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Αγαπητή κυρία Υπουργέ, 
 
 
Επιθυμούμε να αναφερθούμε στις προθέσεις της Κυβέρνησης να εντάξει στο νέο νομοσχέδιο 

για τις «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» διάταξη για την υπό προϋποθέσεις 

έκπτωση και ουσιαστικά, φορολόγηση,  των δαπανών που καταβάλλονται σε κατοίκους μη 

συνεργάσιμων, φορολογικά, κρατών  και να εκφράσουμε τη πλήρη αντίθεσή μας προς μία 

τέτοια εξέλιξη, καθώς μία νέα επιβάρυνση και μάλιστα του μεγέθους αυτού, θα οξύνει 

περαιτέρω τα σημαντικότατα προβλήματα ρευστότητας και ανταγωνιστικότητας, που 

αντιμετωπίζει η εγχώρια παραγωγική κοινότητα. 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του εν λόγω νομοσχεδίου 

προβλέπεται η μη έκπτωση των υπόψη δαπανών εκτός εάν ο φορολογούμενος καταβάλλει 

τον αναλογούντα σ’ αυτές φόρο εισοδήματος, ο οποίος επιστρέφεται μόνο εφόσον αυτός 

αποδείξει εντός δωδεκαμήνου από τη συναλλαγή ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε 

τρέχουσες τιμές αγοράς. 

 

Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωσης ψήφισης, όλοι όσοι συναλλάσσονται για τις προμήθειές 

τους με επιχειρήσεις κρατών όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος, η F.Y.R.O.M. κ.α., είτε πρόκειται 

για παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεργάζονται σε τακτική βάση με επιχειρήσεις των 

χωρών αυτών για την κάλυψη των αναγκών τους σε α’ ύλες και υλικά συσκευασίας, είτε για 

επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έκτακτες και μεμονωμένες συναλλαγές με τις χώρες αυτές,   

θα υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρο 26% επί της αξίας των συναλλαγών και στη συνέχεια 

να προσκομίζουν στις ελεγκτικές αρχές όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για 



την απόδειξη του «συνήθους» και του ευλόγου των δαπανών, προκειμένου κατόπιν ελέγχου, 

τα ποσά που κατέβαλαν να τους επιστρέφονται. 

 

 

Αναγνωρίζουμε, αυτή τη κρίσιμη περίοδο, την αναγκαιότητα συμβολής όλων στην 

προσπάθεια περιορισμού της φοροαποφυγής που μπορεί πράγματι να συντελείται σε 

ορισμένες περιπτώσεις, μέσα από δαπάνες που καταβάλλονται σε κατοίκους κρατών, τα 

οποία δεν έχουν επιδείξει τη προσήκουσα ευαισθησία σε θέματα εναρμόνισης και ένταξης σε 

μηχανισμούς ελέγχου και διασταύρωσης των συναλλαγών. 

 

Η αναγνώριση ωστόσο αυτή δεν καθιστά αυτονόητη την πλήρη οικονομική εξάντληση των 

παραγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες καθημερινά συναλλάσσονται στο πλαίσιο της 

καθημερινής τους λειτουργίας με επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε συγκεκριμένες 

χώρες.   

 

Για τις πολλές αυτές μονάδες, στις οποίες βασίζεται η χώρα για την ανάκαμψη της 

οικονομίας και τη στήριξη της απασχόλησης και του εισοδήματος, η φορολόγηση, 

ουσιαστικά, των α’ υλών τους, θα σημάνει τη δραματική αύξηση του κόστους και την 

αποστέρηση απ’ αυτές, πολύτιμης, όσο και δυσεύρετης ρευστότητας, με άμεσες συνέπειες  

στη δυνατότητά τους εξυπηρέτησης ακόμη και στοιχειωδών υποχρεώσεων.  

 

Αγαπητή κυρία Υπουργέ 

 

Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση, που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση της 

αντιμετώπισης της φοροαποφυγής που συντελείται από ένα μικρό κομμάτι της 

επιχειρηματικής κοινότητας, στο βαθμό που διασφαλίζει τις συνεπείς επιχειρήσεις από 

φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού θα μπορούσε να είναι ακόμη και ευπρόσδεκτη από την 

αγορά, εφόσον εξέλιπαν οι εξοντωτικές συνέπειες από την αποστέρηση, απ’ αυτές, της ήδη 

ισχνής ρευστότητας και το κυριότερο, αν γίνονταν κάτω από ομαλές συνθήκες οικονομικής 

συγκυρίας. 

 

Θεωρούμε ότι σε μία χρονική περίοδο που ειδικά οι παραγωγικές μονάδες αντιμετωπίζουν 

εξαντλητικά προβλήματα εξ αιτίας της παρατεταμένης  οικονομικής κρίσης,  για να γίνει 

αποδεκτή και να έχει το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούν,  επιβάλλεται να είναι δίκαιη για 

την πλειονότητα των επιχειρήσεων που είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν 

συνήθεις συναλλαγές με επιχειρήσεις των κρατών αυτών για την παραγωγή των 



προϊόντων τους, μέσα από νομοθετημένες ρήτρες που θα την συνοδεύουν, οι οποίες 

να καλύπτουν τις υποχρεώσεις της Πολιτείας αναφορικά με τους χρόνους εξέτασης 

και υλοποίησης των αιτημάτων επιστροφής των χρηματικών ποσών.  

 

 

Με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο άρθρο παρά τις καλές του προθέσεις δημιουργεί 

σοβαρά προβλήματα στη ρευστότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 

παρακαλούμε πολύ για την απόσυρση του ανωτέρω άρθρου. 

 
Βέβαιοι ότι θα θελήσετε να εξετάσετε θετικά το αίτημά μας. 
 

 

Με τιμή 
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