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Χάθηκαν 115 δισ. ευρώ από ΦΠΑ σε 19 χρόνια λόγω φοροδιαφυγής
Ενα Ταμείο Ανάκαμψης χάνει κάθε πέντε χρόνια το ελληνικό Δημόσιο από τη φοροδιαφυγή που συντελείται στον ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα, η φοροδιαφυγή ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ενωση, εξέλιξη που δεν έχει
αλλάξει τα τελευταία χρόνια, ωστόσο περιορίζεται κατά διαστήματα όταν συρρικνώνονται και οι συντελεστές ΦΠΑ.
Συνολικά από το 2000 μέχρι και το 2018 η χώρα μας έχει χάσει περίπου 115 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ.
Είναι ενδεικτικό ότι το επταετές πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης ανέρχεται στα 32 δισ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή, η
χώρα μας σε μικρότερο χρονικό διάστημα (5 χρόνια) χάνει ακριβώς το ίδιο ποσό. Το ποσό αυτό όχι μόνο θα μπορούσε να
διευκολύνει τις πολιτικές των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι θα οδηγούσε στη μείωση αρκετών φόρων
που σηκώνει σήμερα η μισθωτή εργασία, κυρίως η μεσαία τάξη, αλλά θα μπορούσε να περιορίσει δραστικά και το δημόσιο
χρέος.
Από παλαιότερα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει πως οι αξίες που θα έπρεπε να φορολογούνται σήμερα
ανέρχονται στο ποσό των 130 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 60 δισ. ευρώ εντάσσονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ,
άλλα 55 δισ. ευρώ στο 13%, 10 δισ. ευρώ στον υπερμειωμένο συντελεστή και τα υπόλοιπα σε διάφορες άλλες κατηγορίες.
Ωστόσο, σήμερα οι αξίες που φορολογούνται, ή διαφορετικά η βάση πάνω στην οποία επιβάλλεται ο ΦΠΑ, διαμορφώνονται
στα 75 δισ. ευρώ. Δηλαδή για προϊόντα και υπηρεσίες ύψους 55 δισ. ευρώ δεν εκδίδονται φορολογικά στοιχεία, γεγονός που
οδηγεί σε απώλεια εσόδων άνω των 6,5 δισ. ευρώ ετησίως.
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το λεγόμενο «κενό ΦΠΑ» (VAT GAP), δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των
προσδοκώμενων και των πραγματικών εσόδων από τον ΦΠΑ, αποτυπώνει ότι η απώλεια εσόδων έχει οριακά βελτιωθεί τα
τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Κομισιόν, η Ελλάδα είχε το 2018 τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωζώνη και τη
δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη μετά τη Ρουμανία. Αν και οι απώλειες περιορίστηκαν κατά 1,1 δισ. σε σχέση με το
2017, η «τρύπα» στις εισπράξεις ΦΠΑ το 2018 διαμορφώθηκε στα 6,570 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 30,1% των δυνητικών
εσόδων, με τον μέσο όρο στην Ευρώπη να είναι 9,2%. Βασική αιτία η φοροδιαφυγή, αλλά και οι στρεβλώσεις του
συστήματος.
Συνολικά στην Ευρώπη χάθηκαν γύρω στα 140 δισ. ευρώ το 2018, με την τάση για το 2019 να είναι πτωτική. Ωστόσο,
σύμφωνα με τον επίτροπο Πάολο Τζεντιλόνι, η κρίση του 2020 υπολογίζεται ότι θα εκτινάξει τις απώλειες στα 164 δισ.
ευρώ.
Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου καταγράφεται πτώση των
εισπράξεων του ΦΠΑ συνεπεία της υγειονομικής κρίσης και συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί περί τα 8,6 δισ.
ευρώ μειωμένα κατά 1,7 δισ. ευρώ έναντι του αρχικού στόχου.
Ενας από τους λόγους που τα τελευταία χρόνια οι θεσμοί επέμεναν να αυξηθεί η απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ των
επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα έως 25.000 ευρώ (από 10.000 ευρώ που είναι σήμερα) είναι το τεράστιο μέγεθος της
φοροδιαφυγής που καταγράφεται. Υποστηρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το διοικητικό κόστος που προκύπτει
τόσο για τη φορολογική διοίκηση όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση των τελευταίων και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Επίσης, με την αύξηση του ποσού της απαλλαγής
ευνοείται, συγκριτικά με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων, καθώς δεν
υποχρεούνται να επιβάλλουν ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούν.
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Ζήτημα αποζημιώσεων από τη Folli Follie θέτει η Ενωση Επενδυτών
Ανοιχτός είναι ο δρόμος, όπως υποστηρίζει η Ενωση Ελλήνων Επενδυτών, για την πλήρη αποζημίωση των
επενδυτών που είχαν τοποθετηθεί σε μετοχές και ομόλογα της Folli Follie, ύστερα από την προφυλάκιση των
πρώην επικεφαλής της εταιρείας Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσιολούτσου. Ο φορέας, που έχει επικεφαλής τον
δικηγόρο Γιάννη Κυριακόπουλο, αναφέρει ότι οι δύο μεγαλομέτοχοι και φερόμενοι ως οι κύριοι υπαίτιοι της
μεγαλύτερης εταιρικής απάτης των τελευταίων χρόνων δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν τη
συγκάλυψη των ενεργειών και να «συσκοτίζουν τις έρευνες, για παράδειγμα, για την τελική κατάληξη των 479
εκατομμυρίων του δανεισμού που “εξαφανίστηκαν” μυστηριωδώς στην Ασία».
Όπως αναφέρει και η Καθημερινή, η Ενωση Ελλήνων Επενδυτών, που σε αντίστοιχες υποθέσεις εταιρικής
κακοδιαχείρισης έχει εκπροσωπήσει ομολογιούχους με στόχο τη διεκδίκηση αποζημίωσης, σημειώνει πως ο
αρμόδιος εισαγγελέας θα πρέπει να ερευνήσει επιπλέον και την ενδεχόμενη τέλεση σειράς αδικημάτων που
διαπράχθηκαν τα τελευταία δυόμισι χρόνια όσο η πρώην διοίκηση της Folli Follie παρέμενε ελεύθερη. Οπως
δηλαδή η παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης και η απόκρυψη ή καταστροφή κρίσιμων στοιχείων.
Το σωματείο, που έχει ως στόχο την προάσπιση των συμφερόντων όσων έχουν επενδύσει σε εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο εταιρείες, αναφέρει ότι στις 31 Δεκεμβρίου τα ταμειακά διαθέσιμα, που διαμορφώνονταν σε
176 εκατ. ευρώ, είναι σήμερα σχεδόν ανύπαρκτα. Γι’ αυτό η Ενωση Ελλήνων Επενδυτών διερωτάται πού και
με ποιο τρόπο δαπανήθηκαν δεκάδες εκατομμύρια μετά τον Μάιο του 2018, οπότε έγινε γνωστή η υπόθεση
κακοδιαχείρισης στη Folli Follie ύστερα από τη δημοσιοποίηση της έκθεση του fund QCM.
Με τα δεδομένα αυτά, ο φορέας καλεί μετόχους και ομολογιούχους, που έχουν ζημιωθεί από την κατάρρευση
της Folli Follie, να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη όχι μόνο κατά της οικογένειας Κουτσολιούτσου, αλλά και κατά
της εταιρείας, των ορκωτών ελεγκτών και των αναδόχων τραπεζών του εξωτερικού.
Εκτός Ελλάδας, ανάλογη πρωτοβουλία έχουν αναλάβει από κοινού το αμερικανικό δικηγορικό γραφείο Quinn
Emanuel Urquhart & Sullivan και η εταιρεία χρηματοδότησης διαιτητικών δικών Omni Bridgeway, έχοντας
στραφεί εναντίον ξένης επενδυτικής τράπεζας που ενήργησε το 2017 ως ανάδοχος της έκδοσης ομολόγου της
Folli Follie.
Εν μέσω όλων αυτών, η νέα, διορισμένη από τη Δικαιοσύνη, διοίκηση της εταιρείας επιδιώκει να φέρει εις
πέρας το εγχείρημα της εξυγίανσής της, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι όροι της
συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας.
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Eurogroup: Συμφωνία να συνεχιστεί η δημοσιονομική στήριξη
Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης δεσμεύτηκαν σήμερα να συνεχίσουν τη δημοσιονομική στήριξη για
να αναπτυχθούν οι οικονομίες τους ξανά μετά την κρίση της COVID-19, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του
Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου. Στην πρώτη δια ζώσης σύνοδό τους μετά τον Φεβρουάριο, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν ανεπίσημα σχετικά με τη
δημοσιονομική αντίδραση στην πανδημία. «Δεν θα υπάρξει ξαφνικό σταμάτημα, κανένας κίνδυνος για τις
πολιτικές και η συνολική δημοσιονομική πολιτική θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία», δήλωσε ο
Ντόναχιου στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Αν και οι υπουργοί δεν αναφέρθηκαν σε
επιπλέον ποσά, πέραν αυτών για τα οποία έχουν ήδη δεσμευθεί για να διατηρήσουν την ανάκαμψη της
οικονομίας, έκαναν σαφές ότι δεν θα υπάρξει δημοσιονομική σύσφιγξη σύντομα και ότι θα συνεχίσουν την
ενίσχυση όσο αυτή χρειάζεται.
«Όσον αφορά τη δημοσιονομική στάση για το 2021, δεδομένου του σημερινού υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας
(...) μία πρόωρη απόσυρση της στήριξης θα υπονόμευε την εύθραυστη ανάκαμψη», δήλωσε από την πλευρά του
ο Επίτροπος της ΕΕ για την Οικονομία, Πάολο Τζεντιλόνι. «Αν κάνουμε λάθος εκτίμηση του χρόνου της
επανόδου (στους δημοσιονομικούς κανόνες), θα διακινδυνεύσουμε να κάνουμε ζημιά στην ευρωπαϊκή
οικονομία», είπε.
Οι υπουργοί εξέφρασαν, επίσης, τη στήριξή τους στην προώθηση πρωτοβουλιών, που έχουν καθυστερήσει,
όπως την τραπεζική ένωση της ΕΕ, από την οποία λείπει ακόμη ένα κοινό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι η οικονομία της ΕΕ θα συρρικνωθεί κατά το ποσοστό - ρεκόρ 8,3% το
2020 - μετά από την ανάπτυξή της κατά 1,5% το 2019 - λόγω της διαταραχής που προκάλεσε η πανδημία του
κορονοϊού.
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Αρνητικό outlook και νέα υποβάθμιση της Τουρκίας από την Moody’s σε Β2
από Β1
Η Moody’s υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Τουρκίας σε Β2 από Β1 ενώ διατηρεί και το
αρνητικό outlook. Οι τρεις λόγοι της υποβάθμισης είναι:
Αυξάνονται οι πιθανότητες, οι εξωγενείς αδυναμίες της χώρας να οδηγήσουν σε μια κρίση στο ισοζύγιο
πληρωμών.
Καθώς αυξάνονται τα ρίσκα στο πιστωτικό προφίλ της Τουρκίας, οι θεσμοί της χώρας
εμφανίζονται απρόθυμοι ή ανήμποροι να αντιμετωπίσουν αποδοτικά τις προκλήσεις.
Τα δημοσιονομικά «μαξιλάρια», πηγή πιστωτικής ισχύος για πολλά χρόνια, μειώνονται σε αξιοσημείωτο
βαθμό.
Συνέχεια…
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Παράλληλα, υποβάθμισε σε Β2 και την Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A.S., την εταιρία ειδικού σκοπού
της Τουρκίας που εκδίδει ομόλογα sukuk (κατάλληλα για επενδύσεις από μουσουλμάνους).
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Φόβος και φτώχεια χτυπάνε την εκλογική βάση του Ερντογάν
Η πανδημία έχει επιφέρει ισχυρό πλήγμα στην τουρκική οικονομία και ιδίως στα φτωχά νοικοκυριά που
αποτελούν την εκλογική βάση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζει ρεπορτάζ του Reuters.
Αν και τα περιοριστικά μέτρα άρθηκαν τον Ιούνιο, περίπου 4 εκατ. Τούρκοι συνεχίζουν να βασίζονται στα
κρατικά επιδόματα για να τα βγάλουν πέρα, ενώ ακόμα περισσότεροι αδήλωτοι εργαζόμενοι δεν έλαβαν
οικονομική στήριξη.
Η κυβέρνηση αναμένεται να άρει τον Νοέμβριο την προσωρινή απαγόρευση στις απολύσεις, με τις

δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι επικρατεί πρωτοφανής ανασφάλεια μεταξύ των εργαζομένων. Όπως τονίζει
το Reuters, αυτοί έχουν δεχθεί ισχυρότερο πλήγμα είναι οι ίδιοι Τούρκοι που επωφελήθηκαν από τη μείωση
της οικονομικής ανισότητας που επιτεύχθηκε στα χρόνια που κυβερνάει ο Ερντογάν.
Μελέτη Τούρκων οικονομολόγων προβλέπει ότι ο αριθμός των Τούρκων που ζουν σε κατάσταση φτώχιας
μπορεί να διπλασιαστεί τη φετινή χρονιά σε σχεδόν 20 εκατομμύρια. «Αυτό θα εξάλειφε τις επιτυχίες του
ισλαμιστικού κόμματος AKP του Ερντογάν και θα δοκίμαζε την πιστή εκλογική του βάση στις επόμενες
γενικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 2023» υπογραμμίζει το Reuters.
Ο Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η οικονομία θα βγει πιο ισχυρή από την πανδημία, προσθέτοντας ότι το
πρόγραμμα στήριξης των 13 δισ. δολαρίων που εφαρμόζει η κυβέρνηση έχει βοηθήσει τα πιο φτωχά
νοικοκυριά. Εκπρόσωποι της τουρκικής προεδρίας και του υπουργείου Οικονομικών δεν απάντησαν σε
ερωτήσεις του Reuters για την άνοδο της φτώχειας.
Το πρόγραμμα στήριξης καλύπτει ένα μέρος των μισθών πολλών δηλωμένων εργαζομένων, ενώ παρέχει
οικονομική βοήθεια σε περίπου 2 εκατ. νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Αλλά το υψηλό ποσοστό αδήλωτης
εργασίας που αγγίζει το 30%, η ύπαρξη πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η επιδείνωση των δημόσιων
οικονομικών από την ύφεση του 2018-29 φέρνουν τη χώρα σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, προειδοποιεί το
πρακτορείο.
Τα συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση
του προγράμματος στήριξης, έχουν καταγράψει βουτιά. Την ίδια στιγμή η τουρκική λίρα έχει υποχωρήσει σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα, το οποίο οδηγεί σε άνοδο της τιμής των βασικών εισαγόμενων αγαθών.
Όπως επισημαίνει το Reuters, ο νόμος επιτρέπει στον Ερντογάν να παρατείνει την απαγόρευση των απολύσεων
ως τα μέσα το 2021, αλλά αυτό θα έχει δημοσιονομικό κόστος. «Αυτές δεν είναι βιώσιμες πολιτικές» τόνισε
οικονομολόγος του Istanbul Technical University.
Μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων τον Ιούνιο, καταγράφηκε μια άνευ προηγουμένου κατάρρευση της
απασχόλησης με 1,4 εκατομμύρια Τούρκους να έχουν σταματήσει την αναζήτηση εργασίας, σχεδόν τρεις φορές
περισσότεροι από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Από αυτούς που είχαν απασχόληση τον
περασμένο\ μήνα, σχεδόν οι μισοί δήλωσαν ότι «φοβούνται πολύ» ότι θα την έχουν χάσει ως τον χειμώνα,
σύμφωνα με δημοσκόπηση της συμβουλευτικής εταιρείας Istanbul Economics Research.
Ο διευθυντής της συμβουλευτικής Καν Σελκούκι ανέφερε στο Reuters ότι αυτό αντανακλά την υποψία των
εργαζομένων ότι θα απολυθούν αμέσως μόλις αρθεί η απαγόρευση των απολύσεων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η
στήριξη στον κυβερνητικό συνασπισμό του Ερντογάν υποχώρησε στο 44% αυτόν τον μήνα από 46% τον
Αύγουστο.
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Για ακόμη μια εβδομάδα τους τελευταίους 3,5 μήνες όλα δείχνουνε πως
με χαμηλούς τζίρους η κίνηση γύρω από τις 630 – 640 μονάδες θα
συνεχιστεί ….
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