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ξει στην προκαταβολή φόρου για κάθε επιχείρηση. Η µείω-
ση δεν θα είναι οριζόντια, λόγω του υψηλού δηµοσιονοµι-
κού κόστους, αλλά θα αφορά τις επιχειρήσεις που θα είναι 
σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν υποστεί καίριο οικονοµικό 
πλήγµα από την πανδηµία του κορωνοϊού. Η µείωση θα εί-
ναι αναλογική των απωλειών που κατέγραψε το συγκεκριµέ-
νο τετράµηνο το κάθε νοµικό πρόσωπο και θα εφαρµοστεί 
στον φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος επαγγελ-
µατίες και επιχειρήσεις.

Με δεδοµένο ότι δόθηκε παράταση στην υποβολή των φο-
ρολογικών δηλώσεων, οι οριστικές αποφάσεις αναµένεται να 
ληφθούν στις αρχές Αυγούστου, οπότε το υπουργείο Οικονο-
µικών θα έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 
Το πιο πιθανό ενδεχόµενο αυτή τη στιγµή είναι η εκκαθάρι-
ση των δηλώσεων να γίνει κανονικά και να ακολουθήσει µια 
δεύτερη εκκαθάριση, όπου θα πιστωθεί το ποσό στον λογα-
ριασµό της επιχείρησης ή θα συµψηφιστεί η έκπτωση στην 
προκαταβολή φόρου µε άλλες φορολογικές υποχρεώ-
σεις. Κάτι αντίστοιχο συνέβη µε την εκκαθάριση των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προ-
σώπων για το φορολογικό έτος 2018, µε τη µεί-
ωση της προκαταβολής φόρου από το 100% να 
πηγαίνει στο 95%. 

Οι κερδοφόρες εταιρείες φορολογούνται µε 
συντελεστή 24% των κερδών, τα οποία θα απο-
τυπωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις 
και θα αφορούν τη χρήση του 2019 (δηλαδή το 
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M
ε τρεις κινήσεις σχεδιάζει η κυβέρνη-
ση να µειώσει την προκαταβολή φό-
ρου των επιχειρήσεων, προκειµένου, 

σε πρώτη φάση, να στηρίξει τη ρευστότητα της 
αγοράς, ανακουφίζοντας τις επιχειρήσεις από 
τις παρενέργειες του κορωνοϊού, και σε δεύ-
τερο χρόνο να ενισχύσει την παραγωγικότη-
τα και να ελαφρύνει µε µόνιµου χαρακτήρα 
φοροελαφρύνσεις τα φορολογικά βάρη τους. 

Η πρώτη κίνηση θα γίνει τους επόµενους 
µήνες, µε τη µείωση της προκαταβολής φό-
ρου για το 2020 που θα αφορά τις επιχειρή-
σεις που επλήγησαν από την πανδηµία και κα-
τέγραψαν µεγάλες απώλειες στον κύκλο εργα-
σιών τους, δηλαδή την πλειονότητα των επιχει-
ρήσεων. Η µείωση, σύµφωνα µε την εισήγη-
ση που έχει υποβληθεί από το Γενικό Λογιστή-
ριο του Κράτους, δεν θα είναι οριζόντια, λόγω 
υψηλού δηµοσιονοµικού κόστους και, βάσει συ-

γού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκού-
ρα προς την Κοµισιόν, που προ-

έβλεπε µειωµένη προκαταβολή 
του φόρου του 2021 κατά 30% 
για όσες επιχειρήσεις προχωρή-
σουν σε επενδύσεις. Η υλοποί-
ηση της πρότασης προϋπο-
θέτει την έγκριση των δανει-
στών για την αξιοποίηση των 

επιστροφών των κερδών των 
ευρωπαϊκών κεντρικών τραπε-

ζών από ελληνικά οµόλογα (SMPs 
και ΑNFAs) για επενδυτικούς σκο-

πούς. Οι σχετικές συζητήσεις εί-
χαν διακοπεί, καθώς η παν-

δηµία του κορωνοϊ-
ού έφερε τις 

ντελεστών, θα ξεκινά από το 30% και θα φτάνει 
έως το 50%, ανάλογα µε τη συρρίκνωση που 
κατεγράφη στον τζίρο της κάθε επιχείρησης.

Για το 2021, σχεδιάζεται νέα οριζόντια µεί-
ωση κατά 30% στην προκαταβολή φόρου σε 
όσες επιχειρήσεις, από αυτές που επλήγησαν, 
προχωρήσουν σε επενδύσεις, µέσω της αλλαγής 
χρήσης των κερδών από τα ελληνικά οµόλογα. 

Ανεξάρτητα από τις δύο παρεµβάσεις που 
έχουν έκτακτο χαρακτήρα, στον κυβερνητι-
κό σχεδιασµό, σύµφωνα µε πληροφορίες της 
Realnews, περιλαµβάνεται µια νέα µείωση της 
προκαταβολής φόρου για το σύνολο των επι-
χειρήσεων που θα έχει µόνιµο χαρακτήρα. Ο 
χρόνος εφαρµογής της δεν έχει αποφασιστεί 
ακόµα, καθώς συνδέεται άµεσα µε τη δηµοσιο-
νοµική κατάσταση της χώρας, αλλά τοποθετεί-
ται το αργότερο έως το 2022. Οι ασκήσεις που 
θα «τρέξουν» το επόµενο διάστηµα θα προβλέ-
πουν οριζόντια µείωση από 5% έως 10%, µε 
στόχο να επικρατήσει το σενάριο του 10%, αλ-
λά είναι ανοιχτό το ενδεχόµενο η µόνιµη µείω-
ση να είναι ακόµα µεγαλύτερη.

Αµεσα 
Τα στοιχεία του τζίρου το τετράµηνο Μαρτί-
ου-Ιουνίου 2020, σε συνδυασµό µε τα στοι-
χεία που θα περιλαµβάνονται στις φορολογι-
κές δηλώσεις των επιχειρήσεων, θα καθορίσουν 
το τελικό ποσοστό της µείωσης που θα υπάρ-

100% του φόρου, ο οποίος υπολογίζεται από φέτος µε συ-
ντελεστή 24%). Με δεδοµένες τις συνέπειες της πανδηµίας, 
το οικονοµικό επιτελείο δεν θα µπορούσε σε καµία περίπτω-
ση να ζητήσει προκαταβολή φόρου µε συντελεστή 100% επί 
των κερδών του 2019, τα οποία είναι βέβαιο ότι δεν θα πα-
ραχθούν και φέτος, ενώ θα ήταν ένα δυσβάσταχτο βάρος 
για τις κερδοφόρες επιχειρήσεις της χώρας. Το αποτέλεσµα, 
όπως λένε παράγοντες του Γενικού Λογιστηρίου, θα ήταν να 
αυξηθούν οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο, 
αλλά και οι φορολογικές οφειλές. Από την άλλη πλευρά, τα 
έσοδα από την προκαταβολή φόρου ανέρχονται σε 2,4 δισ. 
ευρώ και αποτελούν µια σταθερή πηγή εσόδων για τον κρα-
τικό Προϋπολογισµό. Η οριζόντια µείωση κατά 50% εκτιµά-
ται ότι θα οδηγούσε σε απώλειες για το ∆ηµόσιο µεταξύ 800 
εκατ. ευρώ και 1 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις αρχι-
κές εκτιµήσεις, η µείωση έως 30% στις πληγείσες επιχειρήσεις 
περιορίζει τις απώλειες στα επίπεδα των 400-500 εκατ. ευρώ.

Τα δύο επόµενα στάδια
Ταυτόχρονα, επανενεργοποιείται η πρόταση του υπουρ-
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ευρωπαϊκές οικονοµίες αντιµέτωπες µε έκτα-
κτες συνθήκες, αλλά πλέον έχουν επανεκκινή-
σει. Στόχος του οικονοµικού επιτελείου είναι 
να υπάρξει µια συµφωνία µέχρι τον Οκτώ-
βριο, παράλληλα µε τις συζητήσεις για την 
αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πακέτου στήρι-
ξης της οικονοµίας.

Σε ό,τι αφορά τη µόνιµη µείωση της προκα-
ταβολής φόρου, την οριστική απόφαση θα τη 
λάβει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε σχετική 
εξαγγελία κατά τη διάρκεια της ∆ιεθνούς Εκθε-
σης Θεσσαλονίκης. Υπενθυµίζεται ότι η προκα-
ταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις υπολογίζε-
ται στο 100% µετά την υπογραφή του τρίτου 
µνηµονίου, προκαλώντας ασφυξία στην αγο-
ρά. Αυξήθηκε σταδιακά από το 2015 στο 75% 
για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και έφτασε 
στο 100% το 2016, ενώ για τις επιχειρήσεις αυ-
ξήθηκε αµέσως από το 80% στο 100%. 

Φέτος θα είναι από 30% 
έως 50% κλιµακωτά, 
ανάλογα µε τη µείωση 
του τζίρου, το 2021 
θα διαµορφωθεί στο 30% 
για όσες επιχειρήσεις 
επενδύσουν, ενώ ετοιµάζεται 
µόνιµη ελάφρυνση 
τουλάχιστον 10%, 
ενδεχοµένως από το 2021


