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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Τελ επηζηξνθή από ην ειιεληθό δεκόζην σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ,
ζεκαληηθώλ πνζώλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί από κεγάιν αξηζκό επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ηνκέα πξντόλησλ Υγείαο γηα ΦΠΑ θαη άιινπο θόξνπο θαη
ηέιε, δήηεζε κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ ςποςπγό Οικονομικών Γιάννη ηοςπνάπα, ο
ππόεδπορ ηηρ Κενηπικήρ Ένωζηρ Δπιμεληηηπίων Δλλάδαρ και ηος ΔΒΔΑ, κ.
Κωνζηανηίνορ Μίσαλορ.
Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ επηζηνιή, νη επηρεηξήζεηο πξντόλησλ Υγείαο, ζηηο νπνίεο
είραλ ρνξεγεζεί Οκόινγα Διιεληθνύ Γεκνζίνπ αληί πιεξσκήο γηα δύν νιόθιεξα έηε
(2008 θαη 2009), πνπ ηειηθά «θνπξεύηεθαλ», ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αληαιιαγήο, είραλ ήδε πξνπιεξώζεη ζην Διιεληθό Γεκόζην:





ΦΠΑ θάζε κήλα,
Φόξν Δηζνδήκαηνο θάζε ρξόλν,
Κξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ (ζεκαληηθνύ ύςνπο) επί ησλ ηηκνινγίσλ θαη
Έθηαθηεο Δηζθνξέο

επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ηηκνινγεκέλσλ πξνο ηα Ννζνθνκεία πνζώλ (ηα νπνία θπζηθά
νπδέπνηε εηζέπξαμαλ, δηόηη ελ ζπλερεία «θνπξεύηεθαλ»).
ημειώνεηαι όηι ζύμθωνα με ηιρ εκηιμήζειρ ηων εκπποζώπων ηος κλάδος, ηα
ομόλογα πος «κοςπεύηηκαν» ήηαν ζςνολικήρ αξίαρ πεπίπος 4,5 διρ εςπώ και οι
επιζηποθέρ μόνο από ΦΠΑ πος ππέπει να γίνοςν ανέπσονηαι πεπίπος ζηα 450
εκαηομμύπια εςπώ, ενώ ζε εκαηονηάδερ σιλιάδερ εςπώ ανέπσονηαι και οι
επιζηποθέρ από ηην καηαβολή θόπος ειζοδήμαηορ, κπαηήζεων ςπέπ ηπίηων και
έκηακηων ειζθοπών.
«Καζίζηαηαη, επνκέλσο, απηνλόεηε ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο λα επηζηξέςεη ηα
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα απηά πνζά ζηηο ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαη κόλνλ
από ην «θνύξεκα» ησλ νκνιόγσλ ηνπο αληηκεησπίδνπλ ην θάζκα ηεο θαηαζηξνθήο»,
ηνλίδεη ζηελ επηζηνιή ηνπ ν θ. Μίραινο θαιώληαο ηνλ ππνπξγό Οηθνλνκηθώλ «όπσο
κεξηκλήζεηε άκεζα, εηδηθά θαη πξσηίζησο γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ζην πιαίζην ησλ
επηζηξνθώλ θόξσλ πνπ έρνπλ εμαγγειζεί κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο δόζεο Γεθεκβξίνπ
από ηελ Τξόηθα».
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«Η θαηά πξνηεξαηόηεηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ, εθηόο από θίλεζε
Γηθαηνζύλεο, ζα ιεηηνπξγήζεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο κεξηθήο αλαθνύθηζεο κεξηθώο
ησλ επηρεηξήζεσλ θαζώο θαη ηεο απαιιαγήο, ηόζν ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ από
επηπιένλ ηεξάζηην θόξην ηέηνηνπ είδνπο ππνζέζεσλ (πξνζθπγώλ), όζν θαη ηνπ ίδηνπ
ηνπ Γεκνζίνπ από ηελ θαηαβνιή ηόθσλ ππεξεκεξίαο.
Δπραξηζηνύκε γηα ηελ αληαπόθξηζή ζαο ζην εύινγν θαη δίθαην αίηεκα ησλ σο άλσ
επηρεηξήζεσλ», θαηαιήγεη ζηελ επηζηνιή ηνπ ν πξόεδξνο ηεο ΚΔΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ.
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