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Κύριε Υπουργέ, 

Κύριε Υφυπουργέ, 

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης για το 

Φορολογικό Νομοσχέδιο «Φορολογική Μεταρρύθμιση με Αναπτυξιακή Διάσταση για την Ελλάδα του 

Αύριο», με τη συμμετοχή των μελών του, τοποθετείται εγκαίρως και αναλυτικά για τη νέα φοροκλίμακα, 

τη χρήση μετρητών, τις επιταγές, τις e-αποδείξεις, τη πάγια ρύθμιση, τα επαγγελματικά ακίνητα, τη 

συνέπεια, τη κοινωνική εταιρική ευθύνη, την ενίσχυση των επενδύσεων και τη τόνωση της ρευστότητας 

(συνημμένα σας αποστέλλουμε και αναλυτικά τις επισημάνσεις του Ε.Β.Ε.Π. κατ’ άρθρο). 

 

Είναι γεγονός ότι επισημάνθηκαν πολλές βελτιωτικές αλλαγές στις διατάξεις του νέου φορολογικού 

νομοσχεδίου και συμπεριλαμβάνονται σημαντικές φοροελανφρύνσεις, με μειώσεις φόρου εισοδήματος, 

μειώσεις ΦΠΑ, ελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων, μείωση τριών φόρων στις επιχειρήσεις, ενώ 

εφαρμόζεται μία νέα πάγια ρύθμιση χρεών με διπλάσιες δόσεις. Οι ελαφρύνσεις σε φυσικά και νομικά 

πρόσωπα που φέρνει το υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο φέρουν θετικό πρόσημο. Πιστεύουμε 

πως θα είναι η απαρχή για την αναθέρμανση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

Να σημειώσουμε βεβαίως ότι είναι επιβεβλημένη η ανάγκη νομοθέτησης πέραν των όσων το παρόν 

σχέδιο νόμου εισάγει και της νομοθέτησης της μείωσης της προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος, της 

περαιτέρω μείωσης του ΕΝΦΙΑ για το επόμενο έτος συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων που ανήκουν 

σε νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη, της σταδιακής μείωσης μέχρι την 

κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, της κατάργησης των 

αναχρονιστικών τεκμηρίων διαβίωσης με την έλευση του περιουσιολογίου, της περαιτέρω μείωσης του 

συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων στο 20% και της μείωσης των υφιστάμενων 

συντελεστών ΦΠΑ, στο 20% και 11% αντίστοιχα. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

- Υπουργό κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

- Υφυπουργό κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο 

- Υφυπουργό κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 

- Υφυπουργό κ. Γεώργιο Ζαββό 

 

Γενικούς Γραμματείς Υπουργείου 
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Περαιτέρω, το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να αποσαφηνίσει το θέμα της επιβολής ασφαλιστικών 

εισφορών επί των παροχών σε είδος έτσι ώστε αυτές να τύχουν πλήρους απαλλαγής. Αποτέλεσμα της 

ενέργειας αυτής θα είναι οι επιχειρήσεις να δουν πιο ελκυστικά τις παροχές προς του εργαζομένους με 

συνέπεια οι παροχές σε είδος να μπορούν να γίνουν εργαλείο επιβράβευσης που θα οδηγήσει στην 

αύξηση της αποδοτικότητας τους.  

Στο πνεύμα της σκέψης του νομοθέτη του Φορολογικού νομοσχεδίου σχετικά με τους συντελεστές 

αποσβέσεων στα μέσα μεταφοράς χαμηλών ρύπων θα μπορούσε να αναθεωρηθεί το καθεστώς 

αποσβέσεων και στα προϊόντα τεχνολογίας. Δεδομένης της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας θα 

μπορούσε να προβλεφθεί όριο της τάξης των 5.000 € μέχρι του οποίου θα επιτρέπετε εντός του έτους 

αγοράς τους η ολική απόσβεση των παγίων της κατηγορίας αυτής. Η παρέμβαση αυτή θα βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις να αναπτυχθούν ταχύτερα τεχνολογικά και να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους.  

Με σκοπό τη βελτίωση απορρόφησης από την αγορά επιδοτούμενων-επιχορηγούμενων προγραμμάτων 

από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα σε ορκωτούς ελεγκτές 

λογιστές να διενεργούν ελέγχους και να συντάσσουν πιστοποιήσεις πληρότητας φακέλων ένταξης και 

ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων.  

Προκειμένου να αποδεσμευθούν ανενεργά κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν στην 

αγορά θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που διαθέτουν αποθεματικά ειδικών 

διατάξεων και νόμων να μπορούν να προβαίνουν σε διανομή αυτών με ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή 

ο οποίος δεν θα κυμαίνεται πάνω από 10%.  

Σχετικά με την διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύφους, σε αντίθεση με όσα προβλέπει 

ο νομοθέτης, θα ήταν προτιμότερο να υπάρχουν κλιμακωτά όρια. Αντί της δυνατότητας διαγραφής 

απαιτήσεων συνολικού ύψους μέχρι 300 € ανά αντισυμβαλλόμενο θα μπορούσε να προβλέπετε όριο 

σύμφωνα με το μέγεθος της εκάστοτε οντότητας, έτσι ώστε μεγαλύτερες επιχειρήσεις με μεγαλύτερο 

όγκο απαιτήσεων να έχουν μεγαλύτερο όριο. Αντίθετα το όριο του 10% της συνολικής διαγραφής 

απαιτήσεων ανά φορολογικό έτος θα πρέπει να διαφοροποιείτε ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης 

έτσι ώστε οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις να έχουν χαμηλότερο ποσοστό προκειμένου να υπάρχει 

ισορροπία μεταξύ μεγέθους επιχείρησης και αναγκών σχετικών με τη διαγραφή απαιτήσεων. 

 

Αναγνωρίζουμε ότι, ένας κύκλος εξορθολογισμού της υπερφορολόγησης των τελευταίων ετών ξεκινά με 

το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για να δώσει φορολογικές ανάσες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε πρώτη 

ανάγνωση επισημαίνονται πολλές βελτιωτικές αλλαγές στις διατάξεις του νέου φορολογικού 

νομοσχεδίου και υλοποιούνται σημαντικές φοροελανφρύνσεις, με μειώσεις φόρου εισοδήματος, 

μειώσεις ΦΠΑ, ελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων, η μείωση τριών συντελεστών φορολόγησης σε 

ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις και τέλος εφαρμόζεται νέα πάγια ρύθμιση χρεών με 

διπλάσιες δόσεις. Στις φοροελαφρύνσεις που φέρνει το νομοσχέδιο δεν υπάρχουν κερδισμένοι και 

χαμένοι, αφού όλοι θα πληρώσουν λιγότερα και ως εκ τούτου κάθε μείωση φόρων είναι 

καλοδεχούμενη. 

 

 

                                                                                                       Με τιμή, 

                                                                                                  Ο Πρόεδρος 

 

  

                                                                                               Βασίλης Κορκίδης                                                                                      
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