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ΣΒΒΕ: Ζητά άμεση κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ στη βιομηχανία
Διαμαρτύρεται για την επιβολή του με επιστολή προς τον Γκ. Χαρδούβελη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  25/08/2014 14:20

 

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη απέστειλε ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με αφορμή τον καταλογισμό του ποσού
του ΕΝΦΙΑ στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα.
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Λίφτινγκ» στον ΕΝΦΙΑ με 6 δόσεις, εκπτώσεις και απαλλαγές 

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και κατάρτιση νέου νόμου ζητά ο Κων. Μίχαλος 

Δικηγόροι: Αντισυνταγματικός ο ΕΝΦΙΑ, πλήττει την οικονομική ανάπτυξη 

ΕΝΦΙΑ: Τι εξετάζει η κυβέρνηση μετά τη συνάντηση με βουλευτές ΝΔ- ΠαΣοΚ 

Οι «αιχμάλωτοι» του ΕΝΦΙΑ - Αδυναμία διασταύρωσης 

Διορθωτικές κινήσεις στον ΕΝΦΙΑ ζητούν τα άτομα με αναπηρία 

ΕΛΣΤΑΤ: Ανάκαμψη της παραγωγής σε 11 βιομηχανικούς κλάδους 

 

Ο ΣΕΒΕ διαμαρτύρεται για την επιβολή του ΕΝΦΙΑ στη βιομηχανία, επισημαίνοντας τον
αντιαναπτυξιακό και αντιεπενδυτικό χαρακτήρα του μέτρου και ζητώντας την άμεση
κατάργησή του.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι πιθανή επιμονή της κυβέρνησης για θεσμοθέτηση και
καταβολή του ΕΝΦΙΑ από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οδηγεί με βεβαιότητα στο κλείσιμο
χιλιάδες βιομηχανίες και βιοτεχνίες της περιφέρειας και σε σαφή αδιέξοδα ρευστότητας
πλήθος άλλων.

Όπως σημειώνεται ο ΕΝΦΙΑ επιδεινώνει το ήδη άσχημο κλίμα για την υλοποίηση
επενδύσεων στη χώρα, αφού στην ουσία του φορολογεί κάθε χρόνο χρήματα που έχουν ήδη
φορολογηθεί κατά το παρελθόν και με τα οποία έχουν δημιουργηθεί οι εγκαταστάσεις
λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, σημειώνεται πως πρόκειται για αντιφατικό μέτρο σε σχέση με την ανάπτυξη της
χώρας, αφού η θεσμοθέτησή του ουσιαστικά αποτρέπει το σύνολο των επιχειρήσεων να
λειτουργούν σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

«Αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν μετά από πέντε χρόνια διαρκούς ύφεσης της οικονομίας
να θεσμοθετούνται μέτρα που βάλλουν εναντίον της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και
κατά της υλοποίησης επενδύσεων», σημειώνεται στην επιστολή.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ προτείνει στον υπουργό Οικονομικών την άμεση κατάργηση του
άδικου φόρου για τα ακίνητα της βιομηχανίας η οποία όπως τονίζει μονίμως καλείται να
«πληρώσει το μάρμαρο» και να καλύψει δημοσιονομικά κενά που δημιουργούνται ερήμην
της.
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vimafinance  Deutsche Welle: Γαλλο-
γερμανική στρατηγική για την
ανάπτυξη
http://bit.ly/1whY07X

 

tovima  Δελτίο έκτακτων καιρικών
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Deutsche Welle: Γαλλο-γερμανική στρατηγική
για την ανάπτυξη  πριν 36'

Deutsche Welle: Γαλλο-γερμανική στρατηγική
για την ανάπτυξη  πριν 49'

Αρχίζει η μάχη της απελευθέρωσης των
πλειστηριασμών  πριν 58'

ΟΑΕΔ: Μικρή αύξηση της ανεργίας τον Ιούλιο 
12:44

Ανοδικά κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών την
Πέμπτη  12:00

Μετά το Solvex νέο «κανόνι» σε ρωσικό
τουριστικό πρακτορείο  12:00

ΕΣΕΕ: Χαμηλή η κίνηση στις εμπορικές
τουριστικές επιχειρήσεις το καλοκαίρι  11:48

Ανησυχίες για την επιβράδυνση της
ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας  11:18
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Μεγαλύτερες εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ για να
κοπάσουν οι αντιδράσεις  06:00
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