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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας

Ξύλου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών με τα Σωματεία και τις Ενώσεις συγκεντρωθήκαμε

σήμερα εδώ, να  εκφράσουμε  την κοινή απαίτηση των συναδέλφων  μας.  Καταθέτουμε το παρόν υπόμνημα και

δηλώνουμε   την  δυσαρέσκεια  που  υπάρχει  στο  σύνολο  των  συναδέλφων  σχετικά  με  την  εφαρμοζόμενη

φορολογική διάκριση που έχουμε  οι μικροί και πολύ μικροί επαγγελματίες στην χώρα μας. 

Εκφράζουμε  την  έντονη   αγανάκτηση όλων  των  μικρών  επαγγελματιών  γιατί  είμαστε  οι  μόνοι  που

φορολογούμαστε από το 1ο ευρώ , γιατί  πάνω από το 65% του εισοδήματος μας, προορίζεται για φόρους και

εισφορές,  γιατί  χιλιάδες  από  εμάς  απειλούμαστε  από  κατασχέσεις  και  πλειστηριασμούς  για  χρέη  που

δημιουργήθηκαν εξαιτίας της κρίσης.  

 Η Κυβέρνηση διατυμπανίζει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, ότι  διανύουμε την μεταμνημονιακή εποχή που μαζί

με την «δίκαιη ανάπτυξη» , θα αποκαταστήσει και τα εισοδήματα των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων

και συνολικά των λαϊκών στρωμάτων. Στην «νέα εποχή» όλοι οι εφαρμοστικοί  νόμοι παραμένουν . Παραμένουν

τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, οι ατελείωτοι άμεσοι και έμμεσοι φόροι, οι συντάξεις πείνας. 

 

Απαιτούμε αφορολόγητο όριο για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες.

Είναι απαράδεκτο και άδικο να φορολογούμαστε από το 1  ο   €υρώ  .

Ζητάμε να καταργηθούν οι νόμοι βαριάς φορολογίας που επέβαλαν διαχρονικά οι προηγούμενες κυβερνήσεις

όπως  και η σημερινή.  Οι νόμοι που διατηρούνται στο ακέραιο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όσο και να θέλουν να

το  κρύψουν,  εφαρμόζουν  την  ίδια  φορομπηκτική  πολιτική  προς  εμάς  τους  μικρούς  επαγγελματίες   για  να

εξασφαλιστούν μεγαλύτερα κέρδη για τους μεγάλους  επιχειρηματικούς ομίλους σε όλους τους κλάδους.

Με την σημερινή μας διαμαρτυρία απευθυνόμαστε προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών .

Απαιτούμε:
 Κατάργηση του νόμου που επιβάλλει φορολογία από το πρώτο ευρώ. Επαναφορά του αφορολόγητου για

τους αυτοαπασχολούμενους με ατομικό αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000

για κάθε παιδί.

 Κατάργηση των νόμων που απελευθερώνουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς 1ης κατοικίας.

 Καμιά κατάσχεση επαγγελματικής στέγης και εξοπλισμών για εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ.

 Απαγόρευση  κατασχέσεων  και  πλειστηριασμών  1ης  κατοικίας  των  αυτοαπασχολούμενων  για  χρέη

αυτασφάλισης (πρώην ΟΑΕΕ). Διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για χρέη στο Ταμείο.

 Κατάργηση των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ, στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης και του ΕΦΚ στο

πετρέλαιο θέρμανσης.
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