
 
 

Έκτακτη Γενική Σςνέλεςση τος ΕΟΑΕΝ με θέμα τα εξοντωτικά 
ππόστιμα τηρ υοπολογικήρ και επγατικήρ νομοθεσίαρ για τιρ 

μικπέρ επισειπήσειρ 
 

 

 
Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Δπηκειεηεξηαθνύ Οκίινπ Αλάπηπμεο Διιεληθώλ Νεζηώλ 

(Δ.Ο.Α.Δ.Ν.), κε ζέκα ηα εμνλησηηθά πξόζηηκα ηεο θνξνινγηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

γηα ηηο κηθξέο λεζησηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί την Τετάπτη 19 

Φεβποςάπιος 2014 και ώπα 19:00, ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο 

(Αθαδεκίαο 6, Αζήλα). 

Σν ζνβαξό απηό δήηεκα πνπ απαζρνιεί έληνλα ηηο λεζησηηθέο επηρεηξήζεηο ζα ζπδεηεζεί 

ηελ επνκέλε εκέξα, Πέμπτη 20/02/2014 και ώπα 10:00, ζε αίζνπζα ηεο Βνπιήο, ζε 

ζύζθεςε πνπ έρνπκε πξνθαιέζεη κε ηελ Δηδηθή Μόληκε Δπηηξνπή Πεξηθεξεηώλ ηεο 

Βνπιήο, ζηελ νπνία εθηόο από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ πξνζθιεζεί λα ζπκκεηέρνπλ 

νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθώλ θ. Γ. ηνπξλάξαο, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξόλνηαο, θ. Γ. Βξνύηζεο θαζώο θαη νη λεζηώηεο Βνπιεπηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑΚΟ  ΟΜΙΛΟ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ   
                     ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΝΗΙΩΝ – Ε.Ο.Α.Ε.Ν.    
  
 
                     CHAMBERS GROUP FOR THE DEVELOPMENT  
                      OF GREEK ISLES - Ε.Ο.Α.Ε.Ν. 

 

 

 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

 

Τος Επιμελητηπιακού Ομίλος Ανάπτςξηρ  

Ελληνικών Νησιών 

(Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) 
 

 

 

 

Για τα νέα εξοντωτικά ππόστιμα τηρ υοπολογικήρ και επγατικήρ 

νομοθεσίαρ στιρ επισειπήσειρ (ν. 4174/2013 & ν. 4225/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 19 Φεβποςαπίος 2014 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

 



Σα Δπηκειεηήξηα ησλ  Διιεληθώλ λεζηώλ, κέιε ηνπ Δπηκειεηεξηαθνύ Οκίινπ Αλάπηπμεο 

Διιεληθώλ Νεζηώλ ( Δ.Ο.Α.Δ.Ν.), εθπξνζσπνύκελα από ηνπο Πξνέδξνπο θαη κέιε ησλ 

Γηνηθήζεσλ απηώλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα, ζην θηίξην ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, 

ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2014.  
 

Έτονηας σπ’ όυη όηι:  

 

 Με ηνπο πξόζθαηνπο λ. 4174/2013 & λ. 4225/2014 

ζεζκνζεηήζεθαλ άδηθα, εμσπξαγκαηηθά θαη ηζνπεδσηηθά 

θνξνινγηθά θαη εξγαηηθά πξόζηηκα πνπ νδεγνύλ ζηνλ 

αθαληζκό ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο λεζησηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Η λέα θνξνινγηθή λνκνζεζία πέξαλ ησλ πξνζηίκσλ, πξνβιέπεη 
αζθπθηηθέο θαηαιεθηηθέο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ 

θαη ξαγδαία αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ θνξνινγηθώλ εξγαζηώλ γηα 

επηρεηξήζεηο θαη θνξνηερληθνύο.  

 Τν αλζξώπηλν ιάζνο δελ αλαγλσξίδεηαη σο ζηνηρείν έλλνκεο 
ζπκπεξηθνξάο, αιιά σο θξηηήξην δόιηαο παξαβαηηθόηεηαο γηα 

θνξνδηαθπγή θαη εηζθνξνδηαθπγή. 

 Οη κηθξέο λεζησηηθέο επηρεηξήζεηο δελ δηαζέηνπλ 

νξγαλσκέλα ινγηζηήξηα, ελώ παξάιιεια  αληηκεησπίδνπλ 

ζνβαξέο αληηθεηκεληθέο δπζρέξεηεο ζε ζρέζε κε ηελ έγθαηξε 

ιήςε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ από ηηο πξνκεζεύηξηεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θέληξνπ, ιόγσ ησλ θάθηζησλ κεηαθνξηθώλ 

ζπλδέζεσλ. 

 Ο λνκνζέηεο αγλόεζε παληειώο ηην «ΡΗΤΡΑ νηζιφηικόηηηας»,  
πξόζθαηνο Νόκνο 4150/2013,  ηελ επηηαγή ηνπ άξζξνπ 101 

ηνπ Σπληάγκαηνο καο, αιιά  θαη ηην δεζμεσηική αρτή ηης 

αναλογικόηηηας. 

 

Εκθράζοσν: 

 

Τελ θαζνιηθή αληίζεζή ηνπο ζηελ εθαξκνγή ησλ άδηθσλ θαη 

εμνλησηηθώλ πξνζηίκσλ, γηαηί ζεσξνύλ όηη απνηεινύλ ηελ 

ζξπαιιίδα ζηελ ππό έθξεμε λεζησηηθή αγνξά, θαη δπζθνιεύνπλ ζην 

έπαθξν ηνλ ζθιεξό αγώλα επηβίσζεο πνπ δίλνπλ νη λεζησηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζε έλα πεξηβάιινλ κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηα 

πξνβιήκαηα ηεο «λεζησηηθόηεηαο», ηελ ππεξ-θνξνιόγεζε, ηελ 

γξαθεηνθξαηία, ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο θαη εκπηζηνζύλεο ζηηο 

ζπλαιιαγέο. 

 
Θεφρούν όηι: 

 

Η λέα θνξνινγηθή θαη εξγαηηθή λνκνζεζία απνηειεί ζνβαξό 

θίλδπλν αθαληζκνύ ηεο λεζησηηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, γεγνλόο 

πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή ησλ λεζηώλ θαη ζα επηηαρύλεη ηελ 

εξεκνπνίεζε ησλ κηθξώλ λεζηώλ, ηα νπνία ππνθέξνπλ από 

πξνβιήκαηα ζσξεπηηθνύ ραξαθηήξα. 



    

 

Ζηηούν:  

α) ηελ άκεζε θαηάξγεζε ησλ άξζξσλ 53-60 ηνπ λ. 4174/2013, πνπ αθνξνύλ ηα άδηθα θαη 

εμνλησηηθά θνξνινγηθά πξόζηηκα. 

β) ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνζηίκνπ ησλ 10.550,00 επξώλ, γηα ηε κε αλαγξαθή εξγαδνκέλνπ 

ζηελ ΑΠΓ, ν νπνίνο έρεη δεισζεί θαλνληθά ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα «ΔΡΓΑΝΗ». 

γ) ηα πξόζηηκα λα είλαη αλαινγηθά κε ηελ βαξύηεηα ηεο θάζε παξάβαζεο θαη λα 

δηαρσξίδεηαη ην αλζξώπηλν ιάζνο, ε αηηηνινγεκέλε αδπλακία από ηελ πξόζεζε θαη ην δόιν. 

δ) λα επεθηαζνύλ νη θαηαιεθηηθέο πξνζεζκίεο ππνβνιήο θνξνινγηθώλ δειώζεσλ θαη 

ζηνηρείσλ (π.ρ. ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηώλ-πξνκεζεπηώλ) γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

ησλ λεζησηηθώλ πεξηνρώλ, ιόγσ ησλ αληηθεηκεληθώλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

ε) λα ελζσκαησζεί ε «λεζησηηθή δηάζηαζε» ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, όπσο νξίδεη ην 

άξζξν 101 ηνπ πληάγκαηνο, ε «ξήηξα λεζησηηθόηεηαο» λ. 4150/2013 θαη ε δεζκεπηηθή 

αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο. 

ζη) λα ζεζκνζεηεζεί έλα απιό, ζηαζεξό θαη δίθαην θνξνινγηθό ζύζηεκα, πνπ ζα εληζρύεη 

ηελ πγηή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ εξγαζία θαη ζα θαηαξγεί ην ηζρύνλ πνιύπινθν θαη 

δαηδαιώδεο ζύζηεκα, πνπ επηηείλεη ηελ θνηλσληθή αδηθία θαη δεκηνπξγεί αληηθίλεηξα ζηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα.  

 

 

 

 
Φεθίζηεθε νκόθσλα 

 

 

 

 

 

Σν παξόλ ςήθηζκα απεπζύλεηαη: 

 

1. ηνλ Πξσζππνπξγό ηεο Διιάδνο, θ. Αληώλε ακαξά 

2. ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, θ. Γηάλλε ηνπξλάξα 

3. ηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, θ. Γ. Βξνύηζε 

4. ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, θ. Υξήζην ηατθνύξα 

5. ηνλ Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ, θ. Γηώξγν Μαπξαγάλε 

6. ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ, θ. Υάξε Θενράξε 

7. ηνπο Βνπιεπηέο ησλ λεζηώλ ηεο ρώξαο  

8. ηα Δπηκειεηήξηα/κέιε ηνπ Δ.Ο.Α.Δ.Ν. 
 

 

 


