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ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ) 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

 

Το Επιμελητήριο Πιερίας εδώ και πολλά χρόνια αγωνίζεται με εμπεριστατωμένες προτάσεις ως 

επίσημος σύμβουλος της πολιτείας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην ελληνική 

επιχειρηματικότητα. Έχοντας κατά νου και το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού κ. Αλεξιάδη σας 

προτρέπουμε να δείτε τις δημοσιευμένες δράσεις μας σχετικά με την πάταξη του παραεμπορίου. 

Ο φετινός όμως Αύγουστος αναμένεται πολύ καυτός σε συγκεκριμένα ζητήματα και δυστυχώς όχι 

μόνο λόγω του θέρους. Παρακολουθούμε τους υπουργικούς σχεδιασμούς και γνωρίζουμε 

φυσικά ότι ο ΕΝΦΙΑ (αυτός ο αναγνωρισμένα και από εσάς άδικος φόρος) καθίσταται αναγκαίο 

κακό και για το 2015.  

Παρόλα αυτά οι δηλώσεις του κ. Υφυπουργού εκτιμούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση γιατί 

καθιστούν τον μήνα Αύγουστο έναν οιονεί μήνα «διαβούλευσης», καθώς αντιλαμβανόμαστε μεν 

ότι ο εισπρακτικός στόχος των 2,65 δις. ευρώ είναι ανελαστικός, αλλά οφείλετε να αποδεχθείτε 

δε ότι η μεταφορά των βαρών πρέπει να γίνει προσεκτικά και στη βάση των 

ρεαλιστικών/σημερινών δεδομένων για τις επιχειρήσεις.  

Η πρότασή μας λαμβάνει υπόψη και τη συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των 

θεσμών για τη χορήγηση επιπλέον δανείου τριετούς διάρκειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Στήριξης (ΕΜΣ) και φυσικά δεν αιτούμαστε οριζόντιες ανεφάρμοστες εξαιρέσεις. Ο πυρήνας του 
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αιτήματός μας βρίσκεται στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί και στο ποιος έχει πληγεί 

περισσότερο ώστε να μην μπορεί με βεβαιότητα να ανταποκριθεί στις υπό εφαρμογή πέντε (5) 

δόσεις του ΕΝΦΙΑ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016. Μέσα στη λαίλαπα που έχουμε υποστεί, οι 

παραγωγικές (βιομηχανικές & βιοτεχνικές) επιχειρήσεις είναι αυτές που σήκωσαν και αναμένεται 

να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος.  

Το γενικό πλαίσιο 

Τα νέα σκληρά φορολογικά μέτρα πλήττουν όλους μας αδιακρίτως, αλλά την μη ομαλή 

λειτουργία της αγοράς και τα Capital Controls τα νιώθουν στο πετσί τους κυρίως οι υγιείς 

επιχειρήσεις. Τι να μας προσφέρει αγαπητοί μου Υπουργοί η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ όταν θα 

έχει σβήσει η μικρομεσαία επιχείρηση; Όταν οι επιπρόσθετοι άμεσοι και έμμεσοι φόροι από το 

2016 θα ανέρχονται στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ κάθε μέρα; Αναλογιστείτε μόνο ότι η 

φορολόγηση των επιχειρήσεων από το 26% στο 29% εξασφαλίσει 410 εκατομμύρια ευρώ 

επιπλέον έσοδα από φόρους, ενώ η προκαταβολή φόρου σε εταιρίες στο 100% θα προσθέσει 

άλλα 450 περίπου εκατομμύρια ευρώ.  

Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης θα επιτευχθεί κυρίως από την επιβάρυνση των κερδοφόρων 

επιχειρήσεων με συντελεστή στο 29% για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και όποιες Ο.Ε./Ε.Ε. δεν έχουν 

απλογραφικά βιβλία. Κατανοείτε βεβαίως ότι το τεράστιο ποσοστό επιχειρήσεων που θα 

καλύψει τα βάρη αυτά συνιστούν τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Οι κεφαλαιουχικές 

επιχειρήσεις που καλούνται να προκαταβάλλουν 100% τον φόρο και οι προσωπικές που το 2015 

θα δουν τις προκαταβολές να εκτοξεύονται στο 75%, διαμορφώνουν κατ’ ουσία το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας. Έχετε οριοθετήσει μια αυτόματη διαδικασία απόδοσης του ΦΠΑ 

στο δημόσιο μέσω του τραπεζικού συστήματος η οποία είναι σωστή ως εισπρακτικό μέτρο, μα 

αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις στην άμεση ρευστότητα των επιχειρήσεων.  

Προσθέστε παρακαλώ σε αυτά ότι οι βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, έστω και 

αγκομαχώντας σήμερα με μειώσεις ωραρίων και αναγκαστικές άδειες, πληρώνουν τα 

ασφαλιστικά ταμεία και συγκρατούν τα ποσοστά ανεργίας κάτω από τα όρια του τραγικού. 

Φανταστείτε τους οικονομικούς δείκτες της χώρας μας χωρίς τις κατά ΣΤΑΚΟΔ επιχειρήσεις από 

τα νούμερα 10 έως και 33 και τις συνέπειες στους συσχετισμούς του χρέους με το ΑΕΠ.  

Αν τα παραπάνω δεν είναι αρκετά να υπενθυμίσουμε ότι από την εφαρμογή των Capital Controls 

και έπειτα, οι πρώτες και βοηθητικές ύλες και όλα τα υλικά συσκευασίας που είναι εισαγόμενα 

ισοδυναμούν με τις λέξεις «καθυστέρηση» και «ταλαιπωρία», ότι ακριβώς περνά δηλαδή και μια 

εξαγωγική επιχείρηση για να πληρώσει τους προμηθευτές της. Το έλλειμμα αξιοπιστίας, τη 

γραφειοκρατία, την έλλειψη κεφαλαίων και την ανυπαρξία του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

περισσότερο από τον καθένα τα βίωσε στο πετσί του ο επιχειρηματίας που παράγει. Μην 

φανταστεί κανείς ότι η πλειοψηφία των βιοτεχνών καθρεπτίζουν την πλουτοκρατία. Μιλάμε για 
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αγωνιστές που έχουν φτάσει στα όρια του λουκέτου ενώ μέχρι πρότινος ήταν συνεπείς και 

νοικοκυραίοι.  

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 

Μια άλλη όψη του ίδιου νομίσματος απεικονίζει και ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον 

Φεβρουάριο του 2015, ο οποίος επέδειξε απίστευτες αντοχές, με την ώθηση να προέρχεται 

κυρίως από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γ.Δ. 

βιομηχανικής παραγωγής σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2014 παρουσίασε αύξηση 1,9%. Αυτό 

οφείλεται στην αύξηση κατά 17,4% του δείκτη παραγωγής ορυχείων - λατομείων. Δεν είναι στη 

διακριτική μας ευχέρεια να σας υποδείξουμε τους έναν ή δύο μεταποιητικούς κλάδους που 

διαθέτουν «λίγο ακόμη λίπος». Αυτό που μετά βεβαιότητας σας λέμε είναι ότι το 95% της 

παραγωγικής δραστηριότητας στην χώρα ΔΕΝ αντέχει την πληρωμή ενός ακόμη ΕΝΦΙΑ.  

Αίτημα Απαλλαγής 

Θα μπορούσαμε ως Επιμελητήριο προτάσσοντας τον θεσμικό μας ρόλο, να προκρίνουμε τις 

«προτάσεις», απλά για τις «προτάσεις», για να χαϊδέψουμε τα αυτιά των μελών μας. Αντιθέτως 

ενώ γνωρίζουμε καλά ότι και ο εμπορικός κόσμος και η παροχή υπηρεσιών βάλλονται οριζοντίως, 

προτάσσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση τον ρεαλισμό : Απαλλάξτε τουλάχιστον τις 

βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς έχουν απομείνει χωρίς 

χρηματοδοτικά εργαλεία, άνευ δανείων, χωρίς αναπτυξιακούς, δίχως ΕΣΠΑ και λοιπά κίνητρα για 

μακρό χρονικό διάστημα. Ο «λογαριασμός» μπορεί να παραμένει στα 2,65 δις ευρώ, αλλά 

φοβούμαστε ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις δεν θα βρίσκονται πια σε λειτουργία ή εντός 

χώρας για να ενισχύσουν τον κρατικό κορβανά.  

Καλούμε κύριε Υπουργέ και εσάς και τους κυρίους Υφυπουργούς να επιμείνετε στις πρόσφατες 

δηλώσεις, ώστε να καταστεί ο φόρος δικαιότερος για τα έξι εκατομμύρια υπόχρεων. Εσείς έχετε 

την εμπειρία και τα κατάλληλα εργαλεία να βρείτε τις ισοδύναμες πηγές που δεν αφορούν την 

επιχειρηματικότητα. Είναι μαγική εικόνα να πιστεύουμε ότι οι έχοντες μεγάλη ακίνητη περιουσία 

είναι οι μικροβιοτέχνες. Λάβετε παρακαλώ θερμά πολύ σοβαρά υπόψη την πρότασή μας γιατί οι 

συνέπειες από τη μη πληρωμή του ΕΝΦΙΑ από τους συγκεκριμένους κλάδους θα φέρει 

αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία.  

Με εκτίμηση, 
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πιερίας 

Μέλος της διοικούσας επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 


