Οι φόροι υπέρ τρίτων.
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Τετάρτη, 01 Οκτώβριος 2014 08:39 -

Τριάντα επτά (37) φόρους υπέρ τρίτων που φτάνουν να επιβαρύνουν τους
φορολογούμενους με ποσό άνω το 1 δισ. ευρώ σχεδιάζει να καταργήσει η κυβέρνηση.

Είναι φόροι των οποίων τα έσοδα κατευθύνονται σε συνδικαλιστικά όργανα, υπηρεσίες
ασφαλιστικών ταμείων, στη ΝΕΡΙΤ, σε ΚΤΕΛ, σε οργανισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας,
στον ΕΟΠΥΥ, τη ΔΕΗ και πολλούς ακόμη οργανισμούς.

Το ποσό αυτών των φόρων που πληρώνονται κάθε χρόνο φτάνει το 1 δισ. Δεν είναι μικρό
ποσό και εάν λείψει θα επηρεάσει τη λειτουργία όλων όσων λαμβάνουν τα χρήματα αυτά
και πρέπει να βρουν άλλους πόρους για να αντικαταστήσουν τα «σίγουρα» έσοδα από τους
φόρους.

Οι φόροι υπέρ τρίτων είναι ένα ακόμη εφεύρημα των πελατειακών σχέσεων μεταξύ του
ελληνικού κράτους, των φορέων και των συνδικαλιστικών οργάνων και πρέπει άμεσα να
καταργηθούν στο σύνολο τους

Όχι μόνο δεν βοήθησαν σε τίποτε, αντίθετα έκτισαν σειρά από κρατικοδίαιτους
οργανισμούς είτε ιδιωτικών συμφερόντων είτε κρατικών με μικρή συνεισφορά στην
κοινωνία στους οποίους υπάρχουν πάρα πολλές αμειβόμενες θέσεις και σε πολλές
περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλών μισθών.

Τέτοιοι φόροι εκτός από τους 37 υπάρχουν ακόμη δεκάδες αλλά δεν τολμά η κυβέρνηση να
τους αγγίξει, γιατί είναι συνδεδεμένοι είτε με τα ασφαλιστικά ταμεία είτε με τη λειτουργία
συνδικαλιστικών οργάνων.
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Η τρόικα είχε ζητήσει από την αρχή της κρίσης την κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων
αλλά οι κυβερνήσεις προτίμησαν να προσθέσουν φόρους αντί να αφαιρέσουν για να
στηρίξουν το υφιστάμενο κρατικό σύστημα.

Στο ερώτημα ποιος επέβαλε τους φόρους η τρόικα ή οι κυβερνήσεις, η απάντηση είναι μία,
οι ελληνικές κυβερνήσεις που δεν θέλουν να μειώσουν σε βάθος το κόστος λειτουργίας του
κράτους. Και αντί να μειώσουν τον πληθυσμό των εργαζομένων στο δημόσιο αύξησαν τους
συνταξιούχους του δημοσίου.

Τώρα γίνεται προσπάθεια να σωθούν 110.000 επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες. Από αυτές
είναι ζήτημα εάν τελικά ενταχθούν στις ρυθμίσεις θα μπει το 30% που σημαίνει ακόμη
μεγαλύτερη ανεργία, και μεγάλα δράματα στις οικογένειες των επιχειρηματιών που θα
βρεθούν κυριολεκτικά στο δρόμο.

Στροφή της κυβέρνησης για υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με την εφευρετικότητα
που είχαν για τους φόρους υπέρ τρίτων δεν υπάρχει. Αντίθετα ακόμη αναζητούνται τρόποι
που θα απελευθερώσουν τα επαγγέλματα και την οικονομία από την κρατική παρέμβαση και
την καθήλωση και ή υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων είναι ο σταθερός τρόπος αύξησης
εσόδων του κράτους.

Οι φόροι υπέρ τρίτων είναι το αποκορύφωμα του πελατειακού κράτους και τους κράτους
τρωκτικό. Πολύ δύσκολα θα τους εγκαταλείψει η σημερινή κυβέρνηση και η όποια
επερχόμενη.

2/2

