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ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ο κ υπουργός Υγείας ζητεί πίστωση

χρόνου αλλά τι πίστωση χρόνου

να του δώσουμε εμείς Είναι οι
συνθήκες λειτουργίας των νοσοκομείων

του ΕΣΥ αυτές οι οποίες δεν
δίνουν πίστωση χρόνου στον κ Κου
ρουμπλή Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων

χθες το μεσημέρι σε συνέντευξη
Τύπου ο πρόεδρος του σωματείου
των εργαζομένων στο νοσοκομείο

της Αθήνας Ευαγγελισμός Ηλίας
Σιώρας μέλος του Δ.Σ τηςΈνωσης
Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς

ΕΙΝΑΠ αναφερόμενος στην
έκκληση για πίστωση χρόνου την οποία

απηύθυνε πρόσφατα μέσω της
Αυγής ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής προς τους νοσοκομειακούς

γιατρούς και τους εργαζομένους

του ΕΣΥ οι οποίοι προχωρούν

σήμερα σε προειδοποιητική
πανελλαδική απεργία με πρωτοβουλία

της Πανελληνίας Ομοσπονδίας
Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων

ΠΟΕΔΗΝ της Ομοσπονδίας
Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών
Ελλάδας ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑΠ με
την στήριξη της ΑΔΕΔΥ

Ο Ηλίας Σιώρας ανέφερε επίσης ότι

ποτέ δεν είδαμε στα νοσοκομεία
τόσο λίγο προσωπικό ποτέ δεν είδαμε

τόσο επικίνδυνα χαμηλά τα οικονομικά

των νοσοκομείων και ποτέ
δεν είδαμε τόσο πολύ κόσμο να προσέρχεται

στα νοσοκομεία ενώ σημείωσε

ότι ο Ευαγγελισμός έχει λάβει

από την αρχή του 2015 περίπου
2 εκατ ευρώ έναντι 25-30 εκατ ευ

Πανελλαδική 24ωρη απεργία σήμερα
σε Υγεία και Πρόνοια

ΜΕΤΑ Υγειονομικών
Η πλειοψηφία
της ΠΟΕΔΗΝ εντάσσει
την κινητοποίηση
στους σχεδιασμούς
της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ
για αριστερή
παρένθεση

ρώ που είχε λάβει το αντίστοιχο περυσινό

διάστημα με το μηνιαίο κόστος

της λειτουργίας του νοσοκομείου
να φθάνει τα 7 8 εκατ ευρώ

Από την πλευρά της η πρόεδρος
του σωματείου των εργαζομένων στο

νοσοκομείο της Αθήνας ΚΑΤ Παρασκευή

Πάκου τόνισε μεταξύ άλλων

χαρακτηριστικά στην ίδια συνέντευξη

Τύπου ότι από τα νοσηλευτικά

τμήματα του νοσοκομείου λείπει

το βαμβάκι εδώ και πέντε μήνες

ενώ η πρόεδρος του σωματείου
των εργαζομένων στο Κέντρο

Προστασίας Παιδιού Αττικής το
πρώην Κέντρο Βρεφών Μητέρα
Αναστασία Παπαδογιαννάκη υπογράμμισε

μεταξύ άλλων ότι στο Κέντρο

εργάζονται μόλις 8 κοινωνικοί
λειτουργοί έναντι 28 που απαιτούνται

50 60 εργαζόμενοι στη βρεφο¬

νηπιακή υπηρεσία έναντι 100 που
χρειάζονται και 2 ψυχολόγοι έναντι
5 που απαιτούνται

ΜΕΤΑ Υγειονομικών
Αναγκαία η ανασυγκρότηση
του δημόσιου συστήματος
υγείας

Σε δική του ανακοίνωση για τη
σημερινή απεργία το Μέτωπο Ταξικής

Ανατροπής ΜΕΤΑ Υγειονομικών

τονίζει μεταξύ άλλων Η
πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ χρησιμοποιώντας

μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις

και αντιδημοκρατικές
διαδικασίες προχωρά στην απεργιακή

κινητοποίηση στις 20 Μάη με
προφανή στόχο όχι ένα τέτοιο διεκδικητικό

πλαίσιο αλλά τη νομιμοποίηση

των μνημονιακών πολιτικών

και των κομμάτων που τη στη¬

ρίζουν Υποστηρίζει παρά την απόφαση

του ελληνικού λαού ότι δεν υπάρχει

ουσιαστική αλλαγή προκειμένου

να διαμορφώσει την πεποίθηση

στους εργαζόμενους ότι το
Μνημόνιο είναι μονόδρομος Εντάσσει

την κινητοποίηση στις 20
Μαΐου όχι σε ένα συνεκτικό σχέδιο
για την απόκρουση των εκβιασμών
και την ενεργοποίηση των εργαζομένων

προκειμένου να δοθούν λύσεις

στα οξυμένα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν αλλά στους σχεδιασμούς

της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ
για αριστερή παρένθεση1 ΓΓ αυτό
και αρνήθηκε να υιοθετήσει την
πρόταση του ΜΕΤΑ Υγειονομικών
να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο αιτημάτων

που να κινείται σε αυτή την
κατεύθυνση ΓΓ αυτό απέρριψε την
πρόταση για συντονισμό όλων των

οργανώσεων στην Υγεία ΓΓ αυτό
δεν δέχτηκε την πρόταση να πάει το
πλαίσιο σε γενικές συνελεύσεις και
να συζητηθεί

ΓΓ αυτό και δεν έκανε δεκτή την
πρόταση να πάρει παλλαϊκό χαρακτήρα

η ανάγκη ανασυγκρότησης
του δημόσιου συστήματος Υγείας με
πρωτοβουλίες των σωματείων σε κάθε

περιοχή στην κατεύθυνση της δημιουργίας

μετώπου υπεράσπισης
της δημόσιας-δωρεάν Υγείας ΓΓ αυτό

και αρνήθηκε την πρόταση του
ΜΕΤΑ για απεργία στο τέλος Μαΐου
αφού προηγηθούν γενικές συνελεύσεις

πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο

και κατάλληλη οργάνωση και
προετοιμασία της απεργίας
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Αντίδραση
ΣΥΡΙΖΑ για
τον διοικητή
του Νοσοκομείου

Κομοτηνής
Έντονα αντέδρασε η Ν Ε

Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξη

του διοικητή του νοσοκομείου

Κομοτηνής στον Παρατηρητή

όπου λίγο ώς πολύ

χρεώνει στους Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ αδιαφορία για το νοσοκομείο

και παράλληλα δηλώνει

ότι το κόψιμο του πεντά
ευρου επιβάρυνε τον προϋπολογισμό

του νοσοκομείου
Μόνο θυμηδία μπορεί να

προκαλέσει η πρόσφατη συνέντευξη

του διοικητή του νοσοκομείου

σε τοπική εφημερίδα
επισημαίνει η ανακοίνωση
Αίφνης θυμήθηκε ο κύριος

Ναλμπάντηςτα μεγάλα προβλήματα

του νοσοκομείου και μάλιστα

θρηνεί για το χαράτσι των
5 ευρώ που έκοψε η κυβέρνηση

Ασφαλώς δεν περιμέναμε από

τον κύριο διοικητή να αποδοκιμάσει

τις μνημονιακές πολιτικές

που ασκήθηκαν στον τομέα

της δημόσιας υγείας και οδήγησαν

το νοσοκομείο και εδώ
στη σημερινή δύσκολη κατάσταση

θα ήταν άλλωστε παράδοξο

ο χειροκροτητής του Γε

ωργιάδη και του Βορίδη σήμερα
να τους αποδοκιμάσει Αλλά

πάει πολύ να εγκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ

και τους Βουλευτές του για
έλλειψη ενδιαφέροντος για το
νοσοκομείο της πόλης Πάει πολύ

ο κύριος διοικητής να αγνο
εί τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

από το Υπουργείο Υγείας

για τη στήριξη του δημόσιου

συστήματος Υγείας αλλά
και τις ανακοινώσεις που ειδικότερα

αναφέρονταν στη Θράκη

και τα νοσοκομεία της όσον αφορά

στην πρόσληψη προσωπικού

Όπως επίσης να δυσφορεί
για το γεγονός ότι οι ανασφάλιστοι

συμοπολίτες μας θα έχουν
πλέον πρόσβαση στις δημόσιες
δομές της υγείας Πάει πολύ να

μνημονεύει τις επισκέψεις των
κυρίων Στυλιανίδη και Χατζηο
σμάν λησμονωντας ότι αυτοί οι
δύο με την ψήφο τους στήριξαν
τις πολιτικές της εξαχρείωσης
του δημόσιου συστήματος Υγείας

Στο σπίτι του κρεμασμένου
δεν μιλάνε για σχοινί κύριε διοικητά

Όλοι κρινόμαστε και οι
πολίτες δεν έχουν τόση κοντή
μνήμη όσο ίσως θα θέλατε Έναν

δρόμο έχετε κύριε διοικητά
και το ξέρετε και ήδη θα έπρεπε

να τον είχατε ακολουθήσει

επισημαίνει η ανακοίνωση
Αν διαφωνείς πας στο σπίτι

σου επισημαίνουν τοπικά
στελέχη

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΑΚΕΛΛΙΩΝ
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ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ

Καλοκαιρινό
έμφραγμα στα

Κέντρα Υγείας
Λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις

σε προσωπικό 14
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ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Καλοκαιρινό έμφραγμα
στα Κέντρα Υγείας

▲ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 9.000 ytaTpoùs που απασχολούνταν otis πρώην δομές του ΕΟΠΥΥ μόλιε 2.500 εργάζονται σήμερα και από auTOÙs οι 1.000 με δι
KaoTiKÉs αποφάσεις

Οριακά με ελάχιστο προσωπικό εν όψει της αυξημένης

καλοκαιρινής κίνησης λειτουργούν οι
δομές Τα υλικά σπανίζουν γιατροί βασικών ειδικοτήτων

δεν υπάρχουν ενώ οι υπόλοιποι καλούνται

να απασχοληθούν με εξαντλητικό ωράριο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ

Ανέτοιμα
να αντιμετωπίσουν

την αυξημένη καλοκαιρινή
κίνηση εμφανίζονται τα Κέντρα

Υγείας σε παραθαλάσσιες περιοχές
Ακόμη και μερικά χιλιόμετρα από το
κέντρο της Αθήνας οι δομές της Αττικής

και της Κορινθίας λειτουργούν
οριακά με ελάχιστους γιατρούς και
πολύ αυξαμένη κίνηση Τα υλικά
σπανίζουν γιατροί βασικών ειδικοτήτων

δεν υπαρχουν και όσοι υπάρχουν

καλούνται να απασχοληθούν
με εξοντωτικό ωραριο

Τα Κέντρα Υγείας αντιμετωπίζουν
ΠΕΔΥκές ασθένειες καθώς το

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
ΠΕΔΥ στο οποίο ανήκουν δεν λειτούργησε

ποτέ σύμφωνα με τον
σχεδιααμό Με βάση τον νόμο 4238
του 2014 τα Κέντρα Υγείας όλης της
χώρας συγχωνεύτηκαν με τα πολυ
ϊατρεία του ΕΟΠΥΥ και εντάχθηκαν

στο ΠΕΔΥ Οι γιατροί του πρώην ΕΟΠΥΥ

έχασαν τότε το δικαίωμα να
διατηρούν παράλληλα ιδιωτικό ιατρείο

Τους ζητήθηκε μέσα σε επτά
μέρες να επιλέξουν το ΠΕΔΥ ή τον
ιδιωτικό τομέα Από τους περίπου
9.000 γιατρούς που απασχολούνταν
στις πρώην δομές του ΕΟΠΥΥ μόλις
2.500 εργάζονται σήμερα και από
αυτούς οι 1.000 με δικαστικές αποφάσεις

Με απλά λόγια οι μονάδες του
ΠΕΔΥ λειτουργούν με 4.000 λιγότερους

γιατρούς οι οποίοι έχουν επιλέξει

τον ιδιωτικό τομέα Ακόμη και
όσοι έμειναν ωστόσο καλούνται
συχνά να καλύψουν ανάγκες των
νοσοκομείων στα οποία υπάγονται
τα Κέντρα Υγείας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πατρών

ΕΟΠΥΥ εκτιμά ότι οι γιατροί
που αποχώρησαν μπορούν να κάνουν

χρήση του νόμου Κατρούγκα
λου 4325/201 5 και να επιστρέψουν

στο ΕΣΥ Μιλώντας χθες στο Εθνος
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παναγιώτης

Ψυχαρης επισημαίνει ότι
ο νόμος είναι εφαρμοστέος και στους
συγκεκριμένους γιατρούς και τυχόν
αποκλεισμός τους δεν έχει συνταγματικό

έρεισμα
Η Ομοσπονδία μαλιστα καλεί

τους γιατρούς να υποβαλουν αίτηση
την οποία πρέπει να καταθέσουν έως
αύριο στον ΕΟΠΥΥ και στη διοίκηση
της Υγειονομικής Περιφέρειας ΔΥ
ΠΕ στην οποία μεταφέρθηκε η μονάδα

όπου υπηρετούσαν
Η στελέχωση των Κέντρων Υγείας
είναι επιτακτική λόγω της αυξημένης

κίνησης που υπάρχει τους
καλοκαιρινούς μήνες Το υπουργείο

mm
Με λουκέτο απειλούνται

οι δομές προειδοποιεί

το σωματείο
των εργαζομένων
Κέντρων Υγείας

Κορινθίας

Υγείας έχει εξαγγείλει 4.500 προσλήψεις

γιατρών νοσηλευτών και
παραϊατρικού προσωπικού οι οποίες

όμως δεν αναμένεται να γίνουν
άμεσα

Οσο διαρκεί n εκκρεμότητα παρατηρούνται

σοβαρά προβλήματα
Το σωματείο εργαζομένων Κέντρων
Υγείας Κορινθίας προειδοποιεί ότι
οι δαμές στις οποίες εργάζονται απειλούνται

με κλείσιμο
Οριακή είναι η λειτουργία των

Κέντρων Υγείας και στην Αττική
Μαρκόπουλο Νέα Μάκρη με τους

γιατρούς και το προσωπικό να σηκώνουν

τεράστιο βαρος Χιλιάδες
τουρίστες και αλλοδαποί που εργάζονται

στις περιοχές αυτές έχουν
αυξήσει θεαματικά την αναλογία
γιατρών πληθυαμού με τις οποίες
είχαν αρχικά δημιουργηθεί οι εν
λόγω μονάδες

Ενδεικτικό των συνθηκών υπό τις
οποίες καλούνται να εργαστούν είναι
το εξής περιστατικό Αλλοδαπός
ασθενής πήγε στο Κέντρο Υγείας
ζητώντας ιατρική βοήθεια Δεν μιλούσε

ωστόσο ουτε Ελληνικά ούτε
Αγγλικά Για να γίνει κατανοητό από
τον γιατρό το πρόβλημα ο ασθενής
καλεσε τηλεφωνικά συγγενή από τη
χώρα καταγωγής του ο οποίος εξήγησε

στα Αγγλικά τα συμπτώματα
στον γιατρό του Κέντρου Υγείας
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ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ 1RS

Περισσότερα
όπλα otous

ράμπο του ΣΔΟΕ
Περισσότερες

ελεγκτικές
αρμοδιότητες για τη στοιχειοθέτηση

αδικημάτων
φοροδιαφυγής λαθρεμπορίου και

ξεπλύματος βρόμικου χρήματος
αλλά και δυνατότητες διενέργειας
ελέγχων κατά τα πρότυπα αυτών
που διενεργεί η αμερικανική εφορία
to 1RS απέκτησε πλέον το Σώμα
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
ΣΔΟΕ με διατάξεις που περιελήφθησαν

στο ν 4321/201 5 και

ψηφίστηκαν από τη Βουλή τον περασμένο

Μάρτιο
Σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται

σε σχετική εγκύκλιο από

τις 21 Μαρτίου 201 5 τέθηκαν σε
ισχύ οι νομοθετικές διατάξεις του
άρθρου 25 του ν 4321/201 5 που

προβλέπουν ότι

ΙΤο
ΣΔΟΕ αποκτά την αρμοδιότητα

να διενεργεί μερικό ελεγ
χο για την εφαρμογή της φορολογικής

νομοθεσίας με έμφαση στη
φορολογία εισοδήματος καθώς
και την αρμοδιότητα να διενεργεί
ελεγχο εφαρμογής της τελωνειακής

νομοθεσίας Η νομοθετική αυτή

ρύθμιση κρίθηκε απαραίτητη για να

υποστηριχθεί το κύριο έργο των
υπηρεσιών του ΣΔΟΕ που είναι

• Η διενέργεια προανακρίσεων
και προκαταρκτικών εξετάσεων
προς διακρίβωση διαπράξεως αυτεπαγγέλτως

διωκόμενων αξιόποινων

πράξεων οικονομικής φύσεως
εγελπμάτων και δη φοροδιαφυγής
και νομιμοποιήσεως εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες ξέπλυμα

χρήματος• Η έρευνα πλήθους υποθέσεων

που διαβιβάζονται από την Αρχή
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγεληματικές Δραστηριότητες

και της Χρηματοδότησης
της Τρομοκρατίας και Ελέγχου

των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

e Οι έλεγχοι για τον προσδιο

D ΓΙΩΡΓΟΣ Π ΑΛΑΙΤΕΑΚΗΣ
gpalaitsakis@e-typos.com

ρισμό οποιασδήποτε προσαύξησης

περιουσίας που προέρχεται
από άγνωστη πηγή και αιτία ή

προσαύξησης περιουσίας που δεν

προκύπτει από διαρκή και σταθερή
πηγή η οποία δεν έχει φορολογηθεί

ή απαλλαγεί με ειδική διάταξη
από το φόρο• Η διερεύνηση καταγγελιών και

πληροφοριών που αποστέλλονται
στις υπηρεσίες του ΣΔΟΕ
• Ο ελεγχος κατασχεμένων βι

Σύμφωνα με
σχετική εγκύκλιο
θα ελέγχουν
τη στοιχειοθέτηση
αδικημάτων
φοροδιαφυγή5
λαθρεμπορίου
και ξεπλύματα
βρόμικου χρήμακ

βλίων και στοιχείων Ουσιαστικά
π αρμοδιότητα μερικού ελέγχου
αποδόθηκε στο ΣΔΟΕ κυρίως για
τη μέσω αυτού στοιχειοθέτηση των
κατά περίπτωση ερευνώμενων αδικημάτων

στο πλαίσιο των εκτελού
μενων προκαταρκτικών εξετάσεων
σύμφωνα με τις εντολές των εισαγγελικών

αρχών καθώς και για την
έμφαση που πρέπει να δίδεται στις
ερευνώμενες υποθέσεις ως προς τη

φορολογία εισοδήματος

ι Οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ οτο
πλαίσιο άσκησης των ελεγκτικών

αρμοδιοτήτων τους μπορούν
να εφαρμόζουν τις μεθόδους
έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας

ύλης οι οποίες προβλέπουν

εξονυχιστικούς ελέγχους

οτους τραπεζικούς λογαριασμούς
στα εισοδήματα στις δαπάνες στα

περιουσιακά στοιχεία υτις αποταμιεύσεις

στις επενδύσεις στον τρόπο
διαβίωσης και όλες τις οικονομικές
και επαγγελματικές δραστηριότητες

των φορολογουμένων για τους
οποίους υπάρχουν υποψίες για τη
διάπραξη αδικημάτων φοροδιαφυγής

λαθρεμπορίου ξεπλύματος

μαύρου ή βρόμικου χρήματος
καθώς και άλλων οικονομικών
εγκλημάτων

Πρόκειται για μεθόδους ελέγχων
τις οποίες εφαρμόζουν οι υπηρεσίες

της αμερικανικής εφορίας του
1RS και έχουν ήδη νομοθετηθεί
και στη χώρα μας Ουσιαστικά οι

ελεγκτές του ΣΔΟΕ μπορούν να

προσδιορίζουν τα φορολογητέα
εισοδήματα των φυσικών προσώπων

τα ακαθάριστα έσοδα και τα
φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων

με την εφαρμογή μίας ή

περισσοτέρων από τις κατωτέρω
τεχνικές ελέγχου

α Της αρχής των αναλογιών
β Της ανάλυσης ρευστότητας

του φορολογούμενου
γ Της καθαρής θέσης του

φορολογούμενου

δ Της σχέσης της τιμής πώλησης

προς το συνολικό όγκο κύελου
εργασιών και

ε Του ύψους των τραπεζικών
καταθέσεων και των δαπανών σε

μετρητά

Οι εκθέσεις του ΣΔΟΕ παρά
γουν άμεσα έννομα αποτελέσματα

μπορούν δηλαδή να οδηγήσουν

στην επιβολή πρόσθετων
φόρων και προστίμων μόνο εφόσον

προηγουμένως έχει εκπληρωθεί
η ρητά κατοχυρωμένη επιταγή

του Συντάγματος για το δικαίωμα
ακρόασης του ενδιαφερομένου
έναντι κάθε διοικητικής ενέργειας

ή μέτρου που λαμβάνεται σε

βάρος του άρθρο 20 παρ 2 του

Συντάγματος Θα πρέπει δηλαδή

υποχρεωτικά να έχει τηρηθεί
η διαδικασία της προηγούμενης
ακρόασης του ελεγχόμενου πριν
από την έκδοση έκθεσης ελέγχου
και πράξεων επιβολής πρόσθετων
φόρων και προστίμων Κατά συνέπεια

σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης

παραβάσεων για μη ορθή
εφαρμογή των διατάξεων ανεξαρτήτως

του είδους του ελέγχου στο
πλαίσιο του οποίου διαπιστώνονται
οι παραβάσεις αυτές τα όργανα
του ΣΔΟΕ οφείλουν μετά το τέλος

του ελέγχου και πριν από τη
σύνταξη της οικείας έκθεσης ελέγχου

να επιδίδουν με απόδειξη στον
υπόχρεο κλήση προς ακρόαση για
τις παραλείψεις ή παρατυπίες που
διαπιστώθηκαν
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► ►ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

«Λίφτινγκ» στα Σώμο τα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
TE «ΛΙΦΤΙΝΓΚ» ίων ελεγκτικών σωμάτων 

Δημόσιας Διοίκησης προχωρά
η κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια να
διευρύνει to πεδίο δραστηριοτήτων
τους πέραν των... ελέγχων πλαστών
πτυχίων.

Σύμφωνα με το γενικό γραμματέα
κατά της διαφθοράς, Γιώργο Βασιλειάδη, 

οι αλλαγές θα αφορούν
πρωτίστως στο Σώμα Επιθεωρητών
- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕ-
ΕΔΔ) και Δημοσίων Εργων (ΣΕΔΕ),
ενώ την προσεχή εβδομάδα θα
υπάρξουν συζητήσεις με τον υπουρ¬

γό Υγείας	Παναγιώτη Κουρουμπλή,
για αναμ	3<ρωσπ και του Σώματος
Επιθεωρι	ών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοια<	ΣΕΥΥΠ).

Οι αλλι	'ές στο ΣΕΕΔΔ έχουν ήδη
ξεκινήσει	αι δη από τα... ψηλά. Ειδικότερα, 

τ	θέση του μέχρι πρότινος
επικεφαί	ις του Σώματος, Παρα-
σκευά No	κού, ανέλαβε ο επίκουρος
καθηγητί	Νομικής Σχολής του Δ.Π.

Θράκης ι	ιι δικηγόρος παρ' Αρείω
Πάγω, Ù	μοσθένης Κασσαβέτπς.
Πληροφ(	ιίες τον θελουν, πριν καν
ανάλαβε	επισήμως τα καθήκοντά

του, να ζήτησε την επίσπευση της διαδικασίας 

μετακόμισης του Σώματος
σε κτίριο, το οποίο θα επιλεχθεί μέσα
από διαγωνισμό.

To budget
«Με ένα budget 700.000 ετησίως,
με το οποίο θα πρέπει να εξυπηρετήσεις 

τις ανάγκες των περίπου 1 50
υπαλλήλων του ΣΕΕΔΔ ανά την Ελλάδα, 

δεν είναι δυνατόν να δίδεται
τόσο μεγάλο ενοίκιο», εξηγούν στον
Ελεύθερο Τύπο υψηλόβαθμα στελέχη 

του υπουργείου. Οσον αφορά στο

προσωπικό, η κυβέρνηση φέρεται να
συζητά το ενδεχόμενο περαιτέρω
«μετάγγισης» του ΣΕΕΔΔ, που θα
βοηθήσει στον ενδελεχή ελεγχο του
συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης
«όσο ψηλά και να βρίσκεται».

Το ΣΕΔΕ, από την άλλη πλευρά, είναι 

μία ξεχωριστή περίπτωση, δεδομένου 

ότι το Σώμα απαρτίζεται από
μόλις εννέα άτομα, όλα στην Αθήνα.
Στο μεταξύ, επί τάπητος αναμένεται
να τεθούν και ζητήματα όπως π θητεία 

και π «κρίση» των ελεγκτών.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΠΤΗ
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Δάνειο
Ενα δάνειο 200 εκατομμυρίων ευρώ που πήρε
το 2008 το ΚΕΕΛΠΝΟ με εγγύηση του Δημοσίου

το μεγαλύτερο μέρος του οποίου δόθηκε
για δημόσιες σχέσεις τον καιρό των εμβολίων

είναι το μεγάλο εύρημα του πορίσματος
του οικονομικού ελέγχου που έχει ζητήσει ο

υπουργός Υγείας Παν Κουρουμπλής όπως ο
ίδιος αναφέρει στην Εφ,Συν Για την εξυπηρέτηση

του εν λόγω δανείου και των τόκων
του το υπουργείο καταβάλλει 17 εκατ ευρώ
ετησίως Προσεχώς θα παραδοθεί στα χέρια
του υπουργού το πόρισμα από το Σώμα Επιθεωρητών

Υπηρεσιών Υγείας ΣΕΥΥΠ Ο Παν
Κουρουμπλής δεσμεύεται ότι ο έλεγχος αυτή τη
φορά θα φτάσει μέχρι τέλους σημειώνοντας ότι
κατά το παρελθόν πολλές φορές επιχειρήθηκε
αλλά δεν ολοκληρώθηκε και δεν αποκλείεται να
ζητήσει εκτενέστερο έλεγχο ΝΤΑ.Β
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Η κυβέρνηση αλλάζει συνεχώς σχέδια θολό το τοπίο στην αγορά

Σύγχυση με τον ΦΠΑ
Σφοδρές αντιδράσεις από τον επιχειρηματικό κόσμο

Φόβοι για παρενέργειες σε τουρισμό και εστίαση
Ο Το ένα μετά το άλλο

καίγονται τα οενάρια
για αλλαγές οτον ΦΠΑ

Ο Το αρχικό σχέδιο απορρίφθηκε

από τους θεσμούς

και την αγορά
Ο Στο τραπέζι τέσσερις

εναλλακτικές προτάσεις
συντελεστές ΦΠΑ

Μπλόκο στο σχέδιο της κυβέρνησης για
τον ΦΠΑ φαίνεται πως βάζουν οι δανειστές

θεωρώντας ότι είναι ανέφικτο
Σύγχυση στην αγορά Σελ 4-5

Κόκκινη κάρτα από τους θεσμούς στην

πρόταση Βαρουφάκη για τη θέσπιση
ΦΠΑ πολλώνταχιπήτων με επιβράβευση

αυτών που χρησιμοποιούν πλαστικό
χρήμα Η κυβέρνηση αναζητά εναλλακτικούς

τρόπους προκειμένου να επανέλθει

σε τροχιά συμφωνίας Επανέρχεται

στο προσκήνιο το σχέδιο για φορολόγηση

τωντραπεζικώνσυναλλαγών
Η πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι
προβλέπει φόρο 1 έως 2%ο για συναλλαγές

άνω των 500 ευρώ οελ 4-5
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Τέσσερα εναλλακτικά
σενάρια για τσν ΦΠΑ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Ούτε
μια ημέρα δεν άντεξε το καλό

σενάριο του ΦΠΑ που προέβλεπε την
εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή

1 8 και ενός μειωμένου στο 9,5 στον οποίο
θα υπάγονταν μόνο τα τρόφιμα τα φάρμακα
και τα βιβλία αλλά και έκπτωση 3 του ΦΠΑ
για όσους πραγματοποιούν ης συναλλαγές με
πλαστικό χρήμα

Οι εκπρόσωποιτων θεσμών έδειξαν κόκκινη

κάρτα στις προτάσεις της κυβέρνησης
για τις αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ εκφράζοντας

ενστάσεις τόσο για την έκπτωση 3
αλλά κυρίως για τη δημοσιονομική απόδοση
του μέτρου καθώς θεωρούν ότι προκύπτει
τρύπα λόγω της γενικευμένης μετάταξης

των τροφίμων από το 13 στο 9,5
Σύμφωνα μάλιστα με υπολογισμούς των

εμπειρογνωμόνων η έκπτωση του 3 στους
συντελεστές ΦΠΑ θα οδηγούσε σε ετήσια απώλεια

εσόδων άνω των 6 δισ ευρώ σε περίπτωση

που όλες οι συναλλαγές γινόταν με
πλαστικό χρήμα Αξίζει να σημειωθεί ότι ο

προϋπολογισμός προβλέπει φέτος από τον
ΦΠΑ την είσπραξη εσόδων 14,4 δισ ευρώ

Η πρόταση όπως την παρουσίασε ο υπουργός

Οικονομικών Γ Βαρουφάκης κρίνεται
ουσιαστικά ανεφάρμοστη καθώς πέρα από τα
τεχνικά ζητήματα που θα προέκυπταν σε περίπτωση

υλοποίησή της προσκρούει και σε
βασικούς κανόνες της κοινοτικήςνομοθεσίας
για την εφαρμογή του συγκεκριμένου φόρου

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι κοινοτικοί
κανόνες δεν επιτρέπουν την ύπαρξη δύο διαφορετικών

συντελεστών ΦΠΑ για το ίδιο
προϊόν ή υπηρεσία ανάλογα με τον τρόπο που

πληρώνει ο καταναλωτής πλαστικό χρήμα ή

Γ
m

Σχέδια για φόρο σε τραπεζικές συναλλαγές

Στο Brussels Group επανέρχεται το σενάριο
της επιβολής φόρου στις τραπεζικές συναλλαγές

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση
προβλέπει την επιβολή φόρου 1 τοις χιλίοις
για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ ενώ δεν
αποκλείεται ο συντελεστής να φθάνει στο 2

τοις χιλίοις Από την επιβολή του φόρου θα
εξαιρεθούν οι αναλήψεις που γίνονται από
τα ATM s Με την επιβολή φόρου 1 τοις χι¬

λίοις πάνω από τα 500 ευρώ σημαίνει ότι για
μια ανάληψη 3.000 ευρώ θα παρακρατείται
φόρος 3 ευρώ Σύμφωνα με πληροφορίες η

επιβολή φόρου στις τραπεζικές συναλλαγές
θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα της τάξης
των 300 εκατ ευρώ εάν ο συντελεστής
ανέλθει στο 1 τοις χιλίοις έως 600 εκατ ευρώ

αν ο συντελεστής διαμορφωθεί στο 2

τοις χιλίοις

μετρητά Ωστόσο όπως έγραψε χθες το βράδυ
στο Twitter ο υπουργός η τρόικα εσωτερικού

απέρριψε τις προτάσεις μας για τον
ΦΠΑ To Brussels Group όμως θα τις συζητήσει

σης Βρυξέλλες
Πάντως η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέα

σενάριαγια τον ΦΠΑ βάζοντας στη ζυγαριά
τους συντελεστές με στόχο να μεγιστοποιήσει
τα έσοδα και να παρουσιάσει σήμερα στη
συνεδρίαση του Brussels Group κοστολογημένο

και αναλυηκό σχέδιο που θα συνεισφέρει
στην κάλυψη του δημοσιονομικού κενού

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Ασκήσεις επί χάρτου

έχουν γίνει σχεδόν με όλους τους συντελεστές

κάτω από το 23 Σύμφωνα με πληροφορίες

τα μέλη της διαπραγματευτικής
ομάδας που έχουν επιφορησθεί να επιλύσουν
την εξίσωση του ΦΠΑ μελετούν ήδη εναλλακτικές

προτάσεις που κινούνται στις εξής
κατευθύνσεις

ί Εφαρμογή τριών συντελεστών ΦΠΑ
ενός κανονικού συντελεστή 2 1 ή 22 ενός
μεσαίου 15 και ενός μειωμένου 7,5 Σύμφωνα

με την πρόταση αυτή
Στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 7,5

θα υπάγονται τα φάρμακα όλα τα είδη διατροφής

τα βιβλία και ο Τύπος Δηλαδή ο ΦΠΑ
αυξάνεται από το 6,5 στο 7,5 για τα φάρμακα

και ης εκδόσεις και μειώνεται από το
13 στο 7,5 για τα τρόφιμα

Στον μεσαίο συντελεστή ΦΠΑ 15
μετακομίζουν

η διαμονή στα ξενοδοχεία ο

κλάδος της εότιασης τα ημολόγια της ΔΕΗ
της ύδρευσης και του φυσικού αερίου καθώς
και τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς

Έτσι ο ΦΠΑ αυξάνεται από το 6,5 στο
15 για τα ξενοδοχεία και από το 13%οτο 15

για τα ημολόγια των ΔΕΚΟ και τα εισιτήρια
I Μειώνεται ο κανονικός συντελεστής

ΦΠΑ 23 στο 21 ή 22 με τον οποίο επιβαρύνονται

τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες
όπως τα νεόδμητα κτίσματα πλην πρώτης

κατοικίας τα αυτοκίνητα τις ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές τα τσιγάρα τα οινοπνευματώδη

ποτά τα είδη ένδυσης και υπόδησης

τα είδη οικιακού εξοπλισμού τα έπιπλα

τα υφάσματα τα πάσης φύσεως πλαστικά
και ξύλινα αντικείμενα τα χημικά προϊόντα
τα απορρυπαντικά τα είδη καθαρισμού υγιεινής

καλλωπισμού κ.λπ τα κοσμήματα τα
ρολόγια κ.λπ τα τέλη σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας καθώς επίσης και οι υπηρεσίες
που παρέχουν διάφοροι επιτηδευματίες γυμναστήρια

σχολές χορού ινστιτούτα αισθητικής

κομμωτήρια κουρεία συνεργεία επισκευής

οχημάτων επισκευαστές ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών κ.λπ και ελεύθεροι

επαγγελματίες δικηγόροι συμβολαιογράφοι

κτηματομεσίτες οικονομολόγοι λο
γιστές-φοροτέχνες κ.λπ

Με το σενάριο αυτό εξασφαλίζεται δημοσιονομικό

όφελος περίπου 800 εκατ ευρώ
από τα οποία 200 εκατ ευρώ θα διατεθούν για
την επιστροφή της διαφοράς του φόρου στους
μόνιμους κατοίκους των νησιών

7 Ανακατανομή προϊόντων και υπηρεσιών

με βάση την ισχύουσα δομή του ΦΠΑ
Στο σενάριο αυτό απουσιάζει ο ενιαίος συντελεστής

Εξετάζεται το σενάριο να διατηρηθεί
το υφιστάμενο καθεστώτος των δύο συντελεστών

13 και 23 αναπροσαρμοσμένων
και του τρίτου υπερμειωμένου συντελεστή
6,5 για τα φάρμακα ίσως και για κάποια

προϊόντα και υπηρεσίες ακόμα
3 Εφαρμογή δυο συντελεστών ΦΠΑ
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1 πρόταση

I Ενός ενιαίου 20 στον οποίο θα υπάγονται

σχεδόν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες
που σήμερα επιβαρύνονταιμε συντελεστή 23
και θα μετακομίσουν σε αυτόν οι λογαριασμοί

των ΔΕΚΟ η διαμονή στα ξενοδοχεία
η εότιαση και τα εισιτήρια μέσω μαζικής μεταφοράς

Ενός μειωμένου στα επίπεδα του 8 1 0
στον οποίο θα υπάγονται τα φάρμακα τα
τρόφιμα και οι εκδόσεις

4f Εφαρμογή δύο συντελεστών ενός ενιαίου

18 που θα συνοδεύεται με έναν μειωμένο

8 στον οποίο προτείνεται να υπάγονται
τα φάρμακα τα τρόφιμα η διαμονή στα ξενοδοχεία

και οι εκδόσεις
Για όλα τα σενάρια προβλέπεται η κατάργηση

της έκπτωσης 30 των συντελεστών
ΦΠΑ που στοιχίζει σήμερα στον προϋπολογισμό

346 εκατ ευρώ ετησίως Για τους μόνιμους

κατοίκους των νησιών εξετάζεται να επιστρέφεται

η διαφορά του ΦΠΑ στα πρότυπα
των αγροτών

ΜΠΟΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΙΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Το σχέδιο που θα παρουσιάσει

η κυβέρνηση στο Brussels Group προβλέπει

τη θέσπιση κινήτρων για όσους χρησιμοποιούν

στις συναλλαγές τους πλαστικό
χρήμα Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη το ποσοστό

και η ακριβής μορφή με την οποία θα
δίνεται το μπόνους στους καταναλωτές που

χρησιμοποιούν χρεωστικές πιστωτικές ή
προπληρωμένες κάρτες

Το σχέδιο της ελληνικής πλευράς
που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών

Γ Βαρουφάκης προέβλεπε την
εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή
ΦΠΑ 18 κι ενός μειωμένου στο
9,5 στον οποίο θα υπάγονται μόνο
τα τρόφιμα τα φάρμακα και οι εκδόσεις

βιβλίων και εντύπων Για συναλλαγές

με πλαστικό χρήμα οι συντελεστές

του ΦΠΑ θα μειώνονταν κατά 3

ποσοστιαίες μονάδες
Η πρόταση αυτή θα οδηγεί σε
I Αύξηση του ΦΠΑ από το 6,5 στο
9,5 για τα φάρμακα τη διαμονή στα
ξενοδοχεία τα βιβλία τα περιοδικά
τις εφημερίδες και τα λοιπά έντυπα
I Μείωση του ΦΠΑ από το 13 στο
9,5 για όλα τα είδη διατροφής με συνέπεια

τη μείωση των τιμών των συγκεκριμένων

αγαθών κατά 3,1
I Αύξηση του ΦΠΑ για τα εισιτήρια
των θεάτρων από το 6,5 στο 18

I Αύξηση του ΦΠΑ από το 13 οτο
18 για τον κλάδο της εότιασης τα αναψυκτικά

τα εμφιαλωμένα νερά τον
καφέ τους χυμούς τα τιμολόγια του ηλεκτρικού

ρεύματος του νερού και
του φυσικού αερίου τα εισιτήρια των
μέσων μαζικής μεταφοράςI Μείωση του ΦΠΑ από το 23 στο
18 για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες

προϊόντων αγαθών και υπηρεσιών
όπως νεόδμητα κτίσματα πλην πρώτης

κατοικίας αυτοκίνητα ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές τσιγάρα

οινοπνευματώδη ποτά είδη ένδυσης

και υπόδησης τέλη σταθερής
και κινητής τηλεφωνίας γυμναστήρια

σχολές χορού ινστιτούτα αισθητικής

κομμωτήρια δικηγόροι συμβολαιογράφοι

λογιστές κ.λπ Η μείωση
του ΦΠΑ για όλα αυτά τα προϊόντα θα
έχει ως συνέπεια τη μείωση των τιμών
κατά 4
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Δραματικές καταστάσεις

Ευαγγελισμός Εμφραγμα
λόγω υποχρηματοδότησης
Δραματική

είναι κατάσταση
στα δημόσια νοσοκομεία

κλειστά χειρουργεία ελλείψεις
υλικών και ράντζα συνθέτουν την
εικόνα του ΕΣΥ Τα νοσοκομεία
υποφέρουν από υποχρηματο

δότηοη και ελλείψεις προσωπικού
Ενδεικτική είναι η κατάσταση

του νοσοκομείου Ευαγγελισμός
που ενώ διαθέτει 15 ολοκαίνουργιες

πλήρως εξοπλισμένες
χειρουργικές αίθουσες εδώ κι
ένα μήνα λειτουργούν 9-10 λόγω
της έλλειψης προσωπικού Η
Γενική Εφημερία είναι πεδίο
μάχης με την αύξηση της προσέλευσης

να ξεπερνάει το 20 σε
σχέση με πέρυσι ενώ στο Ψυχιατρικό

Τμήμα η πληρότητα κυμαίνεται

από 150 έως 200 με 20-25

ράντζα στον διάδρομο Ο προϋπολογισμός

του νοσοκομείου για τις
λειτουργικές δαπάνες το 20 1 5 72
εκατ ευρώ είναι μειωμένος κατά
14 σε σχέση με το 2014 και έχει
λάβει μόλις 2 εκατ ευρώ το α
τετράμηνο του έτους όταν το μηνιαίο

κόστος για προμήθειες και
υπηρεσίες είναι 7-8 εκατ ευρώ
ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα δεν
ξεπερνούν τα 4 εκ

Αντίστοιχα η φαρμακευτική
δαπάνη από 33 εκατ ευρώ το 20 14
κόπηκε στα 24 εκατ ευρώ για

το 20 1 5 0 πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων του Ευαγγελισμού

Ηλίας Σιώρας υπογράμμισε
και τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού

που φθάνουν τα 1.000 άτομα
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Φόρος στις τραπεζικές συναλλαγές
Προτείνεται από την κυβέρνηση στους θεσμούς Νέο σενάριο για τον ΦΠΑ
Την επιβολή ειδικού τέλουε στιε τραπεζικέ5 συ
ναλλαγέε έχει προτείνει η κυβέρνηση oxous πι
oicoxés cos ένα από τα μέτρα για την επίτευξη
των δημοσιονομικών στόχων Σύμφωνα με ανώτερο

κυβερνητικό αξιωματούχο ο συντελεστή
με τον οποίο θα υπολογίζεται το τέλθ5 επί των
συναλλαγών τελεί υπό διαπραγμάτευση Ka0cos
δεν έχει καθοριστεί noxes συναλλαγέε θα εξαιρεθούν

Εκτιμάται ότι μπορεί να είναι ras τάξηε

του 0,1 0,2 Εάν εξαιρεθούν οι κινήσειε από
τα ATM και οι συναλλαγέ5 écos 500 ευρώ τότε το
όφελθ5 για τον προϋπολογισμό θα μπορούσε να
κυμαίνεται μεταξύ 300 και 600 εκατ ευρώ Enians
εξετάζεται να εξαιρεθούν συναλλαγέε με χρεωστική
κάρτα ώστε να μη λειτουργήσει το μέτρο cos αντικίνητρο

στη χρήση του πλαστικού χρήματοε
Εν τω μεταξύ λόγω ras avriôpaans των θεσμών
αλλά και των σοβαρών προβλημάτων στην εφαρ¬

μογή του μέτρου μεταξύ άλλων αντίκειται oxous
κοινοτικούε κανονισμού5 η κυβέρνηση απέσυρε
την πρόταση περί διπλού ΦΠΑ ανάλογα με το
εάν η πληρωμή γίνεται με μετρητά ή κάρτα Αντ
αυτού το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται
νέο σενάριο που προβλέπει συντελεστή 7,5
για τρόφιμα και φάρμακα 15 για ξενοδοχεία
εστίαση και ΔΕΚΟ και 21 ή 22 για όλα τα υπόλοιπα

αγαθά και υπηρεσίεε Σελ 19

Ειδικό τέλος στις τραπεζικές συναλλαγές
Εξετάζεται η επιβολή συντελεστή 0,1-0,2 με στόχο έσοδα 300-600 εκατ ευρώ κάθε χρόνο

Η κυβέρνηση συζητεί με τους εκπροσώπους

των πιστωτών της χώρας

την επιβολή ειδικού τέλους
στις τραπεζικές συναλλαγές πιθανόν

με συντελεστή 0,1-0,2
Συνολικά οι ετήσιες τραπεζικές

συναλλαγές ξεπερνούν τα 660 δισ
ευρώ Ωστόσο η κυβέρνηση σχεδιάζει

να μην επιβαρύνονται οι

κινήσεις που γίνονται στα αυτόματα

μηχανήματα ανάληψης
ATM καθώς και οι συναλλαγές

έως 500 ευρώ Με αυτά τα δεδομένα

το όφελος για τον προϋπολογισμό

θα μπορούσε να ανέλθει
στα 300 με 600 εκατ ευρώ ανάλογα

με το ύψος του συντελεστή
που θα αποφασιστεί τελικά

Επίσης εξετάζεται να εξαιρεθούν
από το μέτρο οι χρεωστικές

κάρτες καθώς το οικονομικό επιτελείο

θέλει να ενισχύσει τη χρήση
τους για να περιορίσει τη φοροδιαφυγή

στον ΦΠΑ που φθάνει
τα 9 δισ ευρώ κάθε χρόνο Αντιθέτως

ο κάτοχος πιστωτικής κάρτας
θα επιβαρύνεται από τη χρήση

της για συναλλαγές άνω των 300
ευρώ Βέβαια η χρήση πιστωτικών

καρτών έχει συρρικνωθεί τα
τελευταία χρόνια κάτι που οφείλεται

στη μείωση της κατανάλωσης
Συγκεκριμένα η δαπάνη πιστωτικών

καρτών έχει μειωθεί
από 8,5 δισ ευρώ το 2009 σε 6,9
δισ ευρώ το 2014

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν

ότι το μέτρο δεν έχει
οριστικοποιηθεί

αλλά γίνεται συζήτηση

λόγω του υψηλού δημοσιονομικού

οφέλους και ταυτόχρονα

των μικρών επιπτώσεων
που θα έχουν στις συναλλαγές
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

Σελ 19
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Στο τραπέζι η επιβολή
τέλους στις τραπεζικές
συναλλαγές
Εξετάζεται ο συντελεστής 0,1-0,2% - Το μέτρο
μπορεί να αποδώσει από 300 έως 600 εκατ. ετησίως

Εξετάζεται να εξαιρεθούν οι κινήσεις που γίνονται σία ATM καθώς και
συναλλαγές έως 500 ευρω.

7ου ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ειδικό τέλος στις τραπεζικές συναλλαγές 

πιθανόν με συντελεστή
0,1-0,2% προωθεί η κυβέρνηση
και ήδη βρίσκεται στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων με τους
πιστωτές της χώρας.

Ανώτατος αξιωματούχος της
κυβέρνησης ανέφερε στην «Κ»
ότι συζητείται με τους θεσμούς
η επιβολή τέλους επί των τραπεζικών 

συναλλαγών, χωρίς ωστόσο
να έχουν καταλήξει στους όρους
και τις προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το
οικονομικό επιτελείο φέρεται να
προτείνει τέλος επί των τραπεζικών 

συναλλαγών 0,1-0,2%.
Το ποσοστό θα εξαρτηθεί όπως

αναφέρει o ίδιος αξιωματούχους
από τις εξαιρέσεις που θα προβλέπονται 

στο ειδικό τέλος που
Θα εφαρμοσθεί. Σημειώνεται ότι
είχε εξετασθεί και η επιβολή μιας
πάγιας εισφοράς σε κάθε συναλλαγή, 

πρόταση που φαίνεται να
έχει εγκαταλειφθεί.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται
για ένα μέτρο το οποίο μπορεί
να αποδώσει από 300 έως 600
εκατ. ευρώ ετησίως. Από τα διαθέσιμα 

στοιχεία προκύπτει ότι

οι ετήσιες τραπεζικές συναλλαγές
(κάθε είδους συναλλαγή) ξεπερνούν 

τα 660 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, με γνώμονα να μην

πληγούν οι συναλλαγές με πλαστικό 

χρήμα, n κυβέρνηση στο
σχέδιο εξαιρεί από το ειδικό τέλος 

διαφόρων ειδών συναλλαγές.

Στα σενάρια nou εξετάζονται 

περιλαμβάνεται 
το σχέδιο για εξαίρεση 

των χρεωστικών
καρτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες αν
εξαιρεθούν πλήρως οι κινήσεις
που γίνονται στα αυτόματα μηχανήματα 

ανάληψης (ATM), καθώς 

και συναλλαγές έως 500 ευρώ, 

τότε το όφελος για τον προϋπολογισμό 

από το μέτρο θα
μπορούσε να ανέλθει στα 300
με 600 εκατ. ευρώ αναλόγως του
ύψους του συντελεστή που θα
αποφασισθεί.

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν 

ότι το μέτρο δεν έχει 
οριστικοποιηθεί 

αλλά γίνεται συζή¬

τηση λόγω του υψηλού δημοσιονομικού 

οφέλους και ταυτόχρονα
της μικρής επίπτωσης που θα
έχει στις συναλλαγές των νοικοκυριών 

και των επιχειρήσεων.
Ο σημαντικότερος ανασταλτικός 

παράγοντας για τη μη εφαρμογή 

του, είναι το αντικίνητρο
που θα δημιουργήσει στους χρήστες 

τραπεζικών καρτών. Γι' αυτό, 

στα σενάρια που εξετάζονται
περιλαμβάνεται το σχέδιο για
εξαίρεση των χρεωστικών καρτών. 

Δηλαδή, όταν ο κάτοχος
χρεωστικής κάρτας κάνει αγορά
με αυτήν, δεν θα επιβαρύνεται
με το ειδικό τέλος. Αντιθέτως, ο
κάτοχος πιστωτικής κάρτας θα
επιβαρύνεται από τη χρήση της
(για συναλλαγές άνω των 300
ευρώ). Βέβαια, η χρήση πιστωτικών 

καρτών έχει συρρικνωθεί
τα τελευταία χρόνια, κάτι που
οφείλεται στη μείωση της κατανάλωσης. 

Συγκεκριμένα η δαπάνη 

πιστωτικών καρτών έχει μειωθεί 

από 8,5 δισ. ευρώ τα 2009
σε 6,9 δισ. ευρώ το 2014.

Μάλιστα στο υπουργείο Οικονομικών 

θέλουν να «οδηγήσουν» 

τους φορολογούμενους
στη χρήση των χρεωστικών καρτών 

στις συναλλαγές προκειμέ¬

νου να περιορισθεί καί η φοροδιαφυγή 

στον ΦΠΑ.
Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία

του υπουργείου Οικονομικών οι
αξίες (προϊόντων και υπηρεσιών)
που θα έπρεπε να φορολογούνται
σήμερα ανέρχονται στο ποσό
των 126,6 δισ. ευρώ. Από το ποσό
αυτό, τα 57,8 εντάσσονται στον
κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, επίσης 

57,8 δισ. ευρώ στο 13%, 10
δισ. ευρώ στον υπερμειωμένο
συντελεστή 6,5% και τα υπόλοιπα

σε διάφορες άλλες κατηγορίες.
Αντιθέτως, οι αξίες που φορολογούνται, 

ή διαφορετικά η βάση
πάνω στην οποία επιβάλλεται ο
ΦΠΑ διαμορφώνεται στα 73,3
δισ. ευρώ. Δηλαδή για προϊόντα
και υπηρεσίες ύψους 53,3 δισ.
ευρώ που αντιστοιχούν σε απώλεια 

εσόδων άνω των 9,1 δισ. ευρώ, 

δεν εκδίδονται φορολογικά
στοιχεία. Δηλαδή αντί να εισπράττονται 

21,5 δισ. ευρώ εισπράττονται 

περί τα 12,4 δισ. ευρώ.
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Ράβε ξήλωνε
το σχέδιο
για τον ΦΠΑ
Προτείνουν 3 συντελεστές

Νέο πρόταση στους δανειστές για
τους συντελεστές ΦΠΑ απέστειλε
χθες η κυβέρνηση μετά την απόρριψη

ταυ σχεδίου Βαρουφάκη
για ΦΠΑ δύο ταχυτήτων Σύμφωνα
με πληροφορίες από την ενημέρωση

που έκανε ο πρωθυπουργός
Α Τσίπρας στα προεδρείο της κοινοβουλευτικός

ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
προβλέπονται οι συντελεστές

• 7,5 σε τρόφιμα και φάρμα
κα-εφημερίδες-περιοδικά από 13
και 6,5 που είναι σήμερα αντιστοίχως

• 15 στην εστίαση και στα τιμολόγια

των ΔΕΚΟ από 13 και
στα ξενοδοχεία από 6,5

• 21%-22 σε όλες τις υπόλοιπες
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών

από 23
Τα πρόσθετα έσοδα υπολογίζονται

σε 800 εκατ ευρώ εκ των
οποίων τα 200 εκατ ευρώ θα επιστραφούν

στους κατοίκους των
νησιών δεδομένου ότι θα καταργηθεί

το ειδικό καθεστώς που
ισχύει σήμερα Σελ 19
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Νέα κυβερνητική πρόταση για ΦΠΑ με τρεις συντελεστές
Η επίπτωση στα δημόσια έσοδα από τις αλλαγές στον ΦΠΑ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Εσοδα με
υφιστάμενο
καθεστώς ΦΠΑ

mm

O.SQ

ΕΜΠΟΡΙΟ

17,43

Em
Is ·φ

0,23

Τ®1
ΕΣΤΙΑΣΗ

0,812

ÉB.HHL

~\β \#
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1,224

Εσοδα με
ΦΠΑ 6,5% 10,94 0,23 0,938 1,137
και 15%.

0 0,126 -0,087

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ

ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 

ΦΠΑ ►

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

€6,45 δισ.
■6,49

πηγη: εςεε    *Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με βάοη τον τζίρο του 2014

ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Εσοδα με
υφιστάμενο
καθεστώς ΦΠΑ

Εσοδα με
ΦΠΑ 9,5%
και 18%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ

ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 

ΦΠΑ ►

ϋκ πι
•Ar Τ®! mm

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

17,43 0,23 0,812 1,224

13,54 0,337 1,126 1,364

0,107 0312 0,14

■3,89
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

€3,33 δισ.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τικ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Νέα πρόταση στους δανειστές
για τους συντελεστές ΦΠΑ απέστειλε 

χθες η κυβέρνηση, μετά
την απόρριψη του «σχεδίου Βα-
ρουφάκη» για ΦΠΑ δύο ταχυτήτων. 

Τα πρόσθετα έσοδα με
βάση τους νέους συντελεστές
που πρότεινε χθες η κυβέρνηση
υπολογίζονται σε 800 εκατ. ευρώ,
εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ
θα επιστραφούν στους κατοίκους 

των νησιών, δεδομένου
ότι θα καταργηθεί το ειδικό καθεστώς 

που ισχύει σήμερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από

την ενημέρωση που έκανε o
πρωθυπουργός Α. Τσίπρας στο
προεδρείο της κοινοβουλευτικής
ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, n νέα πρόταση 

προβλέπει τους ακόλουθους 

συντελεστές:
•	7,5% οτα τρόφιμα και στα

φάρμακα-εφημερίδες-περιοδικά
από 13% και 6,5% που είναι σήμερα 

αντιστοίχως.
•	15% στην εστίαση και στα

τιμολόγια των ΔΕΚΟ (από 13%
σήμερα) και στα ξενοδοχεία (από
6,5% σήμερα).

•	21%-22% σε όλες τις υπόλοιπες 

κατηγορίες προϊόντων
και υπηρεσιών που σήμερα επιβαρύνονται 

με 23%.
Με την εν λόγω πρόταση θα

υπάρξει μεν όφελος για τα νοικοκυριά 

από τη μείωση του ΦΠΑ
στα τρόφιμα και ελαφρώς από
τα υπόλοιπα προϊόντα (όπως
διαρκή καταναλωτικά αγαθά
και καύσιμα) και υπηρεσίες που
σήμερα επιβαρύνονται με ΦΠΑ
23%. Ωστόσο, προκύπτει επι¬

βάρυνση κυρίως από την αύξηση 
των συντελεστών που επιβαρύνουν 

τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ 

και ιδίως του ηλεκτρικού
ρεύματος.

Η νέα αλλαγή στην κυβερνητική 
πρόταση για τους συντελεστές 

ήταν επιβεβλημένη μετά
τις έντονες ενστάσεις των δανειστών 

στην πρόταση για ΦΠΑ
δύο ταχυτήτων αναλόγως της
πληρωμής με πλαστικό χρήμα
ή με μετρητά, καθώς βάσει των
υπολογισμών προέκυπτε απώλεια 

στα κρατικά έσοδα έως 6,5
δισ. ευρώ. «Υπήρχε μικρή πρό¬

οδος στο θέμα του ΦΠΑ, αλλά
τελικά κατέστη απογοητευτική
αφού η πρόταση κατέληγε σε
έναν συντελεστή 15%», έλεγε
χθες χαρακτηριστικό κορυφαίος
παράγοντας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Δεν είναι τυχαία,
εξάλλου, και n δήλωση στην «Κ»
υψηλόβαθμου κυβερνητικού
στελέχους με κρίσιμο ρόλο στη
διαπραγμάτευση ότι «δεν θα τα
χαλάσουμε και για τον ΦΠΑ».

Η Ελληνική Συνομοσπονδία
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 

υπολόγισε με βάση τον
τζίρο που πραγματοποιήθηκε

το 2014 την επίπτωση στα έσοδα
από την εφαρμογή του ΦΠΑ δύο
ταχυτήτων στους κλάδους του
εμπορίου, του τουρισμού, της
εστίασης και των μεταφορών.

Εάν, λοιπόν, υποτεθεί ότι
στους τέσσερις προαναφερθέντες 

κλάδους όλες οι συναλλαγές
θα γίνονταν με πλαστικό χρήμα,
τότε η απώλεια εσόδων υπολογίζεται 

σε 6,45 δισ. ευρώ. Εάν
υποτεθεί ότι όλες οι συναλλαγές
θα γίνονταν με την καταβολή
μετρητών τότε η απώλεια εσόδων 

για το Δημόσιο υπολογίζεται
σε 3,33 δισ. ευρώ.

Οι απώλειες προέκυπταν σχεδόν 

αποκλειστικά από το εμπόριο, 

καθώς η προηγούμενη πρόταση 

της κυβέρνησης προέβλεπε
μείωση των συντελεστών για
όλα τα προϊόντα που υπάγονται
στον κλάδο, με συνέπεια να «χάνονται» 

από 3,89 έως 6,49 δχσ.
ευρώ. Στον κλάδο της εστίασης
προέκυπτε αύξηση των εσόδων
από 126 έως 312 εκατ. ευρώ,
στον τουρισμό αύξηση κατά 107
εκατ. ευρώ, ενώ στον κλάδο των
μεταφορών ο ΦΠΑ δύο ταχυτήτων 

προκαλούσε απώλεια εσόδων 

87 εκατ. ευρώ.
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Οράματακαι καθημερινότητα
Αρκετά

στσχευμένπ και ουσιώδης
ίταν η ομιλία του υπουργού Υγείας

Π Κουρουμπλή στην 68η γενική
συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας Ο υπουργός επεσήμανε

το έλλειμμα εμπιστοσύνης των
λαών προς τους Παγκόσμιους Οργανισμούς

εξαιτίας τπς αδυναμίας
να στιμ βάλουν στη δικαιότερη ανα¬

διανομή του παραγόμενου πλούτου
και πρότεινε κάποιες δραστικές κινήσεις

όπως την από κοινού και διό
του ΠΟΥ διαπραγμάτευση με τη

φαρμακοβιομηχανία

των τιμών των ακριβών

καινοτόμων φαρμάκων τη μείωση

του χρόνου διάρκειας των πα
τεντών τον διαχωρισμό του κόστους
της έρευνας από την τελική τιμή των

φαρμάκων και την αύξηση της ανταποδοτικότητας

των δημόσιων επενδύσεων

για την Υγεία Αν όλα αυτά
γίνονταν βέβαια μέσα σε λίγους μήνες

τότε και το σύστημα υγείας της
χώρας θα ανασταινόταν Τώρα όμως
θα πρέπει να επαναστιγκροτηθεί με
τα τρέχοντα δεδομένα Γ Σακ
SID.-9457276J
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ TO
Σιο Brussels Group συζητείται to σενάριο που προβλέπει
διατήρηση τριών συντελεστών με αύξηση από 6,5
σε 7 από 13 σε 14 και ο 23 ως έχει

Νέα πρόταση για
ΦΠΑ με αυξήσει
και μειαιάξε
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Το
καλό σενάριο για τον ΦΠΑ με

χαμηλούς συντελεστές και εκπτώσεις

φόρου σε όσους πληρώνουν
με πλαστικό χρήμα κράτησε μία μέρα
Κάτι λιγότερο για την ακρίβεια Απορρίφθηκε

από τους θεσμούς καθώς δεν
περνούσε καν τις εξετάσεις της 6ης Κοινοτικής

Οδηγίας για τον ΦΠΑ δηλαδή
τους βασικούς κανόνες στους οποίους
έχει δομηθεί ο φόρος προστιθέμενης
αξίας στην Ευρώπη Επιπρόσθετα οδηγούσε

σε απώλειες εσόδων
Ετσι η κυβέρνηση έστειλε στο

Brussels Group νέα πρόταση η οποία
βαδίζει στην πεπατημένη των αυξήσεων

και τις μετατάξεις προϊόντων από

Η μάχη δίνεται τώρα ώστε
σιον χαμηλό συντελεστή
να μπουν περισσότερα είδη
npoÎrtns ανάγκηε
χαμηλότερους συντελεστές σε υψηλότερους

Η μάχη δίνεται τώρα όπως αναφέρουν

καλά πληροφορημένες πηγές
ώστε στον χαμηλότερο συντελεστή να
μπουν όσο το δυνατόν περισσότερα είδη
πρώτης ανάγκης Ψωμί γάλα φάρμακα

Για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα των
χαμηλότερων σήμερα συντελεστών οι
ανατιμήσεις είναι προ των πυλών

Το σενάριο το οποίο συζητείται από
χθες στο Brussels Group και αποκαλύπτουν

σήμερα ΤΑ ΝΕΑ προβλέπει
τη διατήρηση του μοντέλου των τριών
συντελεστών Ο υπερμειωμένος 6,5
αυξάνεται σε 7 ο μειωμένος 13 αυξάνεται

σε 14 και ο κανονικός 23
παραμένει στο ύψος του Ολες οι εξαιρέσεις

περιλαμβανομένης της έκπτωσης
30 για τα νησιά καταργούνται

Στον συντελεστή 7 σύμφωνα με τη
νέα ελληνική πρόταση εντάσσονται
φάρμακα βιβλία και κάποια βασικά
είδη πρώτης ανάγκης

Στον συντελεστή 14 εντάσσονται
τα ξενοδοχεία η εστίαση τα τρόφιμα
και τα τιμολόγια της ΔΕΗ Στο 23 πηγαίνουν

όλα τα υπόλοιπα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Δεν είναι όμως δεδομένο

ότι ακόμα και αυτή η πρόταση
θα περάσει Γίνεται διαπραγμάτευση
και πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εκπρόσωποι

των θεσμών δεν θέλουν καν
να υπάρξει υπερμειωμένος συντελεστής

Ζητούν ενιαίο συντελεστή στο
23 και κάποια προϊόντα να ενταχθούν
στον χαμηλότερο συντελεστή 1 3 με
ραγδαίες ανακατατάξεις οι οποίες θα
οδηγήσουν σε αύξηση των εισπράξεων
Επιμένουν παράλληλα ο συντελεστής
για τα τιμολόγια της ΔΕΗ να αυξηθεί στο
23 από 13 σήμερα με την ελληνική
πλευρά να διαμηνύει ότι δεν το δέχεται

ΣΕΛΙΛΕΙ 14-15

Οι συντελεστέβ ΦΠΑ σήμερα

13

Ενδυση υπόδηση
τηλεπικοινωνίεβ
παροχή υπηρεσιών
έπιπλα είδη
oiKiaKns xpnons
αυτοκίνητα
μοτοσικλέτεε
μεταφορέε
καύσιμα
οικοδομικά υλικά
αλκοολούχα ποτά
ακίνητα ηλεκτρικέΒ
και ηλεκτρονικέβ
συσκευέ3
κοσμήματα κ ά

Τρόφιμα μη αλκοολούχα
ποτά ηλεκτρική

ενέργεια φυσικό αέριο
εστιατόρια καφενεία ζαχαροπλαστεία

εισιτήρια
μέσων μαζικήε μεταφο
pàs υπηρεσίεβ ανακαίνι
ons παλαιών κατοικιών
άνθη υπηρεσία από
συγγραφείβ συνθέτεβ
καλλιτέχνεβ ιδιωτικέβ
κλινικέβ διαγνωστικά κέντρα

εισιτήρια κινηματογράφου
συναυλιών κόμιστρα

3Ρ

κ
ψ ♦

ft1

6,5 SB

Φάρμακα διαμονή
σε ξενοδοχεία
εφημερίδεε
περιοδικά Βιβλία
και θέατρα

30
KavoviKOUs
συντελεστέβ
για τα νησιά
του Αιγαίου
πλην Kpnms

MB

9S?.t
15

598

35
517

0-c

0-c

Τι ζητούν
οι θεσμοί
Ζητούν ενιαίο συντελεστή

στο 23
και κάποια προϊόντα

να ενταχθούν
στον συντελεστή
13 με ραγδαίεε
ανακατατάξει
που θα οδηγήσουν
σε αύξηση των
εισπράξεων ενώ
επιμένουν ο συντελεστή

για τα τιμολόγια

ms ΔΕΗ να
αυξηθεί στο 23

Η νέα πρόταση φέρνει έξτρα έσοδα στα
ταμεία της τάξεως των 850 εκατ ευρώ
Προκύπτει διά γυμνού οφθαλμού ότι
οδηγεί σε σαρωτικές ανατιμήσεις Αν
η κυβέρνηση κερδίσει τη μάχη για τα
είδη πρώτης ανάγκης γάλα ψωμί ίσως
αβγά και τυρί θα υπάρξουν μειώσεις για
αυτά τα προϊόντα Σήμερα τα παραπάνω
αγαθά όπως και το σύνολο των τροφίμων

επιβαρύνονται με συντελεστή
13 στην υπό διαμόρφωση πρόταση
πηγαίνουν στο 7 Για μια φραντζόλα
ψωμί των 70 λεπτών σήμερα η μετάταξη
σημαίνει μείωση τιμής στα 66 λεπτά
Για τα φάρμακα τα οποία σήμερα έχουν
συντελεστή 6,5 θα προκύψουν οριακές
επιβαρύνσεις Σε ένα φαρμακευτικό
σκεύασμα με λιανική τιμή 8 ευρώ σήμερα

η νέα τιμή θα είναι 8,03 ευρώ
Στα ξενοδοχεία οι επιβαρύνσεις είναι

σημαντικές Από το 6,5 στο 14 σύμ¬

φωνα με την υπό συζήτηση πρόταση η
οποία για μια διανυκτέρευση κόστους
80 ευρώ φέρνει αύξηση στα 85,6 ευρώ

ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΖΑΡΙ Υπό διαπραγμάτευση
είναι ακόμα το αν θα υπάρξουν και άλλα
προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία θα ενταχθούν

στο 14 ή ακόμα χειρότερα θα
φύγουν από το 6,5 με προορισμό το 23

Κατακόρυφες ανατιμήσεις έρχονται
στα νησιά Για όλα Η έκπτωση του 30
προβλέπεται πως θα καταργηθεί ενώ
η κυβέρνηση επεξεργάζεται διάφορα
σενάρια για την ενίσχυση των οικονομικά

ασθενέστερων μόνιμων κατοίκων
των νησιών

Στο τραπέζι έχουν τεθεί σενάρια
για παροχή αυξημένου αφορολόγητου
ορίου εισοδήματος ή για ένα σύστημα
επιστροφής των επιβαρύνσεων μέσω
αποδείξεων
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Οι εξαιρέσειβ του ΦΠΑ
και πόσο κοστίζουν

346 εκατ.
από τη μείωση 30% των συντελεστών
ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

€52.8 εκατ.
από την ύπαρξη υπερμειωμένου
συντελεστή 6,5%

€ϊώ JL f Y; CKXÏL
από την απαλλαγή των υπηρεσιών
των ΕΛΤΑ από ΦΠΑ	fSTT	
€,1.7,S εκατ.
από την απαλλαγή των πράξεων
των εθνικών δικτύων ραδιοφωνίαβ
και τηλεόρασηβ (εκτόβ εμπορικών
πράξεων)

530.895
από την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού
Κέντρου για την Ανάπτυξη τηβ
Επαγγελματική5 Κατάρτισηβ

€46,323
από την απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την
εισαγωγή για προϊόντα του Δημοσίου
και των ΟΤΑ

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

«Τρόικα εσωιερικου» απέρριψε
ιο σχέδιο για ιον ΦΠ Α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ στην κυβέρνηση φέρνει η απόρριψη της
πρότασης Βαρουφάκη για τον ΦΠΑ από τους δανειστές. Ο υπουργός
Οικονομικών θεωρεί ότι η πρόταση υπονομεύθηκε στην Ελλάδα -
από την «τρόικα εσωτερικού», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε
χθεσινοβραδυνό tweet - για να συμπληρώσει ότι «θα συζητηθεί
σήμερα στην ομάδα των Βρυξελλών».

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών υποστήριζαν αργότερα ότι
ως «τρόικα εσωτερικού» νοούνται «τα τρία μνημονιακά κόμματα»
- αλλά όπως είναι γνωστό, η αντιπολίτευση δεν έπαιξε ρόλο στην
απόρριψη της πρότασης.

Ολα ξεκίνησαν το βράδυ Δευτέρας όταν ο υπουργός Οικονομικών
Γιάνης Βαρουφάκης ανακοίνωσε (στο Star) ένα «τέλειο» σχέδιο για
αλλαγές στον ΦΠΑ. Η έκφραση «τέλειο» αποδόθηκε από τον ίδιο ως
αντίδραση αξιωματούχου των θεσμών όταν ο ίδιος περιέγραψε την
πρότασή του για καθιέρωση διπλών συντελεστών ΦΠΑ 1 5%- 1 8% και
6,5%-9,5%. Οσοι πλήρωναν, σύμφωνα με την πρόταση Βαρουφάκη,
κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με πλαστικό χρήμα θα

επιβαρύνονταν με τους χαμηλούς συντελεστ ές 6,5% και 15%. Οσοι
χρησιμοποιούσαν χρήμα σε φυσική μορφή με τους υψηλούς.

Η πρόταση απορρίφθηκε στο συνολό της από τους θεσμούς, όπως
προέκυψε από την ενημέρωση Τσίπρα στα στελέχη του προεδρείου
της KO του ΣΥΡΙΖΑ. Η βασική αιτία απόρριψης της, σύμφωνα με
πληροφορίες, είναι ότι σκοντάφτει, προτού καν συζητηθεί, στην
6η Κοινοτική Οδηγία για τον ΦΠΑ η οποία πολύ απλά απαγορεύει
την ύπαρξη δύο διαφορετικών συντελεστών για το ίδιο προϊόν και

επιπροσθέτως δεν προβλέπει επιστροφή ΦΠΑ σε φυσικά πρόσωπα.
Ο υπουργός Οικονομικών όμως, στη συνέντευξη του στο Star, περιέγραφε 

ένα σύστημα επιστροφών ΦΠΑ στους μόνιμους κατοίκους των
νησιών, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι επιβαρύνσεις από την
παράλληλη κατάργηση της έκπτωσης 30% η οποία ισχύει σήμερα.
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