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 ΤΡΕΙΣ παρεµβάσεις στην κατεύθυνση της µείωσης 
της φορολογίας και της ελάφρυνσης του µη µισθολο-
γικού κόστους των επιχειρήσεων φαίνεται να έχουν 
«κλειδώσει» αυτή τη στιγµή, προκειµένου να ανακοι-
νωθούν από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτά-
κη, στη Θεσσαλονίκη ώστε να αρχίσουν να «τρέχουν» 
από το 2021. Πρόκειται για τη µείωση των ασφαλι-
στικών εισφορών για εργοδότες και εργαζόµενους, 
καθώς και για τη µείωση της εισφοράς αλληλεγγύης 
και του τέλους επιτηδεύµατος.

Συγκεκριµένα:

1 Η  µείωση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα φυ-
σικά πρόσωπα θα εκκινήσει από τον Ιανουάριο 

του 2021. Το βασικό σενάριο που βρίσκεται στο τρα-
πέζι του υπουργείου Οικονοµικών είναι η µείωση αυ-
τή να ανέλθει στο 30%. Ωστόσο, υψηλόβαθµα στε-
λέχη δεν αποκλείουν και την πλήρη κατάργησή της 
για εισοδήµατα έως 20.000 ευρώ, ώστε να υπάρξει 
µια µικρή ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Σηµειώνε-
ται ότι η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται µε βάση 
το συνολικό εισόδηµα των φυσικών προσώπων από 
κάθε πηγή και µε συντελεστές που κυµαίνονται από 
2,2% έως 10%. Θα έπρεπε να εί-
χε καταργηθεί στα τέλη του 
2014, αλλά παρέµεινε δι-
ότι αποτελεί µια ισχυ-
ρή ένεση για τον κρα-
τικό Προϋπολογισµό. 
Συνολικά, τα φυσικά 
πρόσωπα καταβάλ-
λουν περί το 1,2 δισ. 

ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο τα προηγούµενα χρό-
νια ξεπερνούσε το 1,5 δισ. ευρώ.

Με τη µείωση της εισφοράς κατά 30%, ένας µισθω-
τός µε ετήσιο εισόδηµα 13.000 ευρώ θα έχει όφελος 
6,6 ευρώ, µε 15.000 ευρώ 19 ευρώ µε 20.000 ευρώ 
θα έχει όφελος 52 ευρώ ετησίως, µε 25.000 ευρώ το 
όφελος ανέρχεται σε 127 ευρώ, ενώ σε ένα µισθωτό 
µε εισόδηµα 30.000 ευρώ το όφελος αναµένεται να 
ανέλθει σε 201 ευρώ. Για εισόδηµα 40.000 ευρώ το 
όφελος φτάνει τα 397 ευρώ και για εισόδηµα 50.000 
ευρώ τα 622 ευρώ ετησίως.

2 Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατέχει 
κεντρική θέση στην κυβερνητική ατζέντα, µιας και 

περιορίζει το µη µισθολογικό κόστος για τις επιχειρή-
σεις. Αρχικά σχεδιαζόταν µια νέα περικοπή εντός του 
2020, πέρα από τη µείωση που έγινε  τον περασµένο 
Ιούνιο κατά 0,9 ποσοστιαίες µονάδες και υπήρξε ελά-
φρυνση του µη µισθολογικού κόστους κατά 2,21%. Οι 
συνέπειες του κορωνοϊού, όµως, κατέστησαν απαγο-
ρευτική µια ανάλογη παρέµβαση αυτή τη στιγµή. Για 
το 2021 προγραµµατίζεται η µείωση των εισφορών 
έως 2 ποσοστιαίες µονάδες. Εάν υπάρξει διπλή µείω-
ση των εισφορών αντί της µίας µονάδας που είχε αρ-
χικά υπολογιστεί, και συγκεκριµένα οι εισφορές µει-
ωθούν κατά δύο µονάδες, το κόστος εκτιµάται ότι θα 
φτάνει τα 800 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο πριν ξεσπάσει η COVID-19, το οποίο είχε 
έτοιµο η κυβέρνηση, προέβλεπε η σωρευτική µείωση 
των εισφορών το 2021 να είναι της τάξης της 1,99 πο-
σοστιαίας µονάδας (1,01 για τους εργοδότες και 0,98 
για τους εργαζοµένους). Σωρευτικά το κόστος εκτιµά-
ται σε 565 εκατ. ευρώ, ήτοι 0,27% του ΑΕΠ. Το 2022, 
η µείωση θα ήταν 3,60 ποσοστιαίες µονάδες σωρευ-
τικά (1,57 για τους εργοδότες και 2,03 για τους εργα-

ζοµένους) µε κόστος 978 εκατ. ευρώ ή 0,46% του 
ΑΕΠ, ενώ το 2023 η σωρευτική µείωση θα 
ολοκληρωνόταν στις 5 µονάδες (2,38 για 
τους εργοδότες και 2,62 για τους εργα-
ζοµένους), µε σωρευτικό κόστος 1,352 
δισ. ευρώ (0,61% του ΑΕΠ).

Σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς, η 
µείωση των εισφορών θα αυξήσει τη 
ρευστότητα των επιχειρήσεων και το 
διαθέσιµο εισόδηµα των µισθω-
τών, ενώ θα επανεπενδυθεί το δι-
αθέσιµο εισόδηµα  προς όφελος 
της οικονοµίας.

3 Εναρξη της µείωσης του 
τέλους επιτηδεύµατος κα-

τά 30% και κατάργησή του 
έως το τέλος του 2023. Αυτό 
σηµαίνει ότι, από 650 ευρώ 
σήµερα, το τέλος επιτηδεύ-
µατος θα µειωθεί το 2021 
στα 455 ευρώ για τους 
ελεύθερους επαγγελµα-
τίες και στα 700 ευρώ για 
τις επιχειρήσεις. Υπενθυ-

µίζεται ότι το τέλος επι-
τηδεύµατος θεσπίστη-
κε το 2011 µαζί µε την 

έκτακτη εισφορά. Λόγω 
αδυναµίας περιορισµού 

της φοροδιαφυγής, η κυ-
βέρνηση επέβαλε οριζόντιο τέλος 
σε επιτηδευµατίες και σε ασκούντες 
ελεύθερο επάγγελµα.

νηση, νησιωτικές και παραλιακές ηπειρωτικές, 
ανεξαρτήτως της τρέχουσας κατάστασης. Πρό-
κειται κυρίως για φορολογούµενους που διαθέ-
τουν ακίνητα µεγάλης αξίας τα οποία βρίσκονται 
σήµερα στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Κέρ-
κυρα, αλλά και σε ακριβές περιοχές, ακόµα και 
στην Αττική, και είναι σχεδόν αφορολόγητοι ή 
πληρώνουν ΕΝΦΙΑ όσο ακριβώς πληρώνει και 
ένας φορολογούµενος που έχει στην κυριότητά  
του ένα διαµέρισµα στην Καλλιθέα.

Η κυβέρνηση µε τη µείωση του φόρου κατά 
8%-10% θα επιδιώξει να  περιορίσει τις φορολο-
γικές επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από την 
αύξηση στις αντικειµενικές αξίες των ακινήτων 
σε πολλές περιοχές της χώρας, όπου η ψαλίδα 
µεταξύ των τιµών που εφαρµόζει η εφορία και 
των εµπορικών παραµένει µεγάλη, ακόµα και 
µετά την αναπροσαρµογή του Ιουνίου του 2018. 

Η ΑΑ∆Ε θα εισπράττει 
Ο µηχανισµός είσπραξης του ΕΝΦΙΑ θα παρα-
µείνει υπό τον έλεγχο της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Εσόδων - ο φόρος δηλαδή θα  εξα-
κολουθεί να εισπράττεται από το κράτος. Επί της 
ουσίας, αυτό που θα αλλάξει είναι ότι η πίστω-
ση του φόρου που θα καταβάλλουν οι πολίτες 
θα περνά αυτόµατα στους οικείους δήµους, ενώ 
ένα µέρος του θα παρακρατείται, µέσω του µη-
χανισµού είσπραξης, για τους δήµους µε λιγό-
τερα ακίνητα και µε µικρότερες αντικειµενικές, 
ώστε να µη χάνει κανείς αυτά που δικαιούται. 
Με την πρόταση αυτή, όπως αναφέρουν στε-
λέχη του υπουργείου Οικονοµικών, διασφαλί-
ζεται η οικονοµική αυτοτέλεια των δήµων, ενώ 
αποτελεί µια µεταρρύθµιση που αλλάζει ριζικά 
τον τρόπο λειτουργίας των Οργανισµών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης  στη χώρα µας. Η βασική δι-
αφορά της είσπραξης του ΕΝΦΙΑ από τους δή-
µους σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση µέσω των 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων είναι ότι, εφόσον 
εισπράττουν τον ΕΝΦΙΑ, οι δήµοι θα µπορούν 
να διαχειρίζονται µια σταθερή χρηµατοδότηση, 
χωρίς να εξαρτώνται από την κεντρική διοίκη-
ση, µε αποτέλεσµα να µπορούν να κάνουν κα-
λύτερο προγραµµατισµό για τα έργα που θέ-
λουν να εκπονήσουν. Παράλληλα, όπως υπο-
γραµµίζεται, η είσπραξη του ΕΝΦΙΑ από τους 
δήµους θα αναγκάζει τους τοπικούς άρχοντες 
να λογοδοτούν στους δηµότες αναφορικά µε 
το αν διαχειρίζονται µε όρους ανταποδοτικό-
τητας τα ποσά που καταβάλλονται. Κατά τη µε-
ταφορά του πόρου, κάποιοι δήµοι θα βρεθούν 
µε περισσότερα έσοδα και κάποιοι µε λιγότε-
ρα. Για να µη δηµιουργηθούν µεγάλα προβλή-
µατα στην αρχή θα πρέπει να προβλέπεται (µε 
σύνθετα κριτήρια) εξισορρόπηση (phase out), 
που για τον πρώτο χρόνο θα καλύπτει τις µετα-
βολές στο 100%, τον δεύτερο χρόνο στο 70%, 
τον τρίτο χρόνο στο 35%, ενώ στη συνέχεια θα 
επέλθει πλήρης ισορροπία.  

 Υπό αυτό το πρίσµα, στόχος της κυβέρνησης 
είναι να ενισχύσει την αυτάρκεια των δήµων διά 
της αποκέντρωσης πόρων, αλλά και να εγγυη-
θεί το πλαίσιο για την οµαλή µετάβαση και την 
εποπτεία της λειτουργίας του νέου καθεστώτος 
την επόµενη µέρα. 

7,3 εκατοµµύρια σηµειώµατα
Η αντίστροφη µέτρηση για την έκδοση των εκ-
καθαριστικών σηµειωµάτων του φετινού ΕΝ-
ΦΙΑ έχει ξεκινήσει. Την πρώτη εβδοµάδα του 
Σεπτεµβρίου αναµένεται να εκδοθούν 7,3 εκα-
τοµµύρια σηµειώµατα για ισάριθµους ιδιοκτή-
τες ακινήτων, ενώ το συνολικό ποσό της βεβαί-
ωσης του φόρου θα ανέλθει σε 2,5 δισ. ευρώ, 
καθώς θα ισχύσουν και φέτος οι κλιµακωτές µει-
ώσεις του φόρου από 10% έως 30%, ανάλογα 
µε το ύψος της αξίας της συνολικής ακίνητης πε-
ριουσίας κάθε φορολογούµενου που εφαρµό-
στηκαν πέρυσι. Σηµειώνεται πως ο φόρος φέ-
τος πρόκειται να εξοφληθεί σε 6 µηνιαίες δόσεις, 
από τον Σεπτέµβριο έως και τον Φεβρουάριο.

Μειώσεις-ανάσα σε εισφορά αλληλεγγύης, 
ασφαλιστικές εισφορές και τέλος επιτηδεύματος

ενίσχυση
∆ήµοι µε 
λιγότερα ακίνητα 
ή µε µικρότερες 
αντικειµενικές 
αξίες θα 
ενισχύονται µέσω 
του µηχανισµού 
είσπραξης της 
ΑΑ∆Ε

δόσεις
Ο φόρος φέτος 
θα εξοφληθεί 
σε 6 µηνιαίες 
δόσεις, από τον 
Σεπτέµβριο έως 
και τον ερχόµενο 
Φεβρουάριο

Με 3 ελαφρύνσεις το 
πακέτο του φθινοπώρου
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