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Θέμα: «Αξιοποίηση φοροελαφρύνσεων και μειώσεων ασφαλιστικών
εισφορών για υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα και περιουσίες υπέρ
της αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοϊού»
Στις δύσκολες μέρες που διανύει η χώρα λόγω του κορωνοϊού και των μέτρων
για την καταπολέμησή του, καλούμαστε να συμβάλλουμε όλοι στην
αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης.
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, η κυβέρνηση της
ΝΔ ψήφισε σειρά φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων, που μειώνουν
φορολογία και εισφορές, κυρίως για τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα και
περιουσίες, προκαλώντας με τις επιλογές της (ένα μόλις χρόνο μετά την έξοδο
της χώρας από μνημόνια που με τόσο κόπο κατάφερε η χώρα και οι πολίτες
της κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ) μια αναδιανομή σε βάρος των πολλών
και υπέρ των λίγων. ΕΝΦΙΑ, αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, αλλαγές
στη φορολογία κεφαλαίων, επαναφορά των ασφαλιστικών κλάσεων είναι
μερικά παραδείγματα.
Η αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία (η οποία είναι βέβαιο
ότι θα επηρεάσει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας και τα
αποτελέσματά της θα είναι παρόντα για μεγάλο χρονικό διάστημα) απαιτεί
υψηλές δημόσιες δαπάνες, είτε για τις ανάγκες που προκαλούνται από την
αντιμετώπιση των κρουσμάτων, είτε για την αντιμετώπιση των οικονομικών
προβλημάτων που προκαλούν τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό
της εξάπλωσης της νόσου.
Δυστυχώς, τα στοιχεία που αφορούν τον Γενάρη και τον Φλεβάρη του 2020,
μήνες κατά τους οποίους δεν υπήρχε πανδημία και μέτρα περιορισμού της
στη χώρα, δείχνουν πολύ σοβαρή πτώση των δημοσίων εσόδων, γεγονός
που καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση είχε παραλάβει μια καλπάζουσα οικονομία
και κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να αναστρέψει την ανοδική της πορεία.
Αυτό άλλωστε φαίνεται και από τα στοιχεία για το 4ο τρίμηνο του 2019.
Προφανώς, η πανδημία θα επιφέρει καίριο πλήγμα σε μια ήδη δύσκολη

κατάσταση...
Επειδή τα δημόσια έσοδα είχαν εμφανίσει πτωτική πορεία πριν την έκρηξη
της πανδημίας στη χώρα και την Ε.Ε.,
Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται προς το παρόν να τηρεί μια στάση
κατώτερη των περιστάσεων και της κρίσης που μαστίζει τα κράτη μέλη της,
Επειδή οφείλουμε να ενισχύσουμε όλοι την αντιμετώπιση αυτής της νέας
κρίσης που χτυπάει όχι μόνο την υγεία μας αλλά και την οικονομία της χώρας,
Επειδή στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού
προβλέπεται για τους εργαζόμενους, τους ελευθέρους
επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις μόνο το ποσό των 800 ευρώ για 1.5 μήνα
το οποίο είναι εξαιρετικά χαμηλό και δεν επαρκεί για την κάλυψη των
εργαζομένων,
Επειδή είναι απαραίτητο
να καλυφθεί το σύνολο του μισθού των
εργαζομένων,
Επειδή τα μέτρα δεν καλύπτουν επιχειρήσεις και εργαζόμενους που δεν
ανήκουν στους συγκεκριμένους ΚΑΔ αλλά πλήττονται από την κρίση,
Επειδή χρειάζονται οριζόντια μέτρα για το σύνολο της οικονομίας,
Επειδή θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι ανάλογα με τις οικονομικές μας
δυνατότητες, όπως ορίζει το Σύνταγμα της χώρας μας,
Επειδή ο κ. Σταϊκούρας έκλεισε την ομιλία του (18/3) λέγοντας ότι «την κρίση
πρέπει να την ξεπεράσουμε ενωμένοι! Με το κόστος μοιρασμένο δίκαια στην
κοινωνία! Και με αλληλεγγύη!»
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Σκοπεύει η κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη μείωση φορολογικών
επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών σε υψηλά και πολύ υψηλά
εισοδήματα και περιουσίες, τροποποιώντας τους νόμους που ψήφισε,
ώστε να ενισχυθούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
αυτοαπασχολούμενοι, μικροί παραγωγοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι που θα
μείνουν χωρίς μισθό λόγω μέτρων και λοιπά φυσικά πρόσωπα καθώς
και τα δημόσια νοσοκομεία;
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