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Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα είχε η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών

Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)  με κύριο θέμα συζήτησης την ανάπτυξη της χώρας και την επαναφορά της

μεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής.

Ιδιαίτερη έμφαση μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν δόθηκε από τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ κ. Νίκο Πέντζο

στην κατά προτεραιότητα επίλυση των προβλημάτων που αφορούν στην πραγματική οικονομία και τα οποία

δρουν ανασταλτικά στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και στην επιβίωσή τους.

Από τη Διοίκηση του ΣΒΒΕ ζητήθηκε η άμεση αντιμετώπιση των ακόλουθων ζητημάτων:

1. Συμψηφισμός οφειλών του Δημοσίου στις επιχειρήσεις με τις οφειλές των επιχειρήσεων στο Δημόσιο και

στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

2. Εξαίρεση από τον αυτόματο συμψηφισμό των απαιτήσεων για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων

στο Δημόσιο.

3. Επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ.

4. Κατάργηση της ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων.

5. Θεσμοθέτηση προγράμματος επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, μέσω του ΟΑΕΔ, στο πρότυπο αυτού

που ίσχυε τρία χρόνια ενωρίτερα.

6. Προτάσεις για τον εξορθολογισμό του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία, και συγκεκριμένα:

• Μείωση των ειδικών φόρων και τελών στην ενέργεια,

• Σωστή τιμολόγηση για τη βιομηχανία. Θεσμοθέτηση της δυνατότητας υπογραφής εξατομικευμένων

συμβάσεων μεταξύ της ΔΕΗ και ενεργοβόρων βιομηχανιών,

• Προτάσεις για τα τιμολόγια του φυσικού αερίου

• Προτάσεις για τα τιμολόγια του ντήζελ
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