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Τ
η µείωση του ΦΠΑ στα είδη διατρο-
φής και στις υπηρεσίες εστίασης από το 
13% στο 11% κοστολογούν στο οικονο-

µικό επιτελείο, ώστε να αποφασιστεί αν και µε 
ποια µορφή θα συµπεριληφθεί η σχετική διά-
ταξη στο νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που ετοι-
µάζεται η κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή 
την ερχόµενη άνοιξη, στο οποίο θα υπάρχει και 
η µείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Η µείω-
ση του µεσαίου συντελεστή ΦΠΑ αποτελεί µια 
από τις προεκλογικές δεσµεύσεις του πρωθυ-
πουργού, ο οποίος έχει προαναγγείλει τη δη-
µιουργία δύο συντελεστών, 11% και 22%, αλ-
λά ο ακριβής χρόνος εφαρµογής θα εξαρτηθεί 
από τη δηµοσιονοµική πορεία της χώρας -και 
δη των εσόδων το α’ τρίµηνο του νέου έτους- 
που θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη λήψη 

των οριστικών αποφάσεων. Με δεδοµένο ότι 
κάθε µονάδα µείωσης του ΦΠΑ κοστίζει στον 
Προϋπολογισµό περίπου 0,5% του ΑΕΠ, ήτοι 
950 εκατοµµύρια ευρώ, στο οικονοµικό επι-
τελείο εξετάζουν δύο σενάρια: 
f Η µείωση να γίνει σε δύο φάσεις, δη-
λαδή να υπάρξει µείωση κατά µία µονά-
δα, στο 12%, το β’ εξάµηνο του 2020 και 
επιπλέον µία µονάδα το 2021.
f Να µειωθεί ο ΦΠΑ κατά δύο µονάδες 
το 2020, καθώς θα υπάρχουν περισσότε-
ρα περιθώρια λόγω και της µείωσης των στό-
χων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα. Η µείω-
ση του ΦΠΑ θα προκαλέσει ικανοποιητική µεί-
ωση των τιµών στο καλάθι της νοικοκυράς και 
εκτιµάται ότι θα ενισχύσει σηµαντικά την ιδι-
ωτική κατανάλωση, που αποτελεί µια από τις 
βασικές παραµέτρους οι οποίες θα οδηγήσουν 
σε άνοδο της ανάπτυξης. 

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της Realnews, 
δεν αποκλείεται, εφόσον τα δηµοσιονοµικά 
το επιτρέπουν, να υπάρξει και ένα συνδυ-
αστικό πακέτο που θα περιλαµβάνει µεί-
ωση του µεσαίου συντελεστή ΦΠΑ και 
µια πρώτη µείωση του ΦΠΑ στο τουριστι-
κό πακέτο, που σήµερα βρίσκεται στο 24%.

Τα στελέχη του οικονοµικού επιτελείου είναι 
σε ανοιχτή γραµµή µε τους δανειστές για τις 
παρεµβάσεις που µπορούν να δώσουν ώθη-
ση στην οικονοµία, σε µια περίοδο, µάλιστα, 
που η οικονοµία στην Ευρώπη, αλλά και πα-
γκοσµίως, αναµένεται να κινηθεί πτωτικά συ-

Στο 11% 
ο ΦΠΑ
στα τρόφιµα

Το µέτρο εξετάζεται από 
το υπουργείο Οικονοµικών και 
αναµένεται να συµπεριληφθεί 
στις νέες φοροελαφρύνσεις 
του πρώτου τριµήνου του 
2020, µαζί µε τις µειώσεις 
στον ΕΝΦΙΑ και στην εισφορά 
αλληλεγγύης

γά είναι εξίσου υψηλό µε αυτό της Κύπρου και 
συγκεκριµένα στο 134% του µέσου όρου της 
Ε.Ε. Επίσης, σε υψηλή θέση βρίσκονται το ψω-
µί και τα δηµητριακά µε 114%, µε τα τρόφιµα 
και τα µη αλκοολούχα ποτά να ανέρχονται στο 
106%. Το χαµηλότερο επίπεδο έναντι του µέ-
σου όρου της Ε.Ε. έχουν το κρέας µε 91% και 
ο καπνός µε 80%.

Ο υψηλότερος
Στελέχη της φορολογικής διοίκησης επισηµαί-
νουν ότι ο ΦΠΑ στα τρόφιµα παραµένει υψη-
λός, ειδικά σε σύγκριση µε άλλες χώρες της Με-
σογείου, ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα σε 
ό,τι αφορά την τουριστική δραστηριότητα. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι, όσον αφορά το καλά-
θι των τροφίµων, πολλές χώρες υιοθετούν πο-
λύ χαµηλούς συντελεστές για κατηγορίες αγα-
θών, όπως για παράδειγµα η Γαλλία, που εφαρ-
µόζει ΦΠΑ 5,5% για νερό, αναψυκτικά και είδη 
διατροφής µε εξαίρεση είδη ζαχαροπλαστικής, 
µαργαρίνες και φυτικά λίπη και για το χαβιάρι.

Η Ισπανία εφαρµόζει ΦΠΑ 4% και 10% σε 
ψωµί, γάλα, τυρί, αυγά, φρούτα, λαχανικά, δη-
µητριακά, ελαφραίνοντας έτσι πολύ το καλά-
θι της νοικοκυράς.

Από την άλλη πλευρά, ο υψηλός συντελεστής 
ΦΠΑ 22%, που εφαρµόζεται στη χώρα µας για 
µια πλειάδα αγαθών και υπηρεσιών, όπως τα 
Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα τηλεφωνικά τέλη, τα καύσι-
µα, τα τσιγάρα, τα αλκοολούχα ποτά, η ένδυ-
ση, είναι ο 4ος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση 
του πίνακα των κρατών-µελών της Ενωσης µε 
τους µεγαλύτερους συντελεστές ΦΠΑ.

Aποκαλυπτικά, άλλωστε, είναι τα στοιχεία 
του ΟΟΣΑ, τα οποία δείχνουν η Ελλάδα έχει 
το υψηλότερο επίπεδο έµµεσων φόρων ως πο-
σοστό του ΑΕΠ στο σύνολο της ευρωζώνης. Σε 
σχέση µε τους φόρους σε αγαθά και υπηρεσί-
ες (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, δασµοί), 
η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδο 

ευρωζώνης µε 15,8%, ενώ ακολουθούν 
η Εσθονία (14,9%) και η Σλοβενία 

(14,6%).
Στις τελευταίες θέσεις 
της κατάταξης βρί-
σκονται η Ιρλανδία 
(7,5%) και το Λου-
ξεµβούργο (9,1%). Ο 

µέσος όρος στην ευρω-
ζώνη είναι 11,9%. Σε επίπε-

δο ευρωζώνης, η Ελλάδα και 
η Φινλανδία έχουν τον υψηλό-

τερο βασικό συντελεστή (24%), 
ενώ πιο ψηλά κινούνται οι Σουη-

δία, Κροατία, ∆ανία και Ουγγαρία.

γκριτικά µε τα προηγούµενα χρόνια. Παρεµβάσεις που µειώ-
νουν τη φορολογία και ενισχύουν την κατανάλωση αντιµετωπί-
ζονται θετικά από τους εταίρους. Ωστόσο, µε το θέµα του ΦΠΑ 
είναι λίγο διστακτικοί, καθώς θεωρούν ότι πρόκειται για σίγου-
ρα έσοδα για το κράτος. 

Πάντως, είναι ειληµµένη απόφαση της κυβέρνησης από το 
2020 και µετά το 80% του δηµοσιονοµικού χώρου που δηµι-
ουργείται να κατευθύνεται σε µειώσεις φόρων και όχι σε παρο-
χές τύπου 13ης σύνταξης ή κοινωνικού µερίσµατος.

 
Τι αφορά
Η εκ νέου µείωση του συντελεστή ΦΠΑ αφορά τα εξής κατανα-
λωτικά αγαθά: Ψωµί, γάλα, καφέ, κακάο, τσάι, χαµοµήλι, ζάχα-
ρη, αλάτι, ξίδι, µπαχαρικά, αλλαντικά, µαρµελάδες, σοκολάτες, 
γκοφρέτες, µπισκότα, παγωτά, κρουασάν, παξιµάδια, κονσέρ-
βες, σνακ, δηµητριακά, ηλιέλαια, σογιέλαια, καλαµποκέλαια, 
φυτικές λιπαρές ουσίες.

Επίσης, στην εστίαση η µείωση του ΦΠΑ θα αφορά τα ακό-
λουθα: οβελιστήρια, πιτσαρίες, αρτοποιεία, εστιατόρια, ταβέρ-
νες, µεζεδοπωλεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, σνακ-µπαρ, 
φαστ φουντ, κυλικεία - καντίνες κ.ά.

Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είναι ακριβό-
τερη από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο στα τρόφιµα, κατά 5,7%.

Στην πράξη, αυτό σηµαίνει πως στις αγορές ψωµιού, τυριού, 
γάλακτος, κρεάτων, ψαριών, φρούτων και δηµητριακών το κα-
λάθι της Ελληνίδας νοικοκυράς είναι πιο ακριβό από το αντίστοι-
χο στη Γερµανία, στην Ολλανδία, στην Ισπανία και στο Ηνω-
µένο Βασίλειο.

Στην Ελλάδα το επίπεδο τιµών στο γάλα, στο τυρί και στα αυ-
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