
   

«Η ΕΣΕΕ ανηζςσεί για ηα νέα θοπολογικά βάπη ηος 2014 και ανηιδπά ζηα 

νέα ππόζηιμα εξόνηωζηρ ηων μικπομεζαίων». 

 

Ο εμποπικόρ κόζμορ ανηζςσεί ιδιαίηεπα για ηιρ 21 αναηποπέρ με 1,7 διζ. 

ππόζθεηα βάπη ζηη θοπολογία ειζοδήμαηορ και κεθαλαίος πος επιβαπύνοςν 

θέηορ όλοςρ ανεξαιπέηυρ ηοςρ θοπολογοςμένοςρ. Η ΔΣΔΔ ανηιδπά ένηονα ζηα 

ππόζηιμα "εξόνηυζηρ και όσι ζςμμόπθυζηρ" πος επιβάλλονηαι ζηοςρ ΜμΔ 

επισειπημαηίερ, ενώ επιζημαίνει όηι η "αμαπηυλή" καηηγοπία ηος άπθπος 48 

ηος Ν.2238/94 και ο όπορ "ελεύθεπορ επαγγελμαηίαρ" παύει πλέον να 

ςθίζηαηαι, ηοςλάσιζηον θοπολογικά. 

Η αςηοηελήρ θοπολόγηζη ηυν ειζοδημάηυν από κάθε πηγή, η ενιαία 

ανηιμεηώπιζη ηυν κεπδών από επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα, ηα 

εξυππαγμαηικά ππόζηιμα, αλλά και ο Δνιαίορ Φόπορ Ιδιοκηηζίαρ Ακινήηυν 

είναι μεπικέρ μόνο από ηιρ αλλαγέρ πος οδηγούν θέηορ ηην «κούπζα» ππορ ηην 

επίηεςξη ηυν ζηόσυν ηος κπαηικού πποϋπολογιζμού, όζον αθοπά ηο ζκέλορ 

ηυν εζόδυν. Οι αλλαγέρ θα γίνοςν δςζάπεζηα αιζθηηέρ ζε όλοςρ ηοςρ 

θοπολογοςμένοςρ καηά ηην παπαλαβή ηυν θεηινών εκκαθαπιζηικών ηηρ 

Δθοπίαρ, ηα οποία θα είναι ιδιαίηεπα «θοςζκυμένα», αθού εκηόρ από ηην 

καηάπγηζη ζσεδόν όλυν ηυν θοποαπαλλαγών όπυρ δίδακηπα ξένυν γλυζζών, 

θπονηιζηηπίυν, αζθάλιζηπα ςγείαρ και ζύνηαξηρ, ενοίκιο κύπιαρ καηοικίαρ, 

επιηόκια δανείυν αλλά και μείυζη ηυν ιαηπικών δαπανών, θα πεπιέσοςν 

θόποςρ δςζανάλογοςρ με ηο ειζόδημα. 

Σε ανηιζηάθμιζμα όλυν ηυν θοποεπιβαπύνζευν, θημολογείηαι επέκηαζη ηηρ 

πάγιαρ πύθμιζηρ ληξιππόθεζμυν σπεών και ζε "μη ληξιππόθεζμερ" οθειλέρ 

θόπυν, ενώ θα ιζσύζοςν οι ίδιοι όποι και πποϋποθέζειρ για ηην ένηαξη ζηη 

πύθμιζη, καθώρ και η δςναηόηηηα διεύπςνζηρ ηος απιθμού ηυν δόζευν από 12 

ζε 24. Δπίζηρ, ζημειώνεηαι όηι υρ ππορ ηον ελεγκηικό μησανιζμό, 

ανακοινώθηκε πποθοπικά από ηην ηγεζία ηος Υποςπγείος πυρ ηα ΑΔΚ 

(Ανώηαηα Δλεγκηικά Κένηπα ηυν μεγάλυν επισειπήζευν) θα διαλςθούν και θα 

ανηικαηαζηαθούν από κάηι άγνυζηο. Παπάλληλα, έγινε γνυζηό όηι η ΦΑΕ 

Αθηνών, η ΦΑΕ Πειπαιά, η Α'ΔΟΥ Αθηνών και η ΔΟΥ Πλοίων Πειπαιά 

είναι μεηαξύ ηυν 56 ΓΟΥ με ηιρ καλύηεπερ επιδόζειρ για ηο ππώηο ενδεκάμηνο 

ηος 2013. Η ππώηη ειζέππαξε 6,05 διρ (αύξηζη 112,5% ζε ζύγκπιζη με ηιρ 

απσικέρ πποβλέτειρ για ηο ενδεκάμηνο), η δεύηεπη 948,3 εκ. € (αύξηζη 3,7%),  

ηπίηη 916,2 εκ. € (αύξηζη 14,4%) και η ηέηαπηη 342,0 εκ. € (αύξηζη 36,3%). 
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Τέλορ, ππέπει να ηονιζηεί η αύξηζη ηυν ληξιππόθεζμυν οθειλών ππορ ηην 

Δθοπία από ηα 56,1 διρ (31/12/ 2012) ζηα 63,3 διρ (έυρ ηο ππώηο ενδεκάμηνο 

ηος 2013), πος ανηιζηοισεί ζε μία άνοδο καηά 7,2 διρ ή 12,8%,  ενώ ζε μηνιαία 

βάζη (Νοέμβπιορ/Οκηώβπιορ 2013) παπαηηπείηαι μία αύξηζη ηυν 

ληξιππόθεζμυν σπεών καηά 457,1 εκ. εςπώ, εκ ηυν οποίυν ηο 44% είναι 

ππόζηιμα και πποζαςξήζειρ. Παπάλληλα, καηαγπάθεηαι αύξηζη ηυν 

οθειλεηών από ηα 2,7 εκ. ηη πεπςζινή πεπίοδο (31/12/2012) ζηοςρ 2,87 εκ. 

θέηορ (έυρ 30/11/2013), εκ ηυν οποίυν ηα 2,4 εκ. είναι θςζικά ππόζυπα με 
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 Οι αςξήζειρ αναθέπονηαι ζηα ειζππασθένηα έζοδα ηυν ΓΟΥ για ηο ενδεκάμηνο ηος 2013, ζε ζσέζη 

με ηιρ απσικέρ πποβλέτειρ/ζηόσοςρ πος είσαν εκπονηθεί ζηην απσή ηηρ σπονιάρ.(εξαιποςμένυν ηυν 

ειζππάξευν ΦΠΑ) 



ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 23,2 διρ και ηα ςπόλοιπα 464.600 νομικά 

ππόζυπα/επισειπήζειρ με ληξιππόθεζμερ οθειλέρ ύτοςρ 40,2 διρ.  

Αναλςηικόηεπα, οι καηηγοπίερ ηυν ληξιππόθεζμυν οθειλών μέσπι και ηον 

Νοέμβπιο ηος 2013 (63,3 διρ) είναι 30,8 διρ από μη θοπολογικά έζοδα (εκ ηυν 

οποίυν ηα 22,8 διρ από ππόζηιμα ΚΒΣ), 17,6 διρ από έμμεζοςρ θόποςρ (εκ ηυν 

οποίυν ηα 14 διρ από ΦΠΑ), 13,1 διρ από άμεζοςρ θόποςρ (11,6 διρ από ηο 

ειζόδημα, 955 εκ. από θόποςρ πεπιοςζίαρ και 373 εκ. από έκηακηοςρ άμεζοςρ 

θόποςρ) και 1,9 διρ από λοιπά μη θοπολογικά έζοδα. 

Ο ππόεδπορ ηηρ ΕΣΕΕ Βαζίληρ Κοπκίδηρ δήλωζε ζσεηικά:  

"...ππάγμαηι αποπώ πώρ η ανάλςζη ηων ποζών ηων ληξιππόθεζμων οθειλών 

από βεβαιωμένοςρ θόποςρ δεν καηάθεπε να πείζει και να οδηγήζει ηη 

Τπόικα ζε "έξςπνερ" λύζειρ θοπολογικήρ ζςμμόπθωζηρ, ανηί ζε ππόζηιμα 

θοπολογικήρ εξόνηωζηρ. Όζοι μικπομεζαίοι επιβιώζαμε από ηην κπίζη, ηην 

παπαηεηαμένη ύθεζη και ηην "εκηέλεζη" ηος μνημονίος, κινδςνεύοςμε από 

ηη "σαπιζηική βολή" ηηρ αλόγιζηηρ ςπεπθοπολόγηζηρ και ηων 

εξωππαγμαηικών πποζηίμων. Ούηε ανηέσοςμε, ούηε έσοςμε για άλλοςρ 

θόποςρ..." 

 

 

 


