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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τελ άκεζε απόζπξζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, πνπ
επηβαξύλεη ππέξκεηξα ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ πξνώζεζε λέσλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο
ιεμηπξόζεζκεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ηελ άξζε
ησλ δηαηάμεσλ πνπ νδεγνύλ ζε απαμίσζε ηνλ επηκειεηεξηαθό ζεζκό δεηεί από ηελ
θπβέξλεζε ε Κεληξηθή Έλσζε Επηκειεηεξίσλ Ειιάδνο. Τα κέιε ηεο Κεληξηθήο
Έλσζεο Επηκειεηεξίσλ Ειιάδνο, ζε έθηαθηε ζπλάληεζή ηνπο κεηά από πξόζθιεζε
ηνπ πξνέδξνπ ηεο, θ. Κσλζηαληίλνπ Μίραινπ, ηελ Παξαζθεπή 24 Ιαλνπαξίνπ 2014,
πξνέβεζαλ ζηελ έθδνζε ηξηώλ ςεθηζκάησλ ηα νπνία θαη απέζηεηιαλ ζηνπο
ζπλαξκόδηνπο ππνπξγνύο.
Με ην πξώην ςήθηζκα, ε ΚΕΕ δεηά από ηελ θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη άκεζα
ζηε ζσζηή αλακόξθσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο, ζηελ άκεζε
δηαγξαθή όισλ ησλ δηαηάμεσλ θαη ξπζκίζεσλ, πνπ έρνπλ ζαθώο εηζπξαθηηθό
ραξαθηήξα θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε θνξνδνηηθή ηθαλόηεηα θάζε επηρεηξεκαηηθνύ
θνξέα, θαη ζηε ζέζπηζε ελόο λένπ δίθαηνπ, απινύ θαη απνηειεζκαηηθνύ θνξνινγηθνύ
πιαηζίνπ κε θεληξηθό άμνλα ηελ εζληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ ελίζρπζε ηεο πγηνύο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμαγσγώλ, θαη ηελ πξνώζεζε θάζε
επελδπηηθνύ θαη αλαπηπμηαθνύ κέηξνπ.
Με ην δεύηεξν ςήθηζκα, ε Κεληξηθή Έλσζε επαλαθέξεη ηελ πξόηαζή ηεο
πξνο ηελ Πνιηηεία, κεηά θαη ηελ απνδεδεηγκέλε απνηπρία ησλ πθηζηάκελσλ ξπζκίζεσλ,
γηα θεθαιαηνπνίεζε όισλ ησλ νθεηιώλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία
θαη ηε ζηαδηαθή απνπιεξσκή ηνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ θαη
κεηά από πεξίνδν ράξηηνο ελόο έηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζα θαηαβάιινληαη
κόλν νη ηξέρνπζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
Τέινο, κε ην ηξίην ςήθηζκα, ε Κεληξηθή Έλσζε Επηκειεηεξίσλ θαιεί ηελ
θπβέξλεζε λα απνζύξεη ηνλ κλεκνληαθό λόκν γηα ηελ άξζε ηεο ππνρξεσηηθόηεηαο ηεο
εγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Επηκειεηήξηα θαη λα θαηαξγήζεη άκεζα ηηο δηαηάμεηο
ησλ λόκσλ 4179/2013 (άξζξν 21) θαη ην άξζξν 25 ηνπ λόκνπ «Εληαία Αξρή
Σπληνληζκνύ Πηήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Με ηηο δύν απηέο δηαηάμεηο επηρεηξείηαη ε
πνιπδηάζπαζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ, πνπ νδεγεί ζηελ πιήξε απνδπλάκσζε ηνπ
θπζηθνύ ηνπο θνξέα, πνπ είλαη ηα εκπνξηθά, βηνκεραληθά, βηνηερληθά θαη
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επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα, θαζώο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε εκπνξηθέο αιιά θαη
ηερληθέο επηρεηξήζεηο λα εγγξάθνληαη ζην Ξελνδνρεηαθό θαη ζην Τερληθό Επηκειεηήξην
αληίζηνηρα.
Όπσο δήισζε ν πξόεδξνο ηεο ΚΕΕ, θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, «ν
επηκειεηεξηαθόο θόζκνο ζύζζσκνο θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα θαηαλνήζεη όηη, πξώηνλ,
κε ην λέν θνξνινγηθό θαζεζηώο δελ πξόθεηηαη ζε θακηά πεξίπησζε λα επηηεπρζεί ν
ζηόρνο ηεο αύμεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθώλ εζόδσλ. Ελώ, παξάιιεια, νη επηρεηξήζεηο ζα
νδεγεζνύλ ζε ινπθέην, αθνύ ην ύςνο ησλ θόξσλ αιιά θπξίσο ησλ εμσπξαγκαηηθώλ
πξνζηίκσλ όρη κόλν δελ κπνξνύλ λα πιεξσζνύλ αιιά νύηε θαλ λα πξνθεξζνύλ από
ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Δεύηεξνλ, όζνλ αθνξά ηηο νθεηιέο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα
αζθαιηζηηθά ηακεία, ε ηζρύνπζα ξύζκηζε δε δηεπθνιύλεη αιιά ηηκσξεί ηηο
επηρεηξήζεηο. Οη επαπεηινύκελεο θαηαζρέζεηο, εθόζνλ δε ξπζκηζηεί ε νθεηιή εληόο
δέθα εκεξώλ, θαη ε απνζηέξεζε θάζε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε όζνπο
θαζπζηεξνύλ ηηο πιεξσκέο, ηδηαίηεξα ζε απηή ηε δπζκελέζηαηε νηθνλνκηθή ζπγθπξία,
νδεγνύλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζε νινζρεξή θαηαζηξνθή θαη
εμαζιίσζε. Τέινο, αδηαπξαγκάηεπηεο ζέζεηο ηεο ΚΕΕ είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ
θαζεζηώηνο ηνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα ησλ Επηκειεηεξίσλ, κε παξάιιειε επαλαθνξά
ηεο ππνρξεσηηθόηεηαο ηεο εγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ σο κέιε ηνπο, θαζώο θαη ε
δηαηήξεζε ηνπ πθηζηακέλνπ αξηζκνύ ησλ 59 Επηκειεηεξίσλ ζηε ρώξα».

*Επισυνάπτονται τα τρία ψηυίσματα
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