ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)
∆ρ. Όλγα Σαραντοπούλου – Γραµµατέας ΣΑΕ

Βιέννη,14.12.2012 ∆ΙΚΑΙΟΤΕΡΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
ΖΗΤΕΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Την επανεξέταση του ζητήµατος της φορολογίας των Οµογενών, αλλά και την χάραξη µιας
οικονοµικής πολιτικής που θα προσφέρει κίνητρα και φορολογικές διευκολύνσεις στους
Έλληνες του εξωτερικού, ώστε να επενδύσουν στην Ελλάδα, ζητεί το Συµβούλιο Απόδηµου
Ελληνισµού µε επιστολή – παρέµβαση της Γραµµατέας του ΣΑΕ ∆ρ. Όλγας Σαραντοπούλου
προς τον υπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Στουρνάρα, εν όψει της συζητήσεως στην βουλή του
νέου φορολογικού νοµοσχεδίου.
Στην επιστολή επισηµαίνεται ότι τα νέα φορολογικά µέτρα απογοητεύουν τους Έλληνες
Οµογενείς, οι οποίοι καλούνται να προσκοµίσουν νέα δικαιολογητικά («Πιστοποιητικό
Φορολογικής Κατοικίας»), τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν εκδίδονται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες των χωρών όπου διαβιούν. Στήν περίπτωση της µη εκδόσεως, οι Οµογενείς
απειλούνται µε διπλή φορολόγηση, καθώς δεν θα αναγνωρίζονται ως κάτοικοι εξωτερικού.
Το εισόδηµα που θα αποκτούν στο εξωτερικό θα θεωρείται τεκµαρτό και θα φορολογείται
οταν θα το εισάγουν σαν συνάλλαγµα στην Ελλάδα.
Η κα Σαραντοπούλου επισηµαίνει ότι το καθεστώς που δηµιουργείται κλονίζει την αξιοπιστία
που πρέπει να πρυτανεύει στις σχέσεις των Οµογενών µε την Ελλάδα. Υπογραµµίζει δε ότι
οι Έλληνες του εξωτερικού παραµένουν σταθερά συνεπείς στις φορολογικές τους
υποχρεώσεις προς τη γενέτειρα, ενώ διαθέτουν από το εισόδηµά τους ώστε να ευεργετηθεί
η κοινωνία του τόπου καταγωγής, συνεισφέροντας για την ανοικοδόµηση σχολείων,
γηροκοµείων, νοσοκοµείων, εκκλησιών κ.α.
Στην επιστολή-παρέµβαση η Γραµµατέας του ΣΑΕ εισηγείται µεταξύ άλλων την επαναφορά
απαλλαγής από το Φόρο Μεταβίβασης για ακίνητα που αγοράζουν Οµογενείς στην πατρίδα
µε εισαγωγή συναλλάγµατος, την απαλλαγή πρώτης κατοικίας, εάν αποδεδειγµένα
διαµένουν στο ενοίκιο και δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό.Την αναγνώριση
αφορολόγητου ποσού εισοδήµατος. Την απαλλαγή από το έκτακτο ειδικό τέλος επί των
ακινήτων Οµογενών που διαµένουν µόνιµα στο εξωτερικό και δεν έχουν επισκεφθεί την
Ελλάδα την τελευταία δεκαετία για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός, και για όσες
κατοικίες οµογενών εκδίδεται µηδενικός σε κατανάλωση λογαριασµός της ∆ΕΗ.
Η κυρία Σαραντοπούλου επισηµαίνει ὀτι οι Οµογενείς δεν επιθυµούν να αποφύγουν τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ζητούν όµως µία δίκαιη αντιµετώπιση που θα τους
επιτρέψει να διατηρήσουν τις περιουσίες των γονιών τους και να µην υποχρεωθούν να
εγκαταλείψουν την Ελλάδα.
Υπογραµµίζει ακόµα ότι η Οµογένεια διαχρονικά εχει προσφέρει στην Μητέρα Πατρίδα και
έχει σταθεί αρωγός σε κάθε δύσκολη περίσταση, στον Ελληνικό λαό. Τονίζει δε οτι και η
Ελλάδα έχει χρέος να αγκαλιάσει την Οµογένεια χαράσσοντας µια εθνική στρατηγική που θα
αποβεί προς αµοιβαίο όφελος.

