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Θέμα: Εκούσια Ρύθμιση (Περαίωση) Φορολογικών Υποθέσεων Τουριστικών Γραφείων
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, την Τετάρτη 22
Σεπτεμβρίου 2010 κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε διαβούλευση σχετικά με την Εκούσια
Ρύθμιση (Περαίωση) Φορολογικών Υποθέσεων των Επιχειρήσεων, σας αποστέλλουμε
συνημμένο, τεχνικό κείμενο που περιγράφει αναλυτικά τις θέσεις του Συνδέσμου μας σχετικά
με το θέμα.
Για διευκόλυνση σας, επισημαίνουμε τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το κλάδο μας καθώς
και προτεινόμενες λύσεις, προκειμένου με τις απαραίτητες ρυθμίσεις να καταστεί δυνατή η
ένταξη των επιχειρήσεων του κλάδου μας στο μέτρο της περαίωσης.
• Στην νέα αυτή περαίωση, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη τα δηλωθέντα κέρδη, για τα οποία
έχει, ήδη, καταβληθεί ο αναλογών φόρος. Επομένως, εμμέσως δεν αποτελούν στοιχείο του
υπολογισμού τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. Έτσι, ρίχνονται στο ίδιο «τσουβάλι»
(επί ίσων τζίρων) επιχειρήσεις συνεπείς, με δηλωμένα υψηλά φορολογητέα κέρδη και
επιχειρήσεις, πιθανά ασυνεπείς, με ελάχιστα έως καθόλου δηλωμένα κέρδη. Από αυτές τις
επιχειρήσεις θα ζητηθεί να πληρώσουν τον ίδιο φόρο περαίωσης, με αποτέλεσμα να
αδικείται η συνεπής φορολογικά επιχείρηση.
• Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ΜΣΚΚ. Τούτο έχει ως συνέπεια, επί ίσων τζίρων, να
πληρώνουν τον ίδιο φόρο περαίωσης επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων, με πολύ
διαφορετικούς ΜΣΚΚ. Το αποτέλεσμα είναι να αδικείται η επιχείρηση του κλάδου, με τον
χαμηλότερο ΜΣΚΚ, πράγμα που υποδηλώνει κλάδο με χαμηλούς συντελεστές μικτών και
καθαρών κερδών, άρα μικρή κερδοφορία.
• Σας επισημαίνουμε ότι μια από τις κυριότερες ιδιομορφίες του κλάδου μας , είναι το
γεγονός ότι στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων μας περιλαμβάνονται ποσά που
εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δηλωθείς κύκλος
εργασιών να μην είναι κι ο πραγματικός, αφού μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται π.χ. φόροι
αεροδρομίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, ναύλοι αεροπορικών και ακτοπλοϊκών
εισιτηρίων, πρόσθετα τέλη και κρατήσεις υπέρ τρίτων, αχθοφορικά κλπ.
Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση των τουριστικών πακέτων, όπου ο μεν οργανωτής δικαίως
περιλαμβάνει το σύνολο του κόστους των προμηθευτών του, ο δε πωλητής είναι αναγκασμένος να
εμφανίζει στην τελική ΑΠΥ ένα τεράστιο έσοδο (που περιλαμβάνει το κόστος των διοργανωτή) τη
στιγμή που το κέρδος του (προμήθεια) είναι ελάχιστο.
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Τα πιο πάνω στοιχεία σε συνδυασμό με τους όρους της παρούσης εκούσιας ρύθμισης φορολογικών
υποθέσεων, προκαλούν αδυναμία στις επιχειρήσεις μας να υπαχθούν σε αυτή, γιατί η
επιβάρυνση που προκύπτει είναι δυσανάλογη του πραγματικού εισοδήματος τους.
Παραθέτουμε παράδειγμα της επιβάρυνσης που θα προκύψει σε μια επιχείρηση του κλάδου μας
αν υιοθετηθεί το προτεινόμενο σύστημα:
Επιχείρηση με ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα 1 εκατ. € (στην πράξη το μεικτό κέρδος δεν υπερβαίνει
σε καμία περίπτωση τις 20.000‐30.000 €).
Ενδεικτικά μια επιχείρηση που εκδίδει ένα αεροπορικό εισιτήριο π.χ. αξίας 300,00 € επιβαρύνεται
με φόρους αεροδρομίου 120,00 € και ο πελάτης πληρώνει σύνολο 420,00 € για τα οποία λαμβάνει
από την επιχείρηση ΑΠΕ. Το τουριστικό γραφείο έχει κερδίσει από τη συναλλαγή αυτή (300,00 €
Χ1%) 3,00 € μεικτά επί του ναύλου.
Η ίδια επιχείρηση καλείται να καταβάλλει για την περαίωση 3‐4 χρήσεων ποσό 30.000,00‐
40.000,00 €, το οποίο αναλύεται ως εξής:
1.000.000,00 Χ 2 % (συντελεστής) Χ 1,15 (συντελεστής προοδευτικότητας) = 23.000,00 €
(φορολογική βάση) Χ 19% ΦΠΑ = 4.370,00 €.
Φόρος περαίωσης: 23.000,00 € Χ 20% = 4.600,00 €.
Σύνολο περαίωσης για μία χρήση: 8.970,00 €
Αν υπολογίσουμε ότι μια συνεπής επιχείρηση έχει ήδη καταβάλλει ως φόρο ένα ποσό το οποίο
προκύπτει από την κερδοφορία της συγκεκριμένης χρήσης, τότε η καταβολή ενός πρόσθετου
ποσού, το οποίο υπολογίζεται βάση ενός κύκλου εργασιών που περιλαμβάνει πολλές εισπράξεις
υπέρ τρίτων, είναι άδικη.
Θα πρέπει επιπροσθέτως να υπενθυμίσουμε ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει υποστεί τεράστιο
πλήγμα τα 2 τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα οι εισροές στη χώρα μας να έχουν συνολική
μείωση – 20 % τα δύο τελευταία έτη (2009 ‐2010), βάσει των επίσημων στοιχείων της Τράπεζας
της Ελλάδος. Αντίστοιχες είναι και οι απώλειες των επιχειρήσεών μας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ζητούμε να υπάρξει ειδική ρύθμιση μέσω της υπαγωγής
των τουριστικών γραφείων σε ειδική κατηγορία στην οποία να λαμβάνεται υπόψη το
ακαθάριστο μεικτό έσοδο (όπως γίνεται και στον υπολογισμό του ΦΠΑ βάσει του άρθρου 43 του
κώδικα ΦΠΑ).
Αν το πιο πάνω γίνει αποδεκτό, τότε, ο συντελεστής υπολογισμού θα πρέπει να είναι ίδιος με
αυτόν που θα ισχύει για το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που η πιο πάνω
πρόταση δεν γίνει αποδεκτή από την υπηρεσία σας, τότε ζητούμε ο συντελεστής υπολογισμού
να είναι υποπολλαπλάσιος αυτού που θα εφαρμοστεί γενικότερα και ο συντελεστής
προσαύξησης ΦΠΑ, στην περίπτωση ασυμφωνίας εισοδήματος και εκροών ΦΠΑ, να μην είναι
μεγαλύτερος του 10% δεδομένου ότι, δεν είναι ανεκτό να επιβάλλεται ΦΠΑ σε μη πραγματικά
ακαθάριστα έσοδα.
Επιπροσθέτως ζητούμε να υπάρξει μέριμνα για τις συνεπείς επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν
απασχολήσει στο παρελθόν τις φορολογικές αρχές με παραβάσεις, μέσω ενός μειωμένου
συντελεστή υπολογισμού της περαίωσης, ο οποίος θα ανέρχεται στο ήμισυ του οποιουδήποτε
συντελεστή αποφασίσει η υπηρεσία σας.
Είμαστε στη διάθεσή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις,
Με εκτίμηση

Γιώργος Τελώνης
Πρόεδρος
Συν.: Τεχνικό κείμενο καταγραφής των θέσεων (Σελ. 4)

Μάριος Καμμένος
Γενικός Γραμματέας
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ( ΠΕΡΑΙΩΣΗ ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ
1) Ο τρόπος οριστικοποίησης των ανελέγκτων υποθέσεων των επιχειρήσεων με τις
προτεινόμενες ρυθμίσεις, είναι αντίθετος με την θεσπισθείσα αυτό το έτος 2010
φορολογική δικαιοσύνη του νόμου 3842.
2) Το κλείσιμο των υποθέσεων δεν θα πρέπει να φθάσει πέραν του 2005 ή του 2004
(εάν θεωρήσουμε συνταγματικά ανεκτή την άπαξ παράταση της παραγραφής των
φορολογικών υποθέσεων), για την περίπτωση επιχειρήσεων, που δεν βαρύνονται
με παραβάσεις εικονικών, πλαστών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων.
3) Στην νέα αυτή περαίωση, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη τα δηλωθέντα κέρδη, για τα
οποία έχει, ήδη, καταβληθεί ο αναλογών φόρος. Επομένως, εμμέσως δεν
αποτελούν στοιχείο του υπολογισμού τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. Έτσι,
ρίχνονται στο ίδιο τσουβάλι (επί ίσων τζίρων) επιχειρήσεις συνεπείς, με δηλωμένα
υψηλά φορολογητέα κέρδη και επιχειρήσεις, πιθανά ασυνεπείς, με ελάχιστα έως
καθόλου δηλωμένα κέρδη. Από αυτές τις επιχειρήσεις θα ζητηθεί να πληρώσουν
τον ίδιο φόρο περαίωσης, με αποτέλεσμα να αδικείται η συνεπής φορολογικά
επιχείρηση.
4) Στην νέα αυτή περαίωση δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οι ΜΣΚΚ. Τούτο έχει ως συνέπεια,
επί ίσων τζίρων, να πληρώνουν τον ίδιο φόρο περαίωσης επιχειρήσεις
διαφορετικών κλάδων, με πολύ διαφορετικούς ΜΣΚΚ. Το αποτέλεσμα είναι να
αδικείται η επιχείρηση του κλάδου, με τον χαμηλότερο ΜΣΚΚ, πράγμα που
υποδηλώνει κλάδο με χαμηλούς συντελεστές μικτών και καθαρών κερδών, άρα
μικρή κερδοφορία.
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ΙΙ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Α. ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν υποθέσεις επιχειρήσεων, περαιωμένες με τις
παλαιότερες διατάξεις, για τις οποίες υφίστανται συμπληρωματικά στοιχεία. Η
περαίωση αυτών των υποθέσεων, θα προσθέσει, πιθανά, χρήματα στα Δημόσια
Ταμεία, αλλά θα αφήσει ατιμώρητους επιχειρηματίες για σοβαρά, κατά κανόνα,
φορολογικά αδικήματα.
2) Από το πνεύμα των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 Ν 3296/2004 για την
αυτοπεραίωση φορολογικών δηλώσεων, με τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο
νόμος, προκύπτει ότι, οι υποθέσεις αυτές θεωρούνται ειλικρινείς, πλην της
περιπτώσεως ύπαρξης, μεταγενέστερα, συμπληρωματικών στοιχείων. Δεν θα
πρέπει, λοιπόν, υποθέσεις αυτοπεραιωθείσες (αυτοελεγχθείσες, σύμφωνα με την
διάταξη του άρθρου 79 Ν 3842/2010 ) να πρέπει να υποβληθούν σε νέα περαίωση,
δεδομένης της υπάρξεως της πρώτης, κατά την υποβολή της σχετικής δηλώσεως.
Θα πρέπει να επανελεγχθεί η εξαίρεση από τον αυτοέλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο
79 παρ. 2 Ν 3842/2010, της περίπτωσης επιχειρήσεων, των οποίων τα ακαθάριστα
έσοδα, τουλάχιστον κατά 60%, είναι απαλλασσόμενα του ΦΠΑ, με δικαίωμα
έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών.
3) Συμφωνούμε με την προτεινόμενη ρύθμιση, με τις ακόλουθες σκέψεις α) η ρύθμιση
κινείται στα πλαίσια του νόμου, πριν από την τροποποίησή του με το Ν 3842/2010,
αναφορικά με εικονικότητα αναφερομένη στο πρόσωπο του εκδότη, β) η τέτοια
αποδοχή της παράβασης, επειδή θα έχει ολέθριες συνέπειες επί του ελέγχου της
βαρυνόμενης χρήσης, θα πρέπει να εξασφαλίζει πως, με την περαίωση θα επέλθει
πλήρης οριστικοποίηση της εν λόγω χρήσης.
Β. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Υποθέσεις ειδικών φορολογιών κλάδων ( φορολογία πλοίων ) δεν θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται σαν τις κοινές φορολογήσεις όλων των λοιπών παραγωγικών
κλάδων. Εάν συμβεί αυτό, παρέλκει ο λόγος, για τον οποίο καθιερώθηκε η
ειδική φορολόγηση, π.χ προσέλκυση εσόδων και κεφαλαίων από το εξωτερικό,
εξαιρετική αντιμετώπιση του κλάδου κτλ. Για τις φορολογίες κεφαλαίου μπορεί
να προταθεί νέα ρύθμιση, σε συνέχεια της προ ολίγων ετών θεσπισθείσας.
Όμως, οι περισσότερες υποθέσεις κεφαλαίου, όταν δεν υφίσταται απόκρυψη
περιουσιακών στοιχείων ή ανακριβής δήλωση αυτών, είναι άνευ
αποτελέσματος, δεδομένου του αντικειμενικού τρόπου υπολογισμού της αξίας
των ακινήτων.
2) Όλες οι επιχειρήσεις, άνευ ορίου.
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3) Στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων, σε πάμπολλες περιπτώσεις ο τζίρος
αυτών είναι επανάληψη του τζίρου και κάποιας άλλης συνεργαζόμενης
επιχείρησης. Τουτέστιν, πολλές επιχειρήσεις έχουν μεγάλο τμήμα του τζίρου
τους να αποτελεί πώληση για λογαριασμό τρίτων (π.χ πώληση πακέτων τρίτων
επιχειρήσεων, επί προμηθεία). Για την συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων
θα πρέπει ή να εξαιρεθούν οι συγκεκριμένοι τζίροι από τον υπολογισμό του
ποσού της περαίωσης ή να μειωθούν οι συντελεστές υπολογισμού ή τελικά, να
εξαιρεθούν της περαίωσης ( πράγμα άδικο ).
4) Θεωρούμε ότι, στην περίπτωση αυτή θα υποβληθούν δηλώσεις
τροποποιημένες και αρεστές προς τον τύπο υπολογισμού της περαίωσης. Η
απάντησή μας είναι ΟΧΙ.
Δ. ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Η πρώτη ανέλεγκτη χρήση δεν θα πρέπει να είναι στις συνεπείς φορολογικά
επιχειρήσεις, πέραν του 2005 ή έστω του 2004 ( εάν αποδεχθούμε την για 1
έτος παράταση της παραγραφής )
2) Τα καταβαλλόμενα ποσά θα πρέπει να μπορούν να αναζητηθούν, στις
περιπτώσεις μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων της ρύθμισης ή επιστροφής
ΦΠΑ για λόγους διαφοράς συντελεστών ή επενδύσεων.

Ε. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Ο συντελεστής της παραγράφου 1 θα πρέπει γενικότερα, να είναι το 1,
αυξανόμενος σταδιακά με την αύξηση των ακαθαρίστων εσόδων, με
ανώτατο όριο το 1,5. Ειδικά για τον κλάδο μας και για τις επιχειρήσεις, που
αποκλειστικά πωλούν αεροπορικά εισιτήρια, δεδομένου ότι, η
λαμβανόμενη προμήθεια είναι, πλέον, 0% ή 1% θα πρέπει να περιληφθούν
στον συντελεστή της περίπτωσης 1α ή 1β.
2) Ο ελάχιστος καταβλητέος φόρος ετησίως, στις περιπτώσεις που από τον
προτεινόμενο υπολογισμό της περαίωσης δεν προκύπτει ή προκύπτει
χαμηλότερος φόρος, να είναι
Α’ κατηγορία βιβλίων 200€
Β’ κατηγορία βιβλίων 400€
Γ’ κατηγορία βιβλίων 700€
3) Να παραμείνουν όπως προτείνονται
4) Ο συντελεστής προσαύξησης ΦΠΑ, στην περίπτωση ασυμφωνίας
εισοδήματος και εκροών ΦΠΑ, να μη είναι μεγαλύτερος του 10%,
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δεδομένου ότι, δεν είναι ανεκτό να επιβάλλεται ΦΠΑ σε μη πραγματικά
ακαθάριστα έσοδα.
5) ΟΧΙ
6) ΟΧΙ

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Λόγω της υφιστάμενης έλλειψης ρευστότητας, στον μέγιστο βαθμό, θα
πρέπει το τελικά προκύπτον ποσό να καταβάλλεται σε, όσο το δυνατόν,
περισσότερες δόσεις. Η προκαταβολή δεν πρέπει να ξεπερνάει το 10%.
Ποσά μέχρι 10.000€ να καταβάλλονται σε 12 δόσεις, μέχρι 20.000€ σε 24
δόσεις και μεγαλύτερα ποσά σε 36 δόσεις. Ελάχιστο ποσό δόσεως τα
500€.
2) Η ρύθμιση δεν λαμβάνει υπ’ όψη την προκύψασα ζημία των επιχειρήσεων
κατά τις ενδιάμεσες χρήσεις. Η ύπαρξη ζημίας υποδηλώνει την έλλειψη
ρευστότητας, την καθοδική πορεία της επιχείρησης. Οι υποθέσεις αυτές θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται με
μειωμένους τους προαναφερθέντες
συντελεστές. Στο οικονομικό έτος 2010 πληθώρα επιχειρήσεων έχουν
διακόψει την λειτουργία τους, λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι επιχειρήσεις
αυτές και σωρεία άλλων ετοιμοθανάτων επιχειρήσεων, πως θα μπορέσουν να
ανταπεξέλθουν στα βάρη της περαίωσης, όταν, άλλες συνθήκες επικρατούσαν
στην αγορά π.χ το 2004 ή 2005 και άλλες επικρατούν το 2009 και, κυρίως, το
2010. Θα πρέπει οι συντάκτες του νέου νόμου της περαίωσης να λάβουν υπ’
όψη το πραγματικό γεγονός της δυνατότητας εξόφλησης των υποχρεώσεων σε
φόρους, που θα δημιουργηθούν για τις επιχειρήσεις, για να μην αποτελέσει η
περαίωση την χαριστική βολή.

Ζ ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ
1) Για τις υποθέσεις αυτές δεν θα πρέπει να διαφοροποιηθούν οι όροι έναντι
των λοιπών υποθέσεων

