Χρ. Μαντάς: Δηλαδή λέτε ότι
γκρεμίσαμε το σπίτι και τώρα
μοιράζουμε σκηνές;
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Τοsuccess story της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την φορολόγηση, και τα αίτια που δημιούργησαν
τα υπέρ-πλεονάσματα παρουσίασε συνοπτικά στην Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μαντάς.
Μάλιστατην "πάσα" για να το κάνει αυτό ο Χ. Μαντάς την πήρε από τον ίδιο τον υπουργό
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, όταν ο τελευταίος του είπε να απαντήσει στη ΝΔ για τις
κατηγορίες περί "αυτοκρατορικού ύφους" του Πρωθυπουργού στο διάγγελμα, αλλά και για τα περί
"ματωμένου πλεονάσματος".
"Δηλαδήεσείς μας λέτε ότι γκρεμίσαμε το σπίτι και πάμε τώρα να δώσουμε μια σκηνή; Αυτό μας
λέτε;" τόνισε ο κ. Μαντάς, ο οποίος όπως εξομολογήθηκε, είχε προετοιμαστεί να μιλήσει για τις
ψυχολογικές επιπτώσεις της εξάρτησης από τον τζόγο "λόγω και ειδικότητας" (είναι ψυχίατρος)
όπως είπε, και όχι για τα φορολογικά.
Οκοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος των "53" υπερασπίστηκε τόσο το υπέρπλεόνασμα, όσο και την διανομή του κοινωνικού μερίσματος από την κυβέρνηση.
Πολύμακριά από την εποχή της ρητορικής του ΣΥΡΙΖΑ για τα "ματωμένα πλεονάσματα" ο κ.
Μαντάς είπε με φυσικότητα ότι "στα δημοσιονομικά πετύχαμε μια μεγαλύτερη απόδοση από το
1,75% του ΑΕΠ, που μας ζητούσαν οι θεσμοί, το φτάσαμε στο 3% και κάτι".
Καιαπαρίθμησε τους λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό λέγοντας: "Τι είναι αυτό; Είναι τα
λεγόμενα μη παραμετρικά μέτρα, τα μέτρα δηλαδή από την φοροδιαφυγή τα οποία δεν τα
λαμβάνουν υπόψη στα πρωτογενή πλεονάσματα. Ειδικά το ΔΝΤ έχει μια τάση να υποτιμά τη
απόδοση από τα μη παραμετρικά μέτρα και πέφτει συνήθως έξω.
Αυτάαφορούν κυρίως τη απόδοση από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Και για να μην λέμε
γενικώς και αορίστως , η εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων έφερε πάνω από 450 εκ ευρώ.
Ακόμα η υπέρ-απόδοση έχει να κάνει με τα έσοδα του ΕΦΚΑ από την αύξηση της απασχόλησης.

Και τα δύο αυτά μας κάνουν 1 δισ. Ακόμα, ποιος αλήθεια έκανε σύστημα διασταύρωσης
τραπεζικών λογαριασμών και φορολογικών δηλώσεων; Ποιος έβαλε στην ουσία το πλαστικό
χρήμα;
Πώςμέσα από εκεί και την οικοδόμηση του αφορολόγητου πιάσαμε αποδόσεις 160% και 180%;
Ειδικά από κάτι "high" νησιά; Ποιος ενίσχυσε την πάταξη του λαθρεμπορίου με οχήματα στα
σύνορα; Ποιος έβαλε την φορολόγηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας air-bnb; Έχουμε κάνει
συγκεκριμένα βήματα και έχουμε αποτελέσματα για την φοροδιαφυγή. Αυτά για την υπέρφορολόγηση. Κι όσο για το ότι δεν επιστρέφουμε ληξιπρόθεσμα , όλοι ξέρετε ότι αυτό δεν
υπολογίζεται στο πλεόνασμα. Όλα αυτά συνιστούν καλύτερη απόδοση που μας επιτρέπει να
δίνουμε κοινωνικό μέρισμα".
Μάλιστααπευθυνόμενος κυρίως προς την πλευρά της ΝΔ ο κ. Μαντάς είπε ότι "τους τσίμπησε
μύγα γιατί δίνουμε για δεύτερη χρονιά μέρισμα από πραγματική απόδοση κι όχι όπως κάνατε εσείς
το ’14 με δανεικά και χωρίς να πιάσετε ποτέ μεγαλύτερη απόδοση".
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