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µην επιβάλλεται στο σύνολο του εισοδήµατος. Στόχος του οικο-
νοµικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι να εισπράξει επιπλέ-
ον έσοδα της τάξης των 550 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, η νέα 
κλίµακα της εισφοράς αλληλεγγύης θα προβλέπει συντελεστές:
f 0,7% για εισοδήµατα από 12.001 έως 20.000 ευρώ.
f 3% (από 1,4%) για εισοδήµατα από 20.001 έως 30.000 ευρώ.
f 5% (από 2%) για εισοδήµατα από 30.001 έως 50.000 ευρώ.
f 6% (από 4%) για εισοδήµατα από 50.001 έως 100.000 ευρώ.
f 8% (από 6%) για εισοδήµατα από 100.001 ευρώ έως και 
500.000 ευρώ. 
f 10% (από 8%) για το υπερβάλλον των 500.000 ευρώ. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αύξηση της έκτακτης εισφοράς αλ-
ληλεγγύης σε συνδυασµό µε τις αυξήσεις των συντελεστών της 
φορολογίας εισοδήµατος θα επιφέρουν νέες σηµαντικές φορο-
λογικές επιβαρύνσεις. Σύµφωνα µε το σχέδιο της κυβέρνησης, 
ενδέχεται να καθιερωθεί ανώτατος φορολογικός συντελεστής 
για εισοδήµατα άνω των 100.000 ευρώ, που µπορεί να φτά-

νει ακόµη και το 60%, και σε συνδυ-
ασµό µε την αύξηση της έκτακτης ει-
σφοράς αλληλεγγύης η συνολική φο-
ρολογική επιβάρυνση θα προσεγγίζει 
ακόµη και το 70%. 

4 Αυξάνονται οι συντελεστές φο-
ρολόγησης για εισοδήµατα από 

ενοίκια. Για εισοδήµατα έως 12.000 
ευρώ θα ανέλθει σε 15% (από 11% 
που ισχύει σήµερα), για εισοδήµατα 
άνω των 12.000 και έως 40.000 ευρώ 
θα είναι 35% (από 33%), ενώ θεσπίζεται και νέος συντελεστής 
40% για έσοδα από µισθώµατα που ξεπερνούν τα 40.000 ευρώ. 

5 Σχεδιάζεται να µειωθεί το αφορολόγητο όριο των 9.950 ευ-
ρώ, που προκύπτει σήµερα µέσω της έκπτωσης φόρου των 

2.100 ευρώ. Πάντως, οι δανειστές ζητούν την πλήρη κατάργη-
ση του αφορολόγητου ορίου και όλων των φοροαπαλλαγών. 

6 Το εισόδηµα µισθωτών και συνταξιούχων θα είναι εκείνο 
που θα καθορίζει το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να 

συγκεντρώνουν οι φορολογούµενοι για να «χτίσουν» αφορο-

Σ
ηµαντικές επιβαρύνσεις για εκατοµµύρια 
φορολογούµενους φέρνει το νέο φορο-
λογικό σχέδιο που έστειλε το οικονοµι-

κό επιτελείο της κυβέρνησης στους δανειστές.   
Η πρόταση προκαλεί σοκ και δέος, καθώς βα-

σίζεται στην αύξηση της φορολογίας, στο όνο-
µα της αναδιανοµής των βαρών. Αν το σχέδιο 
του υπουργείου πάρει το πράσινο φως από τους 
δανειστές, τότε µισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες και ιδιοκτήτες ακινήτων 
µε εισοδήµατα άνω των 18.000 ευρώ θα κλη-
θούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους. 

Αναλυτικότερα, το σχέδιο της κυβέρνησης 

φέρνει έξι σηµαντικές αλλαγές:

1 Η κλίµακα φορολόγησης των εισοδηµάτων 
για µισθωτούς και συνταξιούχους θα έχει 4 

συντελεστές. Για τα εισοδήµατα µέχρι 25.000 
ευρώ ο συντελεστής θα είναι 22%. Για εισοδή-
µατα από 25.001 µέχρι 35.000 ευρώ ο συντελε-
στής θα είναι 32%, για εισοδήµατα από 35.001 
έως 60.000 ευρώ ο συντελεστής θα είναι 42%, 
ενώ τα εισοδήµατα άνω των 60.000 ευρώ θα 
φορολογούνται µε συντελεστή 50%. 

2 Η νέα φορολογική κλίµακα για τους ελεύ-
θερους επαγγελµατίες θα είναι ίδια µε αυ-

τή των µισθωτών και των συνταξιούχων, αλλά 
δεν θα προβλέπεται αφορολόγητο. 

3 Προτείνεται νέα κλίµακα µε περισσότε-
ρους συντελεστές για την ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης, η οποία θα επιβάλλεται κλιµα-
κωτά στα εισοδήµατα και θα φτάνει ακόµη και 
το 10%, στα πρότυπα της κλίµακας φορολογί-
ας εισοδήµατος, ώστε ο κάθε συντελεστής να 
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Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Σοκ και δέος 
από τους νέους φόρους

Επιβαρύνσεις 
σε µισθωτούς, 
συνταξιούχους 
και επαγγελ-
µατίες µε 
εισοδήµατα από 
18.000 ευρώ και 
πάνω φέρνει το 
νέο φορολογικό 
πακέτο 

λόγητο όριο. Το οικονοµικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης προτείνει η κλιµάκωση να κυµαίνε-
ται από 15% έως 40%. Μάλιστα, στην πρόταση 
της κυβέρνησης αναφέρεται ότι από τις αρχές 
του χρόνου και µέχρι την κατάθεση της ρύθµι-
σης για το πλαστικό χρήµα οι µισθωτοί και οι 
συνταξιούχοι µπορούν να δικαιολογήσουν τις 
δαπάνες τους συλλέγοντας αποδείξεις. 

Μετά τη σύνδεση του αφορολόγητου ορίου 
µε τις αγορές µε χρεωστικές, πιστωτικές κάρ-
τες ή e-banking, τα ποσά των αποδείξεων θα 
πρέπει να είναι ανάλογα µε το ύψος του εισο-
δήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα ισχύει το 
ενιαίο ποσοστό του 10% που έπρεπε να µαζέ-
ψουν οι φορολογούµενοι σε αποδείξεις για να 
έχουν την έκπτωση φόρου. 

Ετσι κάποιος που έχει πολύ χαµηλά εισοδή-
µατα θα πρέπει να συγκεντρώσει το 15% του 
εισοδήµατός του σε αποδείξεις, ενώ κάποιος 
που έχει υψηλά εισοδήµατα θα πρέπει να δι-
καιολογήσει µέσω των δαπανών του µε πλαστι-
κό χρήµα το 40% του εισοδήµατός του. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι όσοι δεν συγκεντρώνουν τις 
απαραίτητες αποδείξεις θα έρχονται αντιµέτω-
ποι µε επιπλέον φόρους. 

Πάνω οι φόροι, κάτω τα έσοδα
Σύµφωνα µε φοροτεχνικούς συµβούλους, τα 
νέα φορολογικά βάρη θα οδηγήσουν σε µεί-
ωση των εσόδων και αύξηση της φοροδιαφυ-

γής. Σηµειώνεται ότι το 
2015 επιβλήθηκαν νέ-
οι φόροι ύψους 1 δισ. 
ευρώ, ωστόσο τα έσο-
δα ήταν µειωµένα κα-
τά 610 εκατ. ευρώ. Την 
ίδια στιγµή, πονοκέφαλο 
αποτελεί για το οικονοµι-
κό επιτελείο της κυβέρνη-
σης η επιβολή ειδικού τέ-
λους στα τυχερά παιχνί-

δια του ΟΠΑΠ, από το οποίο το υπουργείο Οι-
κονοµικών προσδοκά σε έσοδα της τάξης των 
350 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Οι δανειστές, 
όπως έχει αποκαλύψει η εφηµερίδα «Αγορά», 
ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να πάει 
πίσω τα µέτρα για τον φόρο στα παίγνια του 
ΟΠΑΠ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο 
κρασί, από τον οποίο προσδοκούσε να έχει έσο-
δα 55 εκατ. ευρώ. 

 Η νέα φορολογική κλίµακα 
για τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες θα είναι ίδια 
µε αυτή των µισθωτών και 
των συνταξιούχων


