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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης, ο οποίος μετέχει
στην Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) με την ιδιότητα του
Οικονομικού Επόπτη, σας ενημερώνει για την επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος στις 20/7/2015 προς την κυρία Κατερίνα Σαββαΐδου, Γενική
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με την αύξηση του ΦΠΑ στο βόειο κρέας και η οποία
αναφέρει τα εξής:
Αξιότιμη κ. Γενική Γραμματέα,
Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας καταστήσουμε γνωστό για τη σωρεία
διαμαρτυριών που έχουμε λάβει ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων από επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκτροφής, παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας βόειου
κρέατος εξαιτίας της μετάταξής του στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 23%. Η μετάταξη αυτή αποτελεί
μια «αψυχολόγητη» ενέργεια, καθώς ούτε οφέλη στα δημόσια έσοδα θα επιφέρει, ενώ ταυτόχρονα
θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην ελληνική κτηνοτροφία με τον διαχωρισμό που επιφέρει
στο βόειο κρέας σε σχέση με το χοιρινό, καθώς και με το αιγοπρόβειο.
Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε στην
Ελλάδα καταναλώνουμε ετησίως
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Οι προϋπολογισθείσες από εσάς εισροές λόγω της αύξησης του ΦΠΑ στο βόειο κρέας,
συνυπολογίζοντας το εμπορικό κέρδος επί των αξιών προς τον καταναλωτή και αφαιρώντας το
προοριζόμενο ποσό της πώλησης σε κέντρα μαζικής εστίασης εκτιμάται ότι θα ανέλθουν
περίπου στα 52.000.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την άποψή μας, το πιο λογικό θα ήταν να επιβληθεί η αύξηση του ΦΠΑ στο
23% σε ειδικά «ευγενή» τεμάχια όλων των κατηγοριών του κρέατος, στα κρέατα που εισάγονται
από τρίτες χώρες καθώς και σε ιχθυηρά τρίτων χωρών, όπως σας το αναλύουμε παρακάτω.
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Από τα παραπάνω, είναι πασιφανές ότι η πρόταση για αύξηση ΦΠΑ μόνο στο βόειο κρέας
είναι εξ ολοκλήρου λανθασμένη, καθώς εκτός της μεγάλης αναστάτωσης που θα προκαλέσει σε
έναν κλάδο της ελληνικής κτηνοτροφίας με πολλούς άμεσα αλλά και έμμεσα απασχολούμενους,
θα επιφέρει δυσβάστακτη αύξηση στις τιμές καταναλωτή και κατά συνέπεια δυσχέρεια στην αγορά
ενός είδους με πολύ μεγάλη διατροφική αξία.
Πιστεύουμε πως τα παραπάνω απεικονίζουν μια δικαιότερη πρόταση έναντι της
ειλημμένης απόφασης και ευελπιστούμε στην υιοθέτησή της.

Με εκτίμηση
Ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2 – Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ – ΤΗΛ: 26610 39813 – 2661031998 – 2661039814 – FAX: 26610 40088
Internet: www.corfucci.gr e-mail: corfucci@otenet.gr

