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Ερωτήσεις	  για	  Μηλιό	  :	  
1. Κύριε	  Μηλιέ,	  στο	  φορολογικό	  πρόγραμμα	  του	  ΣΥΡΙΖΑ	  που	  

παρουσιάσατε,	  περιλαμβάνονται	  αφορολόγητο	  όριο	  12000	  ευρώ,	  
κατάργηση	  του	  φόρου	  ακίνητης	  περιουσίας,	  πάγωμα	  των	  χρεών	  στην	  
εφορία	  για	  εισόδημα	  ως	  750	  ευρώ,	  μείωση	  του	  συντελεστή	  ΦΠΑ	  κτλ.	  
Έχετε	  κοστολογήσει	  το	  πρόγραμμά	  σας;	  Μπορούν	  	  να	  γίνουν	  αυτά	  στη	  
σημερινή	  κατάσταση	  της	  οικονομίας;	  
	  
Παρουσιάσαμε	  αναλυτικά	  τα	  βασικά	  κοστολογικά	  στοιχεία	  στην	  ημερίδα.	  
Ξέρετε	  κι	  εσείς	  πολύ	  καλά	  ότι	  το	  δημοσιονομικό	  ζήτημα	  (αυτό	  υποθέτω	  
εννοείτε	  με	  τη	  φράση	  «κατάσταση	  της	  οικονομίας»)	  δεν	  επιλύεται	  με	  
φορολόγηση	  των	  φτωχών,	  ούτε	  με	  το	  να	  κλείσουμε	  στη	  φυλακή	  τους	  μη	  
έχοντες.	  Το	  ερώτημα	  πρέπει	  να	  το	  θέσετε	  στους	  μνημονιακούς	  
συγκυβερνήτες.	  Έχουν	  κοστολογήσει	  το	  αδιέξοδο	  στο	  οποίο	  φέρνουν	  την	  
οικονομία	  και	  την	  κοινωνία	  της	  χώρας	  ή	  σφυρίζουν	  αδιάφορα;	  	  
	  
	  

2. Ποια	  από	  τα	  φορολογικά	  μέτρα	  που	  παρουσιάσατε	  θα	  εφαρμοστούν	  
άμεσα,	  εφόσον	  εκλεγείτε	  κυβέρνηση;	  Υπάρχουν	  κάποια	  που	  σχεδιάζετε	  
να	  υλοποιήσετε	  σε	  βάθος	  τετραετίας;	  
	  
Άμεσα	  απαιτείται	  η	  μείωση	  του	  συντελεστή	  ΦΠΑ	  για	  τα	  βασικά	  είδη	  
διατροφής,	  την	  εστίαση,	  τις	  παιδικές	  τροφές,	  τα	  είδη	  προσωπικής	  
ανάγκης	  των	  ατόμων	  με	  αναπηρία	  κτλ.	  Άμεσα	  πρέπει	  να	  καταργηθεί	  το	  
αντισυνταγματικό	  χαράτσι	  και	  να	  αντικατασταθεί	  με	  αναλογικό	  φόρο	  
μεγάλης	  περιουσίας.	  Άμεσα	  πρέπει	  να	  επανέλθει	  το	  αφορόλογητο	  σε	  
βιώσιμα	  για	  τους	  εργαζόμενους	  επίπεδα.	  Άμεσα	  πρέπει	  να	  ξεκινήσει	  η	  
διαδικασία	  κατάρτησης	  περιουσιολογίου	  ώστε	  να	  είμαστε	  σε	  θέση	  να	  
εισπράξουμε	  από	  την	  πρώτη	  χρήση	  της	  κυβερνητικής	  μας	  θητείας.	  Η	  
κατάσταση	  είναι	  έκτακτη	  και	  απαιτείται	  άμεση	  δράση.	  
	  

3. Μιλώντας	  στη	  Βουλή	  ο	  κ.	  Τσίπρας	  υποστήριξε	  ότι	  ο	  κόσμος	  δεν	  έχει	  
χρήματα	  να	  πληρώνει	  τους	  φόρους	  του.	  Πού	  θα	  τα	  βρει	  με	  την	  ανάληψη	  
της	  κυβέρνησης	  από	  τον	  ΣΥΡΙΖΑ,	  δεδομένου	  ότι	  τα	  τελευταία	  χρόνια	  
υφίσταται	  μόνο	  μειώσεις	  στα	  εισοδήματά	  του;	  
	  
Τα	  αυξημένα	  φορολογικά	  έσοδα	  θα	  προκύψουν	  από	  τη	  δίκαιη	  κατανομή	  
των	  βαρών,	  από	  την	  αρχή	  «ο	  καθένας	  ανάλογα	  με	  τη	  φοροδοτική	  του	  
ικανότητα».	  Επιτέλους	  θα	  πληρώσουν	  αυτοί	  που	  συστηματικά	  
φοροαποφεύγουν	  και	  φοροδιαφεύγουν	  (και	  η	  παρουσία	  τους	  γίνεται	  
αισθητή	  κάθε	  φορά	  που	  αποκαλύπτεται	  κάποια	  λίστα	  Λαγκάρντ»).	  Η	  
αγοραστική	  δύναμη	  της	  πλειοψηφίας	  θα	  βελτιωθεί	  με	  την	  αύξηση	  του	  
κατώτατου	  μισθού,	  με	  τη	  μείωση	  του	  φορολογικού	  βάρους	  που	  έχει	  
πέσει	  στις	  πλάτες	  των	  φτωχών	  και	  με	  τη	  δημιουργία	  θέσεων	  εργασίας	  
που	  θα	  προκύψουν	  από	  το	  πρόγραμμα	  παραγωγικής	  ανασυγκρότησης	  
του	  ΣΥΡΙΖΑ-‐ΕΚΜ.	  Θα	  δημιουργηθεί	  φορολογική	  συνείδηση	  όταν	  γίνει	  
φανερό	  πως	  υπάρχει	  δίκαιη	  αντιμετώπιση	  πλούσιων	  και	  φτωχών	  από	  το	  
κράτος.	  	  	  
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4. Μιλάτε	  για	  αύξηση	  του	  συντελεστή	  φορολογίας	  για	  τις	  μεγάλες	  
επιχειρήσεις.	  Μα	  αυτές,	  εγκαταλείπουν	  ήδη	  την	  χώρα,	  προς	  
...φθηνότερους	  	  προορισμούς,	  είτε	  μετακυλύουν	  το	  κόστος	  στους	  
εργαζομένους	  τους,	  μειώνοντας	  τις	  αποδοχές	  τους.	  Δεν	  φοβάστε	  μήπως	  
καταλήξουμε	  μία	  χώρα	  χωρίς	  επιχειρηματικότητα;	  
	  
Να	  φύγουν,	  γιατί;	  Τα	  έσοδα	  στην	  Ευρωζώνη	  από	  τη	  φορολογία	  των	  
επιχειρήσεων	  (ΑΕ	  και	  ΕΠΕ)	  είναι	  2,3%	  του	  ΑΕΠ,	  ενώ	  στην	  Ελλάδα	  0,8%.	  
Αυτό	  θα	  διορθώσουμε,	  θα	  αυξήσουμε	  τα	  έσοδα	  στο	  επίπεδο	  του	  
ευρωπαϊκού	  μέσου	  όρου.	  Οι	  επιχειρήσεις	  σήμερα	  πάσχουν	  από	  την	  
κατάρρευση	  της	  εσωτερικής	  ζήτησης.	  Ακόμα	  και	  αν	  παραβλέψουμε	  τη	  
φοροδιαφυγή	  και	  άλλες	  καταφανώς	  παράνομες	  δραστηριότητες	  (πλαστά	  
τιμολόγια,	  λαθρεμπορία	  πετρελαίου	  κλπ.),	  ο	  πραγματικός	  συντελεστής	  
φορολογίας	  των	  μεγάλων	  επιχειρήσεων	  θα	  αυξηθεί	  όταν	  υποχρεωθούν	  
να	  εγκαταλείψουν	  το	  καθεστώς	  των	  ενδοομιλικών	  συναλλαγών	  που	  τους	  
επιτρέπει	  να	  εμφανίζουν	  χαμηλή	  κερδοφορία.	  Όταν	  μια	  πολυεθνική	  
εταιρία	  στη	  Βρετανία	  παραδέχθηκε	  ότι	  φοροδιαφεύγει	  προκλήθηκε	  
σάλος	  εναντίον	  της	  από	  τα	  ΜΜΕ	  της	  χώρας.	  Δεν	  θέλουμε	  κι	  εδώ	  να	  
βελτιωθεί	  το	  δημοσιονομικό	  πρόβλημα	  της	  χώρας;	  Οι	  επιχειρηματίες	  δεν	  
πρέπει	  επιτέλους	  κι	  αυτοί	  να	  επιδείξουν	  τον	  πατριωτισμό	  τους;	  Εμείς	  
από	  την	  πλευρά	  μας	  συνομιλούμε	  μαζί	  τους	  και	  έχουμε	  συμφωνήσει	  στην	  
ανάγκη	  το	  φορολογικό	  σύστημα	  να	  είναι	  απλό	  και	  σταθερό.	  
	  

5. Μιλάτε	  για	  κατάργηση	  του	  «χαρατσιού»,	  για	  το	  οποίο	  ο	  κ.Βενιζέλος	  
επιμένει	  ότι	  απέδωσε	  δημοσιονομικά.	  Πώς	  θα	  αντικατασταθούν	  αυτά	  
τα	  έσοδα	  για	  το	  κράτος	  που	  ανέρχονται	  σε	  περίπου	  2,5	  δις	  ετησίως;	  
	  
Αντί	  να	  βοηθούμε	  την	  έμμεση	  κατάσχεση	  των	  σπιτιών	  των	  μεσαίων	  
στρωμάτων	  από	  τις	  τράπεζες,	  με	  τη	  δική	  μας	  φορολογική	  πρόταση	  σε	  
συνδυασμό	  με	  το	  περιουσιολόγιο	  και	  την	  απάλειψη	  όλων	  των	  
στρεβλώσεων	  (βλέπε	  ναοδομία,	  αναψυκτήρια	  κτλ.)	  θα	  υπάρξει	  επιτέλους	  
φορολογική	  κοινωνική	  δικαιοσύνη.	  Είμαι	  σίγουρος	  ότι	  τα	  έσοδα	  θα	  είναι	  
μεγαλύτερα	  αλλά	  πιο	  δίκαια	  κατανεμημένα.	  	  
	  

6. Σε	  τι	  βάθος	  χρόνου	  βλέπετε	  την	  μεταρρύθμιση	  των	  φοροελεγκτικών	  
μηχανισμών,	  όπως	  την	  αναλύσατε	  στην	  ομιλία	  σας	  και	  προκειμένου	  να	  
αρχίσει	  να	  λειτουργεί	  κανονικά;	  
	  
Το	  τοπίο	  θα	  αλλάξει	  ριζικά	  μέσα	  στου	  πρώτους	  μήνες.	  Οι	  ελέγχοι	  θα	  
αποδώσουν	  θεαματικά	  αποτελέσματα,	  είμαι	  βέβαιος.	  
	  

7. Αν	  καλά	  καταλαβαίνω,	  ζητάτε	  αύξηση	  των	  δημοσίων	  δαπανών.	  Πόσο	  
εφικτό	  είναι	  κάτι	  τέτοιο	  σήμερα;	  
	  
Ζητάμε	  δαπάνες	  στο	  μέσο	  όρο	  της	  Ευρωπαϊκής	  Ένωσης.	  Είναι	  απολύτως	  
εφικτό	  με	  βάση	  ένα	  ολοκληρωμένο	  κοστολογημένο	  μοντέλο	  που	  έχουμε	  
φτιάξει.	  
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8. Από	  το	  πρόγραμμα	  του	  ΣΥΡΙΖΑ	  προβλέπεται	  η	  φορολόγηση	  της	  
μεγάλης	  περιουσίας	  (ακίνητα,	  έργα	  τέχνης,	  επενδύσεις,	  καταθέσεις	  
κτλ).	  Ειδικότερα	  για	  τις	  καταθέσεις,	  για	  τις	  οποίες	  ήδη	  πληρώνεται	  
φόρος	  για	  τους	  τόκους,	  δεν	  υπάρχει	  ο	  κίνδυνος	  διπλής	  φορολόγησης;	  
	  
Θα	  αποφύγουμε	  κάθε	  διπλή	  φορολόγηση.	  Οι	  έχοντες	  θα	  πληρώσουν	  
αναλογικά	  ό,τι	  τους	  αντιστοιχεί,	  σύμφωνα	  με	  την	  συνταγματική	  επιταγή.	  
Θα	  ήταν	  πολύ	  ευχάριστο	  αν	  επιδεικνύαμε	  την	  ίδια	  σπουδή	  και	  για	  
πιθανές	  αδικίες	  εναντίον	  των	  αδύναμων.	  Για	  παράδειγμα	  πώς	  σας	  
φαίνεται	  ότι	  το	  χαράτσι	  αφορά	  ολόκληρη	  την	  αξία	  ενός	  σπιτιού	  ενώ	  ο	  
δανειολήπτης	  κατέχει	  ένα	  μόνο	  μικρό	  μέρος	  της;	  	  
	  

9. Σχεδιάζετε	  να	  εισπράξετε	  περισσότερους	  φόρους	  από	  τους	  «έχοντες».	  
Με	  ποιον	  τρόπο	  θα	  τους	  εντοπίσετε	  και	  πώς	  θα	  βρείτε	  την	  κρυμμένη	  
φορολογητέα	  ύλη	  σε	  offshore	  και	  φορολογικούς	  παραδείσους;	  
	  
Θα	  έρθουμε	  σε	  μια	  συμφωνία	  που	  θα	  συμφέρει	  όλα	  τα	  μέρη.	  Πιστέψτε	  με	  
είναι	  καλύτερα	  για	  όλους	  να	  συμφωνήσουμε	  παρά	  να	  πάμε	  σε	  μοντέλα	  
φορολογικού	  εντοπισμού	  τύπου	  ΗΠΑ	  ή	  Γερμανίας.	  Αλλά	  αν	  χρειαστεί	  θα	  
το	  κάνουμε.	  	  
	  

10. Είναι	  ορθολογικό	  να	  προτείνετε	  τμήμα	  του	  οικονομικού	  του	  
προγράμματος,	  χωρίς	  να	  παρουσιάσετε	  ολοκληρωμένο	  οικονομικό	  
πρόγραμμα;	  
	  
Μάλλον	  δε	  θα	  ήσαστε	  εδώ	  όταν	  παρουσιάσαμε	  πριν	  τις	  εκλογές	  το	  
ολοκληρωμένο	  οικονομικό	  μας	  πρόγραμμα.	  	  
	  

11. Στελέχη	  σας	  φέρονται	  δυσαρεστημένα	  γιατί	  ‘αδειάζετε’,	  λένε,	  το	  κίνημα	  
‘Δεν	  πληρώνω’.	  Μπορεί	  να	  υπάρξει	  φορολογική	  συνείδηση	  παράλληλα	  
με	  την	  καλλιέργεια	  του	  ‘Δεν	  πληρώνω’;	  
	  
Δεν	  είναι	  καθόλου	  αληθές	  αυτό	  που	  λέτε.	  Το	  κίνημα	  «δεν	  πληρώνω»	  
εντάσσεται	  στο	  γενικότερο	  «δε	  θα	  πληρώσει	  ο	  κόσμος	  της	  εργασίας	  την	  
κρίση,	  να	  πληρώσει	  το	  κεφάλαιο».	  Είμαι	  σίγουρος	  ότι	  το	  φορολογικό	  
πρόγραμμα	  που	  παρουσιάσαμε	  είναι	  προς	  αυτήν	  την	  κατεύθυνση.	  
	  

12. Μείωση	  του	  δημοσίου	  τομέα	  χρειάζεται	  κύριε	  Μηλιέ;	  
	  
Χρειάζεται	  σίγουρα	  μείωση	  των	  μηχανισμών	  καταστολής	  και	  χρειάζεται	  
μείωση	  της	  διαπλοκής	  του	  δημοσίου	  με	  εκδότες	  εφημερίδων,	  εργολάβους	  
και	  τραπεζίτες.	  Από	  την	  άλλη	  πλευρά,	  μείωση	  νοσοκομείων	  και	  σχολείων,	  
όχι	  δεν	  χρειάζεται.	  

	  
	  

13. Ο	  κ.Στουρνάρας,	  πάντως,	  και	  η	  ΝΔ	  σας	  επιτίθενται	  για	  το	  πρόγραμμά	  
σας.	  Τι	  απαντάτε;	  
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Τους	  συνιστώ	  να	  είναι	  ψύχραιμοι	  και	  όποτε	  βρουν	  κάτι	  διαφορετικό	  από	  
το	  μνημόνιο	  για	  πρόγραμμα	  τους,	  να	  μας	  ενημερώσουν	  έγκαιρα.	  Εμείς	  σε	  
μια	  τέτοια,	  δυστυχώς	  ελάχιστα	  πιθανή,	  περίπτωση	  θα	  ασκήσουμε	  
εποικοδομητική	  κριτική.	  


