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Ξαναγράφεται από την αρχή το φορολογικό νοµοσχέδιο µε εντολή Μεγάρου Μαξίµου
Από την αρχή ξαναγράφεται το φορολογικό νοµοσχέδιο µε εντολή του Μεγάρου Μαξίµου µετά τη
θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν τα αρχικά σχέδια του οικονοµικού επιτελείου. Σε εξέλιξη
βρίσκεται σύσκεψη που έχει συγκαλέσει ο πρωθυπουργός
πρωθυπουργός µε την πολιτική ηγεσία και τους καθ'
ύλην αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Οικονοµικών µε στόχο να
καταρτισθεί ένα φορολογικό σχέδιο µε «µεταρρυθµιστικά χαρακτηριστικά», όπως ανέφεραν
στενοί συνεργάτες του.
ΒΕΘ: Αντιαναπτυξιακό το νέο φορολογικό
φο
νοµοσχέδιο
Για χαριστική βολή στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις αλλά και την µεσαία τάξη, που διαχρονικά
αποτελεί την κινητήρια δύναµη στήριξης της αγοράς, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Παπαδόπουλος αναφερόµενος στο νέο
φορολογικό νοµοσχέδιο. «Η φοροδοτική ικανότητα των ελλήνων έχει εξαντληθεί. Ο
επιχειρηµατικός κόσµος, ανάµενε µε αγωνία να διαπιστώσει εάν τελικά η κυβέρνηση θα
δηµιουργήσει ένα αξιόπιστο και αναπτυξιακό φορολογικό σύστηµα, εγκαταλείποντας
εγκαταλείποντας επιτέλους
την φοροεισπρακτική λογική. Ωστόσο για µία ακόµη φορά το υπό επεξεργασία νέο φορολογικό
σύστηµα κινείται κατά της επιχειρηµατικότητας και των πολιτών, ευρύτερα, που αποτελούν τον
βασικό αιµοδότη για την αγορά, που τα τελευταία χρόνια έχει µπει στον πάγο» αναφέρει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ.
«Η
Η κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ, η πρόταση για φόρο 45% για κάθε ευρώ
πάνω από 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα, ακόµη και αν η συγκεκριµένη πρόταση πάει προς
απόσυρση, η πρόθεση κατάργησης του αφορολόγητου για κάθε παιδί, µόνο αντιδράσεις µπορούν
να
α δηµιουργήσουν σε µία κοινωνία που µέχρι τώρα έχει βάλει πλάτη σε όλα τα δύσκολα. To ράβε
– ξήλωνε του νοµοσχεδίου, µε ευφάνταστες προτάσεις, δεν εξυπηρετεί κανέναν» τονίζει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας ότι το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο θα πρέπει να έχει στο
επίκεντρο του όχι την υπερφορολόγηση των εισοδηµάτων που δηλώνονται, αλλά την πάταξη της
φοροδιαφυγής.
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«Το δίπτυχο «Νέοι Φόροι-Πρόστιµα»
Πρόστιµα» που προκρίνεται ως βέλτιστη λύση από το υπουργείο
Οικονοµικών θα πρέπει κάποια στιγµή να εκλείψει. Θα πρέπει
πρέπει επιτέλους να αναζητηθούν τα
πραγµατικά αίτια για το ότι τα φορολογικά έσοδα κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα, όταν η
φορολογία στην Ελλάδα είναι υψηλή» τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος, επισηµαίνοντας ότι από το νέο
φορολογικό νοµοσχέδιο για µια ακόµα φορά απουσιάζει
απουσιάζει οποιαδήποτε πρόβλεψη για τους
συνεπείς φορολογούµενους.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΒΕΘ τα κύρια ζητούµενα της φορολογικής µεταρρύθµισης θα
πρέπει να είναι: η απλοποίηση και η σταθεροποίηση της φορολογικής νοµοθεσίας, η µείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης
νσης προκειµένου να περιοριστεί η φοροδιαφυγή, η δηµιουργία σταθερού
περιβάλλοντος, χωρίς συνεχείς αλλαγές κανόνων καθώς και ο χαµηλός βασικός συντελεστής
εταιρικού φόρου στο 15%, µε τη διατήρηση του τουλάχιστον για µία πενταετία.
Οκτώ µέτρα για την απλούστευση
ύστευση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ προανήγγειλε ο Κ.
Χατζηδάκης
Οκτώ µέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν τις αµέσως
προσεχείς ηµέρες, όπως είπε από το βήµα συνεδρίου για την οικονοµία ο υπουργός Ανάπτυξης
Κωστής Χατζηδάκης. Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι, µεταξύ των όσων θα ανακοινωθούν είνα
είναι ο
περιορισµός κατά 60% των υπογραφών που απαιτούνται για ένταξη στα προγράµµατα του
ΕΣΠΑ, θα αλλάξει ο θεσµός του υπόλογου και θα περιοριστούν µια σειρά από γραφειοκρατικές
διαδικασίες.
Επίσης, αναµένεται να ανακοινωθεί, το αµέσως προσεχές διάστηµα, νέο
πρόγραµµα του ΕΤΕΑΝ για κεφάλαια κίνησης στις επιχειρήσεις, ενώ θα υπάρξει ξεµπλοκάρισµα
του προγράµµατος «εξοικονοµώ κατ' οίκον». Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις µε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και την ΕΤΕπ ώστε να ανακοινωθού
ανακοινωθούν πριν
το τέλος του χρόνου προγράµµατα για την κάλυψη εγγυητικών επιστολών ελληνικών τραπεζών
σε µεγάλη κλίµακα για να διευκολυνθεί το εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο.
Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 µηνών το οικονοµικό κλίµα
Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 µηνών αναρριχήθηκε ο ∆είκτης Οικονοµικού
Κλίµατος στην Ελλάδα, το Νοέµβριο, σύµφωνα µε την Έρευνα Οικονοµικής Συγκυρίας που
καταρτίζει το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών. Όπως αναφέρεται στην έρευνα ο
∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος
ατος στην Ελλάδα βρέθηκε το Νοέµβριο στις 79 µονάδες από 75,8
µονάδες τον Οκτώβριο, επίπεδο που είναι το υψηλότερο των τελευταίων 20 µηνών. Το Ίδρυµα
Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών σηµειώνει πως η βελτίωση του κλίµατος οφείλεται στις
λιγότερο απαισιόδοξες
δοξες προσδοκίες στο λιανικό εµπόριο και την καταναλωτική εµπιστοσύνη, µε
τις προσδοκίες στη βιοµηχανία και στις υπηρεσίες να παραµένουν στα ίδια σχεδόν επίπεδα και
στις κατασκευές να εξασθενούν.
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