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Προς
Τον υπουργό Οικονοµικών, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου
Τον υφυπουργό Οικονοµικών, κ. Φίλιππο Σαχινίδη
Κοινοποίηση:
- Πρωθυπουργό, κ. Γιώργο Παπανδρέου
- Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Θεόδωρο Πάγκαλο
- Υφυπουργό Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μάρκο
Μπόλαρη
- Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μιχάλη Καρχιµάκη
- κ. ∆ηµήτρη Γεωργακόπουλο, Γενικό Γραµµατέα Φορολογικών &
Τελωνειακών Θεµάτων
- κ. Ηλία Πλασκοβίτη, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών
- Βουλευτές
κ. Χρήστο Αηδόνη,
κ. Παναγιώτη Ρήγα,
κ. ∆ηµήτρη Τσιρώνη,
κ. Ευάγγελο Παπαχρήστο,
κ. Ιωάννη Αµοιρίδη
Αξιότιµοι κύριοι,
(1) Η προηγούµενη Κυβέρνηση είχε προσπαθήσει προ τριετίας (το 2008)
να επιβάλει φόρο υπεραξίας στα κέρδη από µετοχές. Βέβαια ποτέ δεν
εφαρµόστηκε γιατί ήταν τεχνικά ανεφάρµοστος και ο ΣΜΕΧΑ το είχε
επισηµάνει από την πρώτη στιγµή. Στην επιβολή του φόρου υπεραξίας
είχαν αντιδράσει έντονα και πολύ σωστά οι σηµερινοί υφυπουργοί κκ.
Μιχάλης Καρχιµάκης και Μάρκος Μπόλαρης καθώς και οι βουλευτές
κκ. Χρήστος Αηδόνης, Παναγιώτης Ρήγας, ∆ηµήτρης Τσιρώνης,
Ευάγγελος Παπαχρήστος και Ιωάννης Αµοιρίδης.
Υπενθυµίζουµε πως µε ερώτηση στους τότε υπουργούς Οικονοµίας και
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης έκαναν λόγο για «ρεσιτάλ κυβερνητικής
υποκρισίας». Ανέφεραν πως «ο φόρος υπεραξίας µετατρέπεται σε φόρο
µόνο για µικροεπενδυτές ενώ οι ισχυροί απολαµβάνουν ασυλίας µέσω
φορολογικών παραδείσων µε την προστασία της διορισµένης διοίκησης
της ΕΤΕ». Έτσι χαρακτήριζαν το φόρο υπεραξίας που είχε επιβάλει η
προηγούµενη κυβέρνηση και που ποτέ δεν εφαρµόστηκε.
Επιπλέον έκαναν λόγο για φοροαποφυγή και ενδεχοµένως
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βρώµικου χρήµατος από Έλληνες πελάτες της ΕΤΕ µέσω γνωστού
φορολογικού «παραδείσου» όπου εµφανιζόταν να διευκολύνει η
διορισµένη από τον υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών ∆ιοίκηση της
Τράπεζας. Η Εθνική Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες
οικονοµικά ισχυρούς πελάτες της να ανοίγουν λογαριασµούς στη Νήσο
Γκέρνσεϊ της Μάγχης, γνωστό διεθνή φορολογικό παράδεισο και να
εκτελούν πλήθος χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, σε καθεστώς
αυστηρού τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, δηλαδή σε καθεστώς
µυστικότητας! Μάλιστα, η διοίκηση της Εθνικής, µε τις «ευλογίες» του
υπουργείου Οικονοµικών, εµφανίζεται να έχει ξεπεράσει κάθε όριο
θρασύτητας στην παροχή υπηρεσιών… φοροαποφυγής, δεδοµένου ότι τις
διαφηµίζει πλέον ανοικτά σε Έλληνες πελάτες της, µέσω της επίσηµης
ιστοσελίδας της, όπου δίνει στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση και
τηλέφωνα) καθ’ όλα… ελληνικά, για υπηρεσίες που παρέχονται από
θυγατρική της στο Γκέρνσεϊ.» Τα παραπάνω αναφέρονταν στη σχετική
ερώτηση που είχε κατατεθεί.
Τότε ρωτούσαν µεταξύ άλλων τον υπουργό Οικονοµικών και τον υπουργό
∆ικαιοσύνης:
«Πώς θα επιβληθεί µε όρους φορολογικής ∆ικαιοσύνης ο φόρος
υπεραξίας στα εισοδήµατα από χρηµατιστηριακές συναλλαγές, όταν οι
µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες διευκολύνουν τους µεγάλους
κεφαλαιούχους για να τον αποφύγουν; Πάλι θα «πληρώσουν το
µάρµαρο» οι επενδυτές µε µικρή οικονοµική επιφάνεια και θα
αποφύγουν τις επιβαρύνσεις οι «µεγάλοι»;
Ποια µέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Οικονοµικών για να
σταµατήσει η «αιµορραγία» φορολογικών εσόδων µε τη µέθοδο της
εξαγωγής κεφαλαίων σε φορολογικούς παραδείσους; Έχει εξετάσει
σοβαρά τα αυστηρά µέτρα που έχουν ληφθεί σε άλλες ανεπτυγµένες
χώρες (ΗΠΑ, Γερµανία, Βρετανία κ.α.);
Ποιο είναι το ύψος των κεφαλαίων που έχουν εξαχθεί στο φορολογικό
παράδεισο της Νήσου Γκέρνσεϊ µέσω της Εθνικής Τράπεζας και της
θυγατρικής εταιρείας-σφραγίδα που διατηρεί;»
Επιπλέον και ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης ∆ραγασάκης είχε
καταθέσει ερώτηση στον υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών για την
προσφορά από τράπεζες off shore τραπεζικών υπηρεσιών. Ανέφερε
σχετικά: «Ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (είτε
µέσω καταστήµατος, είτε µέσω αντιπροσωπείας) αλλά και ελληνικές
τράπεζες που έχουν ιδρύσει υποκαταστήµατα σε περιοχές που έχουν
χαρακτηριστεί από τον ΟΟΣΑ και το ∆ΝΤ ως «φορολογικοί παράδεισοι»,
προσφέρουν σε µόνιµους κατοίκους Ελλάδος, σειρά offshore τραπεζικών
υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες αυτές οι ελληνικές Τράπεζες,
µε ηλεκτρονικές πλατφόρµες, κάνουν «booking» στο εξωτερικό και
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εξυπηρέτηση είτε από την Ελλάδα είτε απ’ ευθείας από την αλλοδαπή.
Συχνά δε, η πρακτική αυτή διαφηµίζεται και στους διαδικτυακούς
τόπους (internet sites) των εν λόγω τραπεζών».
Τα µέτρα που ανακοινώθηκαν είναι προς την κατεύθυνση της
ισχυροποίησης των τραπεζικών ιδρυµάτων του εξωτερικού, της φυγής
κεφαλαίων από το εσωτερικό, της αποµάκρυνσης των βραχυπρόθεσµων
επενδυτών (traders) από το χρηµατιστήριο και
θα οδηγήσουν στο κλείσιµο ή θα µειώσουν δραµατικά τις εργασίες των
χρηµατιστηριακών εταιρειών, µε αποτέλεσµα την αύξηση της ανεργίας
και τη µείωση των εσόδων του ∆ηµοσίου. Κύριο µέληµα του ΣΜΕΧΑ στην
παρούσα φάση είναι η ανάπτυξη της χώρας και η δικαιοσύνη µεταξύ
όλων των επενδυτών που δραστηριοποιούνται στο ΧΑ. Καλούµε όλους
τους αρµόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταθούν στο
πλευρό µας.
Ο φόρος για την υπεραξία πρέπει να καταργηθεί.
(2) Ο ΣΜΕΧΑ προτείνει -ως ύστατη αλλά δικαιότερη λύση- την
καθιέρωση φόρου υπεραξίας και υποαξίας ταυτοχρόνως, οποίος θα
υπολογίζεται µία φορά στο τέλος κάθε έτους και το συνολικό αποτέλεσµα
από χρηµατιστηριακές συναλλαγές θα προστίθεται στο εισόδηµα ή θα
αφαιρείται αναλόγως αν υπάρχουν κέρδη ή ζηµίες.
(3) Η φορολόγηση στα κέρδη που προέρχονται από συναλλαγές µε
µετοχές του εξωτερικού, είναι εγκληµατική. Τα κεφάλαια, όπως είναι
ευνόητο, πολύ εύκολα µεταφέρονται στο εξωτερικό και επενδύονται από
το εξωτερικό µέσω ξένων και ελληνικών τραπεζών της αλλοδαπής, όπως
πού σωστά τόνιζαν τότε οι νυν κυβερνητικοί αξιωµατούχοι.
(4) Οι πωλητές χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών αµείβονται βάσει των
προµηθειών και όσο πετυχηµένοι είναι στη δουλειά τους τόσο
περισσότερα βγάζουν. ∆εν είναι µεγαλοστελέχη για να φορολογούνται τα
bonus τους µε 90%. Ο ΣΜΕΧΑ προτείνει τη φορολόγηση µε 90% των
ποσών που υπερβαίνουν τις 200 χιλιάδες ευρώ. H πρόταση µας συνάδει
και µε τα αναφερόµενα στην εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου ότι
δηλαδή επιδιώκεται η φορολόγηση των υπέρογκων bonus λόγω της
παγκόσµιας νοµισµατικής κρίσης.
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στην διάταξη του σχεδίου νόµου και
προφανώς κατά λάθος αναφέρεται ότι φορολογούνται οι παροχές σε
χρήµα, οι οποίες όµως
περιλαµβάνουν και την µισθοδοσία των
υπαλλήλων, την οποία δεν νοµίζουµε ότι ο νοµοθέτης θέλει να
φορολογήσει µε συντελεστή 90%. Και αυτό γίνεται σαφές γιατί τόσο στην
εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόµου όσο και στην έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, αναφέρεται ότι φορολογούνται οι πρόσθετες
αµοιβές των στελεχών. Θα πρέπει λοιπόν να συµπεριληφθεί στη διάταξη
η έννοια των πρόσθετων παροχών και όχι όλων των παροχών συλλήβδην.
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(5) Τέλος για τα µερίσµατα θα ήταν δίκαιο Έλληνες και ξένοι να
πληρώνουν τους ίδιους φόρους και όχι οι ξένοι 24% και οι Έλληνες
45%. Για το συµφέρον της οικονοµίας και των µικροεπενδυτών άλλα και
για την τόνωση της µετοχικής ιδέας, η οποία συµβάλει στην ανάπτυξη
της οικονοµίας ποσά µέχρι 25.000€ να απαλλάσσονται της φορολογίας
µερισµάτων.
Με εκτίµηση,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ
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