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Σ
υναλλαγές µε χρεωστικές και πιστωτικές 
κάρτες αλλά και µέσω e-banking θα εί-
ναι υποχρεωµένοι να πραγµατοποιούν 

από το 2020 και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, 
σε µια προσπάθεια να µπει φρένο στη φορο-
διαφυγή που παρατηρείται στη συγκεκριµέ-
νη κατηγορία επαγγελµατιών. Σύµφωνα µε 
ασφαλείς πληροφορίες της Realnews, το οι-
κονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης θα υπο-
χρεώσει περίπου 400.000 ελεύθερους επαγ-
γελµατίες να δαπανούν το 30% των ετήσιων 
εισοδηµάτων τους χρησιµοποιώντας πλαστι-
κό χρήµα και η σχετική διάταξη αναµένεται 
να συµπεριληφθεί στο φορολογικό νοµοσχέ-
διο, το οποίο εντός του Νοεµβρίου θα πάρει 
τον δρόµο για τη Βουλή. Η κυβέρνηση θέλει 
µε αυτόν τον τρόπο να περιορίσει αισθητά τη 
φοροδιαφυγή σε επαγγελµατικούς κλάδους 
στους οποίους παρατηρείται υψηλή φορολο-
γική παραβατικότητα. 

Μάλιστα, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα πρέ-
πει να πραγµατοποιούν δαπάνες µε πλαστικό 
χρήµα, χωρίς όµως να «χτίζουν» αφορολόγη-
το, όπως συµβαίνει σε µισθωτούς, συνταξιού-
χους και αγρότες. Ουσιαστικά, όσοι δεν συ-
γκεντρώνουν τις απαραίτητες δαπάνες δεν θα 
έχουν κανένα όφελος από τη µείωση των φο-
ρολογικών συντελεστών από το 22% στο 9% 
για τα εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ. Κύκλοι 
του υπουργείου Οικονοµικών τονίζουν στην 
«R» ότι το µέτρο των υποχρεωτικών συναλλα-
γών σε ποσοστό 30% των ετήσιων εισοδηµά-
των που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες έρ-
χεται ως αντιστάθµισµα στη µείωση των φο-
ρολογικών συντελεστών. ∆ηλαδή, από τη µια 
µειώνονται αισθητά οι φόροι που θα πληρώ-
νουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, από την άλ-
λη και εκείνοι µε τη σειρά τους θα πρέπει να 
δαπανούν µέρος των εσόδων τους χρησιµο-
ποιώντας χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες. «Με 
αυτόν τον τρόπο και θα περιοριστεί η φορο-
διαφυγή, αλλά και θα ενισχυθούν τα κρατικά 
έσοδα από την αύξηση του καταβαλλόµενου 
ΦΠΑ», επισηµαίνουν κύκλοι του υπουργείου 
Οικονοµικών. 

Και «πέναλτι» 
Εφόσον οι ελεύθεροι επαγγελµατίες κληθούν 
να πραγµατοποιούν το 30% του εισοδήµατός 
τους µε πλαστικό χρήµα, θα έρθουν κι εκείνοι 
αντιµέτωποι µε το «πέναλτι» φορολόγησης 
κατά 22% του µέρους του εισοδήµατος που 
δεν καλύπτεται από συναλλαγές µε πλαστικό 
χρήµα. Μάλιστα, υπάρχουν σκέψεις η «ποι-
νή» να είναι ακόµη µεγαλύτερη και να φτά-
νει και το 25%. Από την πλευρά τους, οι φο-
ροτεχνικοί αναφέρουν ότι, εφόσον µειώθηκε 
στο 9% ο πρώτος φορολογικός συντελεστής 
για εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ, µε το 
ίδιο ποσοστό θα πρέπει να επιβάλλεται 
και η ποινή για όσους δεν κάνουν τις 
απαιτούµενες αγορές µε χρεωστικές, 
πιστωτικές κάρτες ή µέσω e-banking. 
Ωστόσο, στο υπουργείο Οικονοµικών 
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θέλουν η ποινή να είναι αυστηρότερη, προκειµένου να πε-
ριοριστεί η φοροδιαφυγή. Ετσι, για παράδειγµα, εάν το ει-
σόδηµα ενός ελεύθερου επαγγελµατία είναι 20.000 ευρώ, 
θα πρέπει να πραγµατοποιήσει δαπάνες µε πλαστικό χρήµα 
ύψους 6.000 ευρώ. Εάν οι e-αποδείξεις που συγκεντρώσει 
είναι 3.000 ευρώ, θα πληρώσει έξτρα φόρο 660 ευρώ για το 
ποσό των 3.000 ευρώ που δεν καλύπτεται από συναλλαγές 
µε πλαστικό χρήµα. 

δουν όταν θα εκκαθαριστούν οι φορολογι-
κές δηλώσεις που θα υποβάλουν το 2021. 

Τι δηλώνουν 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, από τους περί-
που 400.000 πολίτες που ασκούν επιχειρη-
µατική δραστηριότητα, οι 108.000 δηλώ-
νουν ετήσια εισοδήµατα που δεν ξεπερ-
νούν τα 1.000 ευρώ. ∆ηλαδή ένας στους 
τέσσερις ελεύθερους επαγγελµατίες δη-
λώνει εισοδήµατα που δεν ξεπερνούν τα 
83 ευρώ τον µήνα, ενώ έως 10.000 ευ-
ρώ δηλώνουν περίπου 300.000, δηλαδή 
τρεις στους τέσσερις επαγγελµατίες. Μόλις 
8.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες δηλώνουν 
στην εφορία εισοδήµατα που ξεπερνούν 
τα 50.000 ευρώ. Οι αριθµοί αυτοί έχουν 
οδηγήσει τα στελέχη του υπουργείου Οι-
κονοµικών στο συµπέρασµα ότι ένας πο-
λύς µεγάλος αριθµός ελεύθερων επαγγελ-
µατιών δεν δηλώνει στην εφορία τα πραγ-

µατικά του εισοδήµατα. Από την πλευρά τους, 
οι επαγγελµατίες επισηµαίνουν ότι οι υψηλοί 
φόροι τούς οδηγούν στη φοροαποφυγή, µε 
αποτέλεσµα ωστόσο ο φορολογικός λογαρια-
σµός να πηγαίνει σε µισθωτούς και συνταξι-
ούχους, οι οποίοι το 2018 δήλωσαν συνολικά 
εισοδήµατα 60 δισ. ευρώ, όταν αντίστοιχα τα 
συνολικά εισοδήµατα των ελεύθερων επαγγελ-
µατιών που δηλώθηκαν στην εφορία έφτασαν 
τα 3,4 δισ. ευρώ. 

Το µέτρο 
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες φορολογούνται από το πρώτο 
ευρώ, µετά την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου 5.000 
ευρώ που είχαν έως το 2014. Μάλιστα, από το 2014 καταρ-

γήθηκαν αρκετές δαπάνες που εξέπιπταν από τη φορολο-
γία, όπως τα ενοίκια, το στεγαστικό δάνειο, οι ιατρι-

κές δαπάνες κ.λπ., ενώ διατηρήθηκαν η προκατα-
βολή φόρου, το τέλος επιτηδεύµατος και η εισφο-
ρά αλληλεγγύης. Με την επικείµενη -από την 1η Ια-
νουαρίου 2020- µείωση του αρχικού συντελεστή 

από το 22% στο 9% για εισοδήµατα έως 10.000 
ευρώ, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα πληρώ-
σουν λιγότερους φόρους έως και 1.300 ευρώ. 
Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι πρόκειται για τα εισο-
δήµατα που θα αποκτήσουν το 2020, κάτι που 
σηµαίνει ότι το όφελος στην τσέπη τους θα το 
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