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Το επιχειρηματικό φορολογικό περιβάλλον 

σήμερα 

Υψηλοί φόροι στα 

επιχειρηματικά κέρδη και τα 

μερίσματα 

Υψηλό μη μισθολογικό κόστος 

επιχειρήσεων (ασφαλιστικές 

εισφορές)

Περιορισμένος χρόνος 

συμψηφισμού των 

σωρευμένων ζημιών 

Έλλειψη κανονικότητας και 

ουσιαστικότητας στους 

φορολογικούς ελέγχους 

Υψηλοί έμμεσοι και ειδικοί 

φόροι και τέλη (χαρτόσημο)

Απουσία Φορολογικών 

κινήτρων

Ποινικές ευθύνες διοικούντων 

και διευθυντικών στελεχών
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"Η φορολογία πρέπει να διευκολύνει τις 

επενδύσεις σε όλο της το φάσμα και όχι 

μόνο στη φορολογία εισοδήματος όπως 

τονίζεται συνήθως" 
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Η φορολογία ως αντικίνητρο για επενδύσεις

• WEF: Η Ελλάδα 

κατατάσσεται 137η

χειρότερη χώρα ως προς 

τα φορολογικά 

αντικίνητρα σε 

επενδύσεις. 
Βαθμός στον οποίο η φορολογία αποτελεί αντικίνητρο 
στις επενδύσεις κατά την έρευνα του WEF – Global 
Competitiveness Index.

(WEF GCI 2017-2018. Effect of taxation on incentives to 
invest, 1-7 (best) / Υψηλότερο = καλύτερο.) 4



Φόροι και εισφορές στη μισθωτή εργασία 

του ιδιωτικού τομέα

• Μια αύξηση μισθού σε παραγωγικό 

στέλεχος μπορεί να καταλήγει σε ποσοστό 

άνω του 70% σε φόρους και εισφορές. 

• Η επιβάρυνση με εισφορές και φόρους είναι 

υψηλή & μη ανταποδοτική και ιδιαίτερα 

προοδευτική.

• Παραγωγικά στελέχη αντιμετωπίζουν από 

τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ. 

Κόστος εργοδότη για μισθωτό με ετήσιες καθαρές αποδοχές 21 & 51 
χιλιάδες ευρώ. 

(Taxes in Europe, OECD Taxing Wages, 2016 & Ελλάδα 2017) 5



Επιχειρηματική φορολογία

• Η χώρα έχει από τις 

υψηλότερες επιβαρύνσεις 

στα επιχειρηματικά κέρδη 

& διανεμόμενα μερίσματα, 

όταν προστεθούν ειδικές 

εισφορές και ασφαλιστικές 

εισφορές. 

Φόροι και εισφορές στα κέρδη επιχειρήσεων και διανεμόμενα 
μερίσματα. 

(OECDstat για συντελεστή φόρου σε κέρδη και μερίσματα, EC 
Taxes in Europe Database 2017.)
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Η χρησιμότητα του φορολογικού 

πιστοποιητικού

• Συμβάλλει στη χωρίς παρατάσεις περαίωση των φορολογικών 

ελέγχων.

• Υποστηρίζει την κουλτούρα συμμόρφωσης.

• Ενισχύει άμεσα τα δημόσια έσοδα.

• Μειώνει τη φορολογική αβεβαιότητα των επιχειρήσεων. 
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Οι συσσωρευμένες ζημιές της κρίσης

• Σωρευμένες ζημιές στις 

επιχειρήσεις εκτός 

τραπεζών €80 δισ. την 

περίοδο 2008-2016.

Κέρδη κερδοφόρων ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ επιχειρήσεων μη 
χρηματοπιστωτικών τομέα & ζημιές ζημιογόνων επιχειρήσεων. 

(Δημοσιευμένοι ισολογισμοί, ICAP. 2016 δημοσιεύσεις έως Φεβ. 18)
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Επέκταση χρόνου συμψηφισμού ζημιών

• Στα χρόνια της κρίσης 

συσσωρευμένες ζημιές 

εκτός τραπεζών άνω των 

80 δισ.

• Αλλά δυνατότητα 

συμψηφισμού με 

μελλοντικά κέρδη μόνο για 

5 έτη. Έτη για μεταφορά ζημιών και συμψηφισμό με 
μελλοντικά κέρδη

(Taxes in Europe Database 2017, European 
Commission)
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'Ετος Αριθμός αδειών Επιφάνεια  (εκατ. μ2) 'Ογκος (εκατ. μ3)

2007 79.407 20,6 77,8

2017 13.785 2,8 12,2

Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα: αριθμός νέων αδειών, 

επιφάνεια σε μ2 και όγκος σε μ3 που αντιστοιχεί σε αυτές



Β. ΚΙΝΗΤΡΑ

1. Μείωση της άμεσης και έμμεσης 
φορολογίας

2. Κανονικότητα και ουσιαστικότητα
στους φορολογικούς ελέγχους 
(αναγκαιότητα φορολογικού 
πιστοποιητικού) 

3. Ποινικές ευθύνες διοικούντων και 
στελεχών

4. Εταιρικοί μετασχηματισμοί

 Σύστημα επιταχυνόμενων 
αποσβέσεων και υπερ
αποσβέσεων

 Επέκταση του χρόνου 
συμψηφισμού των 
σωρευμένων ζημιών

 Κίνητρα αναζωογόνησης της 
οικοδομής

Α. ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ
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