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                                                                                                                     ΠΡΟ: Όια ηα αλά ηελ Δπηθξάηεηα  
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                                                                                                                           θ. Τξχθσλα Αιεμηάδε 

 

Θέμα: Φνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζηα κηθξά ζθάθε αλαςπρήο 

 

Αγαπηηοί ζσνάδελθοι, 

 

Σαο ελεκεξψλνπκε φηη ζηηο 16/12/2015 αληηπξνζσπεία ηνπ Σπλδέζκνπ καο ππφ ηνλ Πξφεδξν Γεψξγην 

Κξαλίηε είρε  ζπλάληεζε κε ηνπο αξκφδηνπο/εθπξνζψπνπο ηνπ Αλ. Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Τξχθσλα 

Αιεμηάδε θαη ζπδήηεζε ην ζέκα ηεο επηβνιήο ηνπ Φφξνπ Πνιπηεινχο Γηαβίσζεο (Φ.Π.Γ.) πνπ επηβιήζεθε 

θαη ζηα ζθάθε αλαςπρήο άλσ ησλ πέληε (5) κέηξσλ θαη ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 44 ηνπ λ. 

4111/2013, φπσο ζπκπιεξψζεθε/ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 παξ.6
α
 Ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16.7.2015). 

2. Σπλεθδνρηθά ζπδεηήζεθε θαη ε εηήζηα ηεθκαξηή δαπάλε (ηεθκήξην) κε βάζε ηελ θπξηφηεηα θαη 

θαηνρή ζθάθνπο αλαςπρήο επί ηεο νπνίαο άιισζηε επηβάιιεηαη ν Φ.Π.Γ. θαηά πνζνζηφ 13% ρσξίο κάιηζηα 

θιηκάθσζε θαη ρσξίο λα πξνβιέπεηαη κείσζή ηνπ ιφγσ παιαηφηεηαο φπσο ζπκβαίλεη κε ηα απηνθίλεηα. 

3. Καηά ηε ζπλάληεζε απηή παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθή ππνινγηζηηθή κειέηε γηα ηα πνζά πνπ ράλνληαη 

γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ απφ ηε ζεζκνζέηεζε θνξνεηζπξαθηηθψλ αληί αλαπηπμηαθψλ κέηξσλ 

ηδηαίηεξα ζε έλαλ θιάδν ηα πξντφληα ηνπ νπνίνπ, δει. ησλ ειιεληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ άλσ ηνπ 85% ησλ θαη’ έηνο ιεκβνινγνχκελσλ θαη θαηά ζπλέπεηα δηαηηζέκελσλ 

ζηελ ειιεληθή αγνξά κηθξψλ ζθαθψλ ελψ ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 92% ζηα κηθξά ζθάθε νιηθνχ 

κήθνπο  απφ 4 έσο 5κ.  

4. Δπηζεκάλζεθαλ επίζεο φηη: 

4.1. ηα λαπηηιηαθά έγγξαθα ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο αλαλεψλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη γηα 

ην ζθνπφ απηφ θαηαβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα πνζά, 

4.2. ε θαηαζθεπή κηθξνχ ζθάθνπο αληηπξνζσπεχεη έληαζε εξγαζίαο (ρεηξνλαθηηθή απαζρφιεζε) ζε 

πνζνζηφ πνπ πξνζεγγίδεη ην 65%, 

4.3. ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πσιήζεσλ ζθαθψλ πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία άιισο ηε δηαηήξεζε ησλ 

ππαξρνπζψλ (αθφκα) πνιπηίκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

5. Τνλίζζεθε επίζεο ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη ε Πνιηηεία, δσζηστώς και διατρονικά, δελ έρεη ζηξέςεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο ζε έλαλ θιάδν πνπ κπνξεί λα αληαγσληζζεί θαη λα ππεξηεξεί ζε πνηφηεηα θαη θηλίξηζκα 

ζθαθψλ αλαςπρήο άιισλ Δπξσπατθψλ Κξαηψλ έηζη ψζηε λα αλαδεηρηεί θαη επεθηαζεί ε εμσζηξέθεηα θαη 

πξνο άιιεο αγνξέο.     

6. Πξέπεη, ηέινο, λα επηζεκάλνπκε ην γεγνλφο φηη απφ πιεπξάο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

επηδείρζεθε θηιφθαιε δηάζεζε γηα ηα ζέκαηά καο γηα ηα νπνία, ζεκεησηένλ, ήζαλ πιήξσο ελήκεξνη θαη 

ζπκθσλήζεθε λα μαλαζπλαληεζνχκε αθνχ πξηλ ζα έρνπκε νινθιεξψζεη ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχκε ζε ζρέζε κε ηνλ Φφξν Πνιπηεινχο Γηαβίσζεο. 

7. Η  επηζηνιή καο απηή θνηλνπνηείηαη, ζηε ζπλέρεηα πνιιαπιψλ νκνίσλ, θαη ζηνλ Αλ. Υπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ θ. Τξχθσλα Αιεμηάδε κε ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ πην θάησ ρηεζηλνχ (17/12/2015) δεκνζηεχκαηνο 

πνπ έρεη αλαξηεζεί ζε φια ηα social media θαη εκθαληηθά απεηθνλίδεη ηε κεηαρείξηζε ηνπ ζθάθνπο αλαςπρήο 

http://www.secaplas.gr/
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ζηε γείηνλα θαη αληαγσληζηηθή ζηνλ θιάδν καο (κηθξά ζθάθε) ρψξα ζηνλ ηνκέα ησλ 

λαππεγνθαηαζθεπζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κηθξψλ ζθαθψλ. Τν δεκνζίεπκα έρεη σο αθνινχζσο: 

«Σνλ εηδηθό θόξν πνιπηειείαο γηα ηηο ζαιακεγνύο θαηαξγεί, κε ηξνπνινγία ζηνλ θξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό 

γηα ην 2016, ν Ιηαιόο πξωζππνπξγόο Μαηέν Ρέληζη.  

Μέρξη ζήκεξα ν θόξνο επηβάιιεηαη ζε ζαιακεγνύο άλω ηωλ δεθαηεζζάξωλ κέηξωλ κήθνπο θαη ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ νπνίνπ είρε απνθαζίζεη ε θπβέξλεζε ηνπ ηερλνθξάηε πξωζππνπξγνύ Μάξην Μόληη. 

Η θπβέξλεζε Ρέληζη ζεωξεί όηη ε θαηάξγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θόξνπ ζα βνεζήζεη ζηελ ζηήξημε ηωλ 

ηηαιηθώλ λαππεγείωλ παξά ην θιίκα γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο ζηελόηεηαο, γξάθεη ζρεηηθά ε εθεκεξίδα 

Κνξξηέξε Νηέιια έξα. 

ρνιηάδνληαο ηελ ζρεηηθή απόθαζε, νη ηηαινί βηνκήραλνη ππνγξακκίδνπλ όηη πξόθεηηαη γηα ηελ ζεηηθή 

έθβαζε ηνπ δηαιόγνπ κε ηελ θπβέξλεζε, γηα έλα κέηξν πνπ ζα πξνζθέξεη θαη πάιη εκπηζηνζύλε ζηελ αγνξά». 

8. Αλαπφθεπθηεο νη ζπγθξίζεηο: 

8.1. ζηελ Ιηαιία ν θφξνο επηβάιιεηαη ζηα ζθάθε άλσ ησλ δεθαηεζζάξσλ κέηξσλ ελψ ζηε Φψξα καο ζηα 

άλσ ησλ πέληε κέηξσλ ! 

8.2. ζηελ Ιηαιία αθφκε θαη ν πην πάλσ θφξνο θαηαξγείηαη ζηε ρψξα καο δηαηεξείηαη αθφκε θαη ζηηο 

βάξθεο. 

8.2. ζηνπο Ιηαινχο ζπλαδέιθνπο ηα απνηειέζκαηα αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο θαη θπξίσο ησλ 

εμαγσγηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ (θαη πξνο ηελ Διιάδα) ζα γίλνπλ νξαηά ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ζηε Φψξα καο ??  

 

Αγαπηηοί ζσνάδελθοι, 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηθαλνπνίεζεο ησλ δίθαησλ θαη πνιιαπιψο αλαγθαίσλ θαη γηα ηε Φψξα καο (εζληθή 

νηθνλνκία, απαζρφιεζε, εμσζηξέθεηα) ψξηκσλ αηηεκάησλ, ν Σχλδεζκφο καο  ζα ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη. 

Με ηελ επθαηξία απηή ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εχρεηαη ζε φινπο θαιέο γηνξηέο θαη ε αλαηνιή ηνπ λένπ 

ρξφλνπ λα απνηειέζεη ηελ έλαξμε αλάθακςεο ηνπ πνιχπαζνπ θιάδνπ καο. 

 

Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο 

Γηα ην Δ../ΕΚΑΠΛΑ-ΠΕΕΥ 

 

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμμαηέας 
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