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f Από 676 έως 1.326 ευρώ για όσους έχουν 
ετήσια κέρδη πάνω από 30.000 και μέχρι 
40.000 ευρώ. 
f Από 1.326 έως 4.875 ευρώ για όσους έχουν 
κέρδη από 40.000 έως 65.000 ευρώ. 
f Από 4.875 ευρώ έως 19.800 ευρώ για όσους 
έχουν ετήσια κέρδη από 65.000 έως 220.000 
ευρώ, ενώ με εισφορά αλληλεγγύης 10% επι-
βαρύνονται κέρδη άνω των 220.000 ευρώ. 

Ετσι, εάν κάποιος έχει κέρδη 15.000 ευρώ, 
θα έχει όφελος από τους μειωμένους φορολο-
γικούς συντελεστές και την κατάργηση της ει-
σφοράς αλληλεγγύης 1.366 ευρώ. Με κέρδη 
25.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται κατά 1.776 
ευρώ, ενώ για κέρδη 5.000 ευρώ το συνολικό 
όφελος ανέρχεται σε 7.636 ευρώ. 

Τι ισχύει για τους νέους 
Σημειώνεται ότι μεγάλο φορολογικό όφελος 
θα έχουν το 2021 και οι νέοι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες, οι οποίοι για τα τρία πρώτα χρόνια 
από την έναρξη δραστηριότητας της ατομικής 
τους επιχείρησης θα πληρώνουν φόρο μόλις 
4,5% για κέρδη έως 10.000 ευρώ. Ουσιαστι-
κά, ο πρώτος φορολογικός συντελεστής, που 
είναι για όλους 9%, μειώνεται κατά 50%. Πρό-
κειται για ένα κίνητρο που δίνεται σε νέους 
επαγγελματίες ώστε να δημιουργήσουν τη δι-
κή τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Η έκ-
πτωση 50% δεν ισχύει για Ανώνυμες Εταιρεί-
ες ή Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά 
μόνο για ατομικές, καθώς στόχος είναι να βο-
ηθηθούν στα πρώτα τους επιχειρηματικά βή-
ματα οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Στην «τσιμπίδα»
Μεγάλη «παγίδα» για χιλιάδες ελεύθερους 
επαγγελματίες αποτελούν τα τεκμήρια διαβί-
ωσης, καθώς η πλειονότητα δηλώνει εξαιρετι-
κά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα σε πολλές 
περιπτώσεις το τεκμαρτό εισόδημα να είναι 
μεγαλύτερο από το πραγματικό. 

Για παράδειγμα, 250.000 ελεύθεροι επαγ-
γελματίες δηλώνουν ετήσια κέρδη κάτω από 
7.000 ευρώ. Εάν ένας ελεύθερος επαγγελμα-
τίας δηλώσει 7.000 ευρώ, διαθέτει ένα διαμέ-
ρισμα 70 τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβι-
κών εκατοστών, το τεκμαρτό εισόδημα, δηλα-
δή το πλασματικό, ανέρχεται σε 9.800 ευρώ. 
Ο συγκεκριμένος ελεύθερος επαγγελματίας 
δεν θα φορολογηθεί με βάση το πραγματικό 
του εισόδημα, δηλαδή τα 7.000 ευρώ, αλλά 
με βάση το τεκμαρτό, δηλαδή τα 9.000 ευρώ. 

καθώς και τα έσοδα του κράτους. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, ο φόρος θα είναι σημαντικά μικρό-
τερος, αφενός γιατί θα δηλωθούν μικρότερα 
κέρδη και αφετέρου εξαιτίας των μειώσεων 
στους φορολογικούς συντελεστές για τα κα-
θαρά κέρδη των επαγγελματιών, οι οποίοι δι-
αμορφώνονται ως εξής:
f Για καθαρά κέρδη έως 10.000 ευρώ ο φο-
ρολογικός συντελεστής μειώνεται από το 22% 
στο 9%. Αυτό σημαίνει ότι ένας επαγγελματί-
ας που δήλωνε 10.000 ευρώ πλήρωνε φόρο 
2.200 ευρώ, ενώ με την εκκαθάριση των φο-
ρολογητέων εισοδημάτων το καλοκαίρι του 
2021 θα πληρώσει 900 ευρώ, με τη μείωση 
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Σ
ημαντικές φοροελαφρύνσεις θα έχουν 
το 2021 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, λό-
γω της μείωσης στον φόρο εισοδήματος 

και της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύ-
ης. Πρόκειται για όσους δηλώσουν κέρδη από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίοι -σύμ-
φωνα με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις- 
έφτασαν τους 380.000. Βέβαια, είναι ζητούμε-
νο το πόσοι από τους ελεύθερους επαγγελματί-
ες θα δηλώσουν την προσεχή άνοιξη έστω και 
λίγα ευρώ κέρδη. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων, που προκύπτουν από τις φορο-
λογικές δηλώσεις που έγιναν φέτος, τρεις στους 
τέσσερις επαγγελματίες δήλωσαν καθαρά κέρ-
δη έως 10.000 ευρώ, ενώ ένας στους τέσσερις 
δήλωσε κέρδη έως 1.000 ευρώ. 

Στις δηλώσεις που θα γίνουν την ερχόμενη 
άνοιξη αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα 
κέρδη που θα δηλώσουν οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, από τα 
οποία θα κριθεί ο φόρος που θα καταβάλουν, 

Πόσο θα 
ωφεληθούν 

το 2021 οι 
αυτοαπασχολούμενοι 

από τη μείωση 
της φορολογίας 
εισοδήματος και 
την κατάργηση 

της εισφοράς 
αλληλεγγύης. 

«Αγκάθι» τα 
τεκμήρια διαβίωσης 

Πρόκειται για σημαντικές φοροελαφρύνσεις, μετά από μια δεκαετία κατά την 
οποία οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογήθηκαν υπέρμετρα και δέχθηκαν 
ισχυρό πλήγμα από τις μνημονιακές πολιτικές. 

Επιπλέον ελάφρυνση
Μάλιστα, οι μειώσεις στη φορολογία γίνονται ακόμη μεγαλύτερες, εάν προσθέ-
σει κανείς και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία αφορούσε 
όσους δήλωναν καθαρά κέρδη πάνω από 12.000 ευρώ, δηλαδή -σύμφωνα με 
τα διαθέσιμα στοιχεία- περίπου 80.000 επαγγελματίες. 

Ειδικότερα, η ελάφρυνση από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης δι-
αμορφώνεται ως εξής: 
f Από 22 έως 176 ευρώ για όσους έχουν ετήσια κέρδη από 13.000 έως 20.000 
ευρώ.
f Από 176 έως 676 ευρώ για όσους έχουν κέρδη από 20.000 και μέχρι 30.000 ευρώ. 

να ανέρχεται στα 1.300 ευρώ. 
f Για καθαρά κέρδη από 10.000 έως 20.000 ευρώ ο φορολογικός συντελε-
στής παραμένει στο 22%. Ετσι, εάν κάποιος έχει 15.000 ευρώ ετήσια κέρδη, 
θα πληρώσει τη νέα χρονιά 2.000 ευρώ, από 3.300 ευρώ που κατέβαλε φέ-
τος στην εφορία. 
f Για καθαρά κέρδη από 20.000 έως 30.000 ευρώ ο φορολογικός συντελε-
στής μειώνεται από το 29% στο 28%. Γι’ αυτά τα κέρδη, ένας επαγγελματίας με 
25.000 ευρώ κέρδη πλήρωσε φέτος 6.276 ευρώ, ενώ του χρόνου το καλοκαί-
ρι θα πληρώσει 4.500 ευρώ, δηλαδή 1.776 ευρώ λιγότερα. 
f Για καθαρά κέρδη από 30.000 έως 40.000 ευρώ ο φορολογικός συντελε-
στής μειώνεται από το 37% στο 36%, με αποτέλεσμα κάποιος με 35.000 ευρώ 
ετήσια καθαρά κέρδη να έχει μείωση φορολογίας κατά 2.451 ευρώ. 
f Για καθαρά κέρδη πάνω από 40.000 ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται 
από το 45% στο 44%, με έναν ελεύθερο επαγγελματία που δηλώνει ετήσια κα-
θαρά κέρδη 45.000 ευρώ να έχει μείωση φόρου κατά 3.676 ευρώ. 

Kίνητρο αποτελεί για τους 
νέους επαγγελματίες που 
θέλουν να δημιουργήσουν  
τη δική τους εταιρεία η μείωση 
κατά 50% του συντελεστή 9% 

Μισός φόρος 
για 380.000 

επαγγελματίες 


