
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
 

 

ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΥ 4  73132 - ΦΑΝΗΑ           ΤΖΛ. 28210-52329,45349          FAX.28210-28307 
http//:www.chania-cci.gr,  e-mail: epimel@chania-cci.gr 

 
 

 
ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ    

 
Δπιζημάνζεις Α. Μουζάκη ζε εκδήλωζη ζηο ΔΒΔΦ  

«Σκοπός ηου νομοθέηη ο ζυνεηιζμός και όχι η εξόνηωζη» 
 

Άδηθεο θαη αληίζεηεο κε ηα όζα νξίδεη ην Σύληαγκα ραξαθηήξηζε ηηο αιιαγέο πνπ επέβαιε ην 
Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ν θνξνηερληθόο θαη κέινο ηνπ Γ.Σ. ηεο ΠΟΦΔΔ, Αληώλεο Μνπδάθεο 
εηζεγεηήο ζηελ εθδήισζε γηα θνξνινγηθά ζέκαηα πνπ δηνξγάλσζε ην Δπηκειεηήξην Φαλίσλ 
ην απόγεπκα ηεο Γεπηέξαο 3 Φεβξνπαξίνπ ζηελ αίζνπζα δηαιέμεσλ ηνπ θνξέα. 
Όπσο είπε κεηαμύ άιισλ ν θ. Μνπδάθεο «ε αύμεζε ησλ θόξσλ θαη ηα πξόζηηκα πνπ 
πξνβιέπνληαη από ηηο αιιαγέο ζηε θνξνινγία ζα δώζνπλ ηελ ραξηζηηθή βνιή ζηνλ 
επηρεηξεκαηηθό θόζκν, επηζεκαίλνληαο, όηη ε απινπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ 
παξακέλεη δεηνύκελν είλαη πξνϋπόζεζε γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ θαη ηελ 
δεκηνπξγία αλάπηπμεο».  
«Τα πξόζηηκα γηα θνξνινγηθέο παξαβάζεηο ηόληζε, ζε αληίζεζε κε παιαηόηεξα πξνβιέπνπλ 
πξνζαύμεζε ππό ηε κνξθή ηόθνπ, απηνηειέο πξόζηηκν, πξόζηηκα εθπξνζέζκνπ θαηαβνιήο 
ή ππνβνιήο δήισζεο, ηζόπνζν πξόζηηκν όηαλ δελ έρεη ππνβιεζεί δήισζε θαζώο θαη 
ηζόπνζν πξόζηηκν γηα ηνπο παξαθξαηνύκελνπο θόξνπο. Γειαδή, έρνπκε ζπξξνή 
πξνζηίκσλ, ελώ ζην παξειζόλ ηα πξάγκαηα ήηαλ απιά θαη δηαρεηξίζηκα. Τώξα είπε, νύηε 
αλαινγηθόηεηα ζην πξόζηηκν ππάξρεη, νύηε δηθαηνζύλε θαη ππάξρεη ζπξξνή πξνζηίκσλ πνπ 
απαγνξεύεηαη από ην Σύληαγκα».  
Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ είπε, πξέπεη λα μαλαδεί ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηίκσλ θαη λα 
πξνρσξήζεη ζε ηξνπνπνηήζεηο ώζηε λα κπνξεί ε επηρείξεζε θαη ην λνηθνθπξηό λα 
αληεπεμέιζνπλ, γηαηί ζθνπόο ηνπ λνκνζέηε δελ πξέπεη λα είλαη ε εμόλησζε, αιιά ν 
ζπλεηηζκόο». 
Αλαθνξηθά κε ηελ άπνςε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ όηη δελ ππάξρεη ππεξθνξνιόγεζε 
ζηελ Διιάδα, ν θνξνηερληθόο ππνγξάκκηζε: «Η άπνςή καο είλαη αληίζεηε, γηαηί έρνπκε 
δηαπηζηώζεη όηη επί ζεηξά εηώλ ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν θνξνινγνύκε ην εηζόδεκα είλαη 
δπζβάζηαρηνο ζε ζρέζε κε ηε θνξνιόγεζε ησλ αληίζηνηρσλ εηζνδεκάησλ ζην εμσηεξηθό. 
Φνξνινγνύκαζηε κε κεγαιύηεξνπο θόξνπο σο πνζνζηό. Απηόο είλαη έλαο από ηνπο ιόγνπο 
πνπ νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο δελ κπνξνύλ λα ζηαζνύλ ζηα πόδηα ηνπο, αιιά θαη πνπ δελ 
έξρνληαη μέλνη επελδπηέο». Παξάιιεια ππνγξάκκηζε, όηη αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο γηα 
επελδύζεηο είλαη θαη ε δαηδαιώδεο λνκνζεζία. Κη απηό ην δείρλνπλ νη ζπλερείο δηαηαγέο πνπ 
βγαίλνπλ θαζεκεξηλά πξνθεηκέλνπ λα εξκελεύζνπλ ην λνκνζρέδην πνπ ζπλέηαμαλ ην 
θαινθαίξη, θαηέιεμε.   
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ Γηάλλεο Μαξγαξώλεο ζην ζύληνκν ραηξεηηζκό ηνπ 
ραξαθηήξηζε εμνλησηηθά ηα πξόζηηκα ηνλίδνληαο κεηαμύ άιισλ όηη «όζεο κηθξνκεζαίεο 
επηρεηξήζεηο επηβίσζαλ κεηά από 5 ρξόληα θξίζεο, πηώζεο ηδίξνπ, κεδεληθήο ξεπζηόηεηαο 
θαη εθαξκνγήο ησλ κλεκνλίσλ ήξζε ε ώξα, λα «ιπγίζνπλ» θάησ από ηα εμνλησηηθά κέηξα 
ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ».  
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Σηελ εθδήισζε, ζπκκεηείραλ  ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην (Τκήκα Γπηηθήο Κξήηεο), ε 
Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ θαη Δκπόξσλ Φαλίσλ, νη Δκπνξηθνί Σύιινγνη Ν. 
Φαλίσλ, νη Σύιινγνη Λνγηζηώλ Ν. Φαλίσλ θαη ν Γηθεγνξηθόο Σύιινγνο Φαλίσλ   
 
 
 
  


