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ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:Η
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΓ∆Ε ΤΟ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 24/03/2016, 18:28 | από Άννη Καρολίδου

Προτεραιότητα η θεσμική θωράκιση και λειτουργική ανεξαρτητοποίηση της ΓΓΔΕ,
σύμφωνα με τον νέο γενικό γραμματέα Γ. Πιτσιλή. Τα αιτήματα του ΣΒΒΕ.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Γ.Γ.Δ.Ε παρουσίασε σήμερα στη διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος ο νέος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος Πιτσιλής.
Τον κ. Πιτσιλή υποδέχθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΣΒΒΕ, ενώ ο πρόεδρος κ.
Αθανάσιος Σαββάκης του παρέδωσε υπόμνημα με 15 αιτήματα που αφορούν σε ζητήματα φορολογίας
που απασχολούν τις επιχειρήσεις της μεταποίησης αλλά και πολλές του τομέα των υπηρεσιών. Παρών
στη συνάντηση ήταν και ο πρόεδρος του ΒΕΘ κ. Π. Παπαδόπουλος όπως και ο αντιπρόεδρος του
ΕΒΕΘ κ. Μ. Βλαχογιάννης.
Η πρώτη προτεραιότητα του νέου Γενικού είναι θεσμική και αφορά στη μετάβαση στην Ανεξάρτητη
Αρχή, μία διαδικασία που βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο.
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Ο κ. Πιτσιλής, που από το πρωί είχε σειρά σειρά συναντήσεων με στελέχη Εφοριών και Τελωνείων της
Θεσσαλονίκης, σε αυτή τη πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τους εκπροσώπους των παραγωγικών
τάξεων της βορείου Ελλάδος, επιδιώκει να καταγράψει τα ζητήματα που αφορούν την εφαρμοζόμενη
φορολογική πολιτική που τους απασχολούν.
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο νέος Γ.Γ.Δ.Ε. τόνισε ότι θεωρεί τη θεσμική θωράκιση της
Γραμματείας, την οργανωτική και λειτουργική της ανεξαρτητοποίηση, το μεγαλύτερο πολιτικό στοίχημα
της εποχής μας, καθώς η επιτυχημένη και αποδοτική λειτουργία της Γ.Γ.Δ.Ε θα επιτρέψει την ελάφρυνση
των των φορολογικών βαρών και την δικαιότερη κατανομή τους.
Ο κ. Πιτσιλής είπε επίσης ότι για τη νέα Αρχή είναι υψηλής σημασίας η εκπαίδευση του ανθρωπίνου
δυναμικού της, σκοπός που για να υπηρετηθεί πρόκειται να ιδρυθεί Φορολογική Ακαδημίας, για τα νέα
αλλά και τα παλαιά στελέχη της. Βεβαίως η Γ.Γ.Δ.Ε δεν έχει ανάγκη μόνο από εκπαιδευμένο
προσωπικό,αλλά και από μεγαλύτερο αριθμό στελεχών όπως και από εξοπλισμό.
Τα αιτήματα των επιχειρήσεων
Πρώτο αίτημα στη λίστα του ΣΒΒΕ είναι, όπως αναμενόταν, η μείωση των συντελεστών εταιρικής
φορολόγησης.
Βασικό επίσης αίτημα είναι η επιτάχυνση στην επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ, που στην Ελλάδα
μπορεί να πάρει και χρόνια όταν στην Ε.Ε., ο ΦΠΑ εκκαθαρίζεται στο τέλος κάθε μήνα.
Ο ΣΒΒΕ ζητάει ακόμη:
Tην εξαίρεση από τον αυτόματο συμψηφισμό των απαιτήσεων, των μη ληξιπρόθεσμο οφειλών των
επιχειρήσεων.
Την αναστολή του «πόθεν έσχες» για πέντε έτη, όταν πρόκειται για αυξήσεις κεφαλαίων εταιρειών για
επενδυτικούς σκοπούς.
Την έκδοση επίσης ηλεκτρονικής φορολογικής ενημερότητας στις επιχειρήσεις που έχουν βεβαιωμένες
αλλά μη ληξιπρόθεσμος οφειλές.
ΣτοΝ κατάλογο των αιτημάτων υπάρχουν και ειδικότερα που αφορούν επισφάλειες, τον ΕΝΦΙΑ
(συμπληρωματικός φόρος) αλλά και τις συναλλαγές μεταξύ γαλακτοβιομηχανιών και κτηνοτρόφων.
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