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ΠΡΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Υπουργό Οικονοµικών,
κ. Ιωάννη Στουρνάρα
Κοινοποίηση: Α) Αναπληρωτή Υπουργό
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Β) Υφυπουργό
κ. Γεώργιο Μαυραγάνη
Γ) Γενικό
Εσόδων

Γραµµατέα

∆ηµοσίων

κ. Χάρη Θεοχάρη
ΘΕΜΑ: Μείωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων.

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
µε αλλεπάλληλες επιστολές µας, προτάσεις µας και παραστάσεις µας, στις αρµόδιες
Υπηρεσίες του Υπουργείου σας, έχουµε τονίσει την άθλια οικονοµική κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει ο κατασκευαστικός κλάδος της χώρας και εντοπίσαµε τα σοβαρότατα
οικονοµικά και φορολογικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε, τα µεγάλα επίπεδα ανεργίας
που µαστίζουν τον κλάδο, τις τεχνικές εταιρείες που η µία µετά την άλλη κλείνουν, αλλά
δυστυχώς µέχρι τώρα µε καµία ανταπόκριση από την Πολιτεία.
Πέραν όλων των άλλων είναι σε όλους γνωστό, ότι η οικοδοµική δραστηριότητα στην χώρα
βρίσκεται σχεδόν σε µηδενικό επίπεδο. Τα κυριότερα αίτια είναι η υπερβολική φορολογική
επιβάρυνση των ακινήτων, η έλλειψη ρευστότητας και η σηµαντική µείωση των
εισοδηµάτων. ∆υστυχώς ο κατασκευαστικός κλάδος οδηγείται ανάλγητα σε πλήρη αφανισµό
του.
Χρειάζονται άµεσα µέτρα τόνωσης της Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας, δεδοµένου ότι έστω και
µία µικρή αύξηση της οικοδοµικής δραστηριότητας, λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, λόγω του
Πλήθους των Επαγγελµάτων που αφορούν στην Οικοδοµή, στην µεγέθυνση της οικονοµίας.
Για τους παραπάνω λόγους ζητούµε η ευρέως αναφερόµενη σε δηµοσιεύµατα των ΜΜΕ
µείωση του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων στο 3% να έχει άµεση εφαρµογή, ήτοι από την
ψήφιση του υπόψη Φ.Ε.Κ. και όχι από την 1.1.2014 προκειµένου να συνεισφέρει άµεσα και
τα µέγιστα στην τόνωση της αγοράς Οικοδοµών και κατά επέκταση της Οικοδοµικής
∆ραστηριότητας.
Σε αναµονή αποδοχής του καθόλα δίκαιου αιτήµατός µας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ
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