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ΕΕΕ: «Ο σσμυηυισμός τοσ ΦΠΑ αποτελεί έμμεση ρεσστότητα για τις 

μικρομεσαίες επιτειρήσεις» 

Οη δειώζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε ζήκεξα ν Πξσζππνπξγόο, κεηά από ηελ 

επίζθεςή ηνπ ζην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, αλαθνξηθά κε ην 

ζπκςεθηζκό ΦΠΑ αλάκεζα ζε ηδηώηεο νθεηιέηεο θαη θνξείο ηνπ Δεκνζίνπ, 

έξρνληαη να ικανοποιήζοσν ένα πάγιο και ζωηικής ζημαζίας αίηημα ηοσ 

ελληνικού εμπορίοσ, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ εθηηκάηαη πσο ζα ιεηηνπξγήζεη ως 

έμμεζη ρεσζηόηηηα για ηις μικρομεζαίες επιτειρήζεις. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ελ ιόγσ ξύζκηζε δελ ππάγεηαη ζε πεξηνξηζκνύο 

θαη θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο ζε αξρηθό ζηάδην 

αλακέλεηαη λα σθειεζνύλ επηρεηξήζεηο θαη επηηεδεπκαηίεο κε εηήζην 

πξαγκαηνπνηνύκελν ηδίξν έσο 500.000 επξώ, κε πξννπηηθή ππαγσγήο κέρξη ην 

ηέινο ηνπ ρξόλνπ ζην ζπγθεθξηκέλν επλντθό θαζεζηώο, επηρεηξεκαηηθώλ 

κνλάδσλ θαη ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ κε εηήζην θύθιν εξγαζηώλ έσο 

2.000.000 επξώ.  

Παξάιιεια, κόλν σο ζεηηθή κπνξεί λα θξηζεί θαη ε επηθείκελε δηαγξαθή 

ησλ πξνζηίκσλ ιόγσ κε θαηαβνιήο ΦΠΑ αιιά θαη ε θαηαβνιή όισλ ησλ 

νθεηιώλ ηνπ Δεκνζίνπ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο· πξόθεηηαη γηα κία πξσηνβνπιία 

πνπ αλακέλεηαη να δώζει ηην απαραίηηηη οικονομική ανάζα ζε τιλιάδες 

μικρομεζαίες επιτειρήζεις, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε δεηλή ζέζε θαη παζρίδνπλ λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε ηνπο. 

Η Εζληθή Σπλνκνζπνλδία Ειιεληθνύ Εκπνξίνπ, επηηειώληαο ην ζεζκηθό 

ηεο ξόιν, ζα ζπλερίζεη λα πξνηείλεη θνξνινγηθέο βειηηώζεηο, κε βαζηθό ζεκείν 

αλαθνξάο ηνλ αλαπηπμηαθό ραξαθηήξα ησλ πηνζεηνύκελσλ κέηξσλ. Θεσξνύκε 

όηη είλαη απαξαίηεην νη ζπκςεθηζκνί ρξεώλ αλάκεζα ζε ηδηώηεο θαη Δεκόζην 

λα επεθηαζνύλ θαη ζην ζύλνιν ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (Δήκνη, Πεξηθέξεηεο, 

ΔΕΚΟ, Αζθαιηζηηθά Τακεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, λνζνθνκεία θαη ινηπνί θνξείο). Σε 

θάζε πεξίπησζε είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή ε ζαθήο αλαθνξά ηνπ 

Πξσζππνπξγνύ ζε «ζπλεπείο θνξνινγνύκελνπο» νη νπνίνη δελ πξέπεη λα 

ηηκσξνύληαη από ηηο αδπλακίεο ηνπ θξάηνπο αιιά αληίζεηα λα επηβξαβεύνληαη.    

Τν ειιεληθό εκπόξην ειπίδεη όηη ε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε ζα απνηειέζεη ην 

ζπκβνιηθό αιιά θαη νπζηαζηηθό εθαιηήξην γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο.  

 


