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Βάσει του εισπραχθέντα ΦΠΑ οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.
Ανδριανός Μιχάλαρος: «Η επιχειρηματικότητα για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί
χρειάζεται να συναλλάσσεται με ένα δίκαιο και αξιόπιστο Κράτος»
«Για τους υπόλοιπους οι οποίοι επί τούτου χρόνια τώρα φοροδιαφεύγουν εις βάρος των
υπολοίπων, της κοινωνίας και της ελληνικής Οικονομίας, το ΒΕΠ δεν μπορεί παρά να είναι
σύμφωνο με τις ποινικές επιπτώσεις που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο»
«Επικίνδυνη», χαρακτηρίζει τη γενίκευση για όλες τις επιχειρήσεις η οποία έρχεται μέσω του
Πολυνομοσχεδίου που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και που καθιστά ποινικό αδίκημα τη μη υποβολή
δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – εισπραχθέντα ή μη- ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιά Ανδριανός Μιχάλαρος.
Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ επισημαίνει ότι με τέτοια γενικευμένα μέτρα η επιχειρηματικότητα βρίσκεται
υπό διωγμό και οι επιχειρηματίες πλέον λειτουργούν υπό την απειλή της φυλάκισης.
«Εάν οι πελάτες αφήσουν απλήρωτες επιταγές ή εάν το Δημόσιο χρωστάει στην επιχείρηση ο
επιχειρηματίας δεν μπορεί να βρει και να πληρώσει το ποσό που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ, που
τιμολόγησε μεν αλλά δεν εισέπραξε. Οι οφειλές πρέπει να είναι βάσει του εισπραχθέντα ΦΠΑ . Η
ανάγκη για πάταξη της φοροδιαφυγής είναι δεδομένη και επιτακτική αλλά δεν μπορεί να
τοποθετούνται όλοι στο ίδιο “τσουβάλι”. Επίσης, επειδή τα λουκέτα πλέον είναι καθημερινά, θα
πρέπει να υπενθυμιστεί σε όλους εκείνους, που βιάζονται να χαρακτηρίσουν φοροφυγάδες όσους δεν
αποδίδουν ΦΠΑ που δεν έχουν εισπράξει από τους πελάτες τους, πως όταν μία επιχείρηση κλείσει και
είναι πιστωτική στο ΦΠΑ, το Κράτος δεν του τον επιστρέφει ποτέ και προ κρίσης και σήμερα.
Οι επιχειρηματίες χρειάζονται να συναλλάσσονται με ένα αξιόπιστο κράτος, σε ένα περιβάλλον
δίκαιου και σταθερού φορολογικού συστήματος και το κράτος πρέπει να αναλύει τις υπάρχουσες
συνθήκες, να προνοεί και να προστατεύει την επιχειρηματικότητα και όχι να λειτουργεί τυφλά.
Πρόκειται λοιπόν για αδικία ο χαρακτηρισμός ως φοροφυγά του επιχειρηματία, που δεν απέδωσε
ΦΠΑ τον οποίο δεν εισέπραξε ποτέ. Για τους υπόλοιπους οι οποίοι επί τούτου χρόνια τώρα
φοροδιαφεύγουν εις βάρος των υπολοίπων, της κοινωνίας και της ελληνικής Οικονομίας, το ΒΕΠ δεν

μπορεί παρά να είναι σύμφωνο με τις ποινικές επιπτώσεις που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο», τονίζει
ο Πρόεδρος του ΒΕΠ Ανδριανός Μιχάλαρος.
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