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Παρουσίαση έρευνας Χρηματιστηρίου Αθηνών και Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος – Έναρξη της συνεδρίασης, Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Την

Τετάρτη
26
Ιουνίου
2019
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στις εγκαταστάσεις
του
Χρηματιστηρίου
Αθηνών,
όπου
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που
διεξήγαγαν από κοινού το Χρηματιστήριο Αθηνών
και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Στην αρχή της εκδήλωσης έγινε έναρξη της
συνεδρίασης από τον Πρόεδρο του ΟΕΕ κ.
Κωνσταντίνο Κόλλια, τη Διευθύντρια των
Διοικητικών Υπηρεσιών του ΟΕΕ, κα Αφροδίτη
Παπαδέα, καθώς και τη Διευθύντρια Μελετών και
Δραστηριοτήτων του ΟΕΕ, κα Βασιλική
Μπουσούνη.
Η εν λόγω έρευνα με θέμα «Το Χρηματιστήριο ως κινητήριος μοχλός νέων χρηματοδοτήσεων» πραγματοποιήθηκε
στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη το Φεβρουάριο του 2019 μεταξύ του Χρηματιστηρίου
Αθηνών και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η συγκεκριμένη έρευνα έλαβε χώρα το διάστημα από 15
Μαρτίου 2019 μέχρι 3 Απριλίου 2019 και συμμετείχαν σε αυτή 1.700 οικονομολόγοι – μέλη του Επιμελητηρίου.
Η παρουσίαση των συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Κόλλια και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτη
Λαζαρίδη και συντονίστηκε από το δημοσιογράφο κ. Νεκτάριο Νώτη.
Οι κύριοι Κόλλιας και Λαζαρίδης συμφώνησαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω δράσεις, με βάση τα
συμπεράσματα της έρευνας, από το φθινόπωρο του ιδίου έτους.
Για να δείτε την έρευνα πατήστε εδώ.
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Πρόεδρος ΟΕΕ: 60 δόσεις και χωρίς διάκριση για τις επιχειρήσεις

Την αντίθεσή του στη ρύθμιση
των φορολογικών οφειλών για τις
επιχειρήσεις, η οποία προβλέπει σειρά
προϋποθέσεων, που θα οδηγήσουν σε
αποκλεισμό μεγάλου αριθμού νομικών
προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
εξέφρασε ο Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος
Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, “για οφειλές
από τακτικό χαρακτήρα θα έχουμε μόνο
18 δόσεις, ενώ από έκτακτο χαρακτήρα
30 δόσεις”.
Ο κ. Κόλλιας υποστήριξε ότι «Για τις επιχειρήσεις που σήμερα καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον
που διακρίνεται από έλλειψη ρευστότητας, υψηλή φορολογία και έντονο ανταγωνισμό, το Οικονομικό
Επιμελητήριο
προτείνει
να αυξηθεί ο
αριθμός
των
δόσεων τουλάχιστον
μέχρι
60,
χωρίς
διάκριση, για να μπορεί να χαρακτηρισθεί αποτελεσματική η προβλεπόμενη από το νομοσχέδιο ρύθμιση και να
συμβάλει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις – δίκαιες, όπως τις χαρακτήρισε – διαμαρτυρίες των λογιστών – φοροτεχνικών,
μελών του ΟΕΕ, για την καταχώρηση της ετήσιας κανονικής άδειας στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, έως και
μία ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο προτείνει την απόσυρση της σχετικής διάταξης και τη διατήρηση του ισχύοντος
καθεστώτος με την καταχώρηση στο βιβλίο των αδειών που τηρείται υποχρεωτικά σε κάθε επιχείρηση και την
υποβολή του Ε11 εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ έκλεισε την παρέμβασή του λέγοντας τα εξής:
«Πρώτον, περιμένω εκείνη τη μέρα που θα κληθούμε στη Βουλή να συζητήσουμε για τις διατάξεις ενός
νομοσχεδίου επιβράβευσης των συνεπών φορολογούμενων, που μπορεί να περνούν δύσκολα αλλά συνεχίζουν να
πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και…
Δεύτερον, όσες ρυθμίσεις και να κάνουμε αν δεν προχωρήσουμε άμεσα σε μείωση φορολογικών συντελεστών και
ασφαλιστικών εισφορών και αν δεν έρθουν επενδύσεις στη χώρα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη θα συνεχίσουν να
διογκώνονται, φυσικά και νομικά πρόσωπα θα συνεχίσουν να μην μπορούν να ανταπεξέρχονται, νέα χρέη θα
γεννιούνται κι εμείς εδώ θα συζητάμε για νέες ρυθμίσεις».
Περισσότερα εδώ.
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Πρόεδρος ΟΕΕ: Να λυθούν τα προβλήματα στις δηλώσεις των αγροτών

Επιστολή

στον υπουργό Οικονομικών και το
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
απέστειλε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Η επιστολή αφορά στα προβλήματα, που έχουν προκύψει
κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των
επιτηδευματιών, που ασκούν αγροτικά επαγγέλματα και
ασφαλίζονται στον τέως ΟΓΑ.
Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι, που έχουν έναρξη, με κύρια
δραστηριότητα αγροτική εκμετάλλευση και αποδεδειγμένα
ολοκλήρωσαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες εγγραφής, τόσο στα μητρώα των αγροτών, όσο και στον αρμόδιο
ασφαλιστικό φορέα, δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Στο τελικό στάδιο υποβολής του εντύπου Ε1 δεν έχει συμπληρωθεί από το σύστημα, όπως θα έπρεπε, ο κωδικός
037-038, με αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται το αφορολόγητο ποσό στα κέρδη που αφορούν τους επαγγελματίες
της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, χρεώνοντας μεγάλα ποσά φόρων λανθασμένα.
Αν και έχουν ολοκληρωθεί από αρκετούς φορολογούμενους οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εγγραφή
τους στο σχετικό μητρώο, αρμόδιοι υπάλληλοι προτρέπουν τους αγρότες να απευθύνονται οι ίδιοι, με τη φυσική
παρουσία τους, στα γραφεία του ασφαλιστικού φορέα στην Αθήνα, εάν μέχρι σήμερα δεν τους έχει εκδοθεί
εκκαθαριστικό πληρωμής (υπάρχουν περιπτώσεις που είναι σε αναμονή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα).
Όπως υποστηρίζεται στην επιστολή, αυτό είναι ανέφικτο. «Ζητάμε να κοινοποιηθεί προς όλους τους
ενδιαφερόμενους η διαδικασία, που θα επιφέρει λύση στην τεράστια ταλαιπωρία, η οποία έχει προκύψει, και
επίσης να ενημερωθούν τα κατά τόπους γραφεία σε ολόκληρη την επικράτεια για την άμεση και αναγκαία
εξυπηρέτηση των πολιτών – φορολογούμενων».
Επίσης, έχει εντοπισθεί ένα άλλο πρόβλημα σχετικά με το νέο κωδικό του εντύπου Ε3, που αναφέρεται στους
αγρότες – μέλη συνεταιρισμών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.4384/2016, καθώς
παρατηρείται ότι κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης να υπολογίζεται το τέλος επιτηδεύματος
κανονικά χωρίς την προβλεπόμενη απαλλαγή.
«Λόγω του ότι δεν δίνεται η δυνατότητα διορθωτικής παρέμβασης στον λογιστή, προτείνουμε άμεσα να δοθεί
λύση από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες δημόσιες αρχές, ώστε να μην υπάρχει ταλαιπωρία και σύγχυση τόσο στους
φορολογούμενους όσο και στους επαγγελματίες λογιστές φοροτεχνικούς», καταλήγει η επιστολή.
Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.
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Επίλυση Θέματος Φορολογικών Δηλώσεων Αγροτών μετά από παρέμβαση ΟΕΕ

Λύση δόθηκε στα προβλήματα, που έχουν εντοπισθεί κατά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων
επιτηδευματιών, οι οποίοι ασκούν αγροτικά επαγγέλματα, και τα οποία ανέδειξε, με επιστολή του, το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανταποκρίθηκε, δίνοντας διευκρινίσεις, με σχετική επιστολή, για τη
συμπλήρωση του κωδικού 037-038 του εντύπου Ε1 και του νέου κωδικού του εντύπου Ε3.
Το μεγάλο πρόβλημα, που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, αναφέρεται στον ΕΦΚΑ και, συγκεκριμένα, τον πρώην
ΟΓΑ, καθώς δεν έχουν σταλεί ειδοποιητήρια και εκκαθαριστικά πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των
αγροτών, με αποτέλεσμα να θεωρούνται μη ασφαλιστικά ενήμεροι και να μη χαρακτηρίζονται φορολογικά ως
αγρότες.
Καλούμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την άμεση παρέμβασή του στον ΕΦΚΑ, ώστε να βρεθεί τρόπος
για την αναγνώριση του αγρότη κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος, σημειωτέον, δεν είναι
υπεύθυνος για τις χρονοβόρες διαδικασίες, που ακολουθεί ο πρώην ΟΓΑ.
Για το πλήρες κείμενο της επιστολής πατήστε εδώ.
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