
                    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΗΣ  ΥΦΕΣΗΣ  

  
Η  αύξηση των εσόδων δεν µπορεί να γίνεται  από την διαρκή  αύξηση των φόρων   
τόσο στους  έµµεσους  φόρους όσο και στους άµεσους. 
Κάθε φορά που αυξάνονται οι φόροι η ύφεση  βαθαίνει η  ανεργία  µεγαλώνει και η  
έξοδος από το   τούνελ γίνεται δυσκολότερη. 
Πρόσφατα το  ∆ΝΤ   ανακάλυψε   ότι έκανε  λάθος  στον πολλαπλασιαστή της  
ύφεσης  ενώ δηλαδή περίµενε  σε κάθε µείωση των δαπανών που σχεδίαζε κατά ένα 
ευρώ   η µείωση  του ΑΕΠ   θα ήταν 0,50 ευρώ  όµως  τελικά έφθασε το 1,8 ευρώ, 
αδικαιολόγητα  πράγµατα για τους  σοφούς οικονοµολόγους  του ∆ΝΤ. 
Η  υπερφορολόγηση  λοιπόν των νοικοκυριών και µάλιστα των µικροµεσαίων 
εισοδηµάτων  είναι ο καθοριστικός παράγοντας της ύφεσης ένας από τους 
παραλογισµούς  ήταν ο πενταπλασιασµός  του φόρου  στο πετρέλαιο θέρµανσης  
από 60 ευρώ σε 330 ευρώ τον τόνο αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τα νοικοκυριά  να 
µειώσουν δραστικά την κατανάλωση  και τα προσδοκώµενα  έσοδα  των 2 δις.   
ευρώ  δεν ήλθαν ποτέ .  
Τι µπορεί  λοιπόν να γίνει άµεσα τώρα. 
α) µείωση των φόρων  σε όσους υπερφορολογήθηκαν  κυρίως σε  µισθωτούς και 
συνταξιούχους . 
β) ανάθεση σε ιδιωτικές   ελεγκτικές  εταιρείες  να προχωρήσουν σε έλεγχο των  
υπό  περαίωση  υποθέσεων που λιµνάζουν στα συρτάρια  των εφοριών  και 
κινδυνεύουν να παραγραφούν . 
γ) να  γίνει τώρα το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο  να ολοκληρωθεί το  κτηµατολόγιο 
και να υπάρχει    άµεση σύνδεση  µε την   γενική γραµµατεία πληροφοριακών  
συστηµάτων . 
δ) να θεσµοθετηθεί  επιτέλους το ηλεκτρονικό τιµολόγιο , να µειωθεί ο ΦΠΑ στην  
εστίαση  και να αποκλιµακωθεί σταδιακά ο υψηλός  συντελεστής του 23%. 
ε) θέσπιση  σταθερού επιτέλους  φορολογικού συστήµατος  για τα επόµενα δεκαπέντε 
χρόνια µε αναθεώρηση του Συντάγµατος . 
Τέλος  να πάρουµε όλα τα διαθρωτικά   και αναπτυξιακά µέτρα που θα µας 
βοηθήσουν  να αυξήσουµε  την παραγωγικότητα µας  και την ανταγωνιστικότητα µας  
και ταυτόχρονα να µειώσουµε την φοροεπιδροµή για να βγούµε όσο το  δυνατό 
ταχύτερα από την καταστροφική   ύφεση . 
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