
 Πλήγμα η χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης κίνησης αντί θέρμανσης στις επιχειρήσεις  

«'Αλλο ένα καίριο πλήγμα θα δεχτούν οι επιχειρήσεις με τη χρήση πετρελαίου εσωτερικής
καύσης (diesel) κίνησης, αντί θέρμανσης, στους χώρους όπου δραστηριοποιούνται
επιχειρήσεις, μετά από απόφαση του υπουργείου Οικονομικών», επισημαίνει στην επιστολή
που απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ι. Μπουντρούκας στον υπουργό
Οικονομικών κ. Ευάγγ. Βενιζέλο ventolin online .

  

Με την επιστολή αυτή, και σε συνέχεια των επιστολών των προέδρων των Επιμελητηρίων
Δράμας και Χαλκιδικής, μεταφέρεται στην κεντρική διοίκηση η έντονη αντίδραση των
επιχειρηματιών, σχετικά και με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3986/01-07-2011 που
αφορά στην προμήθεια και χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης κίνησης, αντί θέρμανσης,
στους χώρους όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις ατομικές και εταιρικές (Ο.Ε, Ε.Ε, Α.Ε,
Ε.Π.Ε, Κοινωνίες Αστικού Δικαίου, Αστικές Κερδοσκοπικές ή Μη Εταιρείες, Κοινοπραξίες,
Δημοτικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί κλπ).

  

Η εφαρμογή αυτού του μέτρου, όπως εκτιμά το επιμελητήριο, θα αποτελέσει άλλο ένα
καίριο πλήγμα, ίσως και «μοιραίο», για τις «παραπαίουσες ήδη» μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
καθώς τις υποχρεώνει να πληρώνουν, με σημερινή τιμή 1,45 ευρώ/λίτρο για την προμήθεια
του πετρελαίου κίνησης, αντί για 0,9 ευρώ/ λίτρο που πωλείται σήμερα το πετρέλαιο
θέρμανσης.

  

«Δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί η διαρκής και ανισομερής επιβάρυνση του Έλληνα
επιχειρηματία και ιδιαίτερα με την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Οποιαδήποτε επιπλέον
αύξηση στους έμμεσους φόρους, λαμβάνοντας υπόψη την δεινή οικονομική κατάσταση στην
οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις της χώρας μας όπου πλήττονται από οικονομική
δυσπραγία, δεν θα δώσει ώθηση στην τόνωση της αγοράς, αλλά αντίθετα θα έχει άμεσες
επιπτώσεις στην βιωσιμότητά των επιχειρήσεων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν πατάξετε τη
φοροδιαφυγή και τη λαθρεμπορία καυσίμων, θα ενισχύσετε τα ταμεία του κράτους με
πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Σας ζητούμε να ακολουθήσετε την πολιτική της συστηματικής
πάταξης της φοροδιαφυγής και της καταπολέμηση της λαθρεμπορίας των καυσίμων και όχι
της συνεχούς φορολόγησης των επιχειρήσεων που με μαθηματική ακρίβεια θα τις οδηγήσει
στον αφανισμό τους» καταλήγει η σχετική επιστολή. 
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