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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Οικονομικών & Υπουργό Εξωτερικών
Θέμα: Μείωση ΦΠΑ στα νησιά του Ιονίου Πελάγους

Δεδομένης της κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας και των ολοένα και
περισσότερων αναθεωρήσεων των προβλέψεων των μακροοικονομικών μεγεθών επί τα
χείρω, προκύπτει η ανάγκη λήψης μέτρων οικονομικής πολιτικής που και θα ανακουφίσουν
τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, θα ενισχύσουν τις τοπικές οικονομίες και θα αποτρέψουν
τις επιχειρήσεις από τη μετακύλιση κόστους στους καταναλωτές.
Βάσει πρόσφατου ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας
και Διαποντίων Νήσων ζητείται ορθώς η θέσπιση μείωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(ΦΠΑ) στα νησιά του Ιονίου Πελάγους. Το δίκαιο αυτό αίτημα εδράζεται τόσο στη
συνταγματική πρόβλεψη περί νησιωτικότητας, από την οποία αδίκως εξαιρείται εν
προκειμένω το Ιόνιο, καθώς ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ δεν παρουσιάζεται μόνο στα νησιά
του Αιγαίου. Παράλληλα, ο ΦΠΑ αποτελεί έναν έμμεσο φόρο και η ενδεχόμενη μείωση του
θα συμβάλλει στην φορολογική δικαιοσύνη και την ανακούφιση των ασθενέστερων
οικονομικά στρωμάτων που βάλλονται από την αντίστροφη προοδευτικότητα των έμμεσων
φόρων, οι οποίοι είναι ίδιοι για όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως του εισοδήματός τους.
Είναι άλλωστε, κοινός τόπος και μαρτυρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σε εκθέσεις
του ΟΟΣΑ ότι οι έμμεσοι φόροι στη χώρα μας είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο των χωρών
μελών του οργανισμού. Τέλος, δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι η κοινωνική και
οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έπληξαν και τα νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας
μας, τα οποία δεν αποτελούν εξαίρεση λόγω της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας, η

οποία μειώθηκε επίσης κατά την πανδημική κρίση. Η πρωτοβουλία μείωσης του ΦΠΑ στα
νησιά του Ιονίου αποτελεί επιβεβλημένη κίνηση που πρέπει να συζητηθεί τόσο σε εθνικό
όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, κάτι που εντόνως και διαρκώς το ΜεΡΑ 25 έχει υποδείξει με
όλους τους τρόπους καταθέτοντας μάλιστα κατά καιρούς και σχετικές τροπολογίες.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί :
- Αν αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της θέσπισης μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Ιονίου.
- Αν προτίθενται να δράσουν στην ανωτέρω κατεύθυνση με τη λήψη σχετικής νομοθετικής
πρωτοβουλίας.

Η ερωτώσα βουλεύτρια

Μαρία Απατζίδη

