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Εκπροσώπηση του ΟΕΕ στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής
στη συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο

Τις

ενστάσεις του
Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος
για
το
πολυνομοσχέδιο, αλλά και τις
προτάσεις του φορέα για τη
φορολόγηση των ακινήτων
και τα πρόστιμα, που
επιβάλλονται
για
φορολογικές
παραβάσεις,
διατύπωσε στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής, ο
πρόεδρος
του
επιμελητηρίου,
Κόλλιας.

Κωνσταντίνος

Ο κ. Κόλλιας μίλησε για :
• την ανάγκη της αναμόρφωσης του φορολογικού μας
συστήματος, το οποίο είναι πολύπλοκο, με μεγάλο
κόστος διαχείρισης, άδικο στην κατανομή των
φορολογικών βαρών, και γενικά δεν ανταποκρίνεται
στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της
οικονομίας και του Έλληνα φορολογούμενου.
• τις μέχρι σήμερα συχνές και πολλές αλλαγές στη
φορολογική νομοθεσία, την απουσία ερμηνευτικών
διατάξεων, την αδυναμία των υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών να εφαρμόσουν τις
αλλαγές, που διαμορφώνουν ένα ασαφές και
περίπλοκο περιβάλλον για τους φορολογούμενους
και για τους λογιστές – φοροτεχνικούς.

• το γεγονός ότι το
νομοσχέδιο
δε
διακρίνεται για την
απλότητά του, δεν είναι
κατανοητό και δεν έχει
σαφήνεια λόγω των
συνεχών παραπομπών
του σε προγενέστερους
νόμους.
Σε ό,τι αφορά τις
αλλαγές στη φορολογία
των
ακινήτων,
αναφέρθηκε
στα
«διαρκή μπρος – πίσω με τη φορολόγηση των
ενοικίων», και διατύπωσε τα εξής ερωτήματα :
Έπρεπε να προκληθούν όλες αυτές οι αντιδράσεις,
για να πάρετε πίσω την αύξηση των συντελεστών;
Με ποια λογική προχωρήσατε στην απαγόρευση
εκχώρησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων – και
μάλιστα αναδρομικά;
Ως πότε θα νομοθετούμε με αναδρομική ισχύ, επειδή
βολεύει για να κλείσει η τρύπα των εσόδων;
Με ποια λογική καταργήσατε τις απαλλαγές από τον
ΕΝΦΙΑ ιδιοκτητών τουριστικών ακινήτων;
Περισσότερα εδώ
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ΟΕΕ : Συνάντηση με Υφυπουργό
Εξωτερικών Δημήτρη Μάρδα

Για την απόλυτη στήριξη και συνδρομή του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος στο σχέδιο για τη δημιουργία ελληνικού
Νταβός στη χώρα μας, μέσω της σύστασης ενός κέντρου τεχνών και
φιλοσοφίας, που θα φιλοξενεί και διεθνή συνέδρια στο νησί Αιγιλεία,
διαβεβαίωσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Δημήτρη Μάρδα, ο
Πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο γενικός γραμματέας
Παναγιώτης Αλαμάνος, κατά τη χθεσινή τους συνάντηση στο
Υπουργείο Εξωτερικών. Περισσότερα εδώ

Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ στον Πρωθυπουργό
για το Φ.Π.Α στα νησιά

Επιστολή

προς τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του υπουργείου
Οικονομικών απέστειλε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, με την οποία ζητά την αναστολή κατάργησης των
μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στα νησιά, που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του προσφυγικού κύματος. Το μέτρο
αυτό προτείνεται να ισχύσει στην Κω, στη Λέσβο, στη Σάμο, στη Χίο, και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή
αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα.
Η απόφαση για τη διατύπωση του συγκεκριμένου αιτήματος ελήφθη κατά τη διάρκεια της διήμερης
συνάντησης, που είχε η Κεντρική Διοίκηση με τους Προέδρους των περιφερειακών τμημάτων του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, στην Καστοριά, στις 30 και 31 Οκτωβρίου.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το κείμενο της επιστολής.

Σύσκεψη των Προέδρων των Περιφερειακών Τμημάτων
με την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος στην Καστοριά

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής
Μακεδονίας και στην πόλη της Καστοριάς, στις 30 και 31 Οκτωβρίου, η συνάντηση
των Προέδρων των Περιφερειακών Τμημάτων με την Κεντρική Διοίκηση του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι ολοκληρωμένες πλέον ψηφιακές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου προς τα
μέλη του και τους λογιστές – φοροτεχνικούς, μέσω των οποίων ελαχιστοποιείται ο χρόνος και το κόστος
διεκπεραίωσης των εργασιών τους και των συναλλαγών τους με το Ο.Ε.Ε. Περισσότερα εδώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ |

3

Συνολική ρύθμιση οφειλών
σε τράπεζες και δημόσιο

Την πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για
ένταξη σε ρύθμιση όλων των ληξιπροθέσμων οφειλών που έχουν τα
ελληνικά νοικοκυριά στις τράπεζες, στην εφορία και στα ασφαλιστικά
ταμεία κατέθεσαν στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη
Δραγασάκη ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, και τα μέλη
του Προεδρείου. Όπως είπαν, εάν δεν υπάρξει μια ενιαία ρύθμιση για
όλες αυτές τις όφειλες ανεξάρτητα από το πού προέρχονται, είναι
εξαιρετικά αμφίβολο ότι ο κάθε οφειλέτης θα προβεί σε ρύθμιση
μεμονωμένα της μιας του οφειλής, όταν γνωρίζει ότι είναι ανοιχτός στις υπόλοιπες οφειλές του και κινδυνεύει να
του κατασχεθεί η όποια περιουσία τού έχει απομείνει.
Η πρόταση περιλαμβάνει γενναία ενιαία ρύθμιση σε μεγάλο αριθμό δόσεων με διαγραφή σημαντικού
μέρους των προσαυξήσεων και των τόκων υπερημερίας. Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων προτείνεται να
καθορίζεται από την περιουσιακή κατάσταση, το ύψος των εισοδημάτων αλλά και την οικογενειακή κατάσταση
των οφειλετών. Περισσότερα εδώ

Δήλωση του Προέδρου του ΟΕΕ
για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς

Με

αφορμή την απελευθέρωση όλων των πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμοί, κατασχέσεις, κλπ.), που είχαν
ανασταλεί λόγω capital control, ο Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την
ακόλουθη δήλωση :
Η Κυβέρνηση οφείλει να βάλει φρένο στην απελευθέρωση
πλειστηριασμών, κατασχέσεων και άλλων πράξεων αναγκαστικής
εκτέλεσης. Το πλέγμα προστασίας οφείλει να συνεχιστεί για όλους,
μέχρι η Κυβέρνηση να ρυθμίσει οριστικά και συνολικά το θέμα των
χρεών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει ήδη καταθέσει την
πρότασή του, που αφορά στη ρύθμιση του συνόλου των χρεών των νοικοκυριών προς τράπεζες, εφορία και
ασφαλιστικά ταμεία.
Η Κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει στο θέμα άμεσα.
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Κ. Κόλλιας : Η κτηματαγορά στην πρώτη γραμμή της
αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας

Στο
δυναμικό
ρόλο, που
μπορεί να παίξει το real estate στη νέα αναπτυξιακή
προσπάθεια της χώρας, αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατά την ομιλία
του στο συνέδριο Prodexpo 2015. Όπως είπε, αυτό
μπορεί να γίνει μόνο αν η κτηματαγορά
απελευθερωθεί
από
στρεβλώσεις
δεκαετιών,
σταματήσει να είναι η ιερή αγελάδα, που αρέσκεται
να αρμέγει η εφορία, λειτουργήσει σε ένα πλαίσιο
ευνοϊκό για επενδύσεις, χωρίς γραφειοκρατία και
καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, με ταυτόχρονο
σεβασμό στο περιβάλλον, και με έμφαση στην

κατεύθυνση των αναγκών των επενδυτών – ιδιωτών
και επιχειρήσεων - ,συνδυάζοντας τις τάσεις της
διεθνούς αγοράς με τα πλεονεκτήματα, που
εξακολουθεί να διαθέτει η χώρα μας.
Σε ό,τι αφορά το θέμα των κόκκινων δανείων,
ο κ. Κόλλιας τόνισε ότι τα υψηλά επίπεδα μη
εξυπηρετούμενων δανείων σε εταιρείες, ειδικότερα
μικρού και μεσαίου μεγέθους, επιβραδύνουν την
πιστωτική επέκταση και δεσμεύουν τραπεζικά
κεφάλαια, τα οποία διαφορετικά θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για την αύξηση του δανεισμού, και
– κατά συνέπεια – την πραγματοποίηση νέων
επενδύσεων από τις επιχειρήσεις.
Για το σκοπό αυτό, υποστήριξε ότι είναι
σημαντικό να δοθεί άμεσα λύση στο συγκεκριμένο
θέμα.

Δήλωση του Προέδρου του ΟΕΕ
με αφορμή την επιβολή του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

Με αφορμή την επιβολή του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση
ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος
Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση :
Η εκπαίδευση των παιδιών μας, είτε προέρχεται από τον
δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να
φορολογείται, ούτε να αποτελεί προϊόν ευκαιριακού κλεισίματος για
τις εκάστοτε τρύπες του προϋπολογισμού. Αφορά στο μέλλον των
νέων και των επόμενων γενιών, και πρέπει να επιδοτείται με κάθε
τρόπο.
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Δήλωση του Προέδρου του ΟΕΕ
για τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού

Με αφορμή τις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού, ο
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας,
έκανε την ακόλουθη δήλωση :
Το σχέδιο των 20 μηνών για την έξοδο από την κρίση, που περιέγραψε
σε πολύ γενικές γραμμές ο πρωθυπουργός, είναι το πρώτο πλάνο, το οποίο
έχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιστρέψουμε στην
ουσία στις αγορές και θα βγούμε από τα μνημόνια.
Από την άλλη πλευρά, όμως, οι 20 αυτοί μήνες είναι πολύ μεγάλο διάστημα, με βάση τα δεδομένα της
ελληνικής οικονομίας. Περισσότερα εδώ

Ανακοίνωση
για την ευθύνη του λογιστή

Μετά από την έντονη διαμαρτυρία του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 67 του Ν.4174/2013 που
προέβλεπε ως άμεσους συνεργούς των εγκλημάτων φοροδιαφυγής τους
προϊσταμένους (υπεύθυνους) του λογιστηρίου, η διάταξη όπως έχει ψηφισθεί στη
Βουλή και δημοσιευθεί στο Ν.4337 (ΦΕΚ129/Α/17-10-2015) αντικαταστάθηκε ως εξής:
«Ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος, καθώς και όποιος με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο εν γνώσει συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων τιμωρείται ως
άμεσος συνεργός».

Ανακοίνωση για θέματα
του Γ.Ε.ΜΗ.

Σε ότι αφορά στο Γ.Ε.ΜΗ. και συγκεκριμένα για τη διάταξη
του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 79752/30.12.14 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014),
όπου προβλέπεται η ηλεκτρονική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του
αποδεικτικού υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τις
ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ. και τις ατομικές επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., το ΟΕΕ ζήτησε δεδομένου του μεγάλου όγκου
εργασιών των λογιστών φοροτεχνικών, η οποία σημειωτέον είναι και πέραν των υποχρεώσεων τους, να
προβλεφθεί η τροποποίηση της παραπάνω Κ.Υ.Α., ώστε να γίνεται ηλεκτρονικά η ανάκτηση του σχετικού
αποδεικτικού από το TAXISNET.
Επίσης, ζήτησε να καταστεί σαφές στις υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. ότι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν
μόνο τη δραστηριότητα του λογιστή φοροτεχνικού δεν υποχρεούνται εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
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Προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης σε
προνομιακές
τιμές για τους λογιστές φοροτεχνικούς

Το

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ),
κατανοώντας την ανάγκη των λογιστών φοροτεχνικών για ασφάλιση
επαγγελματικής ευθύνης κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, ειδικά στην περίοδο οικονομικής ύφεσης που διανύει
η χώρα μας, εξασφάλισε προνομιακές τιμές σε Προγράμματα τριών
Ασφαλιστικών Εταιριών για την ασφάλισή τους σε θέματα αστικής
ευθύνης. Περισσότερα εδώ.

Προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης
σε προνομιακές
τιμές για τους λογιστές φοροτεχνικούς
Δημιουργήστε δωρεάν την προσωπική σας
ιστοσελίδα!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μητροπόλεως 12-14 Αθήνα,
ΤΚ 10563
Τηλ.2105202252, 2105203922
Email: press@oe-e.gr
Site: www.oe-e.gr

facebook.com/oikonepim
twitter.com/oikonepim

Δημιουργήστε δωρεάν την προσωπική σας
ιστοσελίδα!

Για

πρώτη φορά, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
προσφέρει σε όλα τα Μέλη του και σε όλους τους Λογιστές –
Φοροτεχνικούς τη δυνατότητα να δημιουργήσουν την προσωπική τους
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, δωρεάν, για ένα χρόνο. Πρόκειται για μια
υπηρεσία, που εξασφάλισε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
μέσω της εταιρείας IpHost και του Ευρωπαϊκού Μητρώου για
Ονόματα Χώρου στο Διαδίκτυο (EURid). Περισσότερα εδώ

