
 

«Σσνάνηεζε γνωριμίας και ζσδήηεζε εθ’ όλες ηες ύλες ηες ΕΣΕΕ με ηον Υποσργό 

Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελε» 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πξν εκεξώλ ζπλάληεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΣΔΔ Βαζίιε Κνξθίδε θαη ηνπ γεληθνύ 

γξακκαηέα Γηώξγνπ Καξαλίθα κε ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θ. Γθίθα Φαξδνύβειε, ζηελ νπνία 

επηζεκάλζεθε πσο ε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά ρξήδεη κηαο άκεζεο νηθνλνκηθήο «αλάζαο». Δπίζεο, 

ζπδεηήζεθαλ νη ζέζεηο ηνπ εκπνξηθνύ θόζκνπ θαη νη πξνηάζεηο ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, νη 

νπνίεο ζπκπεξηιάκβαλαλ επηγξακκαηηθά ηα εμήο: 

1. Τπεξθνξνιόγεζε επηρεηξήζεωλ 

2. Φνξνινγία θπζηθώλ πξνζώπωλ & ηεθκήξηα δηαβίωζεο 

3. Πξνθαηαβνιή Φόξνπ Εηζνδήκαηνο Επηρεηξήζεωλ 

4. Σέινο επηηεδεύκαηνο 

5. Εηδηθή Εηζθνξά Αιιειεγγύεο 

6. Ρύζκηζε Λεμηπξόζεζκωλ Οθεηιώλ ζηελ Εθνξία 

7. Εθινγίθεπζε πξνζηίκωλ θαη ζπλεπεηώλ πξνο ηνπο ππόρξενπο 

8. Αιιαγέο ζην ζύζηεκα ΦΠΑ 

9. Ιζρύο ηνπ κέηξνπ ηεο ζπιινγήο απνδείμεωλ θαη ζηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο 

10. Μείωζε ηνπ εηδηθνύ θόξνπο ζην πεηξέιαην θαη ηωλ ηειώλ θπθινθνξίαο 

11. Αμηνπνίεζε ηωλ πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ θαη ΕΣΕΑΝ 

12. Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ θαη ιαζώλ ΕΝΦΙΑ 

Ο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ θ. Γθίθαο Φαξδνύβειεο δηαβεβαίσζε ηελ ΔΣΔΔ όηη νη άνθλεο πξνζπάζεηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Κπβέξλεζεο κε ηελ Τξόηθα ζπλερίδνληαη κε ακείσηε έληαζε θαη δήισζε ηελ 

αηζηνδνμία ηνπ γηα ηελ επηηπρή έθβαζή ηνπο, κεηά ηελ αμηνιόγεζε πνπ ζα μεθηλήζεη ζηηο αξρέο Σεπηεκβξίνπ 

ζην Παξίζη θαη ζα νινθιεξσζεί ζηα ηέιε Οθησβξίνπ. Παξάιιεια, ηόληζε όηη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη 

θαιύηεξε απ’ όηη πξν δηεηίαο γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. Δπίζεο, επηζήκαλε όηη ην ππνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ έρεη δώζεη πξνηεξαηόηεηα γηα ηηο δηνξζώζεηο ηνπ ΔΝΦΙΑ θαη έρεη ήδε μεθηλήζεη ην ζρεδηαζκό 

θνξνινγηθώλ ειαθξύλζεσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αληηζηξαθεί ην αξλεηηθό θιίκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί.  

Ο πξόεδξνο θαη ν γεληθόο γξακκαηέαο αλαθέξζεθαλ ζηηο ζηνρεπκέλεο θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο πνπ έρεη 

ήδε πξνηείλεη ε ΔΣΔΔ γηα ηνπο κηθξνκεζαίνπο ηεο αγνξάο θαη αθνξνύλ:  

1) Μείσζε θαηά 50% ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ην 2015 θαη θαηάξγεζε από ην 2016. 

2) Μείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνιόγεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θεξδώλ από ην 26 θαη 33% ζην 20% γηα 

ηε ρξήζε ηνπ 2015 θαη ζην 15% γηα ην 2016. 

3) Απνθιηκάθσζε ησλ αλώηαησλ ζπληειεζηώλ θνξνιόγεζεο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ από 42% ζην 

33% θαη κείσζε ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ από ην 22% ζε 20% θαη από 32% ζε 30%. 

4) Γηαηήξεζε ηνπ κεησκέλνπ ΦΠΑ 13% ζηελ εζηίαζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζηελ νηθνδνκή θαη ηελ 

αθηνπινΐα.  

5) Καηάξγεζε ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο γηα επηηεδεπκαηίεο κε κεδεληθά έζνδα θαη κείσζε γηα όινπο 

ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο ζηα πξνεγνύκελα επίπεδα.  

6) Δπαλαθνξά ηνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ ζηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο αξρηθά ζηα 9.550 θαη 

ζηαδηαθά ζηα 11.500 επξώ θαη θαζνξηζκόο πιαθόλ έθπησζεο θόξνπ γηα ηαηξηθά έμνδα. 

7)  Δπαλαπξνζδηνξηζκόο ΔΝΦΙΑ γηα ηδηνρξεζηκνπνηνύκελε επαγγεικαηηθή ζηέγε θαζώο θαη γηα κε 

ειεθηξνδνηνύκελα μελνίθηαζηα αθίλεηα.  

Ο πξόεδξνο ηεο ΔΣΔΔ θ. Βαζίιεο Κνξθίδεο επρήζεθε ζηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θαιή επηηπρία ζην 

δύζθνιν έξγν ηνπ θαη δήηεζε αλνηθηή γξακκή ζπλεξγαζίαο κε εηιηθξηλή δηάινγν, ζηηο δύζθνιεο αιιά 

ηαπηόρξνλα αλαγθαίεο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ. Τέινο, επηζήκαλε όηη ην θεηηλό θζηλόπσξν ζα 

πξέπεη λα θέξεη «θνξνινγηθή άλνημε», δηαθνξεηηθά αθόκε θαη νη πγηείο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο 

αγνξάο ζα αλαγθαζηνύλ λα δηαρεηξίδνληαη ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο κε αβέβαηα απνηειέζκαηα. 


