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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονοµικών
Θέµα: «Αποτελέσµατα της Οικειοθελούς Δήλωσης Εισοδηµάτων του ν.
4446/2016 και Παράγοντες Υπέρβασης των Στόχων Πρωτογενών
Πλεονασµάτων»

Στη συζήτηση για το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού του 2018, ο
Υπουργός Οικονοµικών δήλωσε πως το υπερπλεόνασµα δεν οφείλεται στην
υπερφορολόγηση αλλά στην αύξηση της απασχόλησης, τη µείωση της
φοροδιαφυγής και την αύξηση της εισπραξιµότητας του ΦΠΑ. Επίσης ο
Υπουργός Οικονοµικών αναφέρθηκε στη συνεισφορά του µέτρου της
εθελούσιας αποκάλυψης αδήλωτων εισοδηµάτων στη διαµόρφωση του
τελικού ύψους του υπερπλεονάσµατος.
Η αντίθεση της εικόνας µεταξύ των νοικοκυριών, επαγγελµατιών και
επιχειρήσεων που µε δυσκολία εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους και των
κυβερνητικών δηλώσεων για υπερπλεόνασµα που επιτυγχάνεται από την
αποκάλυψη των εισοδηµάτων, την αύξηση της συµµόρφωσης, τη µείωση των
δαπανών και την αποκλιµάκωση της ανεργίας, δηµιουργεί εύλογα
ερωτήµατα.

Αρκεί να σηµειωθεί πως στο 8µηνο του 2017, τα νέα χρέη νοικοκυριών και
επιχειρήσεων ανήλθαν σε 8,5 δισεκατοµµύρια ευρώ ενώ τα συνολικά
ληξιπρόθεσµα προς το Δηµόσιο έχουν υπερβεί τα 98 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Παράλληλα, την ίδια περίοδο εισπράχθηκαν 3,14 δισεκατοµµύρια ευρώ
µέσω κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασµούς.

Αξίζει επίσης να επισηµανθεί πως η αύξηση της απασχόλησης έχει συµβάλει
οριακά στην αύξηση των εσόδων (κατά 161 εκατοµµύρια ευρώ) καθώς
µεγάλο µέρος αυτής οφείλεται στη µερική απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα
υφίσταται σηµαντική απώλεια εσόδων (περί των 400 εκατοµµυρίων ευρώ)
από τους ελεύθερους επαγγελµατίες που οδηγήθηκαν σε παύση εργασιών
αυτήν την περίοδο.
Οι δηµοσιονοµικές προκλήσεις του 2017 και οι ακόµα σηµαντικότερες του
2018, καθώς και το τίµηµα που πληρώνει ο ελληνικός λαός για αυτές µέσω
των περικοπών και καταργήσεων του ΕΚΑΣ, των προνοιακών επιδοµάτων
και του επιδόµατος θέρµανσης, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη σαφούς και
πλήρους ενηµέρωσης για την απόδοση του µέτρου της εθελούσιας
αποκάλυψης αδήλωτων εισοδηµάτων αλλά και για τους παράγοντες που
επηρέασαν τη διαµόρφωση του πρωτογενούς πλεονάσµατος το 2016 καθώς
και το πρώτο 9µηνο του 2017.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός:
-

Ποιο το συνολικό ύψος των ποσών που έχουν εισπραχθεί από την
οικειοθελή δήλωση εισοδηµάτων του ν. 4446/2016;

-

Τι ποσά έχουν εισπραχθεί από υποθέσεις που προηγουµένως είχαν τεθεί
υπό έρευνα από την οικειοθελή δήλωση εισοδηµάτων του ν. 4446/2016;

-

Ποιες κατηγορίες εσόδων και δαπανών υπερ-απόδωσαν του
προϋπολογισµού του 2016 και οδήγησαν στην υπέρβαση του
πρωτογενούς πλεονάσµατος του 0,5%;

-

Ποιες κατηγορίες εσόδων και δαπανών διαµορφώνουν την υπέρβαση
στους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσµατος στο 9µηνο του 2017;
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