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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πώς θα ονομάζεται στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα ο συνεπής φορολογούμενος;
Στο πλαίσιο της ρύθμισης που παρουσίασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, προβλέπεται
μεταξύ άλλων ότι μπορεί όσοι χρωστούν στο Δημόσιο, όχι μόνο να μην πληρώσουν
πρόστιμα και προσαυξήσεις, αλλά και μέρος του κεφαλαίου του φόρου εισοδήματος,
που δεν είχαν πληρώσει όταν απέκτησαν το εισόδημά τους, χωρίς να τίθεται ως
προϋπόθεση η εξέταση της πραγματικής αδυναμίας αποπληρωμής.
Η λογική επίλυση του τεράστιου προβλήματος της υπερχρέωσης, που δημιούργησε
η κρίση και η υπερφορολόγηση, με ρεαλιστικούς όρους για τα πρόστιμα τις
προσαυξήσεις και το χρόνο αποπληρωμής, είναι αναγκαία προσαρμογή στην
πραγματικότητα. Η ρύθμιση για το κεφάλαιο είναι όμως καθαρά πελατειακή. Θα
ωφελήσει - μαζί με όσους πραγματικά δεν έχουν να πληρώσουν, αλλά τώρα
καλούνται να το πράξουν επειδή «τώρα έχουμε άλλη κυβέρνηση», όπως είπε κυνικά
ο κ. Φίλης (Σκάι 12/2) - αυτούς που ο ΣΥΡΙΖΑ καλούσε προεκλογικά να μην
πληρώνουν όσα χρωστούσαν υποσχόμενος «σεισάχθεια».
Επιβραβεύοντας τους «πελάτες» και τους μπαταχτσήδες, η ρύθμιση αυτή θα έχει
μεσοπρόθεσμα αρνητικό αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα και στα συναλλακτικά ήθη.
Συνδυάζεται δε με την υπόσχεση του κ. Βαρουφάκη (στο Eurogroup), που
αποκαλύφθηκε χθες στην αγγλική εκδοχή του κείμενου που δόθηκε στη
δημοσιότητα, ότι φορολογικά έσοδα «μέχρι 5,5 δις αναμένονται εντός του έτους»
με βάση και την άμεση αύξηση της φορολογικής κλίμακας του φόρου εισοδήματος.
Οι συνεπείς φορολογούμενοι λοιπόν θα κληθούν να πληρώσουν νέους βαρύτερους
φόρους την ώρα που χαρίζεται χωρίς κριτήρια το κεφάλαιο στους ασυνεπείς.
Κατόπιν τούτου, κ. Τσίπρα, πως θα ονομάζουμε τον συνεπή φορολογούμενο στη νέα
Ελλάδα που δημιουργείτε;
Σχετικά με το θέμα ο Πρόεδρος της Δράσης Θόδωρος Σκυλακάκης έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Αν η ρύθμιση που προτείνεται περάσει από τη Βουλή, θα εξετάσουμε με την ομάδα
των νομικών μας (που κέρδισε ήδη την υπόθεση των αντικειμενικών αξιών στο
ΣτΕ), τη δυνατότητα νομικών ενεργειών, ώστε να μην χαρίζεται το κεφάλαιο στο
φόρο εισοδήματος χωρίς αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής. Κάτι που έρχεται σε
ευθεία αντίθεση με την συνταγματική επιταγή που προβλέπει ότι όλοι οι Έλληνες
«συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».
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