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Έγκριση χρηματοδότησης για το κτίριο του ΟΕΕ

Ένα

ακόμα σημαντικό βήμα, ώστε το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος να στεγαστεί σε δικό του κτίριο, έγινε με την
υπογραφή από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Αλέξη
Χαρίτση, της απόφασης για τη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των εργασιών
αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου, στη συμβολή των οδών
Φιλελλήνων και Ξενοφώντος.
Περισσότερα εδώ.

ΟΕΕ: Προτάσεις για φορολογία στην Βουλή

Τις προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με το νομοσχέδιο «Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» διατύπωσε ο Πρόεδρος του
ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.
Ο κ. Κόλλιας μίλησε για διατάξεις που κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση ζητώντας συγκεκριμένη δέσμη
μέτρων για τους κατοίκους της Κω, που δοκιμάζονται από τον πρόσφατο τραγικό σεισμό. Συγκεκριμένα, το
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, προτείνει οι κάτοικοι της Κω να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του 2017 και
του 2018 (όπως ισχύει ήδη για τους κατοίκους της Λέσβου), να παραταθεί η εξαίρεση από την κατάργηση των
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και το 2018 και να εξαιρεθεί το νησί από την επιβολή τέλους διανυκτέρευσης που
ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου 2018.
Περισσότερα εδώ.
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Σεμινάριο: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Ν.4469/17)»

Ενημερωτικό

σεμινάριο με θέμα: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Ν.4469/17)»
διοργάνωσε με επιτυχία το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής.
Εισηγητές ήταν εξειδικευμένα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους οι οποίοι
ανέλυσαν το σχετικό νόμο Ν.4469/17 και παρουσίασαν ένα πρότυπο μελέτης βιωσιμότητας η οποία συνοδεύει την
αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε και η
ηλεκτρονική πλατφόρμα του μηχανισμού.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φώτης Κουρμούσης.

OEE: Ανακοίνωση για επεισόδιο στην Πάτμο

Περιστατικά, όπως αυτό του ξυλοδαρμού εφοριακού στην Πάτμο, επειδή απλά έκανε τη δουλειά του, δεν
έχουν θέση στην Ελλάδα του 2017.
Ως Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εκφράζουμε την έντονη αποδοκιμασία μας για το συμβάν και δηλώνουμε
ότι στηρίζουμε το έργο των ελεγκτών για την τήρηση της νομιμότητας, που πραγματοποιείται κάτω από
πραγματικά δύσκολες συνθήκες.
Θεωρούμε, επίσης, δεδομένη και αυτονόητη τη συνδρομή και την παρέμβαση της Αστυνομίας και των υπολοίπων
αρχών της χώρας οποτεδήποτε χρειάζεται για την προστασία των εργαζομένων στις ΔΟΥ και την προάσπιση της
δουλειάς τους.
Τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής οφείλουμε να τη δώσουμε όλοι μαζί οι φορολογούμενοι.
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Κ. Κόλλιας: Ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί η έξοδος στις αγορές

Η δοκιμαστική έξοδος στις αγορές, μετά από τρία χρόνια,
αποτελεί την ευκαιρία της χώρας, που δεν πρέπει να χαθεί.
Για να έχει νόημα και ουσιαστικό αποτέλεσμα η συγκεκριμένη κίνηση,
απαιτείται η συνέχιση της σκληρής δουλειάς και η χωρίς
καθυστερήσεις ολοκλήρωση της τρίτης και των επόμενων
αξιολογήσεων.
Η ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και
η οριστική διευθέτηση, από πλευράς των δανειστών, του ελληνικού χρέους, μπορούν να κάνουν τις επόμενες
εκδόσεις ακόμα πιο επιτυχημένες και να σταθεροποιήσουν την καμπύλη των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων
σε χαμηλότερα επίπεδα.
Σε κάθε περίπτωση, η προοπτική της επιστροφής στην κανονικότητα επιβάλλει την όσο το δυνατόν ταχύτερη
εφαρμογή των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων εκείνων, που θα αφαιρέσουν άμεσα τις όποιες στρεβλώσεις
εξακολουθούν να υφίστανται στην ελληνική οικονομία και θα ενισχύσουν την αξιοπιστία της Ελλάδας, φέρνοντας
επενδύσεις και, στο τέλος της ημέρας, θέσεις εργασίας.

Δήλωση Προέδρου ΟΕΕ για διασύνδεση ταμειακών με taxis

O

Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Οι ανακοινώσεις της υφυπουργού Οικονομικών, Κατερίνας
Παπανάτσιου, για την επιτάχυνση της διασύνδεσης των ταμειακών
μηχανών με το TAXIS, είναι στη σωστή κατεύθυνση και δικαιώνουν τη
θέση μας για το θέμα, το οποίο έχουμε θέσει ως μέτρο άμεσης
εφαρμογής εδώ και χρόνια.
Πρόκειται για παρέμβαση, η υλοποίηση της οποίας θα έλυνε τα χέρια τόσο των υπόχρεων στην απόδοσή του, όσο
και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, και θα περιόριζε σε μεγάλο βαθμό και τη φοροκλοπή, καθώς το Δημόσιο
θα είχε τον πλήρη έλεγχο όλων των συναλλαγών.
Περισσότερα εδώ.
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Eπιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ κ. Κωνσταντίνου Κόλλια στην Υπουργό Εργασίας
για τους Τίτλους Κτήσης

Την παρέμβαση της υπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου, για το θέμα των τίτλων κτήσης (απόδειξη
επαγγελματικής δαπάνης), ζητά με επιστολή του ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Συγκεκριμένα, μέλη του Επιμελητηρίου, που ανήκουν στην κατηγορία των αμειβομένων με τίτλο κτήσης, ζήτησαν
από το ΟΕΕ να ζητήσει διευκρινιστική απάντηση από το Υπουργείο, ώστε να προχωρήσει η πληρωμή των
οφειλομένων ποσών, που – σε αρκετές περιπτώσεις - επιχορηγούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.
Δεδομένου ότι εγκύκλιος αναφέρει πως οι τίτλοι κτήσης υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και ότι ο
υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος, είχε δηλώσει πως όσοι αμείβονται για περιστασιακή απασχόληση με
τίτλο κτήσης δεν θα λάβουν ειδοποιητήριο εισφορών και δεν θα αναγράφονται στην Α.Π.Δ., η μη οριστική
διευκρίνιση του θέματος έχει οδηγήσει σε πάγωμα των συγκεκριμένων πληρωμών.
Υπό αυτές τις συνθήκες, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ζητά, είτε την άμεση τροποποίηση του άρθρου 39
του Ν.4387/2016 με την απαλλαγή ρητά των τίτλων κτήσης από τις ασφαλιστικές εισφορές, είτε την έκδοση νέας
διευκρινιστικής εγκυκλίου, διευθετώντας το εν λόγω ζήτημα.
Επισυνάπτεται εδώ το κείμενο της επιστολής.

Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ για τα POS

Την εξαίρεση συγκεκριμένων κατηγοριών επαγγελματιών από
την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων
πληρωμής με κάρτα, ζήτησε και έγινε αποδεκτή, με επιστολή του προς
τον Υπουργό Οικονομίας, Δημήτρη Παπαδημητρίου και την Αν.
Υπουργό κ. Παπανάτσιου, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Όπως αναφέρει το ΟΕΕ, πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, οι
οποίοι αποδεδειγμένα και αποκλειστικά παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες
και η αμοιβή τους κατατίθεται υποχρεωτικά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Δεν έχουν, δηλαδή, εκ
φύσεως της δραστηριότητάς τους, καμία απολύτως είσπραξη, που να χρειάζεται τη χρήση πλαστικού χρήματος,
και - κατά συνέπεια - την προμήθεια POS, με ό,τι κόστος μπορεί να σημαίνει αυτό για τους ίδιους.
Επισυνάπτεται εδώ το κείμενο της επιστολής.
Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, με την οποία γίνεται αποδεκτό το αίτημα του ΟΕΕ, για την εξαίρεση
από την υποχρέωση εγκατάστασης POS των ελευθέρων επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών,
που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), που
δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές) μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
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