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Προς        Αθήνα 31/3/2011 
 
Σ.Α.Τ.Ε. 
 
Υπόψη: ∆.Σ. 
     Γενικού ∆ιευθυντού. 
 
ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του νέου φορολογικού νόµου 
 
Κύριοι, 
σας παραθέτω παρακάτω τα πιο ενδιαφέροντα για τον Σύνδεσµο θέµατα από 
τον ψηφισθέντα νέο φορολογικό νόµο, «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, 
στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Οικονοµικών».  
 
1) Ποινικοποίηση µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο καθώς και 
ΦΠΑ, παρακρατούµενων φόρων κλπ. 
 
Στο εδάφιο θ, της παραγράφου 1, του άρθρου 3, αναφέρει ότι δεν ασκείται 
ποινική δίωξη όταν υπάρχει ισόποση ή µεγαλύτερη της υποχρέωσης 
απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου ή κατά των Ο.Τ.Α.  
Το αρχικό νοµοσχέδιο προέβλεπε µόνο κατά του ∆ηµοσίου. 
Έχουµε δηλαδή µερική ικανοποίηση του αιτήµατός µας γιατί εµείς είχαµε 
ζητήσει κατά του «ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα». 
  
2) Συµψηφισµός απαιτήσεων – υποχρεώσεων. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του νόµου, δυστυχώς το αίτηµά µας για 
συµψηφισµό απαιτήσεων από τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, δεν έγινε δεκτό 
ούτε καν για τους Ο.Τ.Α., άρα δυνατότητα συµψηφισµού υπάρχει µε 
απαιτήσεις µόνο από το κατά την στενή έννοια ∆ηµόσιο. 
 
3) Μέλος του Σ.Α.Τ.Ε. στην Ο.Κ.Ε. 
 
Με το άρθρο 44 του νόµου ορίζεται ένα µέλος της πρώτης οµάδος της Ο.Κ.Ε. 
από τον Σ.Α.Τ.Ε. 
 
 
4) Τρόπος εξόφλησης υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου. 
 
Με το άρθρο 45 του νόµου, παρέχεται η δυνατότητα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, 
εξόφλησης υποχρεώσεων του προς όλους τους φορείς του ∆ηµοσίου ή του 
Ιδιωτικού φορέα, µε την σύµφωνη γνώµη τους, µε κρατικά χρεόγραφα 
εντόκων γραµµατίων ή οµολόγων ή άλλων τίτλων δανεισµού.  
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5) Υπαγωγή στις ρυθµίσεις οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης. 
 
Με την παράγραφο 1, της περίπτωσης Α, του άρθρου 48 του νόµου, θεωρώ 
ότι υπάγονται πλέον όλες οι επιχειρήσεις σε ρύθµιση οφειλών, και αναστολή 
µέχρι 31.12.2010 των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στο συγκεκριµένο άρθρο. 
 
Βέβαια µε το ίδιο άρθρο προβλέπεται δικαίωµα στους Φ.Κ.Α., παρακράτησης 
µέρους ή του συνόλου απαίτησης του οφειλέτη από τρίτο, όµως το ποσό της 
παρακράτησης δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο της προβλεπόµενης 
από την ρύθµιση δόσης. 
 
Συνηµµένα προς διευκόλυνσή σας, αποστέλλω συνηµµένα και τα επίµαχα 
άρθρα, και µε έντονους χαρακτήρες των σχετικών µε τα ανωτέρω, σηµείων. 
 
Μετά την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων θα σας αποστείλω και εκτενέστερες 
παρατηρήσεις. 
 
 
Με τιµή 
 
Σταύρος Γιαννίρης 
Οικονοµολόγος – Φοροτεχνικός 
 
 


