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∆∆ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ

ΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΑΑΜΜΑΑΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙ  
ΗΗ  ΕΕ(Ν)ΦΦΙΙΑΑ  ΛΛΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΒΒΑΑΡΡΒΒΑΑΡΡΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ

Η Οµοσπονδία Εφοριακών (ΠΟΕ-∆ΟΥ) για µια φορά ακόµη, επισηµαίνει, σχετικά µε την
εφιαλτική βαρβαρότητα που προκαλεί ο ΕΝΦΙΑ:

1. Από την εποχή του χαρατσιού της ∆ΕΗ και µετέπειτα του ΕΝΦΙΑ, είχαµε προειδοποιήσει
για τα προβλήµατα και τα αδιέξοδα που θα δηµιουργούσε η άδικη φορολογική πολιτική που
επιλέχθηκε. ∆υστυχώς δεν εισακουστήκαµε.

2. Στη διάρκεια συζήτησης - ψήφισης του ΕΝΦΙΑ στη Βουλή, προσπαθήσαµε να αναδεί-
ξουµε ότι το κυρίαρχο ζήτηµα δεν ήταν τα όποια «λάθη» αλλά ότι όλος ο νόµος ήταν ένα ΛΑ-
ΘΟΣ. Όταν νοµοθετείς µε βάση εισηγήσεις παχυλά αµειβόµενων παράκεντρων εξουσίας µε
πολιτική επιλογή να τσακιστεί η µικρή και µεσαία περιουσία και όχι µέσω των αρµόδιων Υπη-
ρεσιών, καταλήγεις στα σηµερινά αδιέξοδα. ∆υστυχώς ούτε τότε εισακουστήκαµε.

3. Συµφωνούµε απόλυτα µε τον Πρωθυπουργό, ότι πρέπει δηλαδή να αποδοθούν ευθύνες
σε όσους δηµιούργησαν το πρόβληµα. Για τις ευθύνες αυτές ας ψάξει σε Υπουργούς, συµ-
βούλους και σε όσους ψήφισαν στη Βουλή το έκτρωµα αυτό. Ο ΕΝΦΙΑ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. Αυτοί που τον αποφάσισαν και τον ψήφισαν, να αναλά-
βουν και τις ευθύνες και να µην ψάχνουν για «αποδιοποµπαίους τράγους» και για
δήθεν «πειθαρχικές ευθύνες». Είναι προκλητικό να ψάχνουν για πειθαρχικές ευθύνες,
βουλευτές που δεν αναλαµβάνουν τις βαριές πολιτικές τους ευθύνες!

4. ∆εν λαϊκίζουµε και σίγουρα αποδεχόµαστε την Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, να υπάρ-
χουν δηλαδή δίκαιοι και αναλογικοί φόροι. Άλλο όµως αυτό και άλλο η στοχοποίηση και η λη-
στεία της ακίνητης περιουσίας µας. ∆εν είναι δυνατό φορολογούµενος που έχει ακίνητη περι-
ουσία αντικειµενικής αξίας 500.000 ευρώ να πληρώνει µεγάλο ΕΝΦΙΑ και άλλος φορολο-
γούµενος που έχει περιουσία σε αµοιβαία κεφάλαια 5.000.000 ευρώ (πραγµατικής και όχι αν-
τικειµενικής αξίας) να µην πληρώνει ούτε ένα ευρώ. Εµείς προτείνουµε φόρο στο σύνολο της
περιουσίας (όχι µόνο στα ακίνητα!) µε αφορολόγητο για την α’ κατοικία, δίκαιη και αναλογι-
κή φορολογική κλίµακα, που θα µεταφέρει την φορολογική επιβάρυνση στις µεγάλες και πο-
λύ µεγάλες περιουσίες.
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