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ΣΔΦΑΝΟ ΑΜΟΪΛΗ (Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηνύκε ηνλ θύξην
Βαξδαιή. Σν ιόγν έρεη ν Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.) θύξηνο Γεκήηξηνο Κακκέλνο.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξία Τπνπξγέ, σο
Αλεμάξηεηνη Έιιελεο θαη επεηδή έρνπκε εξγαζηεί αξθεηά θαη από θνηλνύ γηα ηα θνξνινγηθά
θαη ηα θνξνεηζπξαθηηθά θαη ηα πνξνιεπηηθά απηήο ηεο Κπβέξλεζεο, ππεξςεθίδνπκε ζην
ύλνιν, θαη επί ηεο Αξρήο θαη θαηά Άξζξν ηνλ Νόκν, ηελ Σξνπνπνίεζε απηή πνπ έρεη έξζεη.
Κάπνηεο παξαηεξήζεηο ζέισ λα θάλσ.
ην άξζξν 1 θαη ζρεηηθά κε ηελ Τπεξαμία Κεθαιαίνπ ησλ Μεηνρώλ, είλαη πνιύ ζσζηό
ην κέηξν, αιιά γλσξίδνληαο ηνλ θόξην εξγαζίαο θαη ηελ πηζαλή άγλνηα ηνπ θνξνειεγθηηθνύ
κεραληζκνύ ζηηο Γ.Ο.Τ., εάλ ηνπο ππεξθνξηώζνπκε απηή ηελ ζηηγκή κε ηελ θνζηνιόγεζε ηεο
Τπεξαμίαο ησλ Μεηνρώλ θαη ησλ Μεηόρσλ, λνκίδσ όηη ζα ηνπο απνηξέςνπκε ή ζα ηνπο
ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή από ην θνξνεηζπξαθηηθό ή ην θνξνειεγθηηθό.
Θα ήζεια ιίγν λα ην πξνζέμνπκε απηό, εζσηεξηθά θαη δηαδηθαζηηθά, πηζαλόλ κε
θάπνηα νδεγία ή κε θάπνηα εγθύθιην εζσηεξηθή πξνο ηηο Γ.Ο.Τ..
Σν ζύλνιν ησλ κέηξσλ είλαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε. Θα ζπκθσλήζσ κε ηνλ
θύξην Θενράξε, όζνλ αθνξά ηνλ ΔΝΦΙΑ θαη ην πξόζηηκν. Θα πξόηεηλα θαη εγώ από ηελ ζέζε
κνπ, λα είλαη θπζηθά κε πνζνζηό, αιιά ην αλώηαην όξην αο είλαη ζηα 5.000 Δπξώ, γηα λα έρεη
θάπνηα νπζία θαη θάπνην θίλεηξν θαη αληηθίλεηξν θάπνηνο γηα ηελ παξάβαζε θαη γηα λα
πηάζνπκε κεγάια εηζνδήκαηα ή κεγάια αθίλεηα ηα νπνία πηζαλώο, εληέρλσο δελ
πξνζθνκίζνπλ ηηο αληίζηνηρεο βεβαηώζεηο ηνπ ΔΝΦΙΑ.
Σν ζύλνιν ηνπ λνκνζρεδίνπ έξρεηαη λα δηνξζώζεη, ζε εηζαγσγηθά ην βάδσ, ηα ιάζε
ησλ κλεκνληαθώλ κέηξσλ, ηα νπνία ήηαλ απίζηεπηα πνιιά, άδηθα. Καη θπζηθά ζα πξέπεη λα
είκαζηε πιένλ ακείιηθηνη ζηνπο θνξνδηαθεύγνληεο, αιιά πξέπεη λα βνεζνύκε ηνπο
αλζξώπνπο πνπ δελ έρνπλ πιένλ θνξνδνηηθή ηθαλόηεηα θαη είλαη θπλεγεκέλνη από παληνύ.
Να ζπκίζσ θαη ηελ λνκνζεζία πνπ αιιάμακε γηα ηελ θπιάθηζε θαη ηηο πξνζσπηθέο
θξαηήζεηο, πνπ έπξεπε λα γίλεη ζηνλ απαξάδεθην λόκν ηνπ θπξίνπ Παπαθσλζηαληίλνπ.
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Απηό ην αλάιγεην κλεκνληαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα
ηειεηώλεη.
Πξέπεη λα ήκαζηε δίθαηνη. Σν λα πηάζνπκε κία κία ηηο ππνθαηεγνξίεο ζηα άξζξα, έρεη
θάπνηα νπζία. Αλ ζέιεηε, ζηνλ θόξν Γσξεώλ, επεηδή ζα δηαθνξνπνηεζώ από ηνπο
ζπλαδέιθνπο θαη ζα πεξίκελα θαη ζα ήζεια λα δνύκε ίζσο ζε δεύηεξν ρξόλν, θάηη, πνπ
είρακε ζπδεηήζεη θαη ζηελ Βνπιή γηα ηηο δσξεέο ζε ρξήκα. Ο ζθνπόο εδώ δελ είλαη λα
επινγήζσ ηα γέληα ηεο Κπβέξλεζεο. Θα πξέπεη λα θάλνπκε θαη θάηη παξαπάλσ. Σν θάηη
παξαπάλσ είλαη νη Γσξεέο ζε ρξήκα.
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΑΜΜΔΝΟΤ, Δηδηθνύ Αγνξεηή ησλ Αλεμάξηεησλ
Διιήλσλ)

Τπήξρε πιεξνθόξεζε όηη ζα κεησζεί ή ζα θαηαξγεζεί ε θνξνιόγεζε ηνπ 10% γηα
ηνπο πξώηνπ βαζκνύ, δεύηεξνπ βαζκνύ θ.ιπ.. Απηό είλαη κία αδηθία ε νπνία ζα πξέπεη λα
δηνξζσζεί. Γελ μέξσ αλ ζα δηνξζσζεί ζ’ απηό ην λνκνζρέδην κε κία ηξνπνινγία ή αλ ζα
ζέιεηε λα ηελ θαηαζέζνπκε εκείο απηή ηελ ηξνπνινγία κε θάπνην άιιν ηξόπν. Δίλαη, όκσο,
επθαηξία λα ιπζεί απηό ην δήηεκα θαη λα θέξνπκε ηζνξξνπία ζηηο νηθνγελεηαθέο,
ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, δηόηη κπνξεί απηή ε δηάηαμε λα θύιαζζε ή λα πξνθύιαζζε ην
δεκόζην από δηαθίλεζε «καύξνπ» θαη μεπιύκαηνο ρξήκαηνο κε κία απιή δσξεά αιιά αο
πηζηέςνπκε όινη όηη δελ ππάξρνπλ ηόζα πνιιά ρξήκαηα πιένλ ζηελ θνηλσλία γηα λα
μεπιπζνύλ. Βέβαηα ππάξρεη ηεξάζηηα αλάγθε λα ζπληεξήζνπκε ηνπο δεζκνύο ηεο νηθνγέλεηαο
θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα θνξνινγνύκε ηε δσξεά ζε ρξήκα από ηνλ παηέξα ζην παηδί ή από
ηνλ παππνύ ζην εγγόλη ην νπνίν έθηαλε κέρξη 40%.
ε ό,ηη αθνξά ην δεύηεξν δήηεκα πνπ ζέισ λα ζρνιηάζσ θαη λα ζέζσ ππόςε ζαο,
είλαη ην δήηεκα ηνπ κπόλνπο ζηελ εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ ην νπνίν απμήζεθε ζην 2%.
Θα ζαο θέξσ κία ηξνπνινγία θαη πξνζσπηθά πηζηεύσ όηη πξέπεη λα είλαη πην ζεκαληηθό θαη
ζα ην ζέζνπκε ζην 5%. Δίλαη δηθή καο πξόηαζε. Θα πξέπεη λα είλαη ηθαλό θαη αλαγθαίν ώζηε
λα θέξεη ρξήκαηα ζην δεκόζην, εθάπαμ πιεξσκή θαη όρη δόζεηο, δηόηη μέξνπκε πνιύ θαιά ηα
ηακεηαθά, ηα δηαρεηξηζηηθά θαη ηηο ρξεκαηνξνέο όινπ ηνπ ππόινηπνπ ρξόλνπ ηνπ 2015. Ννκίδσ
όηη πξέπεη λα θέξνπκε ηα έζνδα κπξνζηά θαη λα κελ ηα έρνπκε ζε δόζεηο. Θεσξώ έλα ηέηνην
θίλεηξν ζα ήηαλ θαιό θαη ινγηθό.
Όζνλ αθνξά ην Norman Atlantic είκαζηε όινη έλνρνη. Όινη είκαζηε έλνρνη θαη σο
πνιίηεο πξηλ γίλνπκε βνπιεπηέο αιιά θαη ην πνιηηηθό ζύζηεκα. Έπξεπε λα ιπζεί.
Ο ζπλνιηθόο εμνξζνινγηζκόο όινπ ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο έρεη πάξα πνιύ
δνπιεηά. Δίλαη, όκσο, έλα πξώην βήκα ζε ζσζηή θαηεύζπλζε. Βέβαηα είλαη πνιιά αθόκα λα
γίλνπλ. ε ζρέζε κε ηνπο αγξόηεο είλαη ινγηθό, αιιά ζέιεη ιίγε πξνζνρή θαη ζπκθσλνύκε. ε
ό,ηη αθνξά ην δήηεκα ζε ζρέζε κε ηε δηάηαμε πνπ ίζρπε πέξπζη, εηδηθά κε ην ηεθκαξηό θαη ηα
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5.000 επξώ ην εηζόδεκα, ζα ήζεια λα θάλσ κία παξαηήξεζε ζε όζνπο καο αθνύλ όηη πξέπεη
λα καδέςνπλ απνδείμεηο ζην 10% ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο. Μελ ην μεράζνπλ όζνη είλαη
ζην εηζόδεκα ή ζην ηεθκαξηό ησλ 9.500 επξώ. Ννκίδσ ζα ηνπο βνεζήζνπλ θαη νη
θνξνηερληθνί ηνπο θαη νη ινγηζηέο ηνπο. Πξνζσπηθά δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί θάπνηα πνιηηηθή
παξάηαμε ςεθίδεη «παξώλ» ή «αξλεηηθά» ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηα λνκνζρέδηα. Διπίδσ όινη
κε ζύλεζε λα έξζνπκε θάπνηα ζηηγκή θαη λα αλαινγηζηνύκε ηνπο ζπγγελείο καο, ηελ θνηλσλία
πνπ δνύκε θαη ην θαηά πόζν απηή ε θνηλσλία ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί. Έλαο πγηήο ηξόπνο
αλάπηπμεο είλαη έλα κέξνο – αλαθέξνκαη θαη ζην άξζξν ζε ζρέζε κε ην ΦΠΑ ή ηελ έθπησζε
ή ηελ θαηάξγεζε ηνπ εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο ζην θπζηθό αέξην – πνπ ζα πξέπεη λα
ππάξρνπλ εηδηθνί θνξνειεγθηηθνί κεραληζκνί θαη ειεγθηηθνί κεραληζκνί. Πξνρζέο ζπδεηήζακε
ζηε Βνπιή όηη, δπζηπρώο, ν λόκνο θαη έηζη όπσο βξήθακε ηελ θαηάζηαζε δε βνεζά ζην λα
έρνπκε θπζηθή παξνπζία ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ γηα λα πξνβιέςνπκε θαη λα εκπνδίζνπκε.
Η παξνπζία ηνπ ειεγθηή ή ν θόβνο ηεο παξνπζίαο απνηξέπεη ηελ θνξνδηαθπγή θαη ηελ
θνξναπνθπγή. Διπίδσ λα ην ιύζνπκε πάξα πνιύ γξήγνξα.
Κιείλνληαο λα πσ θαη λα ζπκίζσ, θύξηα Τπνπξγέ, ζηε ζπδήηεζε πνπ θάλακε ζε κία
επεξώηεζή κνπ ζρεηηθή κε ηελ θνξνινγηθή θαηνηθία ησλ θαηνίθσλ εμσηεξηθνύ, ζεσξώ όηη
πξέπεη λα ην βάινπκε ηώξα θαη λα δηνξζώζνπκε απηή ηελ αδηθία. Δίλαη έλα ηεξάζηην
παξάζπξν ην νπνίν βνεζά αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ηελ επρέξεηα, δειώλνληαο ζπγγεληθή
ζρέζε ζπδύγνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε ζε νπνηαδήπνηε ρώξα εθηόο Διιάδνο λα δειώζνπλ
θνξνινγηθή θαηνηθία θαη λα απνθύγνπλ ηε θνξνινγία ζηελ Διιάδα. ήκεξα ην απόγεπκα ζα
ηε θέξσ σο ηξνπνινγία.
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