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Όνοµα µέλους gfedc Αποθήκευση

Κωδικός

Εγγραφή          Υπενθύµιση κωδικού

Σύµβολο  6Ελλάδα  6Εικόνα µετοχής  Γ∆ RT 12:03  1.308,05  -1,41  -0,11%  Τζίρος 51,85 εκ. €

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2011 - 14:30
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Άµεση απόσυρση της διάταξης για τη φορολογική
ενηµερότητα ζητά ο ΣΒΒΕ

Με αφορµή πρόσφατα δηµοσιεύµατα σύµφωνα µε τα οποία πρόκειται να περιληφθεί διάταξη στο νέο

φορολογικό νοµοσχέδιο στο οποίο θα προβλέπεται ότι για οποιαδήποτε συναλλαγή µε το δηµόσιο, εκτός από

τη φορολογική ενηµερότητα, θα πρέπει να προσκοµίζεται και δηµοτική ενηµερότητα, η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ

απέστειλε σήµερα 10 Μαρτίου 2011, επιστολή προς τον υπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου,

ζητώντας την απόσυρση της επίµαχης διάταξης για τη δηµοτική ενηµερότητα.

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, στην επιστολή υπογραµµίζεται ότι σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο,

όπου οι επιχειρήσεις δίνουν τον καθηµερινό αγώνα επιβίωσης, κύριο µέληµα της πολιτείας θα έπρεπε να είναι

η µείωση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που αποτελούν την µεγαλύτερη τροχοπέδη στην ανάπτυξη της

χώρας και όχι η αύξησή τους µε την θέσπιση νέων διοικητικών διαδικασιών.

Επιπρόσθετα επισηµάνθηκε ότι θα πρέπει διαχρονικά η τοπική αυτοδιοίκηση διαµορφώνει το ύψος των

δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού µε τρόπο που δεν λαµβάνει υπόψη της, τη βασική προϋπόθεση

της αρχής της ανταποδοτικότητας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι παρεχόµενες από τους δήµους προς τις

επιχειρήσεις υπηρεσίες, είναι σηµαντικά δυσανάλογης αξίας σε σχέση µε τα απαιτούµενα τέλη, µάλιστα σε

ορισµένες περιπτώσεις ανύπαρκτης αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αντιληπτό ότι η δηµοτική ενηµερότητα θα εντείνει το µέγεθος του προβλήµατος,

που επί σειρά ετών υφίστανται οι επιχειρήσεις, µε σοβαρές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητά τους, σε µια

δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονοµία. Για άλλη µια φορά τόνισε η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ, η πολιτεία όχι

µόνο δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί στο πάγιο αίτηµα του επιχειρηµατικού κόσµου για εξορθολογισµό του

ύψους των δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού, αλλά επιδεινώνει την κατάσταση, δηµιουργώντας

νέα γραφειοκρατικά εµπόδια.
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