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ΘΕΜΑ: Βασικά Θέµατα Φορολογικού Νόµου 4172/2013.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
όπως γνωρίζετε, µε τον Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7/2013) έγινε επανακωδικοποίηση των
διατάξεων της φορολογικής
νοµοθεσίας, καταργώντας τον προηγούµενο Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν.2238/94).
Ορισµένες όµως διατάξεις του νέου νόµου, αναµένεται να δηµιουργήσουν σηµαντικότατα
και ανυπέρβλητα προβλήµατα στη λειτουργία των Ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και της
Ελληνικής οικονοµίας γενικότερα.
Αναλυτικότερα παρουσιάζουµε τις, κατά την άποψη του Συνδέσµου µας, προβληµατικές
διατάξεις:
1. Άρθρο 27 – Μεταφορά Ζηµιών: Στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι σε «Εάν στη διάρκεια
ενός φορολογικού έτους, η άµεση ή έµµεση ιδιοκτησία του µετοχικού κεφαλαίου ή τα
δικαιώµατα ψήφου µιας επιχείρησης µεταβληθούν σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα
τρία τοις εκατό (33%) της αξίας ή του αριθµού τους, η µεταφορά σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο παύει να έχει εφαρµογή στις ζηµίες που είχε η επιχείρηση αυτή κατά το εν λόγω
φορολογικό έτος και τα προηγούµενα πέντε (5) έτη, εκτός αν ο φορολογούµενος αποδείξει
ότι η µεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε αποκλειστικά για εµπορικούς ή επιχειρηµατικούς
λόγους και όχι µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή»
Σχόλιο:
Η ανωτέρω διάταξη είναι καινοφανής, αποτελεί ανεπίτρεπτη ευθεία παρέµβαση στην ιδιωτική
επιχειρηµατική πρωτοβουλία και «τιµωρεί» την επιχείρηση σε περίπτωση που για
επενδυτικούς λόγους µεταβιβάζεται άνω του 33% µιας επιχείρησης. Με άλλα λόγια µε την ως
άνω διάταξη συνεχίζεται η πάγια τακτική του Υπουργείου να µεταθέτει το βάρος της
απόδειξης πιθανού φορολογικού θέµατος από την αρµοδιότητα και υποχρέωση της
φορολογικής αρχής, στους φορολογούµενους, αναγκάζοντας τους επενδυτές να καλούνται
να αιτιολογήσουν αλλά και να εκθέσουν την οιαδήποτε επιχειρηµατική επιλογή τους. Σας
εφιστούµε την προσοχή ότι αυτή η διάταξη θα επιφέρει µεγάλα δεινά στην ελληνική
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οικονοµία διότι θα αποθαρρύνει όποιον επενδυτή θα επιθυµούσε να επενδύσει σε ζηµιογόνες
επιχειρήσεις, διασώζοντας τις θέσεις εργασίας σε αυτές, µε συνέπεια την ακόµη µεγαλύτερη
ανεργία και τις ακόµη περισσότερες πτωχεύσεις εταιρειών, που, υπό άλλες συνθήκες θα
µπορούσαν να επιζήσουν, διατηρώντας τις θέσεις απασχόλησης σε αυτές ή ακόµη και
δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.
Ζητάµε την κατάργησή της.
2. Άρθρο 23 – Μη εκπιπτόµενες δαπάνες: Με την περίπτωση α ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν
«τόκοι από δάνεια που λαµβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια,
κατά το µέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο µε
το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασµών προς µη χρηµατοπιστωτικές
επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονοµικής συγκυρίας της
Τράπεζας της Ελλάδας για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ηµεροµηνία
δανεισµού»
3. Άρθρο 49 – Υποκεφαλαιοδότηση : α) Παρ.1 «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι
δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες, στο βαθµό
που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των
φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).» β) Παρ.3 Οι δαπάνες
τόκων της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες,
εφόσον η επιχείρηση:
α. δεν είναι µέλος οµίλου και
β. το ποσό των εγγεγραµµένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό
του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ το χρόνο
Σχόλιο:
Η συνδυαστική εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων αναµένεται να έχει σηµαντικές αρνητικές
επιπτώσεις στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση στη λειτουργία της Ελληνικής
οικονοµίας καθώς:
i.

Η συνάρτηση του ύψους του επιτοκίου µε αυτό των δανείων αλληλόχρεων λογαριασµών
µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων (σήµερα περίπου 5,75%) είναι τουλάχιστον
ανεδαφική και µη ρεαλιστική, λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση της Ελληνικής Οικονοµίας. Υπάρχουν παραδείγµατα µεγάλων Ελληνικών
επιχειρήσεων που έχουν δανεισθεί πολύ πρόσφατα, από διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς
οίκους, µε επιτόκια που αγγίζουν το 10-13%.

ii. Σήµερα οι χρηµατοδοτήσεις από το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι πάρα πολύ
περιορισµένες - λόγω του σηµαντικού country risk της Ελληνικής Οικονοµίας αλλά και
της πολύ περιορισµένης ρευστότητας του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος - εποµένως
η µόνη διέξοδος των υγιών επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επενδύσεις είναι η προσφυγή
σε ξένα κεφάλαια (επενδυτικά και µη). Ωστόσο τα αλλοδαπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
δεν επιθυµούν να δανείσουν απευθείας Ελληνικές Επιχειρήσεις αλλά διαµέσου άλλων
σχηµάτων αυξάνοντας την δυσκολία χρηµατοδότησης αλλά και το κόστος αποπληρωµής
των δανείων των Ελληνικών Επιχειρήσεων και µάλιστα µε ιδιαίτερα αυξηµένα επιτόκια,
έως και 13%.
iii. Εποµένως, σήµερα που οι χρηµατοδοτήσεις είναι εξαιρετικά περιορισµένες, η εξεύρεση
αυτών καθίσταται πολύ ακριβή. Ταυτόχρονα τα συµπιεσµένα περιθώρια ανάληψης και
εκτέλεσης έργων έχουν από πολλού συµπιέσει σε σηµαντικό βαθµό τα µικτά κέρδη αλλά
και τα EBITDA των επιχειρήσεων.
Συνεπακόλουθα, µε την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, απωθούνται οι όποιες πιθανές
επενδυτικές πρωτοβουλίες στη χώρα, και ειδικά σε µια περίοδο που οι επενδύσεις είναι η
µόνη διέξοδος για την πολυπόθητη ανάπτυξη αφού:
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iv. Οι καταβολές των τόκων δεν γίνονται πλασµατικά για λόγους φοροαποφυγής. Είναι
πραγµατικές δαπάνες που οφείλονται στις ανύπαρκτες δυνατότητες ρευστότητας των
επιχειρήσεων. Συνεπακόλουθα η µη έκπτωση των από τα ακαθάριστα έσοδα,
προσαυξάνει πλασµατικά τα φορολογικά κέρδη των επιχειρήσεων, δηµιουργώντας µία
σοβαρότατη στρέβλωση της οικονοµίας για την όποια αξιοποίηση πηγών χρηµατοδότησης
και επιβαρύνει ακόµα περισσότερα τα ταµειακά τους διαθέσιµα, µέσω καταβολής φόρων
για κέρδη µηδέποτε πραγµατοποιηθέντα.
v. Ανατρέπονται πλήρως τα Επιχειρηµατικά Σχέδια και οι Προϋπολογισµοί των εταιρειών,
τα περισσότερα των οποίων έχουν χρησιµοποιηθεί για λήψη χρηµατοδοτήσεων (έργα
project finance). Υπενθυµίζουµε ότι τα έργα που λειτουργούν µε τη µορφή του Project
finance, έχουν εγκριθεί και χρηµατοδοτηθεί βάσει συγκεκριµένου business plan, και
finance plan, στα οποία καταγράφονται ορισµένα επιτόκια, τόκοι, και προσδοκώµενες
ροές, επί τη βάσει των οποίων αποπληρώνεται ο δανειστής.
Επιπλέον σηµειώνεται ότι µε τις διατάξεις της περίπτωσης δδ’ παραγράφου δ του άρθρου 31
του προϊσχύοντος φορολογικού νόµου 2238/1994, οριζόταν ότι «δεν εκπίπτονται οι
δεδουλευµένοι τόκοι δανείου που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε συνδεδεµένη επιχείρηση,
κατά το µέρος που το συνολικό ύψος δανείων από τις εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει κατά
µέσο όρο και κατά διαχειριστική χρήση το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της….».
Εποµένως, ήδη µε τον προηγούµενο νόµο ρυθµιζόταν επαρκώς το θέµα της
Υποκεφαλαιοδότησης, το οποίο µε το άρθρο 49 του Ν. 4172/2013, επιχειρείται να καλυφθεί,
όπως προκύπτει και από την ανάγνωση της Αιτιολογικής Έκθεσης.
Ζητάµε να επανέλθει η προϊσχύουσα ρύθµιση του νόµου 2238/1994 ή ανάλογη
ρύθµιση, η οποία θα περιορίζει τις διατάξεις του άρθρου 49 ΜΟΝΟ στα ενδοοµιλικά
δάνεια και όχι στα πάσης φύσεως.
4. Άρθρο 23 – Μη εκπιπτόµενες δαπάνες: Με την περίπτωση ζ δεν θεωρούνται
εκπιπτόµενες δαπάνες και οι έκτακτες εισφορές επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, εποµένως
δεν εκπίπτεται η έκτακτη εισφορά 10% των παραγωγών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας,
καίτοι σε προγενέστερο νόµο είχε δοθεί η δυνατότητα τµηµατικής έκπτωσης.
Σχόλιο:
Εξίσου πολύ επιβαρυντική διάταξη για τις εταιρείες, αφού έκτακτες εισφορές που η ίδια η
Πολιτεία θεσµοθέτησε και αναγνώρισε ως εκπιπτόµενες, και µάλιστα πρέπει να σηµειωθεί ότι
πολλές εξ αυτών επιβάλλονται επί του εισοδήµατος και όχι επί των κερδών, µε την διάταξη
αυτή δεν τις αναγνωρίζει για έκπτωση. Πρόκειται και στην περίπτωση αυτή για
φορολόγηση πλασµατικών κερδών και καταβολή φόρων για κέρδη που οι
επιχειρήσεις ουδέποτε πραγµατοποίησαν
Ζητάµε: Να θεωρούνται ως εκπιπτόµενες δαπάνες και οι πάσης φύσεως έκτακτες
εισφορές που θεσµοθετούνται επί του εισοδήµατος (εσόδου).
Κύριε Υπουργέ, αναγνωρίζοντας την επιστηµονική σας πληρότητα , την απόλυτη γνώση σας
επί των πρακτικών ζητηµάτων της καθηµερινής οικονοµίας καθώς και το
ιδιαίτερο
ενδιαφέρον σας για τα θέµατα της ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας και της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, µε στόχο την πολυπόθητη ανάπτυξη της Εθνικής Οικονοµίας, παρακαλούµε
για την ικανοποίηση των παραπάνω δικαίων αιτηµάτων µας και παραµένουµε στην διάθεση
των Υπηρεσιών του Υπουργείου για ενδεχόµενες απαραίτητες διευκρινίσεις.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ
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