
19/7/13 kathimerini.gr - ΣΒΒΕ: Αντι αναπτυξι ακό μέτρο η μη έκπτωση τόκων δανεί ων από το ει σόδημα των επι χει ρήσεων

www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_04/07/2013_507502 1/2

 HOME | MOBILE | NEWSLET T ER | SHOPPING | ENGLISH EDIT ION | ΓΙΝΕΤ Ε ΣΥΝΔ ΡΟΜΗΤ ΗΣ Βρείτε μας:

Πέμ π τη, 1 1  Iουλ ίου 2 01 3
Επιχειρήσεις  Αναζήτηση

Σύν θετη Αν αζήτηση | Αρχ είο Εκδόσεων   

Επικαιρότητα Οικονομία Εντυπη Απόψεις Αφιερώματα Επιστήμη Τεχνολογία Ταξίδια Αγγελίες Γυναίκα

Ελληνική Οικονομία Επιχειρήσεις Διεθνής Οικονομία Χρηματιστήριο Real Estate Europages Εταιρικές Ανακοινώσεις

ΣΒΒΕ: Αντιαναπτυξιακό μέτρο η μη έκπτωση τόκων δανείων
από το εισόδημα των επιχειρήσεων

Εκτός πραγματικότητας, υποστηρίζει ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Β. Ελλάδας
(ΣΒΒΕ) ότι είναι η διάταξη στον νέο
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που
αφορά τη μη έκπτωση τόκων δανείων
από το εισόδημα των επιχειρήσεων,
όπως αναφέρεται σε επιστολή που
απεστάλη στον υπουργό Οικονομικών,
Γιάννη Στουρνάρα, με κοινοποίηση προς
τον υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο
Μαυραγάνη.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή που
απεστάλη, ο ΣΒΒΕ αναφέρει ότι «σε μια
εποχή παντελούς έλλειψης ρευστότητας,
η συμπερίληψη της συγκεκριμένης
διάταξης στο νέο Κώδικα είναι εκτός πραγματικότητας και αποτελεί σαφέστατο αντιαναπτυξιακό
μέτρο».

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ ζητά τη μη συμπερίληψη της συγκεκριμένης διάταξης στο νέο κώδικα,
αφού σε αντίθετη περίπτωση οι επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά, που, έτσι
κι αλλιώς, δεν έχουν, εξαιτίας των φορολογικών διαφορών που με βεβαιότητα θα προκύψουν εάν
συμπεριληφθεί η ανωτέρω διάταξη στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Όπως αναφέρει ο ΣΒΒΕ, οι τόκοι που πληρώνει μια επιχείρηση για την εξυπηρέτηση των δανείων
της αποτελούν σαφώς δαπάνη, η οποία θα πρέπει να εκπίπτει στο σύνολό της από τη
φορολογητέα ύλη των επιχειρήσεων.
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