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3842/2010, Άρθρο 20, Παράγραφος 4
Κατά τη μελέτη του Ν 3842/2010, παρατηρήσαμε τη διάταξη του άρθρου 20
παράγραφος 4 με την οποία επιχειρείται η μετατροπή των επιχειρήσεων μας σε
ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο επιτηδευματίας (και πιθανώς) ο ιδιώτης, ο οποίος
πρόκειται να συναλλαγεί ή συναλλάσσεται ήδη με άλλον επιτηδευματία, πέραν
της φροντίδας του για την αποφυγή της εικονικότητας στο πρόσωπο του
εκδότη του στοιχείου, όταν οι συναλλαγές είναι υψηλότερες των 3.000 €, θα
πρέπει να ελέγξει και την φορολογική συνέπεια του αντισυμβαλλομένου.
Θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει να εξαλειφθεί ή τροποποιηθεί γιατί τα
προβλήματα που συσσωρεύει στις επιχειρήσεις είναι πολλαπλάσια από το
αναμενόμενο όφελος.
Αντί να δημιουργηθούν κίνητρα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας σε
μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και το σύνολο των παραγωγικών
τάξεων, οι επιχειρήσεις μας καλούνται να υποκαταστήσουν τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς του κράτους, να επιβαρυνθούν με πρόσθετες διαδικασίες, να
εξαντλήσουν τη ρευστότητά τους και να κινδυνεύσουν να υποστούν
δυσάρεστες
συνέπειες
από
μια
αμφίβολου
νομιμότητας
και
αποτελεσματικότητας ρύθμιση.
Ειδικότερα σημειώνουμε τα εξής:
• Παραβιάζεται το φορολογικό απόρρητο, γεγονός που, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Τίθεται σειρά, εύλογων, ερωτημάτων:
• Τι θα υποστεί όποια επιχείρηση δεν καλύψει της υποχρεώσεις της σε
προμηθευτή ; Κινδυνεύει να συρθεί στα δικαστήρια και να υποχρεωθεί
να πληρώσει τις οφειλές ίσως και προσαυξημένες ;
• Πως είναι δυνατό μια επιχείρηση να μην εισπράξει την αμοιβή για
υπηρεσίες ή προϊόντα που έχει ήδη παράσχει επειδή δεν είναι
φορολογικά συνεπής ;
• Με ποιο τρόπο θα μπορέσει η παραπάνω επιχείρηση να καλύψει τις
φορολογικές τις υποχρεώσεις αν όχι από τις εισπράξεις της;
• -πως θα εξυπηρετηθούν οι συναλλαγές με το εξωτερικό, οι οποίες ειδικά
για τον κλάδο μας είναι καθημερινή πρακτική ;

• Θα υποστεί κυρώσεις και με ποια κατηγορία όποιος συναλλαγεί με
κάποιον χωρίς να εξετάσει τη φορολογική του συνέπεια;
• Θα υποχρεωθούν εκ των πραγμάτων οι επιτηδευματίες να περιορίσουν
της συναλλαγές τους σε ποσά χαμηλότερα των 3.000 € ;
Τι θα γίνεται στις περιπτώσεις που ο συναλλασσόμενος είναι ιδιώτης και δεν
έχει την αντικειμενική δυνατότητα να ελέγξει τη φορολογική συνέπεια του
επιτηδευματία;
Και το σημαντικότερο, πολλές επιχειρήσεις σήμερα, κινδυνεύουν να
πτωχεύσουν εξαιτίας των απαιτήσεων τους από τον Δημόσιο Τομέα. Δεν έχει
θεσπιστεί το αυτονόητο, ο συμψηφισμός δηλαδή των χρεών των ιδιωτών με τις
απαιτήσεις τους από το κράτος.
Πιστεύουμε ότι διατάξεις όπως η παραπάνω δεν ωφελούν τελικά, αλλά
δημιουργούν επιπλέον προβλήματα σε μια ήδη επιβαρυμένη αγορά.
Παρακαλούμε λοιπόν για την άμεση εξάλειψη ή τροποποίησή της
συγκεκριμένης διάταξης, λόγω της ύπαρξης όλων των παραπάνω ασαφειών
αλλά και των προβλημάτων που θα δημιουργήσει.
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