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Το ζήτημα του ΔΗΦΟΔΩ επανήλθε στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες με τις
παρεμβάσεις βουλευτών και τις δημόσιες τοποθετήσεις φορέων επί του
θέματος.
Έχουν συνταχθεί πολλά κείμενα και μελέτες για την νομιμότητα ή μη του
συγκεκριμένου φόρου και επιχειρήματα για την τεκμηρίωση των θέσεων των
δύο πλευρών. Η τροπή που έχει πάρει το ζήτημα, με την παραπομπή του στα
ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά δικαστήρια θυμίζει περισσότερο την ιστορία του
τιτανικού,
που
μοιραία
θα
συναντηθεί
με
το
παγόβουνο.
Πολύ περισσότερο δε όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειες για εξεύρεση λύσης επί
του θέματος, θυμίζουν την κατάληξη του τιτανικού μετά την πρόσκρουση.
Οι νέες προσπάθειες για νέες διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις, διαλόγους, και
συναντήσεις θυμίζουν τις απέλπιδες προσπάθειες των αξιωματικών να
αποφύγουν την πρόσκρουση την τελευταία στιγμή. Το πιθανότερο είναι ότι
απλά
θα
επαναληφθεί
η
ιστορία.
Μόνο που τα θύματα στην περίπτωση αυτή είναι οι επιχειρήσεις και η
επιχειρηματικότητα. Η κρίση που περνά η χώρα τα τελευταία χρόνια έχει φέρει
σε αδιέξοδο πολλές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που παλεύουν να
ανταποκριθούν στις υπέρμετρες επιβαρύνσεις που τους έχουν επιβληθεί, με το
ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ να αποτελεί μία επιπλέον επιβάρυνση που οξύνει ακόμα
περισσότερο τα προβλήματα. Εν αναμονή λοιπόν της δικαστικής απόφασης, και
επειδή σε καιρούς κρίσης όπου όλα επανεξετάζονται, επαναξιολογούνται,
κρίνονται και αναθεωρούνται, θα επιχειρήσουμε μια συνολική θεώρηση του
θέματος με δεδομένα από το παρελθόν, το παρόν, αλλά κυρίως με το βλέμμα
στο
μέλλον.
Εδώ τίθεται ένα απλό ερώτημα. Τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει για να μην
φθάσουμε στο αδιέξοδο του σήμερα; Η απάντηση είναι εξίσου απλή αρκεί να
κατανοήσουμε ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα. Το πρόβλημα με το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ
είναι διπλό. Το ένα σκέλος αφορά τον νόμο βάσει του οποίου εφαρμόζεται και
αποτελεί συστημικό - δομικό πρόβλημα και το άλλο σκέλος το κομμάτι της
εφαρμογής
του.
Το Ελληνικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε, κοντόφθαλμα, πρόχειρα και άκριτα ένα
νόμο-κατάλοιπο της Ιταλικής φασιστικής κατοχής που αφορούσε τη
φορολόγηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων αγαθών, μετατρέποντας τον
σε «χαράτσι» επί των ακαθαρίστων εσόδων έχοντας προνοήσει να άρει το
ειδικό
καθεστώς
του
δασμολογίου.
Θέσπισε ένα νόμο που αντιβαίνει στην Αρχή Δικαίου περί αναλογικότητας και
φορολογικής ισότητας, διότι τον επωμίζεται μια συγκεκριμένη μερίδα πολιτών,
ενός συγκεκριμένου Νομού εξαιρώντας τις εταιρείες με έδρα εκτός Δωδ/νήσου
αλλά και τις ΔΕΚΟ που στην πλειοψηφία τους σήμερα έχουν απολέσει τον
δημόσιο χαρακτήρα τους. Στην προσπάθεια του νομοθέτη να εξασφαλίσει
έσοδα για την τοπική αυτοδιοίκηση, τον συνέδεσε με ποσοστά επί του τζίρου

με βάση τους Μοναδικούς Συντελεστές Καθαρού Κέρδους και τον κατέστησε
αυτόματα
φόρο
κύκλου
εργασιών.
Επιβάλλεται δε ανεξάρτητα αν η χρήση της επιχείρησης είναι κερδοφόρος ή
ζημιογόνος, αδιαφορώντας για τις ενδεχόμενες δαπάνες, διατιμήσεις, φόρους
που μπορεί να εμπεριέχονται στο κοστολογικό στοιχείο. Και όλα αυτά θα είχαν
ίσως ήσσονα σημασία, αν βλέπαμε το αποτέλεσμα της φορολόγησής μας, αν
τελικά πραγματοποιούνταν παραγωγικά ανταποδοτικά έργα στον τόπο,
χρηματοδοτούμενα από τον ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. αλλά και κατά την διαχείριση του
πόρου
οι
εκάστοτε
Τοπικές
αυτοδιοικήσεις
υπερέβαλαν
εαυτόν.
Τα χρήματα που εισπράχθηκαν (περίπου  11.000.000 ετησίως !!! ή 20% των
εσόδων) κατασπαταλήθηκαν κατά κύριο λόγο σε μισθοδοτικές ανάγκες του
Δήμου, συντηρώντας και ενισχύοντας το φαύλο πελατειακό κατεστημένο των
εκάστοτε
δημοτικών
αρχόντων.
Στήριξαν προϋπολογισμούς και φοροεισπρακτική οικονομική πολιτική
βασιζόμενοι
στην
σίγουρη
καταβολή
του
ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ
και
τελών,
στραγγαλίζοντας την τοπική οικονομία της παραγωγής και εξαπολύοντας
ανελέητο κυνηγητό κατά της τοπικής επιχειρηματικότητας, επιβαρύνοντας
αδικαιολόγητα και άνισα τις τοπικές επιχειρήσεις, καθιστώντας τες μη
ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις, που έχουν έδρα εκτός Νομού
Δωδεκανήσου και διατηρούν υποκαταστήματα εδώ, οι οποίες βεβαίως δεν
υποχρεούνται στην καταβολή του, όπως και οι ΔΕΚΟ που έχουν απωλέσει τον
δημόσιο
χαρακτήρα
τους.
Σαν να μην έφτανε αυτό, υποχρεώνει επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε
υπερβολικές, ληστρικές και άδικες προσαυξήσεις εάν πληρωθεί εκπρόθεσμα.
Είναι δε για γέλια και για κλάματα το γεγονός, ότι παρόλο που ο Δήμος μας
είχε έναντι των λοιπών Δήμων της χώρας αυτό το σημαντικότατο έσοδο,
κατάφερε να είναι ο τέταρτος πιο χρεωμένος Δήμος της χώρας, μετά τον Δήμο
Αθηναίων, τον Δήμο Πειραιώς και τον Δήμο Αμαρουσίου, ενώ ακολουθούμαστε
από
τον
Δήμο
Αχαρνών!
Αν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό δημοτών των προαναφερθέντων δήμων
έναντι του Δήμου Ροδίων και γίνει αντιληπτή η αναλογία χρέους ανά δημότη
το γεγονός αυτό αποκτά τεράστια σημασία για το πώς διαχειρίστηκε τον πόρο.
Όσοι πληρώνουν ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ., το κάνουν, επειδή δεν μπορούν να το
αποφύγουν, καθώς ξέρουν ότι τα χρήματά τους δεν πηγαίνουν στο «κοινό
καλό», και τα χρήματά τους αντί να επενδυθούν για την ανάπτυξη
ουσιαστικών υποδομών, την ουσιαστική στήριξη και προώθηση του
τουριστικού
προϊόντος
και
της
τοπικής
επιχειρηματικότητας,
οι
«ανευθυνοϋπεύθυνοι»
αρμόδιοι
τα
κατασπαταλούν,
ισοσκελίζοντας
προϋπολογισμούς, ενώ στα συρτάρια τους αραχνιάζουν επί χρόνια ουσιαστικές
προτάσεις για τη δημιουργία έργων και υποδομών που θα ικανοποιούσαν
άμεσα
τον
ντόπιο
και
ξένο
επισκέπτη.
Παρότι έχει ζητηθεί από φορείς ενημέρωση για την διάθεση και διαχείριση των
εσόδων από το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ, οι εκάστοτε δημοτικές αρχές, ακολουθώντας πιστά
την αρχή της αδιαφάνειας, ποτέ έως σήμερα δεν έχουν προσφέρει καμία
ενημέρωση για την επένδυση των χρημάτων μας, που προέρχονται πλέον όχι
από το περίσσευμά μας, αλλά από το υστέρημά μας, αλλά κατευθύνονται σε
μαύρες
τρύπες
ζημιογόνων
οργανισμών
και
επιχειρήσεων.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ενώ ο Δήμος Ροδίων διαθέτει πλήθος

ιδιόκτητων ακινήτων, εν τούτοις μισθώνει ιδιαίτερα ακριβό ακίνητο επί της
οδού Γ. Σεφέρη για να στεγάσει τις Υπηρεσίες, και απασχολεί αδικαιολόγητα
μεγάλο αριθμό υπαλλήλων για την βεβαίωση και είσπραξη του φόρου αυτού.
Δυστυχώς οι νόμοι δεν έχουν νοημοσύνη για να αντιληφθούν τις συνέπειες
της εφαρμογής τους, να μεταλλάσσονται, να αναπροσαρμόζονται, να
αυτοεξελίσσονται ή ακόμα και να αυτοκαταργούνται με βάση τις συνθήκες και
απαιτήσεις
της
κάθε
εποχής
και
πραγματικότητας.
Αυτό είναι καθήκον του νομοθέτη, των αρχόντων και των θεσμών που
αφουγκραζόμενοι τον παλμό και τις απαιτήσεις της εποχής, έχουν την
υποχρέωση να ανταποκριθούν σε αυτό τους το καθήκον. Οι μέχρι τώρα λύσεις
και τροποποιήσεις, που έχουν προταθεί, είναι δίχως στρατηγική δεν μπορούν
να βρουν ούτε τη βέλτιστη λύση ούτε την ανθεκτική. Επίσης οι κινήσεις με
κίνητρα αλλά χωρίς σκοπό, που δεν δικαιολογούν ούτε την ίδια τους την
ύπαρξη, ακόμα και αν επιτρέπουν σε ειδικούς να παραμείνουν σταθερά στις
θέσεις τους, δεν επιφέρουν ή επιτυγχάνουν κάποιο αποτέλεσμα.
Τι θα έπρεπε να είχε γίνει; Να είχε ήδη καταργηθεί το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ έτσι όπως
εφαρμόζεται και διαχειρίζεται σήμερα. Να είχε αποσυνδεθεί η έκδοση
πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας από την καταβολή του ΔΗ.ΦΟΔΩ,
αλλά και να υπάρξει σχέδιο πρόβλεψης για διακανονισμό των οφειλών χωρίς
τις υπέρογκες και τοκογλυφικές προσαυξήσεις έτσι ώστε να μπορεί να
προγραμματίσουν οι επιχειρήσεις την αποπληρωμή τυχόν οφειλών εάν και
εφόσον αυτές προκύψουν μετά την οριστική έκδοση των δικαστικών
αποφάσεων.
Η κατάργηση όμως μακροπρόθεσμα δεν ωφελεί τον τόπο καθώς θα χαθούν
πόροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αναπτυξιακά και παραγωγικά.
Επίσης η ιστορία μας έχει διδάξει ότι όταν καταργείται κάτι έρχεται να το
αντικαταστήσει πολύ χειρότερο. Προβλέποντας για το μέλλον μπορούμε να
δημιουργήσουμε ένα πόρο που θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο
ανάπτυξης.
Ένα πόρο που περισσότερο θα μοιάζει με τον θεσμό της κοινωνικής εταιρικής
ευθύνης και όχι σαν ένα ακόμα χαράτσι που θα επιβάλλεται όχι για να στηρίζει
την φοροεισπρακτική οικονομική πολιτική της εκάστοτε δημοτικής αρχής, που
δεν θα κυνηγά την επιχειρηματικότητα, στραγγαλίζοντας την οικονομία της
παραγωγής. Όσοι θα συμβάλουν στον πόρο αυτό θα το κάνουν, επειδή θα
μπορούν να ξέρουν ότι τα χρήματά τους δεν πηγαίνουν στις τσέπες των
παρατρεχάμενων του συστήματος και στη σίτιση των κομματικών
«διορισμένων»
στρατών
αλλά
στο
κοινό
καλό.
Οι αρχές που θα διέπουν αυτό τον πόρο θα πρέπει να είναι οι εξής:
- Επιβολή επί των κερδών και όχι επί των ακαθαρίστων εσόδων. Με αυτό τον
τρόπο δεν θα επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις με ζημιογόνο χρήση αλλά και
αυτές προσφέρουν διατιμημένα είδη και είδη με μεγάλα ποσοστά εμμέσων
φόρων.
- Εφαρμογή του σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό
ανεξάρτητα από την έδρα τους και ΔΕΚΟ που έχουν απωλέσει τον δημόσιο
χαρακτήρα τους. Έτσι δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού
στην αγορά και όλοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη επανεπενδύοντας στον τόπο

που

δραστηριοποιούνται.

- Μοναδικός χαμηλός συντελεστής για όλους, με επιβράβευση της συνέπειας
στην καταβολή και επιβολή ποσού προσαύξησης, χωρίς τοκογλυφικό
χαρακτήρα, συνδεδεμένο με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Είναι καιρός να δίνονται και κίνητρα για την εμπρόθεσμη καταβολή εκτός από
την μοναδική πρόβλεψη για τιμωρία αλλά ταυτόχρονα δεν δημιουργούμε
υπέρμετρα βάρη σε αυτούς που θα βρεθούν σε αδυναμία καταβολής.
- Μηχανισμός αυτόματου συμψηφισμού των οφειλών των επιχειρήσεων με
οφειλές
από
τους
Ο.Τ.Α
.
- Μηχανισμός επιστροφής του φόρου στην περίπτωση που το προϊόν έχει
προορισμό εκτός του νομού. Θα βοηθήσει τα μέγιστα αυξάνοντας την
ρευστότητα, δεν στερεί πόρους από τις επιχειρήσεις και δεν αποτελεί
ανταγωνιστικό μειονέκτημα στην δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων εκτός
του
νομού.
- Κίνητρα και ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις που δρουν σε νησιά χωρίς μεγάλη
τουριστική
ανάπτυξη.
-Αυστηρό ανταποδοτικό, αναπτυξιακό και διαχειριστικό πλαίσιο. Όλα τα έσοδα
από το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ θα πρέπει να πηγαίνουν σε ένα ειδικό ταμείο, ή μοναδικό
κωδικό, με μηδενικές ανοχές στην διοχέτευσή του για άλλους σκοπούς, εκτός
από έργα και δράσεις που θα αφορούν αποκλειστικά την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας και υποδομές που θα έχουν άμεση σχέση με αυτό τον
σκοπό. Η δε διαχείρισή του θα γίνεται από φορέα με ισότιμη εκπροσώπηση από
τους φορείς των επιχειρηματιών αλλά και της δημοτικής αρχής.
- Διαφάνεια στην διαχείριση. Όλες οι εισροές αλλά και οι δαπάνες και τα
παραστατικά τους θα πρέπει να είναι στην άμεση διάθεση όλων για να υπάρχει
καθολικός έλεγχος ανά πάσα στιγμή και να μπορεί να γνωρίζει ο καθένας πόσα
εισπράχθηκαν
και
πού
πήγαν.
Η πραγματικότητα αλλάζει μόνο με πράξεις που έχουν ένα όραμα, που
προσπερνούν την ουτοπία και σκέφτονται το αυτονόητο, για να
δημιουργήσουν
την
επόμενη
πραγματικότητα.
Η στωική παρατήρηση των εξελίξεων που μας προσπερνούν δεν οδηγεί
πουθενά. Οι καιροί μας καλούν να τολμήσουμε και να δημιουργήσουμε.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

