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Θέμα: Άρθρο 21 Ν. 4321/15 για την επανεκκίνηση της οικονομίας                              
 
 
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 
 
Με τις από 18/03/2015 επιστολές μας (με ΑΠ 9628 και Α3/3722 αντίστοιχα) έχουμε ζητήσει 
να αποσυρθεί το άρθρο 21 από το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της 
οικονομίας». Το συγκεκριμένο άρθρο έχει προκαλέσει κύμα διαμαρτυριών από το σύνολο 
των φορέων της βιομηχανίας, των εξαγωγών και του εμπορικού κόσμου. Δυστυχώς, παρά 
τις εντονότατες και απολύτως δικαιολογημένες αντιδράσεις, το συγκεκριμένο άρθρο 
ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (Ν.4321/15), με την παρατήρηση ότι με την προβλεπόμενη 
στο άρθρο Υπουργική Απόφαση θα αντιμετωπιστεί ο έλεγχος που προβλέπεται όπως και 
τα στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η νομιμότητα της συναλλαγής. Σύμφωνα μάλιστα 
με τη δήλωσή σας, θα προβλεφθεί ότι στις υποθέσεις στις οποίες εκ των εγγράφων 
προκύπτει αυταπόδεικτα η νομιμότητα της συναλλαγής, θα παρέχεται η δυνατότητα 
απευθείας απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του φόρου. 
 

Όπως σας επισημάναμε με τις προαναφερόμενες επιστολές μας, η εφαρμογή της 
παρακράτησης φόρου 26% στις συναλλαγές με κράτη «μη συνεργάσιμα» ή με 



                                           
 

«προνομιακό φορολογικό καθεστώς» θα προκαλέσει πλήγμα στις αξιόπιστες επιχειρήσεις 
που συναλλάσσονται με τις χώρες αυτές - ιδίως δε της Βόρειας Ελλάδας που διαχρονικά 
διατηρούν αυξημένες εμπορικο-οικονομικές και επενδυτικές σχέσεις με τις γειτονικές μας 
χώρες - επιβαρύνοντας καθοριστικά τη ρευστότητά τους σε μια περίοδο όπου η τελευταία 
έχει μειωθεί δραματικά με πολλαπλές επιπτώσεις για τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία 
τους.  

Οι όποιοι προβληματισμοί για φαινόμενα φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής δεν 
δικαιολογούν σε καμία περίπτωση τη σημαντική επιβάρυνση των συναλλαγών με τα 
προαναφερόμενα κράτη και τη δραματική επιδείνωση του ταμειακού προβλήματος στην 
αγορά στο σύνολό της, με ιδιαίτερη ένταση και αρνητικές συνέπειες στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Σύμφωνα και με την Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των 
Ελλήνων για το εν λόγω νομοσχέδιο, η υποχρέωση για «παρακράτηση φόρου», κατ’ ουσία 
βεβαίως εγγυοδοσία, η οποία θα παρέχεται από την καταβάλλουσα τη δαπάνη επιχείρηση 
προς την φορολογική Διοίκηση έναντι της υποχρέωσής της προς απόδειξη ότι «πρόκειται 
περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς», συνιστά -υπό προϋποθέσεις- 
αδικαιολόγητο περιορισμό των ελευθεριών εγκατάστασης, κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, παροχής υπηρεσιών και κίνησης κεφαλαίων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε 
ότι στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές με χώρες-μέλη που έχουν προνομιακά φορολογικά 
καθεστώτα, με την προβλεπόμενη διάταξη ουσιαστικά θα επιβάλλεται, μέσω της 
φορολόγησης, μια σχετικά προσωρινή μεν, αλλά σημαντική επιβάρυνση, τρόπον τινά ένας 
προσωρινός «δασμός», της τάξης του 26%, που, αν λάβουμε υπόψη τον τρόπο και τον  
χρόνο επιστροφής παρακρατούμενων από το Δημόσιο φόρων όπως ο ΦΠΑ, θα οδηγήσει 
τις επιχειρήσεις μας σε μια επιδείνωση της ήδη τραγικά μειωμένης ρευστότητας. 
Υπάρχουν μάλιστα επιχειρήσεις που έχουν ήδη - πριν από τη νέα διάταξη - υπογράψει 
σημαντικά συμβόλαια για προμήθεια πρώτων υλών ή αγορά προϊόντων που θα 
παραδίδονται τους επόμενους μήνες, έχουν καταβάλλει προκαταβολές και δεν θα είναι σε 
θέση, λόγω της νέας ρύθμισης, να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους δεσμεύσεις ούτε 
να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους βάσει του προγραμματισμού τους με ό,τι αυτό 
μπορεί να συνεπάγεται.  
 
Σημειωτέον ότι οι συναλλαγές που γίνονται με αυτές τις χώρες στη μεγάλη πλειοψηφία 
τους αφορούν αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών και αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, 
απαραίτητων στη μεταποιητική και εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.  
 
Ενδεικτικό αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιπτώσεων της νέας ρύθμισης είναι η 
δραματική συρρίκνωση που αυτή θα προκαλέσει στον κλάδο της ένδυσης-
κλωστοϋφαντουργίας. Με δεδομένο ότι η Βουλγαρία και η πΓΔΜ αποτελούν τις κύριες 
χώρες όπου γίνεται παθητική τελειοποίηση, η εφαρμογή του νόμου θα οδηγήσει την 
πλειονότητα των επιχειρήσεων στο κλείσιμο ή στην πλήρη μεταφορά των δραστηριοτήτων 
τους στις γειτονικές χώρες με αποτέλεσμα την απώλεια χιλιάδων θέσεων απασχόλησης 
(τόσο των άμεσα απασχολούμενων όσο επίσης και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 
όλης της αλυσίδας), ενώ θα σημάνει απώλεια πολλών εκατομμυρίων από την φορολογία 
των επιχειρήσεων καθώς και πλήρη κατάρρευση των εξαγωγών ένδυσης – 
κλωστοϋφαντουργίας (απώλεια σχεδόν 1 δις ευρώ). Το σύνολο των επιχειρήσεων 
ένδυσης αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συνεργάζονται 
υπεργολαβικά με τις γειτονικές χώρες παραλαμβάνουν ή παραδίδουν και τα αντίστοιχα 
προϊόντα ή πρώτες ύλες από την χώρα που τιμολογείται. 



                                           
 

Την ίδια στιγμή οι ελάχιστες επιχειρήσεις που θα παραμείνουν στην χώρα μας θα εισάγουν 
τα προϊόντα ή τις πρώτες ύλες τους από τρίτες χώρες φθηνού κόστους όπως η Κίνα και η 
Τουρκία, συμβάλλοντας στη διεύρυνση των εισαγωγών και του παθητικού εμπορικού 
ισοζυγίου της χώρας μας και εκτοπίζοντας πλήρως την ελληνική βιοτεχνία-βιομηχανία.  
 
Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη για την χώρα μας οικονομική συγκυρία στην οποία αναζητούνται 
επειγόντως έσοδα, εξαγωγές και θέσεις απασχόλησης, η συγκεκριμένη ρύθμιση οδηγεί 
μαθηματικά στα αντίθετα αποτελέσματα, αφού δεν εμποδίζει όσους πραγματικά 
φοροαποφεύγουν/φοροδιαφεύγουν να τιμολογήσουν τριγωνικά μέσω «συνεργάσιμης» 
χώρας.   
 
Συμμεριζόμαστε και υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια που έχει ως στόχο την πάταξη της 
φοροαποφυγής/φοροδιαφυγής. Ωστόσο, πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
δημιουργεί προβλήματα στις νόμιμες επιχειρήσεις, θεωρώντας εκ προοιμίου κάθε 
συναλλαγή ως «ύποπτη». 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε θερμά όπως στην υπουργική απόφαση 
που θα εκδοθεί απαλλαχθούν πλήρως από την υποχρέωση προκαταβολής φόρου, όλες 
οι συνήθεις-τρέχουσες  συναλλαγές που αφορούν την αγορά πρώτων υλών και 
προϊόντων καθώς και την φυσική επεξεργασία αυτών και τις  άλλες άμεσα 
συνδεόμενες με αυτές υπηρεσίες. 
 
Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η διάλυση όσων επιχειρήσεων έχουν επιβιώσει στην 
χώρα μας και συνεχίζουν, μέσα από ένα εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και 
επιχειρηματικό περιβάλλον και καταβάλλοντας επίπονες προσπάθειες,  να συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη και στην απασχόληση.  
 
Με μέτρα άλλωστε όπως το συγκεκριμένο, ωθούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις να 
μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους εκτός Ελλάδας σε γειτονικές, κοινοτικές και μη, χώρες 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα έσοδα του δημοσίου, την οικονομία και την απασχόληση. 
 
Λόγω της σημασίας του ζητήματος για τις επιχειρήσεις-μέλη μας και όχι μόνο, και καθώς 
δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση με τους επιχειρηματικούς φορείς πριν την ψήφιση του 
νομοσχεδίου, ζητούμε να έχουμε άμεσα μια συνάντηση μαζί σας και παρακαλούμε να μας 
ορίσετε τον χρόνο αυτής.  
 

Με εκτίμηση, 

                      
 

   Βασίλης Μασσέλος                                                       Κυριάκος Λουφάκης 

   Πρόεδρος ΣΕΠΕΕ                                                         Πρόεδρος ΣΕΒΕ 


