υλοποίηση της
νομοθεσίας περί κυρώσεων επί καθυστερήσεως

πληρωμών Pate payment

Αναμένονται συνεπή και σταθερή

οτιμμόρφωση των οικονομικών
υποχρεώσεων των πολιτών έναντι
του το κράτοε οφείλει να αντιμετωπίζει

με αντίστοιχο έντιμο και
ειλικρινή τρόπο έγκαιρα ôoous
συναλλάσσονται μαζί του και θεμελιώνουν

οικονομικέε αξιώσει
npos αυτό όπωε και ôoous δικαιούνται

επιοτροφήβ φόρου
Σε διαφορετική περίπτωση εάν

δεν κατορθώνει την εμπρόθεσμη
συμμόρφωσή του πρέπει να αποδέχεται

us προβλεπόμενεε κυρώσεκ
και να πειθαρχεί σε αυτέε ώστε να
μην επηρεάζει αρνητικά τον οικονομικό

προγραμματισμό των δικαιούχων

ιδίωε των επιχειρήσεων
καινανομιμοποιείται από την πλευρά

του να επιβάλει αντίστοιχεε κυρώσει

otous φορολογουμένου
όταν αυτοί με τη σειρά tous αποδεικνύονται

ασυνεπείε απέναντι
του
5ον Η επένδυση στην εκπαίδευση
και στη δη βίου μάθησηγη την καλλιέργεια

τη διαμόρφωση και την
εμπέδωση κουλτούραςφορολογικής
συνείδησης

Επιδίωξη η ενίσχυση σε όλα τα
στάδια ins εκπαιδευτικήε διαδικα
crtas ίων εννοιών zns φορολογικήε
συνέπειαβ και zns ανταποδοτικό
uiTOS ins φορολογίαε Κάιι τέτοιο
θα αναδείκνυε έγκαιρα ία δικαιώματα

αλλά και Tis υποχρεώσει του
κάθε πολίτη us apxés μια δίκαια
και ευνομούμενα πολιτείαε που
στηρίζεται στην άριστη κατανομή
των πόρων και στην αναλογικότητα
των φορολογικών βαρών και θα
συνέβαλε στηναπόκιησηγνώσηε
τόσο για Tis apvntiKés συνέπειεε
ins φοροδιαφυγήβ όσο και για την
αναπτυξιακή διάσταση ins φορο
λόγησηε ίων πολιιών

Συμπερασματικά ηαποκλειστική
και εντεινόμενη έμφαση σε κλασικέε
μεθόδουε φορολογική8 επιβολήβ
και καταστολήε μπορείνα επιφέρει
πολλαπλά αρνητικά αποτελέσματα
σε δημοσιονομικό και κοινωνικό
επίπεδο περιορίζονταε περαιτέρω
τη φορολογική συνείδηση των πολιτών

Η καλλιέργεια φορολογικά συ
νείδησηε μέσω ins υιοθέιησηε
πρωιοποριακώννομοθετικών πρωτοβουλιών

και Tns ένταξηε σύγχρονων

δράσεων στον επιχειρησιακό
σχεδιασμό Tns φορολογική5 διοί
îaions αλλά και στην εκπαιδευτική
διαδικασία κρίνεται αναγκαία για
τη διευκόλυνση Tns ετήτευξηε των
δημοσιονομικώνστόχων και τη δημιουργία

κλίμαιοε εμτηοτοσύνηε
μειαξύ φορολογικήβ διοίκησηε και
πολιτών

0 κ Χρήστος Σιαϊκούρας είναι βουλευτής

Φθιώτιδας Ν.Δ πρώην αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών επίκουρος καθηγητής

ΟΠΑ
0 κ Στάθης Μπακάλης είναι δικηγόρος

φορολογικός σύμβουλος ΔΣΑ DEA ΜΔΕ

Φορολογικού Δικαίου ΜΔΕ Αστικού Δικαίου
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