
Π έ μ π τ η  28 Α υ γ ο υ ς τ ο υ  2008 ΤΟ ΒΗΜΑ· A3

Η  κυβέρνηση καταργεί τη (ρορολογική μεταρρύθμιση με «θύματα» μικρομεσαιουε, 
επαγγελματίε8, εκμισθωτέ8 ακινήτων και «έχοντεε» εισοδήματα από μερίσματα

Ολική επαναφορά των φόρων
Τα 9 μέτρα που ανακοινώθηκαν

1  Καταργείται το αφορολόγη- 
1 . το για ελεύθεροι» επαγγελ- 
ματίεε, εμπόρουε, βιοτέχνεε και 
εισοδηματίεε. Θα φορολογείται 
με συντελεστή 10% το τμήμα ει- 
σοδήματοε cos 10.500 ευρώ.

2 Νέα ρύθμιση για ληΕιπρόθε- 
σμα χρέη npos το Δημόσιο 

σε 24 μηνιαίεε δόσειε.
Ο  Νέα περαίωση των εκκρεμών 

φ ορολογικώ ν υπ οθέσεων 
από το 2000 ωε και το 2006.
Λ  ΑυΕάνεται από 65% σε 80% 
ι  η προκαταβολή φόρου των 

ΑΕ.

5 Επιβάλλεται φόροε 10% για 
μερίσματα από μετοχέε.

6 Καθιερώνεται φόροε υπερα- 
Είαε στιε πωλήσειε μετοχών 

με συντελεστή 10%, ο οποίοε θα 
ισχύσει για τιε μετοχέε που θα 
αγοραστούν μετά την 1η Ιανου
άριου 2009. Για τιε μετοχέε που 
έχουν αποκτηθεί ωε 31.12.2008 
θα ισχύσει ο φόροε 1,5%ο επί των 
πωλήσεων.

7 Θεσπίζεται φορολογία στα 
8tock options που λαμβάνουν 

ωε μπόνουε τα στελέχη των επι
χειρήσεων. Οι υπεραΕίεε από την

πώλησή τουε θα φορολογούνται 
με βάση την κλίμακα φορολογίαε 
εισοδήματοε.
Ο  ΑυΕάνονται 20% τα τέλη κυ- 
Ο κλοφορίαε IX του 2009.

9 ΑυΕάνονται οι ειδικοί φόροι 
κατανάλωσηε σε καύσιμα, 

ποτά και τσιγάρα.

Και μειώσειε φόρων 
αλλά από ίο 2010
Ο υπουργόε Οικονομίαε ανα
κοίνωσε μειώσειε φορολογικών 
συντελεστών από το 2010 για 
τουε μισθωτούε και συνταΕιού- 
χουε, καθώε και για τιε επιχει- 
ρήσειε.
■  Από το 2010 ωε και το  2014 
μειώνεται κατά μία ποσοστιαία 
μονάδα ετησ ίω ε ο κεντρικόε 
φορολογικφε συντελεστήε 25% 
για το τμήμα του εισοδήματοε 
τω ν  μ ισθωτών και τω ν συντα- 
Ειούχων από 12.000 ω ε και
30.000 ευρώ για να μειωθεί στο 
20%.
■  Επίσηε μειώνεται κατά μία πο
σοστιαία μονάδα ο φορολογικόε 
συντελεστήε για τιε επιχειρήσειε, 
ο οποίοε είναι σήμερα 25%.

Σ την ολική επαναφορά των 
φόρων στουε μικρομε- 

σαίουε, στουε ελεύθερουε 
επαγγελματίεε και σπε επιχει- 
ρήσειε που είχε μειώσει η Νέα 
Δημοκρατία την πρώτη τετρα
ετία προχώρησε η κυβέρνηση 
προκειμένου να διασώσει τον 
προϋπολογισμό και να απο- 
φύγει την επιτήρηση τηε οι- 
κονομίαε από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση.

Τέσσερα χρόνια μετά την 
πολυδιαφημισμένη φορολογι
κή μεταρρύθμιση η Κυβερνη
τική Επιτροπή ενέκρινε χθεε 
την εισήγηση του υπουργού 
Οικονομίαε κ. Γ. Αλογο-
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σκούφη για την κατάργηση 
του αφορολογήτου ορίου σε 
1,6 εκατομμύρια φορολογου- 
μένουε -  πλην μισθωτών και 
συνταΕιούχων -  και την επι
βολή αυτοτελούε φορολόγη- 
σηε 10% στα μερίσματα και 
στην υπεραΕία των μετοχών, 
μέτρο το οπαίο θα ισχύσει από 
Ins Ιανουάριου.

Είναι η πρώτη φορά που η 
κυβέρνηση εγκαταλείπει την 
προσφιλή τακπκή τηε για την 
επιβάρυνση τηε έμμεσηε φο- 
ρολογίαε -  μένουν αμετάβλη
τοι οι συντελεστέε του ΦΠΑ 
που είχαν αυΕηθεί το 2006 -  
και στρέφεται στουε άμεσουε 
φόρουε με το επιχείρημα ότι 
«η  φοροδιαφυγή έχει Εεφύ- 
γει». «Χρειαζόταν τόλμη για 
να φορολογήσουμε τουε ελεύ
θερουε επαγγελματίεε» δή
λωσε μιλώνταε στο «Βήμα» ο 
υπουργόε Οικονομίαε, ο οποί
οε είχε εΕασφαλίσει τη σύμ
φ ω νη  γνώμη του πρωθυ
πουργού κ. Κ. Καραμανλή 
για την επιβολή των μέτρων 
που έχουν μόνιμο χαρακτήρα 
και αναμένεται να αποδώσουν 
πρόσθετα έσοδα ύψουε 5-6

δισ. ευρώ την προσεχή διετία.
Ο υπουργόε αναγνωρίζει ότι 

θίγεται μεγάλοε αριθμόε φο- 
ρολογουμένων -  που αποτε
λούν και μέροε τηε εκλογικήε 
βάσηε τηε ΝΔ -  αλλά, όπωε το

νίζει, «φ τάσαμε σε αδιέξοδο, 
δεν είναι δυνατόν οι μισθω
τοί και οι συνταξιούχοι να δη
λώνουν μέσο ετήσιο εισόδη
μα 15.000 ευρώ και οι πε
ρ ισσότερο ι ελεύθεροι επαγ-

γελματίεε 9.500 ευρώ ». ΕΕη- 
γώνταε τον λόγο για την κα
τάργηση του αφορολογήτου 
ορίου και την επιβολή φόρου 
10% στα  ε ισοδήματα ωε 
10.500 ευρώ που είναι χαμη

λά, επισημαίνει ότι, ακόμη και 
αν το αφορολόγητο όριο ήταν 
5.000 ευρώ, οι κατηγορίεε αυ- 
τέε προκειμένου να μην πλη
ρώσουν φόρο θα δήλωναν ει
σόδημα χαμηλότερο.

Σοβαρέε ανπδράσειε προ- 
καλεί η απόφαση για την επι
βολή αυτοτελούε φορολόγη- 
σηε 10% στα μερίσματα, μέτρο 
από το  οποίο η κυβέρνηση 
αναμένεται να εισπράΕει το 
2009 πάνω από 500 εκατ. ευ
ρώ από μετόχουε, αλλά και την 
επιβολή φόρου υπεραΕίαε σπε 
μετοχέε, μέτρο που έχει προ
φανή στόχο να χτυπήσει τα 
«trading» στο Χρηματιστήριο. 
Ο συνδυασμόε όμωε των «δί
δυμων φόρων», όπωε χαρα
κτηρίστηκαν, εΕαλείφει τη δυ
νατότητα οι επιχειρήσειε να 
διανέμουν μετοχέε αντί μέρουε 
των κερδών στουε μετόχουε. 
Η απόφαση για επιβολή των 
«δίδυμων φόρων» στιε μετο
χέε και η φορολόγηση του ει- 
σοδήματοε που αποκτούν στε
λέχη τραπεζών και επιχειρή
σεων μέσω των stock options 
ήταν περισσότερο απόφαση 
πολιτική αφού για πρώτη φο
ρά η κυβέρνηση πλήττει φο
ρολογικά τουε «έχοντεε».

Το συνολικό «πακέτο» που 
αναμένεται να καθορίσει πο
λιτικά το κυβερνών κόμμα, 
αφού θα πρέπει να πεισθούν 
βουλευτέε και ψηφοφόροι τηε 
ΝΔ για την αναγκαιότητα των 
μέτρων και την κατεύθυνση τηε 
οικονομικήε πολιτικήε, προ
βλέπει από το 2010 -  δηλαδή, 
έπειτα από δύο χρόνια -  τη μεί
ωση των φορολογικών συντε
λεστών για τα εισοδήματα μι
σθωτών και συνταΕιούχων. Ο 
κεντρικόε συντελεστήε 25% θα 
μειωθεί σε πέντε χρόνια στο 
20%, όπωε και των κερδών.

Ολα αυτά όμωε παίζονται 
αφού το «στοίχημα» για την 
επίλυση του δημοσιονομικού 
προβλήματοε τηε χώραε θα 
κριθεί από τον έλεγχο των δα
πανών του κράτουε και τη μεί
ωση του δημοσίου χρέουε. Και 
γι’ αυτό, τονίζει ο κ. Αλογο- 
σκούφηε, είναι συνυπεύθυνοι 
όλοι οι υπουργοί.

Με επιφυλάξει έγιναν δεκιέ8 οι εισηγήσεις του κ. Αλογοσκούφη
ΠροβληματισμόΞ από κυβερνητικά στελέχη πον θεωρούν ότι η ολοκληρωτική ευθύνη ανήκει πλέον στον υπουργό Οικονομά

Με ενστάσειε και επιφυλάΕειε 
εγκριθηκαν χθεε στο Μέγαρο 

ΜαΕίμου από τα μέλη τηε Κυβερνητι- 
κήε Επιτροπήε τα νέα φορολογικά μέ
τρα που ανακοίνωσε ο υπουργόε Οι- 
κονομίαε κ. Γ. Αλογοσκούφηε και 
ουσιαστικά η αυστηροποίηση τηε οι- 
κονομικήε πολιτικήε. Η εισήγηση του 
κ. Αλογοσκούφη κατά τη συνεδρία
ση -  ενώπιον του προεδρεύοντοε 
πρωθυπουργού κ. Κ.
Καραμανλή -  δεν 
ικανοποίησε σε πολ
λά σημεία τηε ορι- 
σμένουε παριστάμενουε υπουργούε, 
οι οποίοι όμωε ήταν προσεκτικοί και 
δεν δημιούργησαν κλίμα αμφισβή- 
τησηε. ΑνεΕάρτητα από την κεντρική 
κυβερνητική γραμμή που εΕέπεμπαν 
από το Μέγαρο ΜαΕίμου περί ομο- 
φωνίαε που κατεγράφη στη συνε
δρίαση, υπήρΕε έντονοε προβλημα- 
τισμόε για την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων.

Το συμπέρασμα που εΕήχθη είναι 
ότι οι περισσότεροι υπουργοί θεωρούν 
ότι την ολοκληρωτική ευθύνη για την 
επιτυχία ή μη των μέτρων φέρει πλέ
ον αποκλειστικά και μόνο ο υπουργόε 
Οικονομίαε. Παράλληλα οι ίδιοι υπουρ
γοί δεν παρέλειπαν να επισημάνουν 
σε συνομιλητέε τουε ότι ο κ. Αλογο-

σκούφηε έχει την πλήρη υποστήριΕη 
του Πρωθυπουργού, που έχει δώσει 
το «πράσινο φ ω ε» σε όλεε τιε απο- 
φάσειε του κ. υπουργού Οικονομίαε, 
από την απογραφή τηε οικονομίαε ωε 
τιε χθεσινέε ανακοινώσειε.

Κατά τη συνεδρίαση εκτόε από τον 
κ. Αλογοσκούφη, που επεσήμανε την 
αναγκαιότητα τω ν μέτρων, επιση- 
μάνθηκε από συναδέλφουε του ότι 

αρκετά από αυτά είναι 
αντιφατικά και αντι- 
κρουόμενα.Ενταση 
δεν υπήρΕε, καθώε ο 

Πρωθυπουργόε δεν ήθελε αντιπαρα- 
θέσειε, ενώ ενδεικτικό τηε ανησυχίαε 
του Μεγάρου ΜαΕίμου ήταν ότι οι πε
ρισσότεροι παριστάμενοι υπουργοί -  
κατόπιν οδηγίαε -  απέφυγαν τιε συ- 
ζητήσειε με δημοσιογράφουε για όσα 
ειπώθηκαν.

Η παρέμβαση που είχε ιδιαίτερη 
σημασία ήταν του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
κ. Γ. Σουφλιά, ο οποίοε εΕέφρασε τιε 
απόψειε του για την οικονομική πο
λιτική με επιχειρήματα και χωρίε διά
θεση ωραιοποίησηε τηε κατάστασηε, 
αλλά με εμφανή στόχο να αναδείΕει 
τα προβληματικά σημεία, όπου υπάρ
χουν.

Σε μία από τιε πιο κρίσιμεε συνε
δριάσει των τελευταίων ετών ο Πρω-
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«Το Βήμα» ήδη από τιε 3 Αυγούστου 
αποκάλυπτε τα μέτρα που τελικώε 

ανακοίνωσε χθεε ο κ. Αλογοσκούφηε

Θυπουργόε άκουσε από υπουργούε 
του να θέτουν το ζήτημα τηε αδυνα- 
μίαε των ελέγχων των κρατικών δα
πανών, ενώ ειδική αναφορά έγινε και 
στην αντίφαση που αναδεικνύεται 
από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν -  
ότι δηλαδή δεν μπορεί να είναι συμ- 
βατέε κινήσειε η περικοπή τω ν δη
μοσίων δαπανών, η επιβολή φόρων, 
η προσπάθεια μείωσηε του ελλείμ- 
ματοε με την απειλή τηε ύφεσηε. Επι-

φυλάΕειε καταγράφηκαν και για την 
απόφαση του κ. Αλογοσκούφη σχε
τικά με τη ρύθμιση περί αυτοπεραί- 
ωσηε των ανέλεγκτων χρήσεων των 
ελεύθερων επαγγελματιών και των 
μικρών επιχειρήσεων.

Το επόμενο μέτρο που θα αποτε- 
λέσει πεδίο ανππαράθεσηε είναι το 
νομοσχέδιο για τουε ειδικούε λογα- 
ριασμούε των υπουργείων, η διαχεί
ριση τω ν οποίων περιέρχεται στην 
αρμοδιότητα του υπουργού Οικονο- 
μίαε. Για την κίνηση αυτή εκφρά
στηκε προβληματισμόε με το επιχεί
ρημα ότι πρέπει να υπάρχει και η δυ
νατότητα ευελιΕίαε στα υπουργεία και 
ουσιαστικά να μη λειτουργεί υπερ
συγκεντρωτικά το υπουργείο Οικο- 
νομίαε.

Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των 
νέων μέτρων αρχίζει έναε αγώναε 
δρόμου για την κυβέρνηση για να πεί
σει πρώτα το «γαλάζιο» ακροατήριο, 
βουλευτέε, στελέχη, μέλη και συνδι- 
καλιστέε τηε ΝΔ, για την αναγκαιό
τητα των μέτρων.

Ενώπιον των αδιεΕόδων που έχει 
περιέλθει η ελληνική οικονομία που 
καταδιώκεται από την απειλή τηε ύφε
σηε και υπό τη σκιά του εκτροχιασμού 
του προϋπολογισμού και τηε υπερ- 
διόγκωσηε του δημόσιου χρέουε, ο

Πρωθυπουργόε προετοιμάζεται για 
την εμφάνισή του στη ΔΕΘ, όπου θα 
πρέπει να υποστηρίζει τη σκληρή πο
λιτική που επέλεΕε και ανέλαβε να 
εφαρμόσει ο κ. Αλογοσκούφηε.

Ο κ. Καραμανλήε επέλεΕε ένα αυ
στηρό σχήμα οικονομικήε πολιτικήε 
και με την παρουσία του στη ΔΕΘ θα 
επιχειρήσει να παίΕει το  χαρτί τηε 
υπευθυνότηταε και αναμένεται να 
προβάλει ένα νέο στρατηγικό πλάνο 
για τουε επόμενουε μήνεε, με την ελ
πίδα ότι θα «κερδίσει την παρτίδα».

Από εδώ και πέρα πρέπει και η Ρη- 
γίλληε αυτή την οικονομική πολιτική 
που αποφασίστηκε να τη μετατρέψει 
σε νέο πολιτικό σχεδιασμό και να 
αναλάβουν κυρίωε οι πρωτοκλασά
τοι υπουργοί να πείσουν -  παρά τιε 
επιφυλάΕειε τουε -  τη βάση του κόμ- 
ματοε και την κοινωνία και ειδικά την 
τάΕη των μικρομεσαίων για την ανα
γκαιότητα των μέτρων. Η οικονομι
κή πολιτική και τα νέα μέτρα ουσια
στικά γίνονται -  παρά το κόστοε -  
σύμβολο τηε κυβερνητικήε ανασύ- 
νταΕηε και τηε πολιτικήε ενοποίησηε 
των αντιμαχομένων πλευρών στη ΝΔ, 
καθώε ο κ. Καραμανλήε δεν είναι δια- 
τεθειμένοε να αφήσει να υπάρΕει χώ- 
ροε για ανάπτυΕη κριτικήε εκ μέρουε 
των «ανταρτών».
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ΦΟΡΟΘΥΕΛΛΑ

Ο «λογαριασμός» σε 2,5 εκατ. πολίτες
Ο υπουργόε OiKOVopias επανέφερε «άδικεε» ρυθμίσειε για να εξασφαλίσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Οι κκ. Μεϊμαράκηθ, Φώλιαε, Σουφλιάβ και Παυλόπουλοε αποχωρούν από το Μέγαρο ΜαΣ'ιμου μετά το πέραβ 
τηε χθεσινήε κρίσιμηε συνεδριαστώ τηε Κυβερνητικήε Επιτροπήε. Ο κ. Σουφλιάε κατά τη διάρκεια τηε συνεδρίασηε 
είέφρασε τιε απόψειε του για την οικονομική πολιτική θέλονταε να αναδείΣει τα προβληματικά σημεία

Π ερ ισσότερο ι από 2.500.000 
φορολογούμενο ι θα επιβα

ρυνθούν από τα νέα φορολογικά 
μέτρα που ενέκρινε χθες η Κυβερ
νητική Επιτροπή και θα περιλη- 
φθούν σε νομοσχέδιο το οποίο θα 
κατατεθεί σήμερα στη Βουλή. Τα 
πρόσθετα έσοδα που θα προκόψουν 
από τα «φοροεισπρακτικά» μέτρα 
που πλήττουν τα εισοδήματα τω ν 
εκμισθωτών ακινήτων-εισοδημα- 
τιών, ελευθέρων επαγγελματιών, 
εμποροβιοτεχνών αλλά και «παι
κτών» του Χρηματιστηρίου αναμέ-

_________________ Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ
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νεται να κυμανθούν από 5 ωε 6 δισ. 
ευρώ τη διετία 2008-2009. Μάλιστα 
το υπουργείο Οικονομικών «α να 
γκάστηκε», όπωε δήλωσε χθεε χα
ρακτηριστικά ο υπουργός Οικονο- 
μίαε και Οικονομικών κ. Γ. Αλο- 
γοσκούφηε, να επαναφέρει ρυθ- 
μίσειε οι οποίεε δεν προάγουν τη 
φορολογική δικαιοσύνη με στόχο 
να εξασφαλιστούν άμεσα έσοδα για 
την ομαλή εκτέλεση του προϋπο
λογισμού. Σε αυτέε περιλαμβάνο
νται η νέα ρύθμιση τω ν ληξιπρόθε
σμων οφειλών και η νέα περαίωση 
των εκκρεμών φορολογικών υπο
θέσεων τηε επταετίαε 2000-2006. 
Ακόμη το υπουργείο Οικονομικών 
προχώρησε σε σημαντική αύξηση 
κατά 20% των τελών κυκλοφορίαε 
τω ν οχημάτων και μοτοσικλετών, 
τα οποία σημειώνεται ότι είχαν πα- 
ραμείνει αμετάβλητα από το 2005.

Eni δικαίων και αδίκων
Η αδυναμία που παρουσιάζουν τα 
τελευταία χρόνια οι αρμόδιεε ελε- 
γκτικέε υπηρεσίεε του υπουργείου 
Οικονομικών να «συλλάβουν» τη 
φοροδιαφυγή οδήγησε το υπουρ
γείο Οικονομικών να λάβει δρα
στικά μέτρα τα οποία πλήττουν τό 
σο τουε συνεπείε φορολογουμέ- 
νουε όσο και τουε «κατ’ επάγγελ
μα» φοροφυγάδεε καταργώνταε το 
αφορολόγητο όριο τω ν 10.500 ευ
ρώ για εισοδηματίεε, ελεύθερουε 
επαγγελματίεε και εμπόρουε-βιο- 
τέχνεε και βιομηχάνουε και φορο- 
λογώνταε τα εισοδήματα ωε το πα
ραπάνω ποσό με συντελεστή 10%. 
Αυτό ουσιαστικά  επ ιφέρει πρό
σθετη φορολογική επιβάρυνση σε
1.615.000 φορολογουμένουε που 
ανήκουν στιε κατηγορίεε πολιτών 
που για εισοδήματα ωε 10.500 ευ
ρώ δεν επιβαρύνονταν ωε σήμερα 
ούτε με ένα ευρώ φόρο. Ετσι, στην 
περίπτωση που ελεύθερος επαγ- 
γελματίεε δηλώσει για το 2008 κα
θαρά κέρδη 10.500 ευρώ, θα πλη
ρώσει το 2009 φόρο 1.050 ευρώ, 
ενώ σήμερα για το ποσό αυτό ήταν 
αφορολόγητος.

Πάντωε ο υπουργόε Οικονομίαε 
ανήγγειλε την περαιτέρω σταδια
κή μείωση κατά μία ποσοστιαία μο
νάδα του κεντρικού συντελεστή φο- 
ρολογίαε τω ν εισοδημάτων όλων 
των κατηγοριών φορολογουμένων 
αλλά και τω ν επιχειρήσεων από το 
2010 ωε το 2014. Με αυτή τη δια
δικασία τα εισοδήματα από 12.000 
ευρώ ωε 30.000 ευρώ θα φορολο
γούνται με συντελεστή 20%, ενώ  το 
ίδιο θα συμβεί και για τιε ανώνυ- 
μεε εταιρείεε και τιε ΕΠΕ οι οποίεε 
φορολογούνται σήμερα με 25%.

Στο νομοσχέδιο που θα κατατε
θεί σήμερα στη Βουλή θα προβλέ- 
πεται επίσηε η φορολόγηση με συ
ντελεστή 10% των μερισμάτων που 
λαμ βάνουν σήμερα  περίπου 
1.000.000 μέτοχοι ημεδαπών εται

ρειών, ανεξάρτητα αν είναι εισηγ- 
μένεε στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
ή όχι, καθώε και η επιβολή φόρου 
υπεραξίαε στα κέρδη από αγορα- 
πωλησίεε μετοχών.

Με το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση 
τηε διαφάνειαε του κρατικού προ
ϋπολογισμού, έλεγχοε τω ν δημο
σ ίω ν δαπανών, μέτρα φορολογι- 
κήε δικαιοσύνηε και άλλες διατά- 
ξ ε ιε »  ουσιαστικά εφαρμόζετα ι η 
τρίτη φάση τηε φορολογικήε με- 
ταρρύθμισηε. Σύμφωνα με τον κ. 
Αλογοσκούφη, «η  έμφαση δίνεται 
στη δ ιεύρυνση τηε φ ορολογικήε  
βάσηε, στην αντιμετώπιση τηε φο- 
ροδιαφ υγήε και στη φορολόγηση  
εισοδημάτων που ωε σήμερα εξα ι
ρούνταν τηε φορολογίαε, ενώ  λαμ- 
βάνεται υπόψη η διαφορά στη συ
μπεριφ ορά  τω ν  μη μισθω τών, οι 
οπο ίο ι δηλώνουν ιδια ίτερα χαμη
λά εισοδήματα  σε σχέση με τουε 
μ ισθω τούε».

Στη διεύρυνση τηε φορολογικήε 
βάσηε θεσπίζονται διατάΕειε που 
αφορούν τη φορολόγηση τω ν κι
νητών αξιών. Συγκεκριμένα:
■  Τα μερίσματα που καταβάλλο
νται από ημεδαπέε ανώνυμεε εται-

Μ ε αντικειμενικέε διαδικασίεε 
ρυθμ ίζοντα ι οι εκκρεμείε 

υποθέσειε φορολογίαε εισοδήμα- 
τοε και λοιπών φορολογικών αντι
κ ειμ ένων ω ε τιε 31.12.2008 οι 
οποίεε αφορούν τιε διαχειριστικέε 
περιόδους που έκλεισαν ωε τιε 
31.12.2006, δηλαδή τιε χρήσειε 
2000-2006. Η διαδικασία υπαγω- 
γήε στη ρύθμιση είναι προαιρετική 
και ωε εκ τούτου αυξάνονται οι δυ- 
νατότητεε τω ν φορολογουμένων, 
χωρίε να περιορίζονται τα δικαιώ- 
ματά τουε που πηγάζουν από την 
κείμενη νομοθεσία. Η ρύθμιση πε
ριλαμβάνει τουε ελεύθερουε επαγ- 
γελματίεε, τουε επιτηδευματίεε και 
τιε επιχειρήσειε με ετήσια ακαθά
ριστα έσοδα ωε 9.000.000 ευρώ 
(μέχρι ελεγκτικήε αρμοδιότηταε 
ΠΕΚ), ενώ δεν υπάγονται σε αυτήν 
οι εκδότεε-λήπτεε πλαστών στοι-

ρείεε σε φυσικά ή νομικά πρόσω
πα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φ ορο 
λογούνται, με τη μορφή παρακρά- 
τησηε, με συντελεστή 10%. Η φ ο 
ρολόγηση αυτή εξαντλεί τη φορο
λογική υποχρέωση των δικαιούχων. 
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για 
μερίσματα που εγκρίνονται από γε- 
νικέε συνελεύσειε ημεδαπών ανώ
νυμων εταιρειών μετά την 1.1.2009. 
Επιπλέον προβλέπεται φορολόγη
ση μερισμάτων που εισπράττουν 
φυσικά πρόσωπα-κάτοικοι Ελλά
δας από ανώνυμεε εταιρείεε τηε αλ- 
λοδαπήε, με τη μορφή παρακρά- 
τησηε, με συντελεστή 10%.
■  Τα κέρδη που αποκτούν τα φυ
σικά πρόσωπα και οι επιχειρήσειε 
από την πώληση εισηγμένων με
τοχών στο ΧΑ σε τιμή ανώτερη τηε 
τιμήε απόκτησήε τουε, οι οποίεε 
αποκτώνται μετά την 1.1.2009, φ ο 
ρολογούνται με συντελεστή 10%. 
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και 
στιε μεταβιβάσειε μετοχών εισηγ
μένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο 
α ξ ιώ ν  ή σε άλλον δ ιεθνώ ε  ανα 
γνωρισμένο χρηματιστηριακό θε
σμό.
■  Η ωφέλεια που αποκτούν τα μέ-

χέίων, καθώε και οι εκδότεε εικο
νικών και οι λήπτεε εικονικών στοι
χείων ωε προε τη συναλλαγή. Η

λη του διοικητικού συμβουλίου ημε- 
δαπήε ανώνυμηε εταιρείαε, διοι
κητικά στελέχη, διευθυντές ή το 
προσωπικό τηε κατά την άσκηση 
δικαιώματοε προαίρεσηε αγοράε 
μετοχών τηε ίδιας τηε ετα ιρείαε 
(stock ορίίοηε), εισηγμένηε στο ΧΑ, 
φορολογείται με τιε γενικέε διατά
ξεις, δηλαδή ωε εισόδημα από μι
σθωτές υπηρεσίεε, και φορολογεί
ται με βάση την κλίμακα φορολο- 
γίαε εισοδήματοε, καθώε ωε τώρα 
οι μετοχέε αυτέε αποκτώνται από 
τα πιο πάνω πρόσωπα σε σημαντι
κά χαμηλότερη τιμή από τη χρη
ματιστηριακή. Αυτοτελώε φορολο
γείται με συντελεστή 10% η υπε
ραξία που προκύπτει από την πώ
ληση τω ν μετοχών αυτών.
■  Καταργείται ο φόροε (1,5 τοιε χι- 
λίοιε) που επιβάλλεται στην αξία 
τω ν πωλουμένων μετοχών, εισηγ
μένων στο  ΧΑ, που προέρχονται 
από αγορέε που πραγματοποιού
νται από 1.1.2009 και μετά, λόγω 
τηε επιβολήε φορολογίαε με συ
ντελεστή 10% στα κέρδη πσυ απο
κτώνται από την πώληση μετοχών 
ε ισηγμένων στο  ΧΑ. Αντίθετα, ο 
φόροε αυτόε διατηρείται για πω-

διάταξη θα συνδυαστεί με παρά
ταση τω ν παραγραφομένων χρή
σεων κατά ένα έτοε.

λήσειε μετοχών που προέρχονται 
από αγορέε που έχουν πραγματο
ποιηθεί ωε τιε 31.12.2008 και για 
λόγουε φορολογικήε ισότηταε επε- 
κτείνεται για πωλήσειε μετοχών που 
πραγματοποιούνται μέσω εξωχρη- 
ματιστηριακών συναλλαγών, κα
θώε και για συναλλαγέε μέσω του 
πολυμερούε μηχανισμού διαπραγ
ματεύσεων.

Σε ό,τι αφορά τιε αλλαγέε στη 
φορολογία τω ν ελευθέρων επαγ- 
γελματιών, τω ν εμπόρων και τω ν 
εισοδηματιών, αντικαθίσταται το 
ωε τώρα ισχύον αφορολόγητο όριο 
για τουε εισοδηματίεε, επιτηδευ- 
ματίεε και ελεύθερουε επαγγελμα- 
τίεε από αντίστοιχο φορολογικό 
κλιμάκιο το οποίο υπόκειται σε ει
δικό φορολογικό συντελεστή 10%. 
Θεσπίζεται ειδική ρύθμιση για τουε 
νέουε επιτηδευματίεε και ελεύθε
ρουε επαγγελματίεε, για τουε οποί- 
ουε κατά τα τρία πρώτα έτη από την 
έναρξη εργασιών τουε θα εξακο
λουθεί να ισχύει ωε έχει το αφο
ρολόγητο όριο. Εξακολουθούν να 
ισχύουν τα αφορολόγητα που προ- 
βλέπονται για τα προστατευόμενα 
τέκνα (1.000 ευρώ για το πρώτο 
παιδί, 1.000 ευρώ για το δεύτερο 
παιδί, 8.000 ευρώ για το τρίτο παι
δί κτλ.).

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
Επίσηε ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμεε 
οφειλέε προε το Δημόσιο, καθώε 
και υπέρ τρίτων, που εισπράττο- 
νται μέσω τω ν ΔΟΥ και έχουν βε
βα ιω θεί κατά τιε δ ια τά ξε ιε  του 
ΚΕΔΕ, για να καταβληθούν το πο
λύ σε 24 μηνιαίεε δόσειε. Η ρύθ
μιση αυτή προβλέπει κίνητρα για 
την υπαγωγή των οφειλετών σε αυ
τήν. Συγκεκριμένα, στην περίπτω
ση τηε εφάπαξ καταβολήε προ- 
βλέπεται η πλήρηε απαλλαγή από 
τιε προσαυξήσειε εκπρόθεσμηε κα
ταβολήε (ταμειακήε προσαύξησηε), 
καθώε και απαλλαγή από τιε φο- 
ρολογικέε προσαυξήσειε σε πο
σοστό  50%. Στην περίπτωση τω ν 
δόσεων προβλέπεται η απαλλαγή 
από τιε ταμειακέε προσαυξήσειε 
σε ποσοστό που κυμαίνεται μετα
ξύ 60% και 100%, ανάλογα με τον 
αριθμό τω ν δόσεων. Προβλέπεται 
επίσηε η καταβολή ποσού προκα- 
ταβολήε 15%. Οι περίπου 650.000 
οφειλέτεε του Δημοσίου οι οποίοι 
χρωστούν περ ισσότερα  από 8,5 
δ ισ. ευρώ  έχουν προθεσμ ία  να 
ενταχθούν στη νέα ρύθμιση ωε τιε 
20 Νοεμβρίου 2008.

Παράλληλα αυξάνεται από 65% 
σε 80% από το 2009 το ποσοστό 
προκαταβολήε φόρου των ημεδα
πών ανωνύμων εταιρειών, των εται
ρειών περιορισμένηε ευθύνηε και 
ορισμένων άλλων νομικών προ
σώπων, όπωε τω ν αλλοδαπών επι
χειρήσεω ν που λειτουργούν με 
οποιονδήποτε τύπο εταιρείαε και 
τω ν δημόσιων, δημοτικών και κοι
νοτικών επιχειρήσεων. Η αύξηση 
αυτή συμβάλλει στη φορολογική 
δικαιοσύνη καθώε η παρακράτηση 
για τουε μισθωτούε και συνταξιού- 
χουε είναι 100%. Συμβάλλει επίσηε 
στην εναρμόνιση με ό,π ισχύει στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Τέλοε, αυξά
νονται τα τέλη κυκλοφορίαε έτουε 
2009 όλων τω ν  επιβατικών και 
επαγγελματικών αυτοκινήτων οχη
μάτων ιδιωτικήε και δημόσιαε χρή- 
σηε κατά 20%.

Η νέα φορολογική κλίμακα για ελεύθερους 
επαγγελματίες, εισοδηματίες, εμηοροβιοτέχνες 
έτους 2008

(ποσά σε ευρώ)

Κλιμάκιο
εισοδήματος

Συντελεστής
(%)

Φόρος
που

αναλογεί
Σύνολο

εισοδήματος
Σύνολο
φόρου

10.500 10 1.050 10.500 1.050
1.500 15 225 12.000 1.275
18.000 27 4.860 30.000 6.135
45.000 37 16.650 100.000 22.785
Ανω των 75.000 40 ...... :............................ ■

Σημείωση: Λόγω της κατάργησης του αφορολογήτου η έκπτωση φόρου για τα παιδιά θα δίνε
ται στους φορολογουμένους με τη μορφή μείωσης φόρου. Με βάση τα ισχύοντα ο έγγαμος με 
ένα παιδί θα έχει μείωση φόρου για τα εφετινά εισοδήματα 150 ευρώ, ο έγγαμος με δύο παι
διά 260 ευρώ και ο έγγαμος με τρία παιδιά 2.385 ευρώ.

Π ώς θα ρυθμιστούν οι εκκρεμείς περιπτώσεις φορολογίας
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ΦΟΡΟΘΥΕΛΛΑ

Η κυρία Αλέκα Παπαρήνα Ο κ. Αλ. Toinpas

«Χαράτσια» βλέπει 
το ΚΚΕ, κεφαλικό 
φόρο ο ΣΥΡ ΙΖΑ

Σ κληρή επίθεση κατά ms κυβέρνηση* για «φοροεπι - 
δρομή» ειε βάροε των χαμηλών και μεσαίων εισο

δημάτων εξαπέλυσαν τα κόμματα ms Αριστερά*. Η γενι
κή γραμματέα* του ΚΚΕ κυρία Αλέκα Παπαρήγα από το 
Ναύπλιο μίλησε για «μέτρα αφαίρεσης δικαιωμάτων από 
mus εργαζομένους και χαράτσια», ενώ αναφέρθηκε και 
στο ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, το οποίο δεν απέ
κλεισε. «Η  ΝΔ θα εκτιμήσει πότε τη συμφέρει να κάνει 
εκλογές» είπε, ενώ αναφερθείσα στον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε 
ότι μπορεί να θέλει εκλογέ5 λόγω των ποσοστών που του 
δίνουν οι δημοσκόπησες, αλλά ôncps ανέφερε «είναι σο
σιαλδημοκρατικό κόμμα με κοινά στοιχεία με το ΠαΣοΚ». 
Οσον αφορά το ΚΚΕ, τόνισε όπ «δεν έχει σημασία πότε 
θα γίνουν οι εκλογές, αλλά αν θα υπάρξει αλλαγή των 
συσχετισμών από το αποτέλεσμα των εκλογών». Σχο
λιάζοντας τα οικονομικά μέτρα ms κυβέρνησή, το Γρα
φείο Τύπου του κόμματοε υπογράμμισε ότι «μ ε πρόσχη
μα τη φορολογική δικαιοσύνη, η κυβέρνηση εΕαπολύ- 
ει νέα σκληρή φοροεπιδρομή στους μισθωτούς εργαζο
μένους, στους αυτοαπασχολούμενους και συνολικά στα 
μικρά και μεσαία λαϊκά στρώματα, ενώ ταυτόχρονα συ
νεχίζει την πολιτική που με συνέπεια ακολουθούν ΝΔ - 
ΠαΣοΚ αυξάνοντας τις φοροαπαλλαγές για το κεφά
λαιο, μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρο* του ΣΥΝ κ. Αλ. Toi
npas άσκησε κριτική στην κυβέρνηση δηλώνονταε ότι 
οι κκ. Κ. Καραμανλή* και Γ. Αλογοσκούφηε «μιλάνε 
για την οικονομική κρίση σαν να είναι ουδέτεροι πα
ρατηρητές, σαν να μην είναι η χώρα μας μέρος της κρί
σης και σαν να μην ευθύνεται η πολιτική των κυβερ- 
νήσεών τους για τη δημιουργία και τη γιγάντωσή της». 
Παράλληλα καταφέρθηκε κατά του δικομματισμού επι- 
onpaivovras ότι «αυτό που βλέπουμε να καταρρέει δεν 
είναι μόνον η εικόνα του Πρωθυπουργού και της κυ
βέρνησης, αλλά ολόκληρος ο δικομματισμός, που στη
ρίχτηκε όλα αυτά τα χρόνια στις πελατειακές σχέσεις και 
στην εξαπάτηση». Και εΕέφρασε την πεποίθηση ότι «ο  
κόσμος δεν έχει πια προσδοκίες από τα κόμματα της ση
μερινής εξουσίας και αναζητεί διέξοδο στην Αριστερά».

Ο υπεύθυνο* Οικονομική* Πολιτική* του ΣΥΝ βου- 
λευτή5 κ. Παναγιώτη* AacpaZâvns χαρακτήρισε σε δη
λώσει του «ρυθμίσεις κεφαλικού φόρου» ns εΕαγγελίε* 
του υπουργού Οικονομία*. «Η  φοροδιαφυγή δεν πα
τάσσεται με μέτρα και ρυθμίσεις που κατά τρόπο πρω
τοφανή, αυθαίρετο και άδικο επιβάλλουν κεφαλικούς 
φόρους εις βάρος των πλέον αδύνατων επαγγελματιών» 
τόνισε ο κ. AacpaZâvns, υπογραμμίώνταε ότι «η  εΕουθε- 
νωτική για τους εργαζομένους και μικρομεσαίους πολι
τική αυτή της κυβέρνησης οδηγεί με μαθηματική ακρί
βεια σε περισσότερα λούκέτα σε επιχειρήσεις και κατα
στήματα και σε νέα μεγάλη αύξηση της ανεργίας».

Αλλο ρεπορτάζ, για τι s αντιδράσεις στη φορολογία των μερι
σμάτων και των μετοχών στην Οικονομία, σελ. 1, 3.

Για οικονομικό Βατερλό ms κυβέρνησή κάνει λόγο η Χαριλάου Τρικούπη

«Τα τέσσερα ψέματα Αλογοσκούφη»
Σκληρή επίθεση από το ΠαΣοΚ στον υπουργό ΟικονομίαΞ για τα νέα μέτρα

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ  

Α γ γ . Κ ω β α ι ο ς

Ομολογία του οικονομικού 
Βατερλό τηε κυβέρνησή 

χαρακτήρισε το  ΠαΣοΚ τΐ5 
χθεσινέ* εΕαγγελίεδ μέτρων 
του κ. Γ. Αλογοσκούφη και 
κατηγόρησε τον υπουργό Οι
κονομία* για τέσσερα μεγάλα 
ψέματα. Σύμφωνα με τΐδ εκτι
μ ή σ ε ι τη5 αξιωματική* αντι
πολίτευσή, το δημοσιονομι
κό έλλειμμα θα υπερβεί και 
πάλι Ιο  όριο του 3% και γι’ αυ
τόν τον λόγο η κυβέρνηση διά 
τω ν  μ έ τρ ω ν  του  κ. Α λογο- 
σκούφη επιχειρεί να αποφύ- 
γει τη διαδικασία τη* επιτή
ρ η σ ή ,  ενώ  δ ε δ ο μ έ ν ά  τη* 
ρευστότητα* στην ΚΟ τηε ΝΔ 
το ΠαΣοΚ δεν αποκλείει πλέ-

0 πρόεδρο* του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου αναμένεται να εξαπολύσει σήμερα επίθεση 
στην κυβέρνηση από το βήμα τηε Βουλήε με αφορμή τιβ χθεσινέβ εξαγγελία

Οι αντιδράσεις των κοινωνικών εταίρων

Οπρόεδρθ5 του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου κ. Κ. Μϊχαλοβ δήλωσε μεν 

ότι τα μέτρα σε μεγάλο βαθμό «μας βρίσκουν 
σύμφωνους» αλλά επισήμανε ότι υπάρχει ανά
γκη για μια γενικότερη αναμόρφωση τηε φο- 
ρολογία5 των ελεύθερων επαγγελματιών.

Ο πρόεδρο* τηε Πανελλήνια* Ομοσπονδία* 
Ιδιοκτητών Ακινήτων κ. Στρ. ΓΙαραδιάε Ζήτη
σε να εξαιρεθούν ρητά τα εισοδήματα από μι
σθώματα από τη ρύθμιση στη φορολογία ει- 
σοδήματοε και πρόσθεσε ότι η κατάργηση του 
αφορολογήτου στα μισθώματα εξ ακινήτων θα

οδηγήσει αυτόματα στη δραματική αύΕηση τηε 
φορολογία5 των ενοικίων, σε ουσιαστική δή
μευσή του5, με οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει 
αυτό ο »  προε τη διαμόρφωση του ύψουδ τηε.

Παράλληλα, ο πρόεδρο* τηε Εθνική5 Συνο- 
μοσπονδία5 Ελληνικού Εμπορίου κ. Δ. Αρμε- 
νάκηε χαρακτήρισε άδικη την επιβολή φόρου 
εισοδήματοε από το πρώτο ευρώ στουε εμπό; 
ρουδ λόγω π ς  κατάργηση* του αφορολόγητου 
ορίου των 10.500 ευρώ και αρνητική τη διπλή 
φορολόγηση στα κέρδη των ΑΕ με την επιβο
λή αυτοτελού5 φόρου 10% στα μερίσματα.

■  «Τ α  μέτρα  δεν  α γγ ίζουν  
τους μ ισθω τούς». Οπως επε- 
σήμανε το ΠαΣοΚ, η συγκε
κριμένη κατηγορία θα επιβα
ρυνθεί με την αύΕηση τω ν τε
λών κυκλοφορία5 κατά 20%, 
ενώ  ούτωδ ή άλλωδ επωμίζο
νται το βάροδ τηε οικονομι
κή* πολιτική* τηε ΝΔ.

Το ΠαΣοΚ εστίασε την κρι
τική του στην αύΕηση του δη
μοσίου χρέου5 διατυπώνονταε 
την απορία πώδ συμβαίνει αυ
τό από τη στιγμή που δεν υπάρ
χουν δημόσιε* επενδύσει*.

Η αρμόδια εκπρόσωπο* κυ
ρία Δούκα Κατσέλη μίλησε 
για «άπελπ ι προσπάθεια  να 
κ α λυφ θ ού ν  ο ι τρ ύ π ες  του  
προϋπολογισμού  και να Εε- 
φύγει η κυβέρνηση από τον  
σκόπελο  τη ς  επ ιτή ρ η σ η ς ».  
Επιπλέον τόν ισε ότι επιβάλ
λεται χαράτσι σε περισσότε
ρου* από 750.000 φορολο- 
γουμένουδ που ως σήμερα 
δεν πλήρωναν φόρο και συρ
ρ ικνώνοντα ι οι προοπτικέ* 
ανάπτυΕ^ των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

Κατηγόρησε τον  υπουργό 
Οικονομία* ότι κάνει εμπόριο 
ελπίδων μεταθέτονταδ τη φ ο 
ρολογική ελάφρυνση τω ν μι
σθω τών στο 2014, ενώ επέ- 
κρινε την αυτοτελή φορολό
γηση τω ν  μερισμάτων κατά 
10% και όχι με βάση τη φ ο 
ρολογική κλίμακα εισοδήμα- 
τοδ. Ως προ5 την επιβολή φ ό
ρου στίδ υπεράξιε* από τΐδ 
πωλήσειε μετοχών το ΠαΣοΚ 
διαφώνησε επειδή το μέτρο 
δεν προβλέπει και συμψηφι
σμό των ζημιών.

ον το  ενδεχόμενο εκλογών. 
Επίθεση στην κυβέρνηση με 
αφορμή τΐ5 χθεσινέ* εΕαγγε- 
λίε5 αναμένεται να εξαπολύ
σει σήμερα από το βήμα τηε 
Βουλήε ο κ. Γ. Παπανδρέου.

Τα τέσσερα ψέματα του κ. 
Αλογοσκούφη που επισημάν- 
θηκαν χθεε από τον εκπρό
σωπο Τύπου του ΠαΣοΚ είναι 
τα εΕήδ: -
■  «Γ ια  όλα φ τα ίει η διεθνής 
κρίση». Η απάντηση τηε αξιω
ματική* α ντιπ ολ ίτευσή : σε 
καμία άλλη χώρα όπου υπάρ
χει διεθνή* κρίση δεν έχουν 
ληφθεί τέτοια μέτρα περιορι
σμού τηε οικονομική* δρα
στηριότητα*.
■  «Η  Ελλάδα έχει μεγαλύτε
ρες α ντισ τά σεις  στη  διεθνή  
κ ρ ίση ». Ο αντίλογο5: όλοι οι 
οικονομικοί δείκτεε επιδεινώ
νονται διαρκάς (υποχώρηση 
ανάπτυξη*, κατάρρευση δη
μόσιων και ιδιωτικών επενδύ
σεων, εξασθένηση ανταγωνι- 
στικότητα5). Οσον αφορά την 
ανεργία, η αξιωματική αντι
πολίτευση αμφισβήτησε ευ- 
Θέω5 τα στοιχεία τη5 κυβέρ
νηση* με το επιχείρημα ότι δεν 
είναι δυνατόν να υποχωρεί η 
δραστηριότητα και να μειώ
νεται η ανεργία.
■  «Π ρόκειτα ι για μέτρα φ ο 
ρολογικής δ ικα ιοσύνης και 
κατά της φ οροδ ια φ υγής». Ο 
κ. Π απακωνσταντίνου  εΕέ
φρασε απορία για το  πας η 
επιβολή φορολογία* στουε χα
μηλά αμειβόμενουδ ελεύθε
ρου* επαγγελματίεδ συνάδει 
προδ τη φορολογική δικαιο
σύνη και μίλησε ουσιαστικά 
για ενθάρρυνση  τηε φ ο ρ ο 
διαφυγή*.

Τ η διεθνή κρίση χρησιμοποιεί ois άλλοθι ο  unoupyôs O ixovopias
Σm διεθνή χρηματοπιστωπκή κρίση, που «πέ

ρασε» πιο έντονα στην Ευρώπη απ’ ό,π σ τς  
ΗΠΑ, απέδωσε ο υπουργό* Οικονομία* κ. Γ. Αλο- 
γοσκούφηδ τα φοροεισπρακτικά μέτρα «επί δι
καίων και αδίκων».

Τα μέτρα ξεσήκωσαν θύελλα αναδράσεων, κα- 
θας τα περισσότερα επιβλήθηκαν λόγω π ς  αδυ
ναμία* των φορολογικών αρχών να πατάξουν τη 
φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, η οποία ανέρ
χεται σε 21 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πρόσφατη δή
λωση του υπουργού Οικονομία*.

Ο κ. Αλογοσκούφη* χαρακτήρισε «αδήριτη  
ανάγκη» να συνεχισθεί η β' φάση π ς  δημοσιο
νομική* εξυγίανσή... αλλά ας προ5 το σκέλο5 του 
περιορισμού των δαπανών ανακοινώθηκε μόνο

μία έμμεση παρέμβαση, και συγκεκριμένα αυτή 
που αφορά την «απόσπαση» των ειδικών λογα
ριασμών των υπουργείων, στο υπουργείο Οικο
νομία* (το ίδιο το υπουργείο Οικονομία* κρατάει 
12 τέτοιου5 λογαριασμού*).

Επανέλαβε χθε5 όπ η «πραγ
ματική οικονομία» αντέχει τη 
διεθνή χρηματοπιστωτική κρί
ση, αφού ο ρυθμόε ανάπτυξη* 
π ς  ελληνική* οικονομία* είναι υπερδιπλάσιο* ms 
ευρωζώνη* και κινείται στο 3,5%, όταν στη Γερ
μανία η ανάπτυξη υποχώρησε το β’ τρίμηνο κατά 
0,5%, οι επενδύσει* συνεχίζονται και η απασχό
ληση αυξάνεται, ενώ η ανεργία μειώνεται.

Με το σκεππκό αυτό καταθέτει σήμερα στη Βου

λή το νομοσχέδιο για την «ενίσχυση π ς  διαφά
νεια* του κρατικού προϋπολογισμού, τον έλεγχο 
των δημοσίων και μέτρων φορολογική* δικαιο
σύνη*». Στο νομοσχέδιο, εκτόδ των νέων φορο
λογικών μέτρων, περιλαμβάνονται και οι διατά

ξει* για την κατάργηση των ει
δικών λογαριασμών και μέτρα 
για τον έλεγχο των δαπανών 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Με το πλέγμα αυτό θέλει να στηρίξει τον κρίσιμο 
προϋπολογισμό του 2009 και να διατηρήσει το έλ
λειμμα κάτω από το κρίσιμο όριο του 3% του ΑΕΠ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την ενσωμάτωση 
των ειδικών λογαριασμών ύψουδ 4,5 δισ. ευρώ 
που διαχειρίζονται οι υπουργοί στον τακηκό προ-

ϋπολογισμό με εξαίρεση t o u s  λογαριασμού* που 
διαχειρίζονται κονδύλια για ερευνητικά προ
γράμματα. Το νομοσχέδιο θα καταθέσει σήμερα 
ο υπουργό* Οικονομία* κ. Γίώργοδ Αλογοσκού- 
cpns στη Βουλή.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η υποχρέω
ση των Οργανισμών Tothkits Αυτοδιοίκηση* (OTA) 
και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ) που επιχορηγούνται από τον κραπκό προ
ϋπολογισμό να συντάσσουν και να δημοσιεύουν 
ετησίω* προϋπολογισμού* και οικονομικού* απο
λογισμού*, μέτρο που θα αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιχορήγησή t o u s  από το Δημόσιο. Το μέ
τρο θα ισχύσει και για τα ασφαλιστικά ταμεία που 
οδεύουν npos ενοποίηση.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Δ ι ο ν . Σ τ α μ π ο γ λ η ς
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Γ ν ώ μ ε ς

Π έ μ π τ η  28 Α υ γ ο υ ς τ ο υ  2008

Χ άθηκε 
και η  τσίπα;
Του Λ υ κ ο υρ γο υ  Λ ια ρο π ο υλ ο υ

Η πολιτική ζωή στον τόπο μας έχει φθάσει στο 
χαμηλότερο σημείο ευτέλειαε. Αν κάποιοε 

διατηρεί ακόμη αμφιβολίεε, τα ίδια τα πρόσφα
τα γεγονότα  τονίζουν την απόλυτη ανυποληψία 
τω ν  πολιτικών μας. Είδαμε ισπανοϋε επιχειρη- 
ματίεε να καταγγέλλουν (δηλαδή να ξεφτιλίζουν) 
μπροστά στουε πρωθυπουργοήε Ελλάδαε και 
Ισπανίαε ανοικτά και επίσημα τη χώρα μαε για ανι
κανότητα χειρισμού τω ν  επ ενδυτώ ν που προ
σπαθούν να κάνουν δουλειέε στη χώρα μαε. Εί
δαμε τον συγκλονιστικό πατέρα του άτυχου Αυ
στραλού ο οποίοε δολοφονήθηκε από τουε μπρά- 
βουε τηε Μυκόνου να καταγγέλλει τον  υπουργό 
Υγείαε μέσα στο  ίδιο του το  γραφείο, μπροστά 
στα κανάλια τα οποία είχε προσκαλέσει ο υπουρ- 
γόε (γιατί άραγε;). Του τόν ισε ότι το  να αρρω- 
στήσει κανείε στη Μύκονο ισοδυναμεί με αυτο
κτονία και κατήγγειλε το συνολικό Σύστημα Υγεί- 
αε, αλλά και την ελληνική κοινωνία για αποτυχία 
στο  θέμα τηε δωρεάε οργάνων.

Ξεφτίλισε επίσηε και τον υπουργό Δικαιοσύ- 
νηε, ο οποίοε φ ρόντισ ε  άρον άρον να  προφυ- 
λακισθούν και οι άλλοι τρειε «λ εβ έν τεε » για τον 
φόνο . Είδαμε το ν  βρετανό πρέσβη να  καταγ
γέλλει τουε «επ ιχ ειρημ α τίεε» που σερβ ίρουν 
«μπόμπεε» στουε αφηνιασμένουε πιτσιρικάδεε 
τουε οποίουε κουβαλούν άλλοι αετονύχηδεε τηε 
νύχταε στα  Σόδομα και Γόμορρα του ελληνικού

«τουρ ισμού ». Τέλοε,

Οι πολιτικοί μαβ 
πλέον
εξευτελίζονται 
δημόσια, αλλά 
ενώ τουβ 
φτύνουν, αυτοί 
υποκρίνονται ότι...
ψιχαλίζει 99

είδαμε το ν  πρόεδρο 
τηε ΔΟΕ Ζακ Ρογκ να 
απονέμει το  «χρυσό  
τηε ντόπαε» στη χώ 
ρα μαε και τα  ξ έ ν α  
έντυπα να χαρακτη
ρ ίζουν τη χώρα μαε 
π α ρ ά δ ε ιγμ α  προε 
αποφυγήν στην αξιο
π ο ίη σ η  τη ε  «ο λυ - 
μπ ιακήε κ λη ρ ονο - 
μιάε»...

Το εκπληκτικό δεν 
είναι μόνο ότι οι πολιτικοί μαε πλέον εξευτελί
ζονται δημόσια, αλλά το ότι ενώ  τουε φτύνουν αυ
τοί υποκρίνονται ότι... ψιχαλίζει. Περιμέναμε την 
αντίδραση του δυστυχούε κ. Φώλια στο  ξ ε φ ω 
νητό τω ν  ισπανών επιχειρηματιών, αλλά αυτόε 
έκανε σαν να μην κατάλαβε τίποτε. Κάποιοι ίσωε 
θαύμασαν τον  κ. Αβραμόπουλο για την ψυχραι
μία του, αλλά αμφιβάλλω αν ένιω σαν «εθνικώε 
υπερήφανοι» με τιε καταγγελίεε του αυστραλού 
πατέρα, και πολλοί μπορεί να την εξέλαβαν και 
ω ε θράσοε.

Ο κ. Σπηλιωτόπουλοε θριαμβολογεί για την... 
ανθεκτικότητα του τουρισμού μαε, καθώε τα αρ
νητικά δημοσιεύματα για τα Μάλια κτλ. συνεχί
ζοντα ι στα  ξένα  έντυπα. Ο κ. Λιάπηε, τέλοε, ελ
πίζει στην παροιμιώδη κοντή μνήμη μαε για να 
ξεπεράσει την ξεφ τίλα  τηε δίεητεηε, αλλά αφή
νει στη ΔΟΕ την πρωτοβουλία για τη δ ίω ξη  τω ν  
υπευθύνων για τον  διασυρμό τηε χώραε μαε με 
τιε ιστορίεε τηε ντόπαε.

Αν η δημόσια εικόνα τω ν πολιτικών μαε (υπάρ
χουν άπειρα παραδείγματα) δεν  αποτελεί την 
απόλυτη κατάπτωση δεν ξέρ ω  τι άλλο χρεια ζό
μαστε για να προβληματισθούμε σοβαρά. Σε μια 
εποχή όπου ο κόσμοε ανησυχεί για την επερχό- 
μενη οικονομική κρίση και για μύρια όσα  άλλα 
προβλήματα, είναι αντιμέτωποε με μια κυβέρ
νηση η οποία δεν δείχνει ικανή να αντιδράσει 
ακόμη και όταν εκτίθεται δημόσια. Δειλοί, μοι
ραίοι και άβουλοι αντάμα, οι πολιτικοί μαε επι
βεβαιώνουν, έτσι, όσουε πιστεύουν ότι αυτή η 
κυβέρνηση ούτε θέλει αλλά και ούτε μπορεί. Το 
ζητούμενο είναι η αντίδραση τω ν  υγιών κυττά
ρων τηε κοινωνίαε, αν αυτά υπάρχουν.

Ο κ. Λυκούργος Λιαρόπουλος είναι καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επιστολές προς «Τ ο Βήμα»
Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα 115 28 ·Τηλ.: 211-365.7000 ·  Fax: 211-365.8004 · E-mail: epistoles@tovima.gr

Γιατί, κύριε Αλογοσκούφη;
Κύριε Αλογοσκούφη,
1) Γιατί το  1992 η ΝΔ, σ τη ν οποία 
τυ γχάνατε τό τε  οίκον, σύμβουλοε, 
κατάργησε τιε γενικέε δ ιατάξειε για 
τη φορολόγηση μερισμάτων μετοχών 
και έφ ερε τον  άδικο νόμο 2065;
2) Γιατί με το ν  νόμο 2065 επιβάλατε 
στουε μικρομετόχουε να πληρώνουν 
φόρο  στην πηγή 35% από 5% ή 15% 
που πλήρωναν βάσει τηε κλίμακαε 
μέχρι τότε; Ο ταν ταυτόχρονα μειώ 
σατε τον συντελεστή στουε πλούσιουε 
μεγαλομετόχουε από 40% τηε κλίμα
καε σ το  35%, φ ο ρ ο λο γώ ν τα ε  τουε 
πλέον στην πηγή;
3) Γιατί εγώ  ο μικροεισοδηματίαε που 
έχω εισόδημα 5.000 ευρώ από μερί
σματα να πληρώνω το ν  ίδιο φόρο  με 
αυτούε που έχουν εισόδημα από με- 
το χ έ ε  ύψ ου ε  50 .000 -100 .000 - 
300.000-500.000 ευρώ; Αυτή είναι η 
κοινωνική δικαιοσύνη τηε ΝΔ και τηε 
κυβέρνησήε σαε;
4) Γιατί το  εισόδημα από τη σίγουρη 
επένδυση σ τα  ακίνητα να  φ ορ ολο 
γείται με τιε γενικέε δ ιατάξειε και η 
επικίνδυνη επένδυση σ το  ΧΑ (βλέπε 
την κατάντια του ΓΔ) να φορολογε ί
ται το  ίδιο για μικρούε και μεγάλουε;
5) Γιατί μ ειώσατε το ν  φ όρο  μεγάληε 
ακίνητηε περιουσίαε από 0,9% σ τον  
συ ντελ εσ τή  0,1%; Γιατί βάλατε το ν  
εφοπλιστή να πληρώνει το ν  ίδιο φ ό 
ρο με το ν  καμαρότο του;
6) Γιατί σχεδόν μηδενίσατε το ν  φ ό 
ρο γον ικώ ν παροχών και κληρονο
μιών; Π οιοι βγα ίνουν κ ερδ ισμ ένο ι 
από αυτή τη ρύθμιση; Πόσα χάνει το 
κράτοε;
7) Γιατί βάσει δημοσιευμάτων, που 
δεν διαψεύδετε δημιουργώνταε σύγ
χυση στην αγορά  και αβεβαιότητα, 
προτίθεσθε να φ ορολογήσετε τα με
ρίσματα επιπλέον 10% και όχι με τιε 
γενικέε δ ιατάξειε; Ετσι οι μικρομέ- 
τοχοι θα πληρώνουν 25% σήμερα + 
10% =  35%. Το ίδιο θα πληρώνουν 
και οι μεγαλομέτοχοι. Ενώ αν επα- 
νέλθουν οι γενικ έε δ ια τά ξειε  οι μι
κροί θα πληρώνουν 29% και οι με
γάλοι 40%. Εξάλλου οι μεγαλομέτο- 
χοι λαμβάνουν το  70%-80% τω ν  με
ρισμάτων. Δ εν  σαε ενδ ιαφέρει η εί
σπραξη  π ερ ισσότερω ν φόρων;
8) Γιατί επ ιμένετε να  ε ίσθε  ο ευερ- 
γέτηε τω ν  πλουσίων;
9) Βάσει ποιαε λογικήε προτίθεσθε, 
πάντα βάσει δημοσιευμάτων που δυ-

Διαφωνείτε;
«Το Βήμα» δέχεται 

ευχαρϊστωε απαντήσεις 
παρατηρήσει 

και αντιρρήσειε.
E-mail: epistoles@tovima.gr

στυχώε δεν διαψεύδετε, να  φ ορολο 
γήσετε τιβ υπεραξίες μετοχών χωρίε 
να κάνετε το  ίδιο για την υπεραξία 
ακινήτων, όπως ισχύει παντού;
Με τέτο ιες λογικές, ιδιαίτερα την πε
ρ ίοδο που διανύουμε, να ε ίσθ ε  σ ί
γουρος ότι θα δ ιώ ξε τε  και τουε τ ε 
λευταίους επενδυτές από ένα  χρη
ματιστήριο που έτσ ι και αλλιώε έχει 
μεγάλο ρίσκο, χωρίε κανόνεε, που 
το κράτοε κατά καιρούε χρησιμοποιεί 
για άντληση κεφαλαίων και κατά και- 
ρούε κάνει πλιάτσικο στουε μικροε- 
πενδυτέε.
Κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Αγγλία

Η εποχή τηβ τρέλας
Α ν αυτό που ζούμε κάθε μέρα παρά
γει τρέλα και συνάμα ανευθυνότητα, 
τό τε  καλή αρχή, οπ λ ισ τείτε , μπαί
νουμε στην εποχή που το άγχοε παίρ
νει την τύχη στα  χέρια του. Πήγε στο 
Κέντρο Υγείαε.
Του συνεστήθη... έπασχε από αγχώ
δη συνδρομή. Συνέβαιναν πάντα και 
απλώε τώρα τα μαθαίνουμε εξαιτίαε 
τηε διάχυσηε τηε πληροφορίαε ή μή- 
πωε άρχισε το  παιχνίδι τηε τρέλαε να 
γίνεται κυρίαρχο; Αν υπάρχουν λάθη 
για να δ ιαγνωσθούν πρέπει να ανα
ζη τηθούν στη  δομή τηε κοινωνίαε, 
στη μορφή αυτή τηε σύγχρονηε στρε- 
σογόνου  επιβίωσηε που αφήνει ίζη 
μα σκοταδιού και γεμίζει όνειρα εκ- 
δίκησηε όσουε δεν τα καταφέρνουν. 
Ο δολοφόνοε δεν τα κατάφερνε στη 
ζωή , δεν τα κα τάφερνε σ το ν  ύπνο, 
δεν τα κατάφερνε στιε σχέσειε, δεν τα 
κατάφερνε στη δουλειά, τον έδιωχναν 
από παντού.
Ελεγαν οι παλαιότεροι ότι όταν το σπί
τι δεν «βγα ίνει», τότε η τρέλα μπαίνει 
στο κενό που αφήνει η ανέχεια. Οποι- 
οε δεν τα φέρνει βόλτα και δεν τα κα
ταφ έρνει με τιε σχέσειε είναι κατα- 
δικασμένοε στη μοναξιά τω ν  σκοτα- 
διών. Τα μέσα ενημέρωσηε μάε ανα
κοινώνουν με έκπληξη αυτό που σι
γά σιγά προκάλεσαν εν  αγνοία τουε, 
το  κλισέ τηε τηλεοπτικήε ζω ή ε  του 
επιτυχημένου δ εν  είχε αντίκρισμα  
στον  φονιά, άλλη δ ιέξοδοε δεν υπήρ
χε, αποφάσισε να φύγει από εκείνη 
την πόρτα που έχασκε στο βάθοε του 
μυαλού του, απ’ έ ξω  μια ταμπέλα βρώ
μικη έγραφ ε «χωρίε επ ιστροφή»! 
Σήμερα έναε μακρινόε «σ υ γγενή ε » 
μια και όλοι μοιάζουν να έχουν αυτή 
την κοινή εκδήλωση επιθετικότηταε, 
έναε άλλοε «τρ ελόε» στην Κρήτη, πυ
ροβολούσε τουε αστυνομικούε που 
νόμιζε ότι κατευθύνονταν να τον συλ- 
λάβουν.
Δ εν  είναι το τέλοε αυτό, εδώ  αρχίζει, 
όσο  οι κοινωνίεε θα αποκλείουν τουε 
μάγειρεε, όσο  οι αδαείε τηε επιβίω
σηε βυθίζονται σ την απομόνωση, τα 
δελτία θα μαε παρέχουν φρέσκο αί
μα.
Δ. Α. ΑΪΒΑΤΖΙΔΗΣ

Κύριε
διευθυντής

Αν εξαιρέσουμε την αύξηση 
των τελών κυκλοφορϊαε, τα 
φορολογικά μέτρα του Γιώρ
γου Αλογοσκούφη δεν είναι 
άδικα: είναι ακατανόητο γιατί 
έπρεπε να είναι αφορολόγητα 
τα εισοδήματα από αγοραπω- 
λησίεε μετοχών, από μερίσμα
τα ή από stock options. lotos 
να μην είναι αρκετά δραστικά 
όσα εξήγγειλε (διότι θα έπρε
πε τα εισοδήματα αυτά να 
προστίθενται στα υπόλοιπα ει
σοδήματα του φορολογουμέ- 
νου και να φορολογούνται 
συνολικά και όχι με τον μι
κρότερο συντελεστή που 
υπάρχει), návnos είναι npos 
τη σωστή κατεύθυνση και 
πρέπει να συγχαρούμε τον κ. 
Αλογοσκούφη που θα ανα
γκάσει να συμ βάλουν στα 
κοινά με μεγαλύτερο μερίδιο 
προνομιούχες κοινωνικές 
ομάδεε. Σε ό,τι αφορά την αύ
ξηση ms φορολόγησα των 
ελευθέρων επαγγελματιών 
και των μικρομεσαίων επιχει
ρήσεων, είναι γνωστό ότι αυ- 
τέε οι κοινωνικές ομάδες εί
ναι οι κατ’ εξοχήν φοροδια- 
φεύγουσες, άρα ξανά npos τη 
σωστή κατεύθυνση κινήθηκε 
ο υπουργόε Οικονομίας -  μό
νο που η ισόποση επιβάρυν
ση όλων ανεξαιρέτως με 
1.050 ευρώ είναι άδικη, ανε
παρκής και αποδεικνύει την 
ανικανότητα (ή την έλλειψη 
βούλησης) των μηχανισμών 
που διοικεί o i6ios πέντε χρό
νια τώρα να αντιμετωπίσουν 
τη φοροδιαφυγή. Σωστά, λοι
πόν, αλλά όχι επαρκή είναι τα 
μέτρα -  αλλά πρέπει να δούμε 
και την πολιτική πλευρά mus: 
δεδομένου ότι θίγουν φιλικές 
npos τη ΝΔ κοινωνικές κατη- 
γορίε5, συμπεραίνουμε ότι η 
κυβέρνηση αισθάνεται 
ασφαλής, δεν φοβάται ότι θα 
την εγκαταλείψουν οι πλού
σιοι ψηφοφόροι ms -  και οι 
φτωχότεροι δεν έχουν λόγο 
να είναι δυσαρεστημένοι. Δε
δομένου ότι το ΠαΣοΚ, αντί 
να ζητήσει τολμηρότερα μέ
τρα, έσπευσε να τα κατακρί
νει, pas πείθει ότι έχει δυστυ- 
xtbs δίκιο η κυβέρνηση να μη 
φοβάται.

Δ. Κ. Ψ υ χ ο γ κ χ  

Μιχαλακοπούλου 80, ΑΘγ

Τ Ο ΒΗΜΑ δημοσιεύει επιστολές αναγνωστών για 
συγκεκριμένα θέματα, με τον όρο ότι είναι σύντο

μες (έως 200 λέίεις) και ενυπόγραφες. Για τον λόγο αυ
τόν οι επιστολογράφοι πρέπει να σημειώνουν διεύ
θυνση και τηλέφωνο, μέσω του οποίου η Γραμματεία

της Συντάίεως θα μπορεί να ελέγίει το 
επιστολής. Ανευ των στοιχείων αυτών 
καθίσταται αδύνατη. ΗΣύνταίη διαιτ 
να επιμελείται και να συντομεύει τα 
γραφα δεν επιστρέφονται.
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