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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
η ισονομία αποτελεί θεμέλιο του δημοκρατικού πολιτεύματος που δεν πρέπει να
περιορίζεται μόνο στο θεωρητικό επίπεδο της θέσπισης των νόμων, αλλά να
αφορά και στην πρακτική της εφαρμογής αυτών. Η εφαρμογή της ισονομίας
στον τομέα της οικονομίας είναι η βάση του υγιούς ανταγωνισμού και συνεπώς
είναι προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εκτεταμένη φοροδιαφυγή που
παρατηρείται στην πατρίδα μας αποτελεί ένα από τα αίτια της πρωτόγνωρης
οικονομικής κρίσης που βιώνει ο τόπος μας και η αναποτελεσματικότητα ή η
έλλειψη ισχυρής πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπισή της καταργούν στην
πράξη την ισονομία, καθώς οι έλληνες πολίτες διαχωρίζονται στους «έξυπνους»
που φοροδιαφεύγουν «κερδίζοντας» χρήματα και στους «χαζούς» νομοταγείς
πολίτες που «χάνουν» τα εισοδήματά τους.
Μία κατηγορία φορολογητέου εισοδήματος αποτελεί και το εισόδημα από
γεωργικές επιχειρήσεις, το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα να φορολογείται κυρίως
με βάση το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού του, σύμφωνα με τα στοιχεία
καλλιέργειας ή εκτροφής ζώων που δηλώνει ο φορολογούμενος στο έντυπο Ε1
χωρίς, όμως, συνοδευτικά παραστατικά ή έλεγχο της ακρίβειας της δήλωσής του.
Εάν υπολογίσετε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 900.000 κάτοχοι γεωργικών
επιχειρήσεων που δικαιούνται ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εκ των οποίων οι 600.000 δεν είναι επαγγελματίες αγρότες και
συνεπώς οποιαδήποτε δήλωση γεωργικού εισοδήματος προστίθεται στα κύρια
επαγγελματικά
τους
εισοδήματα
και
φορολογείται,
μπορείτε
να
συνειδητοποιήσετε το μεγάλο «πειρασμό» για να αποκρύψουν μέρος ή το σύνολο
του γεωργικού τους εισοδήματος.
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Επειδή εκτιμούμε ότι η φοροδιαφυγή που επιτελείται από τους μη
επαγγελματίες αγρότες είναι σημαντική και επειδή η λύση για τη σύλληψή της
είναι απλή και άμεσα εφαρμόσιμη, σας καταθέτουμε την παρακάτω πρόταση.
Το ηλεκτρονικό αρχείο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου (ΟΣΔΕ) που τηρεί ετησίως ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει καταστεί ιδιαίτερα
αξιόπιστο μετά την εφαρμογή της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων
(γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών). Ο κάθε παραγωγός δηλώνει με την ετήσια
αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το σύνολο της γεωργικής του εκμετάλλευσης
καταθέτοντας τα μισθωτήρια συμβόλαια του (ελέγχονται διοικητικά στο 100%),
ενώ υφίσταται και δειγματοληπτικό επιτόπιο έλεγχο των τίτλων κυριότητας και
της καλλιεργημένης έκτασης ή του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων (σε
ποσοστό 10%, τυχαία και με ανάλυση κινδύνου). Το παραγόμενο ηλεκτρονικό
αρχείο μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων χρησιμοποιείται
για την ηλεκτρονική πληρωμή των οικονομικών ενισχύσεων.
Η πρότασή μας είναι να αποστέλλεται κάθε χρόνο αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων που
με τη δημιουργία ενός απλού λογισμικού θα υπολογίζει για κάθε ΑΦΜ του
αρχείου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το συνολικό καθαρό εισόδημα ατομικής γεωργικής
επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος –
ενοικίου – μόνιμης φυτείας και στη συνέχεια θα αντιπαραβάλει ηλεκτρονικά τα
στοιχεία αυτά με τα αντίστοιχα των κωδικών 915 ή 916 του μηχανογραφημένου
εκκαθαριστικού σημειώματος. Με αυτή τη διαδικασία θα εντοπιστεί άμεσα το
ακριβές ποσό της πιθανής φοροδιαφυγής για κάθε έναν από τους περίπου
900.000 κατόχους γεωργικών επιχειρήσεων.
Καταθέτοντας την ανωτέρω πρόταση πιστεύουμε ότι συμβάλουμε στη
δικαιότερη κατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων και στην ανακούφιση των
ελλήνων πολιτών με χαμηλά εισοδήματα από πρόσθετα και δυσανάλογα γι΄
αυτούς φορολογικά βάρη. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση.

Με τιμή,
Για την Διοικούσα Επιτροπή,
Ο Πρόεδρος

Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μάξιμος Πετρακάκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Πολιτικά Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων
2. κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
3. κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
4. κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
5. κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονομικών
6. κ. Χάρη Θεοχάρη, Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων
7. κ. Ιωάννη Διώτη, Ειδικό Γραμματέα‐Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
8. Μέλη του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
9. Κεντρική Υπηρεσία και Παραρτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
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