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Πρόεδρος ΟΕΕ: Θετική, αλλά με αστερίσκους, η μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών

Θετική χαρακτήρισε τη μείωση, “έστω και
τώρα”, από 1/1/2019, του ποσοστού της μηνιαίας
ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο σύνταξης των
μη μισθωτών, ο Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας,
μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Όπως πρόσθεσε, “η κατάργηση και της έκπτωσης
κατά 15% στο ασφαλιστέο εισόδημα για το 2018, θα
επέφερε από την 1/1/2019 πρόσθετη επιβάρυνση
στους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους
επαγγελματίες, τους επιστήμονες και τους αγρότες”.
Ο κ. Κόλλιας αναφέρθηκε και στην προϋπόθεση, που μπαίνει, ότι η ελάχιστη μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να
υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού
άνω των 25 ετών. Αυτό “οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μείωση αυτή αφορά, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου
Εργασίας, μόνο σε περίπου 250.000 μη μισθωτούς”.
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ επανέλαβε ότι ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών όχι μόνο δεν απέδωσε,
αλλά λειτούργησε ως ισχυρό κίνητρο απόκρυψης εισοδημάτων και επανέφερε τις προτάσεις της ειδικής
επιστημονικής επιτροπής του Οικονομικού Επιμελητηρίου για τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών
εισφορών.
Περισσότερα εδώ.
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Ανακοίνωση για την Παροχή της Αναγκαίας Εκπαίδευσης των Λογιστών –
Φοροτεχνικών Έτους 2019
(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 4093/2012 – ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)

Σύμφωνα

με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού

προβλέπεται ότι:
«Ο λογιστής – φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΟΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή –
φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ΠΔ
340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών –
φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που παρέχεται από το ΟΕΕ».
Περισσότερα εδώ.

Πρόεδρος ΟΕΕ: Ναι στις ελαφρύνσεις, όχι στις προεκλογικές παροχές

O Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
Το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2019 δείχνει ότι απαιτούνται ακόμα πολλά να γίνουν στη χώρα, ώστε
αυτή να βγει οριστικά από την κρίση.
Από τη μία πλευρά, η εμπροσθοβαρής εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης θα οδηγήσει σε ανακούφιση
συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν πληγεί από τα μέτρα λιτότητας επί εννέα χρόνια.
Σε καμία, όμως, περίπτωση, δεν πρέπει οι ελαφρύνσεις αυτές να οδηγήσουν σε προεκλογικές παροχές, οι οποίες
θα εκτροχιάσουν τα μεγέθη του προϋπολογισμού.
Από την άλλη πλευρά, η νέα μείωση των δαπανών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να βγουν τα
νούμερα για πλεόνασμα στα πολύ υψηλά επίπεδα του 3,6%, αποτελεί τροχοπέδη στην επιδίωξη όσο το δυνατόν
μεγαλύτερων ρυθμών ανάπτυξης.
Η αναγνώριση, μέσα στο ίδιο το κείμενο του προϋπολογισμού, ότι η επιβεβαίωση των στόχων αυτών εξαρτάται
περισσότερο από την επικράτηση ομαλών συνθηκών στο διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον,
σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε εμπροσθοβαρώς και τις απαραίτητες εκείνες παρεμβάσεις και
μεταρρυθμίσεις, ώστε να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο την οικονομία από οποιοδήποτε πιθανό πισωγύρισμα
προκύψει σε διεθνές επίπεδο, και να διασφαλίσουμε, με αυτό τον τρόπο την ταχύτερη επιστροφή της χώρας μας
στις αγορές.
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Επιτάχυνση διαδικασιών για να μη χάσουμε το τρένο της ανάπτυξης

Πρωταρχικός

στόχος για την οικονομική
ανάταση της χώρας είναι ο αναπτυξιακός σχεδιασμός
της να στοχεύει στη διαμόρφωση ενός νέου, υγιούς
παραγωγικού
μοντέλου,
με
ανάδειξη
των
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της, την αξιοποίηση
των πόρων και την ενίσχυση της εξωστρεφούς,
καινοτόμου και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας.
Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος
Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της
Βουλής για την κύρωση της σύμβασης για το
Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο.
Δεδομένου ότι στη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας, κυρίαρχο ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει όχι μόνο η
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αλλά και των επενδύσεων, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος έχει
καταθέσει στους αρμόδιους φορείς την αναπτυξιακή του πρόταση για αύξηση των επενδύσεων σε 50 δισ. ευρώ
ετησίως.
Περισσότερα εδώ.

Πρόεδρος ΟΕΕ: Δώστε παράταση στον εξωδικαστικό

O Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
Από την πρώτη στιγμή, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος στήριξε τη λειτουργία του εξωδικαστικού
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, η οποία βασίστηκε άλλωστε και σε πρόταση του φορέα μας προς την Κυβέρνηση.
Είναι, όμως, γεγονός ότι η λειτουργία του μηχανισμού αυτού δεν έχει στεφθεί με την επιτυχία που
προσδοκούσαμε, λόγω των παραλείψεων του νομοθέτη και των συνεπακόλουθων προβλημάτων, που προέκυψαν
στην πράξη. Προβλήματα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική δυσκολία έως και τον αποκλεισμό πολλών
οφειλετών από την υπαγωγή στη συγκεκριμένη ρύθμιση.
Είναι γεγονός ότι σε πολλά από αυτά τα προβλήματα, μετά και τη συνεχή επικοινωνία του ΟΕΕ με την ΕΓΔΙΧ και
τα αρμόδια Υπουργεία, έχουν δρομολογηθεί συγκεκριμένες λύσεις. Δεδομένης της διαρκούς προσπάθειας για την
επίλυση αυτών των θεμάτων και της καθυστέρησης, που έχει προκληθεί στις διαδικασίες από τα συγκεκριμένα
εμπόδια, θεωρώ ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητο ότι η προθεσμία υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό
πρέπει να εκτείνεται και μετά το τέλος του χρόνου, ώστε η διαδικασία υπαγωγής να τρέξει με γρήγορους ρυθμούς
και να καταφέρουν να υπαχθούν οφειλέτες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια, αλλά έχουν μείνει εκτός εξαιτίας όλων
αυτών των προβλημάτων.
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Ο

νόμος 4387/2016, γνωστός ως νόμος Κατρούγκαλου, όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα του
ασφαλιστικού αλλά δημιούργησε πολλά προβλήματα και επιβάρυνε υπέρμετρα τους επιστήμονες και ελεύθερους
επαγγελματίες.
Επιμένουμε στην άποψή μας ότι το σύνολο των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, που καταβάλλουν οι
ελεύθεροι επαγγελματίες, δε θα πρέπει να ξεπερνά το 50% του καθαρού εισοδήματός τους.
Τα «Οικονομικά Χρονικά», στο νέο τεύχος βάζουν στο τραπέζι του διαλόγου το θέμα των αλλαγών που
απαιτούνται τόσο στη δομή όσο και στα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού συστήματος. Πολιτικοί, ειδικοί και
οικονομικοί αναλυτές καταθέτουν τις προτάσεις τους για το ασφαλιστικό της επόμενης ημέρας.
Όλοι συμφωνούν ότι η βιώσιμη πορεία του ασφαλιστικού μας συστήματος και η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός
αξιοπρεπούς επιπέδου παροχών, δεν εξαρτάται μόνο από το τι θα γίνει με τις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου
2019, αλλά και τα επόμενα χρόνια. Το ζήτημα είναι εξαιρετικά περίπλοκο και γι’ αυτό η μεταρρύθμιση χρειάζεται
χρόνο, αλλά και πολιτική βούληση.
Στο Οικονομικό Επιμελητήριο διαμορφώσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα, την
οποία έχουμε καταθέσει στα πολιτικά κόμματα. Η πρότασή μας, που παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος, στηρίζεται
σε ένα σύστημα, που έχει διανεμητικό χαρακτήρα και διευρυμένα χαρακτηριστικά κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως
ισχύει στα περισσότερα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης.
Μπορείτε να διαβάσετε το περιοδικό ηλεκτρονικά πατώντας εδώ, ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας από
το εδώ.
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Πάρτε μέτρα για να ανασάνει η μεσαία τάξη

Στην

ανάγκη ενίσχυσης της μεσαίας τάξης στη
μεταμνημονιακή εποχή, η οποία – όπως χαρακτηριστικά είπε –
έχει σηκώσει μεγάλα φορολογικά βάρη, που την οδήγησαν στη
φτωχοποίηση, και η οποία έπληξε την ελληνική οικονομία,
αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στο 5ο Athens Tax
Law Forum.
Όπως είπε, «Η μεσαία τάξη εξακολουθεί να πλήττεται από τις
εφαρμοζόμενες πολιτικές. Είναι άμεση η ανάγκη να της
επιτρέψουμε να ανασάνει».
Πώς θα γίνει αυτό; Σύμφωνα με τον ίδιο:
«Με μειώσεις φορολογικών συντελεστών και συντελεστών
ασφαλιστικών εισφορών.
Με κίνητρα για δήλωση και όχι απόκρυψη εισοδημάτων.
Με δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για επενδύσεις».
Περισσότερα εδώ.

Πρόεδρος ΟΕΕ: Απαιτείται Σταθερό Φορολογικό Πλαίσιο στα Ακίνητα

Την πρότασή του για την κατάρτιση μελέτης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ώστε αυτή να
αποτελέσει τη βάση για την εκκίνηση δημόσιου διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη
διαμόρφωση πρότασης για το φορολογικό σύστημα της χώρας, διατύπωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου,
Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στο συνέδριο Prodexpo.
Όπως είπε ο κ. Κόλλιας, «να συμφωνήσουμε σε ένα συγκεκριμένο φορολογικό πλαίσιο, το οποίο θα ισχύσει και
θα μείνει σταθερό για πολλά χρόνια και δεν θα προκαλεί δυσάρεστες εκπλήξεις σε όλους τους εμπλεκόμενους στο
ελληνικό real estate.
Να κάτσουμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, εκπρόσωποι της αγοράς ακινήτων, o επίσημος και θεσμοθετημένος
φορέας, που εκπροσωπεί οικονομολόγους και λογιστές φοροτεχνικούς – δηλαδή το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος – και να συμφωνήσουμε πάνω σε ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο, το οποίο να βρίσκει το πολύ δύσκολο
σημείο ισορροπίας μεταξύ της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων και της απαιτούμενης λογιστικής τάξης από
τη μία πλευρά, και της διαμόρφωσης μιας σοβαρής και αξιόπιστης προσέγγισης και αντιμετώπισης απέναντι στην
αγορά από την άλλη».
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Να παραταθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας

O

Πρόεδρος
του
Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας,
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Ο νόμος Κατσέλη έχει υπάρξει ο θεμέλιος λίθος για
την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσα στα
χρόνια της κρίσης, κατά τα οποία τα εισοδήματα των
νοικοκυριών εξακολουθούν να δοκιμάζονται. Και,
δυστυχώς, πλέον, αποτελεί την μοναδική και
τελευταία προστασία αυτών που έχουν πληγεί
βάναυσα όλα αυτά τα χρόνια.
Η λήξη ισχύος του, στα τέλη της φετινής χρονιάς,
δεν πρέπει να οδηγήσει σε κατάλυση κάθε έννοιας
προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας.
Το αντίθετο.
Η κυβέρνηση οφείλει να διαπραγματευτεί και να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή λύση, ώστε, είτε μέσω της
παράτασης ισχύος του συγκεκριμένου νόμου, είτε μέσω ενός νέου πλαισίου που θα διορθώνει τα λάθη και τις
παραλείψεις που έχουν διαγνωσθεί στον υπάρχοντα νόμο, η πρώτη κατοικία να συνεχίσει να είναι θωρακισμένη
από πλειστηριασμούς.
Οι μαζικοί πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτοί.
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