Τι λέει η έκθεση της Κομισιόν για
τους φόρους
20/Νοε/2019 20:05
ΤουΣπύρου Δημητρέλη
Εύσημααλλά και κριτική σε παρεμβάσεις στη φορολογία που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση
περιλαμβάνει η 4η έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Θετική είναι η ανάλυση της Κομισιόν για τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα ενώ υπάρχουν
αιχμές για την αναστολή του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές αλλά και για τη μη μείωση του
αφορολόγητου ορίου η οποία θα διεύρυνε τη φορολογική βάση.
Αναλυτικά, οι βασικότερες επισημάνσεις για το φορολογικό πεδίο που περιλαμβάνονται στην
έκθεση της Κομισιόν είναι οι εξής:
-η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει την επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα η
οποία θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου. Από τη επικαιροποίηση των
αντικειμενικών σε συνδυασμό με αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού τους αναμένεται να διευρυνθεί
η φορολογική βάση επιβολής του ΕΝΦΙΑ κατά 20% γεγονός που πρόκειται να δημιουργήσει
πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Η επικαιροποίηση των αντικειμενικών αναμένεται να γίνει έγκαιρα
έτσι ώστε να προλάβει τις νέες αλλαγές που ετοιμάζει στον φόρο η κυβέρνηση για το 2020
-ενστάσεις εκφράζουν οι συντάκτες της έκθεσης για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει
σε τριετή αναστολή του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα. Σημειώνουν ότι η αναστολή του φόρου
δημιουργεί τον κίνδυνο αύξησης της παραοικονομίας στον κλάδο της οικοδομής. Συστήνεται να
αναζητήσει η κυβέρνηση εναλλακτικούς τρόπους προκειμένου να ενισχύσει τον σημαντικό για την
ελληνική οικονομία κλάδο της οικοδομής
-η Κομισιόν εκφράζεται θετικά για τις αλλαγές στη φορολογία και ειδικά αυτές που αφορούν στη
μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις, στο κεφάλαιο και την εργασία καθώς θα λειτουργήσουν
ενισχυτικά για την ανάπτυξη. Ιδιαίτερα θετικά είναι τα σχόλια για τη νέα φορολογική κλίμακα η
οποία μειώνει το φορολογικό βάρος σχεδόν για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, τονίζεται στην
έκθεση ότι οι αλλαγές στη φορολογία δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της περιορισμένης
φορολογικής βάσης στη φορολογία εισοδήματος, το οποίο προβλεπόταν να αντιμετωπισθεί με τη
μείωση του αφορολόγητου ορίου η οποία όμως τελικά ακυρώθηκε.
-η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να θεσπίσει στο μέλλον νέα έκτακτη ρύθμιση

φορολογικών οφειλών αλλά θα προχωρήσει σε αναμόρφωση της υφιστάμενης πάγιας ρύθμισης.
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