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Το φορολογικό πλαίσιο ως παράγοντας προώθησης της ανάπτυξης.

Είναι πράγματι γεγονός ότι ολοένα και περισσότερο γίνεται απαιτητή η οικονομική ανάπτυξη. Ο ορισμός της οικονομικής ανάπτυξης περιλαμβάνει 
εν πολλοίς την αξιοποίηση των πόρων μιας οικονομίας (φυσικών και μη), των υποδομών, του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνογνωσίας και της 
τεχνολογίας, αλλά και όλων των θεμελιωδών πλεονεκτημάτων που διαθέτει. Ταυτόχρονα η οικονομική ανάπτυξη στην πλήρη διάστασή της 
περιλαμβάνει και το θεσμικό - νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν και θα λειτουργήσουν οι αναπτυξιακές δραστηριότητες, καθώς 
επίσης και το φορολογικό πλαίσιο, το οποίο με τον προσανατολισμό του ενισχύει ή υποδαυλίζει την όποια προοπτική αναπτύσσεται από τις 
άλλες συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα το τελευταίο, διαδραματίζει ένα σημαντικό διττό ρόλο στην οικονομία, αφού από την 
μία πλευρά καθορίζει το επίπεδο, το βάρος και το εύρος της φορολογίας, ενώ από την άλλη διαμορφώνει τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες 
συλλογής και ελέγχου. Ο ρόλος αυτός προσδίδει στον παράγοντα της φορολογίας σημαντική βαρύτητα, ιδιαίτερα όταν αξιολογείται μία 
επένδυση ή μια οικονομία ή ένας  οικονομικός χώρος. 

Ανάλογο ρόλο διαδραματίζει και το εγχώριο φορολογικό πλαίσιο στην Ελληνική οικονομία, όπου όμως, η μέχρι τώρα συνδρομή του δεν εμφανίζεται να υποστηρίζει 
ή να έχει υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη. Είναι γεγονός ότι το εγχώριο φορολογικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται ως ευμετάβλητο, χωρίς όμως να είναι 
προσαρμοστικό στις ανάγκες της αγοράς. Διαθέτει αυξημένη μεταβλητότητα, (όπου μόνο στα τελευταία δύο έτη έχουν ψηφισθεί περί των 15 φορολογικών 
νομοθετημάτων), χωρίς αποδοτικότητα η οποία συνολικά δεν αποτυπώνει κανέναν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία. Είναι επίσης πολύπλοκο και δαιδαλώδες, όπου 
μέσα από την πολυπλοκότητά του, αποδυναμώνεται η φορολογική δικαιοσύνη και η δίκαιη φοροδοτική κατανομή. Από την άλλη πλευρά επιβάλει αναιτιολόγητα 
μεγάλα πρόστιμα και προσαυξήσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων, εκπρόθεσμων υποβολών κ.α. ενώ δεν αναγνωρίζει και δεν ανταμείβει το κόστος των δικών του 
παραλείψεων και των καθυστερημένων καταβολών. Δεν ανταμείβει την συνέπεια των φορολογουμένων ή των επιτηδευματιών, αλλά αντίθετα προσφέρει κίνητρα 
που επιβραβεύουν την φορολογική ασυνέπεια.       
Ιδιαίτερα το τρέχων φορολογικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, χρήζει άμεσης αναθεώρησης, αφού αποτελεί έναν από τους κυριότερους 
παράγοντες της  ύφεσης στην Ελληνική οικονομία. Οι αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές των έμμεσων φόρων σε συνδυασμό με την επιβολή οριζόντιων φόρων 
(χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η φοροδοτική ικανότητα), έχουν επιφέρει σε δυσμένεια τα οικονομικά των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Παράλληλα παρατηρούνται σημαντικές στρεβλώσεις που αφορούν την μεταχείριση των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων, των συνταξιούχων, των τριτέκνων και 
πολυτέκνων. Κύρια στρέβλωση είναι ο δραστικός περιορισμός των φοροαπαλλαγών και το ύψος του σημερινού αφορολογήτου ορίου το οποίο επιβαρύνει σε 
μεγάλο βαθμό τα μικρά και μεσαία εισοδήματα, και ιδιαίτερα τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, οι οποίοι έχουν το ίδιο αφορολόγητο όριο με ένα άγαμο/η 
χωρίς τέκνα, στην περίπτωση που το εισόδημά τους ξεπερνά τις 9.000 ευρώ. Ανάλογα λειτουργούν τα φορολογικά κλιμάκια, τα οποία επιβαρύνουν τα νοικοκυριά 
μεσαίων εισοδημάτων με φορολογικούς συντελεστές που είναι υψηλότεροι από αυτούς που εφαρμόζονται στην φορολογία των επιχειρήσεων. Με μια αντίστοιχη 
μεταχείριση αντιμετωπίζεται και η ακίνητη περιουσία, όπου το εισόδημα από την ενοικίαση μιας κατοικίας ή ενός αγροτεμαχίου, εκτός ότι φορολογείται αυξημένα 
λόγω των φορολογικών συντελεστών και κλιμακίων, δημιουργεί και πρόσθετες επιβαρύνσεις για την καταβολή συμπληρωματικού φόρου και προκαταβολής.
Συνολικά αυτές οι φορολογικές συνθήκες, είναι φανερό ότι δεν βοηθούν και δεν συνδράμουν στην αντιμετώπιση της κρίσης και την προώθηση της ανάπτυξης. 
Λειτουργούν αντίθετα, περιορίζοντας δραστικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων, οι οποίοι αποτελούν τα κύτταρα της οικονομίας 
και της οικονομικής ανάπτυξης. Τα υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο της εγχώριας οικονομίας είναι επιτακτικό να μεταβληθεί, έστω ακόμη μία φορά, με γνώμονα 
την κοινωνική, φορολογική δικαιοσύνη και πρωτίστως την επιχειρηματική ανάπτυξη. 
Αναμφίβολα το σημερινό φορολογικό καθεστώς είναι νόμιμο, αλλά σίγουρα ότι είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και δίκαιο.
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