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Το δυσλειτουργικό φορολογικό σύστηµα 
Εκδήλωση diaNEOsis 

Αξιότιµοι προσκεκληµένοι, 
Φίλες και φίλοι, 

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σηµερινή εκδήλωση 

Πέντε δράκοι µάς έφεραν εδώ. 
Πέντε δράκοι που µας κρατούν φυλακισµένους.  
Μια ολόκληρη κοινωνία.  
Μια ολόκληρη οικονοµία.  
Όµως κι εµείς εξακολουθούµε να είµαστε ισχυροί.  
Έχουµε όπλα να τους πολεµήσουµε.  
Ο στόχος είναι να φύγουµε απόψε µε τη γνώση και την 
αισιοδοξία  
ότι αυτό είναι εφικτό. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Η Ελλάδα από το 2009 έχει πετύχει, πράγµατι,  
µια αξιοπρόσεκτη δηµοσιονοµική προσαρµογή.  
Το 2009, είχαµε ένα τεράστιο πρωτογενές έλλειµµα 10%.  
Το 2016, καταγράψαµε πρωτογενές πλεόνασµα 4,2%.  
Και το 2017, το πλεόνασµα θα είναι σίγουρα πάνω από 3%. 

Μια τεράστια δηµοσιονοµική προσαρµογή που  
στηρίχθηκε σε σηµαντικό βαθµό στη σύγκλιση των 
φορολογικών εσόδων µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.  

Συγχρόνως, όµως, µια δυσβάστακτη δηµοσιονοµική 
προσαρµογή, καθώς εκτοξεύθηκαν οι φορολογικοί 
συντελεστές στις  
υψηλότερες ευρωπαϊκές θέσεις και βέβαια  
φάνηκαν εντονότερα οι παθογένειες του φορολογικού 
συστήµατος.  
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Ποιο ήταν το κόστος της ευηµερίας των αριθµών; 
  
• Ο νέος που φεύγει στο εξωτερικό ρίχνοντας µαύρη 

πέτρα πίσω του.  
• Ο ελεύθερος επαγγελµατίας που κλείνει βιβλία για να 

δουλέψει µαύρα ζώντας µε τον συνεχή φόβο µην τον 
πιάσουν. 

• Ο µικροεπιχειρηµατίας που έµεινε να χρωστάει παντού 
ξεχνώντας τα σχέδια για το µέλλον του.  

• Ο πολίτης στην ανεργία, χωρίς εισόδηµα, αλλά µε 
στεγαστικό έχοντας καθηµερινά το άγχος της 
κατάσχεσης. 

Ας δούµε τα πράγµατα συνοπτικά ώστε να έχουµε χρόνο και 
για δικές σας ερωτήσεις.  

1. Πρώτον, ποια είναι η σηµερινή εικόνα της φορολογίας;  
Ποιες οι παθογένειες που απαιτούν την τροποποίηση του  
φορολογικού συστήµατος; 

2. Δεύτερον, ποια είναι η φορολογική µεταρρύθµιση που 
προτείνουµε; 

3. Τρίτον, ποια είναι τα οφέλη από την υλοποίηση αυτής της 
φορολογικής µεταρρύθµισης; 
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Μετά από µια επταετή περίοδο δηµοσιονοµικής προσαρµογής 
τα συνολικά φορολογικά έσοδα της Ελλάδας έχουν συγκλίνει 
µε αυτά των υπόλοιπων οικονοµιών της Ευρωζώνης στο 
επίπεδο του 25% του ΑΕΠ. Όµως, εµφανίζουν σαφείς 
ασυµµετρίες στις επιµέρους κατηγορίες τους.  

Συγκεκριµένα: 
Πρώτον, οι άµεσοι φόροι συνεχίζουν να υστερούν των 
αντίστοιχων ευρωπαϊκών µεγεθών.  
Η υστέρηση αυτή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο ότι η 
φορολογία εισοδήµατος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, δεν έχει 
µεταβληθεί ουσιαστικά κατά την περίοδο της δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής. 
Το µεγαλύτερο µέρος της σύγκλισης στους άµεσους φόρους 
οφείλεται στον ΕΝΦΙΑ. 

Δεύτερον, ιστορικά, οι έµµεσοι φόροι στην Ελλάδα βρίσκονταν 
πάνω από τον µέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών.  
Μέσα στην κρίση ενισχύθηκαν περαιτέρω ως ποσοστό του 
ΑΕΠ.  
Έως το 2015, το βάρος της αύξησης το σήκωσαν οι φόροι 
κατανάλωσης που είναι πιο στοχευµένοι.  
Από το 2016 και µετά, όµως, γίνεται στροφή προς τον ΦΠΑ, 
τον φόρο µε την ευρύτατη φορολογική βάση.  
Αυτός σηκώνει το κύριο βάρος πια. 

Θα πει κάποιος:  
«σε µια οικονοµία µε ισχυρή τουριστική βιοµηχανία αυτό είναι 
στρεβλό;»  
Όχι απαραίτητα, αρκεί να µη πλήττεται η διεθνής 
ανταγωνιστικότητα της χώρας µας.  
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Τρίτον, οι συντελεστές φορολογίας εισοδήµατος και 
συναλλαγών στην Ελλάδα είναι υψηλότεροι των αντίστοιχων 
µέσων ευρωπαϊκών συντελεστών.  
Αντιθέτως, το αφορολόγητο όριο είναι µακράν το υψηλότερο 
στην Ευρώπη αν το συγκρίνουµε µε το σχετικό όριο φτώχειας.  
Αυτό ισχύει ακόµα και µετά την ψήφιση του νέου, 
χαµηλότερου ορίου το 2016.  
Η πικρή αλήθεια είναι ότι την τελευταία 20ετία η Ελλάδα έχει 
εφαρµόσει πληθώρα αλλαγών σε κλίµακες και συντελεστές 
φορολόγησης. Όµως οι περισσότερες από αυτές δεν 
οδήγησαν σε σηµαντική βελτίωση τα φορολογικά έσοδα που 
συνέχισαν να υστερούν παρά τους υψηλούς συντελεστές. 

Όλες οι διαθέσιµες µελέτες διαπιστώνουν την ύπαρξη 
σηµαντικού φορολογικού κενού.  
Ως φορολογικό κενό ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ των 
δυνητικών εσόδων και των πραγµατικών. 

Το µεγάλο κενό, που κάποιοι το ανεβάζουν στα 20 δισ. ή και 
παραπάνω, οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες: 

1. Πρώτον, στο περίπλοκο και γενναιόδωρο καθεστώς 
εκπτώσεων και απαλλαγών. 

2. Δεύτερον, στην εκτεταµένη φοροδιαφυγή και 
φοροαποφυγή. 

3. Τρίτον, στην αδυναµία των φορολογουµένων να 
καταβάλουν τους φόρους που δήλωσαν λόγω της κρίσης 
και της έλλειψης ρευστότητας. 

Ως αποτέλεσµα, το φορολογικό κενό της Ελλάδας είναι από τα 
υψηλότερα στην Ευρώπη χωρίς να έχουµε σηµειώσει 
διατηρήσιµη βελτίωση.  

Εκτός όµως από αυτές τις παθογένειες του φορολογικού 
συστήµατος, είναι και τα δοµικά χαρακτηριστικά της 
ελληνικής οικονοµίας που ενισχύουν το φορολογικό κενό.  
Αναφέρω ενδεικτικά: το µικρό µέγεθος των ελληνικών 
επιχειρήσεων,  
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η υπέρµετρη εσωστρέφειά τους, η γραφειοκρατία και η 
διαφθορά που αυξάνουν σηµαντικά το κόστος λειτουργίας 
τους. 

Το αποτέλεσµα φαίνεται και στα γραφήµατα:  
οι αγρότες συσσωρεύονται στα εισοδήµατα µέχρι €5.000 και  
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες «κρύβονται» κάτω από το όριο 
αλλαγής της κλίµακας. 

Με δεδοµένες τις δεσµεύσεις της χώρας για υψηλά πρωτογενή 
πλεονάσµατα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ,  
θα έχουµε µικρότερους από τους δυνητικούς ρυθµούς 
ανάπτυξης. Συνεπώς, θα έχουµε και λιγότερα των δυνητικών 
φορολογικά έσοδα.  

Απαιτείται λοιπόν µια ολοκληρωµένη παρέµβαση στην 
οικονοµική πολιτική µε κύριους στόχους:  
• την αύξηση των επενδύσεων,  
• τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και 
• τη διατηρησιµότητα του επιπέδου των δηµοσίων εσόδων. 

Ειδικότερα, µια ριζική παρέµβαση στη φορολογική πολιτική 
θα πρέπει να στοχεύει:  
• στη συµβολή για την επίτευξη των γενικότερων στόχων της 

οικονοµικής πολιτικής 
• στην ουσιαστική θεραπεία των παθογενειών του 

φορολογικού συστήµατος.  

Αυτά µπορούµε να τα πετύχουµε µε ένα φορολογικό σύστηµα 
που ενοποιεί και µειώνει τους συντελεστές και που 
επιχειρησιακά οδηγεί στη διοικητική απλοποίηση, στην 
ελάφρυνση του γραφειοκρατικού βάρους µε εργαλείο τη 
χρήση νέων τεχνολογιών.  
Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα µειωθεί η φοροδιαφυγή και θα 
ενισχυθούν οι παραγωγικές επενδύσεις. 

Φίλες και φίλοι, 
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Η πρότασή µας για απλοποίηση, ενοποίηση και µείωση των 
συντελεστών είναι η εξής:  

1) Φορολογία επιχειρήσεων όλων των νοµικών µορφών µε 
συντελεστή 20% επί των καθαρών κερδών και µε  
ταυτόχρονη µείωση των εκπιπτόµενων µη-

παραγωγικών δαπανών. 
2) Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων µε 

συντελεστή 20% έως τις 40.000 ευρώ και σταδιακά έως 
30% για εισοδήµατα άνω των 50.000 ευρώ. 

3) Φορολογία αυτοαπασχολούµενων και ατοµικών 
επιχειρήσεων µε συντελεστή 20% ως τις 40.000 και 
σταδιακά έως 30% για εισοδήµατα άνω των 50.000 
ευρώ. 

4) Φορολογία αυτοτελών εισοδηµάτων, για παράδειγµα 
ενοίκια, τόκοι κτλ µε συντελεστή 20%. 

5) Ενιαίος κύριος συντελεστής ΦΠΑ στο 20%, χαµηλός στο 
10% και κατάργηση του ενδιάµεσου συντελεστή 13%. 

Με αυτές τις αλλαγές πετυχαίνουµε θετικό δηµοσιονοµικό 
αποτέλεσµα της τάξεως των 2 δισ. ευρώ. Το κάνουµε 
χωρίς νέα µέτρα λιτότητα, απλώς αξιοποιώντας τα ήδη 
ψηφισµένα από την κυβέρνηση µέτρα. Αυτό το θετικό 
αποτέλεσµα µάς επιτρέπει παρεµβάσεις που χρειαζόµαστε 
και που προωθούν την ενοποίηση, απλοποίηση και 
κατάργηση«παράλογων» φόρων και τελών όπως: 

1. Τη µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 400 εκ. ευρώ. 
2. Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος. 
3. Τον περιορισµό των χαµηλών τεκµηρίων διαβίωσης 

που πλήττουν συνήθως τους ανέργους. 
4. Την κατάργηση της χρέωσης των Υπηρεσιών Κοινής 

Ωφελείας (ΥΚΩ) από τους λογαριασµούς της ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

5. Τη θέσπιση µόνιµων µέτρων κοινωνικής στήριξης. 
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Αυτές οι προτάσεις ενισχύονται ακόµη περισσότερο αφού 
πλαισιωθούν από συγκεκριµένες βελτιώσεις και 
απλοποιήσεις στη φορολογική διοίκηση σε θεσµικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο.  

Πιο συγκεκριµένα: 
1. Ενιαία είσπραξη φορολογικών και ασφαλιστικών 

πληρωµών από την ΑΑΔΕ. 
2. Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιµολόγησης και 

κλειστής αποθήκης για το σύνολο των µεσαίων 
επιχειρήσεων. 

3. Διοικητική απλοποίηση και βέλτιστη κατανοµή 
επιχειρησιακών πόρων µέσω του διαχωρισµού των 
φορολογουµένων σε 3 κατηγορίες: 
• Στα φυσικά πρόσωπα µισθωτούς και 

συνταξιούχους, οι οποίοι θα τεθούν στην 
αρµοδιότητα µιας κεντρικής ΔΟΥ. 

• Στις µεσαίες, µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, 
στους αυτοαπασχολούµενους και ελεύθερους 
επαγγελµατίες, οι οποίοι θα τεθούν στην 
αρµοδιότητα των κατά τόπους ΔΟΥ. 

• Στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα µεγάλου πλούτου 
που διαχειρίζονται το ΚΕΜΕΕΠ και το ΚΕΦΟΜΕΠ. 

4. Κατάργηση της φορολογικής ενηµερότητας και 
αντικατάστασή της µε αυτόµατα προγράµµατα 
ρυθµίσεων. 

5. Κατάργηση κάθε ανάγκης για µετάβαση του 
φορολογουµένου στις ΔΟΥ. Η ταλαιπωρία θα 
σταµατήσει και οι ΔΟΥ θα επικεντρωθούν στον ελεγκτικό 
τους ρόλο που είναι και ο πιο ουσιαστικός. 
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Η πρόταση απλοποίησης ωφελεί το Δηµόσιο, τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις. 
Θα µιλήσω εξετάζοντας µαζί και τις ασφαλιστικές ρυθµίσεις 
που προτείνουµε. 

Για το δηµόσιο. Χωρίς να ενισχύουµε τη λιτότητα, οι µειώσεις 
συντελεστών ενισχύουν τη βιωσιµότητα των δηµοσίων 
οικονοµικών. Παρέχουν αύξηση της φορολογικής βάσης, 
αύξηση της συµµόρφωσης και αύξηση της προβλεψιµότητας 
και της διατηρησιµότητας των εσόδων. Τέλος, θεραπεύουµε ή 
βελτιώνουµε τις περισσότερες από τις στρεβλώσεις που είδαµε 
προηγουµένως. 

Για τα νοικοκυριά.Οι µισθωτοί ωφελούνται από την πλήρη 
κατάργηση των κύριων εισφορών τους.  
Αυτό οδηγεί σε δραστικό περιορισµό των κινήτρων για την 
απόκρυψη εργασίας. Η κατάργηση των εισφορών για τους 
µισθωτούς και η µείωση 8% για τους αγρότες καλύπτουν τις 
απώλειες από τη µείωση του αφορολογήτου και στις 
συντριπτικά περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί σε αύξηση των 
καθαρών αποδοχών ακόµα και σε σχέση µε το σηµερινό 
αφορολόγητο των €8600. 

Αντίστοιχα, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες ωφελούνται από τη 
µείωση των εισφορών κατά 8% και τη µείωση του µέσου 
φορολογικού συντελεστή.  
Με αυτόν τον τρόπο µειώνονται τα κίνητρα απόκρυψης 
δραστηριότητας σε έναν ιδιαίτερα επιρρεπή στη φοροδιαφυγή 
τοµέα της οικονοµικής δραστηριότητας. 

Τέλος, η πρόταση µέσω της απλοποίησης και οµογενοποίησης 
των συντελεστών ακυρώνει το δίληµµα «µισθωτή εργασία ή 
αυτοπασχόληση». Ακόµη, η σύγκλιση της φορολογίας των 
κερδών µιας επιχείρησης µε τις εισφορές που καλείται να 
πληρώσει για έναν εργαζόµενο συµβάλλει στη µείωση της 
αδήλωτης εργασίας.  



  9

Για τις επιχειρήσεις.Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές 
κατά 1,33 ποσοστιαίες µονάδες, µειώνοντας ουσιαστικά το 
κόστος εργασίας,  
ενώ και στη φορολογία εισοδήµατος θα υπάρξει όφελος από 
µια πτώση του συντελεστήκατά 9 ποσοστιαίες µονάδες. 

Συνολικά, η πρόταση ενισχύει το διαθέσιµο εισόδηµα των 
νοικοκυριών και συνεπώς την κατανάλωση. 
Έτσι, µετριάζονται οι υφεσιακές επιπτώσεις από τα ήδη 
ψηφισµένα µέτρα λιτότητας. Ακόµη θα δηµιουργήσει κίνητρα 
για νέες επενδύσεις λόγω της ολοκληρωµένης αντιµετώπισης 
των προβληµάτων του φορολογικού και του ασφαλιστικού 
συστήµατος.  
Με άλλα λόγια, µειώνει τον επενδυτικό κίνδυνο γιατί µειώνει 
την ανάγκη για συνεχείς αλλαγές στο ρυθµιστικό πλαίσιο. 
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Κυρίες και Κύριοι, 

Διεξάγεται µια πολιτική συζήτηση σχετικά µε την επόµενη 
ηµέρα του τέλους των µνηµονίων.  
Ακούγονται πολλά και από τη συµπολίτευση και από την 
αντιπολίτευση. Θέλω κι από το βήµα αυτό να τονίσω ορισµένα 
πράγµατα,  
αν θέλετε, και µε την ιδιότητα του µέλους του Κοινοβουλίου. 

Ζητάµε καθαρή έξοδο.  
Για να συµβεί αυτό απαιτούνται δύο προϋποθέσεις. 

Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι θα έχουµε ενστερνιστεί όχι τα 
µέτρα αλλά τους στόχους των µέτρων.  
Ώστε ακόµη κι αν κάτι δε λειτουργεί, θα δουλέψουµε µε 
σκοπό τη διόρθωσή του, αντί να ψάχνουµε δικαιολογίες για να 
«ξηλώσουµε» τις αλλαγές.  

Ποιοι είναι οι στόχοι αυτοί;  
• Μια ανοικτή, εξωστρεφής οικονοµία που θα δηµιουργεί 

βιώσιµες θέσεις εργασίας για όλους τους πολίτες της, 
ανεξαρτήτως µορφωτικού επιπέδου. 

• Και ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας που θα ενδυναµώσει την 
κοινωνική συνοχή. 

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η δηµιουργία ενός συνεκτικού 
σχεδίου ανάπτυξης της χώρας µας.  
Το σχέδιο αυτό, πρέπει να τα βάζει µε τους πέντε δράκους, 
αλλά και µε τα σµήνη των συµµάχων τους.  

Σήµερα σας παρουσιάζουµε συνοπτικά κάποια µέρη αυτού του 
σχεδίου. Η κυβέρνηση υπόσχεται να έχει ένα έτοιµο πριν το 
Πάσχα. 
Μακάρι. Δε µας έχει συνηθίσει σε τέτοιες ευχάριστες 
εκπλήξεις. 
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Σε κάθε περίπτωση, η δική µας πρόκληση απευθύνεται σε 
όλες τις πολιτικές δυνάµεις. 
  
Η δική µας πρόκληση πιστεύω ότι συµπυκνώνει την απαίτηση 
κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.  
Απαίτηση να τολµήσουµε να ονειρευτούµε και να φτιάξουµε 
µια νέα Ελλάδα: 
• Μια Ελλάδα που εισάγει.  
Που εισάγει φοιτητές µεταπτυχιακούς αλλά ακόµη και 
προπτυχιακούς, µετατρέποντάς τα παιδιά αυτά σε 
παντοτινούς πρεσβευτές της χώρας µας. Που εισάγει 
επαγγελµατίες από άλλες αγορές µε άλλη 
επιχειρηµατική αντίληψη και τεχνογνωσία. Που εισάγει 
επενδυτές που θα χρηµατοδοτήσουν τις ιδέες και τα έργα 
µας. 
• Μια Ελλάδα που εξάγει.  
Που εξάγει ποιοτικά, όχι µαζικά προϊόντα και υπηρεσίες, 
κλασικό αλλά και σύγχρονο πολιτισµό και δηµιουργία,  
πρότυπα σε αξίες, καινοτοµία, παιδεία. 
• Μια Ελλάδα που κινείται από θέσεις και όχι από 

αντιθέσεις.  
Που δεν ψάχνει ούτε για φταίχτες ούτε για σωτήρες στο 
εξωτερικό. 

Φίλες και φίλοι, 
  
Βρισκόµαστε στο σηµείο που κλείνουµε τους λογαριασµούς της 
µεταπολίτευσης.  

Και όπως κάθε νεοσσός πριν την πρώτη πτήση από τον βράχο, 
πρέπει να µάθουµε να ανοίγουµε τα φτερά µας µε σιγουριά, 
αισιοδοξία και ενθουσιασµό. 

Με αυτή τη διάθεση θα θέλαµε να δείτε τις προτάσεις µας,  
όλοι εσείς που βρίσκεστε σήµερα εδώ και µας τιµάτε µε την 
παρουσία σας,  
ως τον αέρα που στηρίζει τα φτερά της πρώτης αυτής πτήσης.  


