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oikonomia Στόχος η επιβίωση
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ωση της προκαταβολής φόρου, ώστε να αντε-
πεξέλθουν οι επιχειρήσεις στις αυξημένες υπο-
χρεώσεις τους, να περιοριστούν οι επιπτώσεις 
της πανδημίας στη βιωσιμότητά τους και να 
αποφευχθούν τα λουκέτα. Ταυτόχρονα, σταθ-
μίζονται τα περιθώρια για ελαφρύνσεις στην 
καταβολή του ΕΝΦΙΑ.
f Στοχευμένα κλαδικά σχέδια για τη στήριξη 
της ακτοπλοΐας, των αερομεταφορών και κυ-
ρίως του τουρισμού, καθώς αποτελεί τον το-
μέα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ.

Στόχος είναι οι μειώσεις στη φορολογία που 
σχετίζονται με το τουριστικό πακέτο να εφαρ-
μοστούν το αργότερο έως τις αρχές Ιουλίου, με 
την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η σύμφω-
νη γνώμη των δανειστών. Ενα πρόσθετο σενά-
ριο, που είναι υπό εξέταση, προβλέπει οι μειώ-
σεις στον ΦΠΑ του τουρισμού να ξεκινήσουν 
από την 1η Ιουνίου 2020 και να έχουν προσω-
ρινό χαρακτήρα, ήτοι να διαρκέσουν έως ότου 
ανακτηθεί το χαμένο έδαφος λόγω κορωνοϊού.

Αντίθετα, οι παρεμβάσεις για τη φορολογι-
κή ελάφρυνση των επιχειρήσεων θα αποφασι-

Ε
να ευρύ σχέδιο επτά παρεμβάσεων για 
την ουσιαστική επανεκκίνηση της οικο-
νομίας, την επόμενη ημέρα μετά την 

ολοκλήρωση του lockdown, επεξεργάζεται το 
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με στό-
χο την ταχύτερη επάνοδο της χώρας σε ανα-
πτυξιακή πορεία. Στο επίκεντρο των κυβερνη-
τικών μέτρων βρίσκεται η στήριξη των επιχει-
ρήσεων, ώστε η επιστροφή τους στην κανονι-
κότητα να συνοδευτεί από την άμεση ανάκαμ-
ψή τους και τη διατήρηση των θέσεων εργα-
σίας. Οι άξονες του σχεδίου, σύμφωνα με τις 
εισηγήσεις που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, 
κινούνται προς δύο κατευθύνσεις:
f Παροχή φοροελαφρύνσεων προς τον επι-
χειρηματικό κόσμο και τους φορολογούμενους 
με μείωση ΦΠΑ στις υπηρεσίες τουρισμού και 
της διαμονής με πρωινό, αναστολή τέλους δι-
αμονής, μείωση του εταιρικού φόρου και μεί-
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Της ΣίΣΣυΣ Σταυροπίερρακου Ποια δέσμη μέτρων, 
με αιχμή τη μείωση 

της φορολογίας 
επιχειρήσεων και 
φορολογουμένων, 

εξετάζει η ηγεσία του 
οικονομικού επιτελείου 
με στόχο την ουσιαστική 

επανεκκίνηση

«εμβόλια» 
για την οικονομία7

στούν σε δεύτερο χρόνο, στις αρχές του φθινο-
πώρου, και αφού το οικονομικό επιτελείο έχει 
πλήρη εικόνα για τη διαμόρφωση των εσό-
δων αλλά και των επιπτώσεων της πανδημίας 
στις επιχειρήσεις. 

Με δεδομένο ότι οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, 
Αύγουστος και Σεπτέμβριος έχουν τη μεγαλύ-
τερη συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, από την 
πορεία τους θα εξαρτηθεί ποιες από τις φορο-
λεαφρύνσεις που είναι στο τραπέζι θα υλοποι-
ηθούν, καθώς σε αυτή τη φάση της οικονομίας 
δεν προκρίνεται η προώθηση όλων των φορο-
ελαφρύνσεων, όπως η μείωση της εισφοράς 
αλληλεγγύης και η μείωση ή κατάργηση του 
τέλους επιτηδεύματος. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στη Realnews 
κορυφαίο στέλεχος του οικονομικού επιτελεί-
ου, «οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά δυσχερείς. 
Αρκετοί παράγοντες επηρεάζουν τη στρατη-
γική μας, όπως το αν θα υπάρξουν αναζωπυ-
ρώσεις της πανδημίας και το πόσο τουρισμό 
θα έχουμε το καλοκαίρι. Είναι πρόωρο να λά-
βουμε τώρα, άμεσα, τις τελικές αποφάσεις».


