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Ε
κπτωση από το φορολογητέο εισόδη-
μα του 30% των ηλεκτρονικών δαπανών 
απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών από 

επαγγέλματα και τομείς της οικονομίας που πα-
ρουσιάζουν υψηλή φοροδιαφυγή, αναμόρφω-
ση της φορολοταρίας με ένταξη και των χάρτι-
νων αποδείξεων στην κλήρωση, αλλά και δια-
σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τη φορο-
λογική Αρχή και με συστήματα POS, είναι οι βα-
σικές ρυθμίσεις που θα συμπεριληφθούν στο φο-
ρολογικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνη-
ση και θα κατατεθεί τον προσεχή Οκτώβριο στη 
Βουλή. Πρόκειται για μια σειρά από δεσμεύσεις 
που συνδέονται με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και αποτελούν βασικά ορόσημα για την εκταμί-
ευση της έξτρα δόσης του 2021, αλλά και των 
δόσεων του 2022. Η υλοποίηση των συγκεκρι-
μένων δράσεων θα ανάψει το «πράσινο φως», 
ώστε οι θεσμοί να δώσουν την έγκρισή τους 
για να έρθουν οι δόσεις στη χώρα μας. Σε αυτό 
το πλαίσιο, στο υπουργείο Οικονομικών έχουν 
επιταχύνει τους ρυθμούς για την προετοιμασία 
του νομοσχεδίου, ενώ η εφαρμογή των εν λό-
γω φορολογικών δράσεων θα αρχίσει να «τρέ-
χει» από τον Ιανουάριο του 2022. 

Η διάταξη για τις ηλεκτρονικές πληρωμές δα-
πανών και υπηρεσιών από συγκεκριμένους το-
μείς, τους οποίους θα προσδιορίσει το υπουρ-
γείο Οικονομικών, που θα έχει ως αποτέλεσμα 
μεγαλύτερη μείωση φόρου ως κίνητρο για την 
περιστολή της φοροδιαφυγής, αποτελεί βασικό 
πυρήνα του νομοσχεδίου, καθώς οδηγεί σε διεύ-
ρυνση της φορολογικής βάσης. Σε συνδυασμό 
με τις υπόλοιπες μεταρρυθμιστικές δράσεις της 
φορολογικής πολιτικής, εκτιμάται ότι θα υπάρξει 
ένα ευρύτερο πλαίσιο, προκειμένου οι φορολο-
γούμενοι να αξιοποιούν τα κίνητρα που τους δί-
δονται και να μη φοροδιαφεύγουν.

Εκπτωση
Το 30% των ποσών που θα έχει πληρώσει ο φο-
ρολογούμενος ετησίως με ηλεκτρονικό χρήμα 
για αγορές αγαθών ή αμοιβές παροχής υπηρε-
σιών σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσε-
ων και ελεύθερων επαγγελματιών θα αφαιρείται 
από το φορολογητέο εισόδημά του, με αποτέ-
λεσμα στο εκκαθαριστικό της δήλωσης να κερ-
δίζει μείωση φόρου. Το μέτρο θα εφαρμοστεί 
για συγκεκριμένα φορολογικά έτη - από το 2021 
έως και το 2025. Η λίστα που θα περιλαμβάνει 
τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και 
ελεύθερων επαγγελματιών είναι υπό επεξεργα-
σία, ωστόσο πηγές του οικονομικού επιτελείου 
αναφέρουν ότι θα αφορά, μεταξύ άλλων: 
f Συνεργεία αυτοκινήτων. 
f Ενοικιαζόμενα δωμάτια. 
f Ταβέρνες, μπαρ. 
f Υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. 
f Ελαιοχρωματιστές. 
f Κομμωτήρια, γυμναστήρια, κέντρα αισθη-
τικής. 
f Ιδιαίτερα μαθήματα. 
f Δικηγόρους, γιατρούς, τεχνικά γραφεία. 

Αυτό σημαίνει ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές 
δαπανών και υπηρεσιών από τους συγκεκριμέ-
νους τομείς θα οδηγούν σε μεγαλύτερη μείωση 
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Ποιες δαπάνες
θα «κόβουν»
τον φόρο
Το 30% των εξόδων που θα κάνουν με ηλεκτρονική 
πληρωμή οι φορολογούμενοι για υπηρεσίες 
και αγαθά από συγκεκριμένες επαγγελματικές 
κατηγορίες -δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς 
αυτοκινήτων, κομμωτές, καθηγητές ιδιαίτερων 
μαθημάτων κ.ά.- θα αφαιρείται από το ετήσιο 
φορολογητέο εισόδημα. Το μέτρο θα έρθει 
με νομοσχέδιο στη Βουλή το φθινόπωρο Ο υπΟυργΟς 

Οικονομικών 
Χρήστος 

ςταϊκούρας

Στη φορολοταρία θα 
μπαίνουν και οι χάρτινες 
αποδείξεις, ενώ η φιλοσοφία 
θα είναι «περισσότερα χρήματα 
σε λιγότερους τυχερούς»


