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Θέμα : Μετάταξη υπηρεσιών τουρισμού σε ανώτερο συντελεστή Φ.Π.Α.

Σχετ: Έγγραφο ΗΑΤΤΑ: «Ανταγωνιστικότητα Ελληνικού Τουρισμού» Α.Π. 350/2010 13/07/10
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Επανερχόμαστε στο ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα της μελετώμενης μεταφοράς υπηρεσιών του
τουρισμού (καταλυμάτων – μεταφορών – εστίασης – αναψυχής κτλ) από την κατηγορία του 11%
σε αυτή του 23%.
Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει η αύξηση του Φ.Π.Α. από 9% σε 11% και από 19% σε 23%
έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στον Ελληνικό Τουρισμό και στις επιχειρήσεις
μας.
Τυχόν υιοθέτηση της μελετώμενης νέας ρύθμισης θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τον
Ελληνικό Τουρισμό του οποίου η ανταγωνιστικότητα έχει ήδη πληγεί σε μεγάλο βαθμό,
δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα προϊόντα αποτελούν τα συστατικά στοιχεία του Τουριστικού
πακέτου. Εξάλλου, ήδη τα συμβόλαια συνεργασίας με τους Tour Operators του εξωτερικού έχουν
υπογραφεί για την επόμενη χρονιά και, εκ των πραγμάτων, είναι αδύνατο να απορροφηθεί νέα
τεράστια αύξηση Φ.Π.Α.
Τα τελευταία δυο χρόνια και ιδιαίτερα την τρέχουσα τουριστική περίοδο οι τιμές που
αναγκαζόμαστε να δώσουμε στο εξωτερικό είναι εξαιρετικά συμπιεσμένες σε μία προσπάθεια να
συγκρατήσουμε, στο μέτρο του δυνατού, την τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας.
Απόδειξη της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στον Τουρισμό είναι η πραγματική μείωση των
εσόδων της χώρας μας για 2η χρονιά.
Η Ελληνική πολιτεία επιθυμεί να:
• ωθήσει τον Ελληνικό Τουρισμό σε αφανισμό?
• καταστρέψει της ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις?
• δυσφημίσει τον ελληνικό τουρισμό?
Γιατί πρέπει να καταδικαστεί ο πλέον προσοδοφόρος κλάδος της Ελληνικής Οικονομίας?
Γιατί πρέπει, τελικά, να χάσει η Ελληνική Οικονομία έσοδα από τη συρρίκνωση της τουριστικής
δραστηριότητας?
Απευθύνουμε έκκληση να αναθεωρήσετε τυχόν σχεδιασμό που θα επιβαρύνει τον Ελληνικό
Τουρισμό, τον τομέα που μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανόρθωση της χώρας μας και να
ενισχύσει την απασχόληση.
Τυχόν οπισθοδρόμηση θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα όχι μόνο για την τουριστική περίοδο
2011 άλλα και για επόμενες τουριστικές περιόδους.
Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.
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