ΕΒΕΠ: "Ανάσα" στη μεσαία τάξη
φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο
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"Ανάσα"στη μεσαία τάξη θα επιφέρουν οι παρεμβάσεις του νέου φορολογικού σχεδίου, σύμφωνα
με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.
Οεπιχειρηματικός κόσμος της χώρας, σημειώνει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Β. Κορκίδης,
προσδοκά στη δημιουργία ενός φορολογικού πλαισίου με αναπτυξιακή προοπτική, που θα
επιτρέψει στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, να "αναπνεύσουν" και ικανού να προσελκύσει
νέες επενδύσεις από το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό, που τόσο έχει ανάγκη η οικονομία της
χώρας.
"Ένααναπτυξιακό, δίκαιο και με προσδιορισμένους ορίζοντες φορολογικό ήταν και παραμένει το
μόνιμο και διαχρονικό αίτημα του παραγωγικού ιστού της χώρας, που πρέπει επιτέλους να
ικανοποιηθεί. Ένας μικρότερος φορολογαριασμός και λιγότερα βάρη για τους μικρομεσαίους και
τις επιχειρήσεις, σημαίνει πάρα πολλά για τους περισσότερους", επισημαίνει ο κ. Κορκίδης.
ΤοΕΒΕΠ πιστεύει πως στην κυβέρνηση έχουν πρόθεση στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο να
κάνουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις για να δώσουν "ανάσα" στη μεσαία τάξη, που συρρικνώθηκε
από την υπερφορολόγηση των τελευταίων ετών.
Οκ. Κορκίδης καταλήγει λέγοντας πως η αύξηση της συνέπειας βοηθά τη μείωση της φορολογίας
και επιμένει πως, με κάποιο τρόπο, πρέπει να αναγνωριστεί από το υπουργείο Οικονομικών, αυτό
που άλλωστε επιβεβαιώνει και η ΑΑΔΕ, ότι όσοι πλήρωναν φόρους εντός κρίσης είναι οι ίδιοι 7
στους 10 που εξακολουθούν και σήμερα να πληρώνουν εγκαίρως και με συνέπεια.

Γ. Χατζηθεοδοσίου
Τονέο φορολογικό και ασφαλιστικό τοπίο που διαμορφώνεται για τους επαγγελματίες, σκιαγραφεί
και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σε
συνέντευξή του στο Capital TV.
Μετάκαι την πρόσφατη συνάντηση της διοίκησης του ΕΕΑ με τον υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, ο πρόεδρος αναφέρει ότι οι εργοδοτικές εισφορές θα
ξεκινήσουν να μειώνονται σταδιακά από το 2020, και έως το 2023, θα είναι κατά πέντε μονάδες
χαμηλότερες, ενώ μελετώνται επίσης αλλαγές στο νόμο Κατρούγκαλου, που θα τεθούν σε

διαβούλευση. Στα σχέδια του υπουργείου, όπως έγινε γνωστό στη συνάντηση, είναι ακόμη,
σύμφωνα με τον κ. Χατζηθεοδοσίου, η θέσπιση κάρτας εργαζομένου με στόχο και την πάταξη της
"μαύρης" εργασίας, αλλά και η έκδοση της πρώτης ψηφιακής σύνταξης το αμέσως επόμενο
διάστημα. Ο πρόεδρος του ΕΕΑ θίγει, επίσης, το ζήτημα του υψηλού μη μισθολογικού κόστους
στην Ελλάδα -το 3ο υψηλότερο στην Ευρώπη, το οποίο τέθηκε μετ' επιτάσεως και στον υπουργό.
Παράλληλα, ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της
φοροδιαφυγής και του παρεμπορίου-λαθρεμπορίου, αναφερόμενος τόσο στη ζημία που
συνεπάγονται για τα δημόσια έσοδα όσο και τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που
δημιουργούν.
Κρίνει, δε, θετικά την επικείμενη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, από το 28% στο 24%,
από τη χρήση του 2019, μέτρο, ωστόσο, που δεν επηρεάζει στην παρούσα κατάσταση την αγορά,
τονίζοντας ταυτόχρονα ότι χρειάζονται ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, αλλά και ένα
αναπτυξιακό σχέδιο, παράγοντες απαραίτητοι για την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη
της οικονομίας.
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