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υποχρεωθούν να έχουν αναρτη-
μένες πινακίδες, σε εμφανή ση-
μεία μέσα στους χώρους εργα-
σίας τους, με τις οποίες θα πλη-
ροφορούν τους καταναλωτές εάν 
διαθέτουν μηχανήματα POS. 
Αρα, ουσιαστικά, όσοι επαγγελ-
ματίες ή όσες επιχειρήσεις δεν 

δέχονται κάρτες θα μπουν σε 
«μαύρη λίστα» για να το ξέρουν 

οι καταναλωτές και να μην τους 
προτιμούν.

ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ φορολογικό νομοσχέδιο 
που ψηφίσθηκε φέτος, το αφορολόγη-
το όριο έπεσε από τα 9.545 ευρώ και 
κυμαίνεται πλέον από 8.636 έως 9.090 
ευρώ για τους μισθωτούς και τους συ-
νταξιούχους. 

Οι φορολογικές επιβαρύνσεις ξεκι-
νούν για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους που 
έχουν μηνιαία εισοδήματα πάνω από 617 
ευρώ τον μήνα και για τους δημοσίους 
υπαλλήλους και τους συνταξιούχους με 
μηνιαία εισοδήματα άνω των 720 ευρώ. 

Σημειώνεται ότι ο ελάχιστος συντε-
λεστής φόρου 22% θα ισχύσει για ετή-
σια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ 
το ανώτατο ποσό της ετήσιας έκπτωσης 
φόρου μειώνεται από τα 2.100 στα 1.900 
ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους 
που δεν έχουν προστατευόμενο τέκνο, 
στα 1.950 ευρώ για όσους έχουν ένα 
προστατευόμενο τέκνο και στα 1.900 
ευρώ για όσους έχουν δύο προστατευ-
όμενα τέκνα. 

Για όσους έχουν τρία ή περισσότερα 
προστατευόμενα τέκνα, η ανώτατη ετή-
σια έκπτωση φόρου παραμένει στα 2.100 
ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτα-
το ποσό της έκπτωσης φόρου θα παρέ-
χεται σε όσους μισθωτούς και συνταξι-
ούχους έχουν ετήσιες αποδοχές μέχρι 
20.000 ευρώ. 

Για όσους έχουν ετήσια εισοδήμα-
τα από 20.000 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ 
ο συντελεστής φόρου ανέρχεται στο 
29%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέ-
χρι τα 40.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 
φόρου 37%. 

Στο υπερβάλλον των 40.000 ευρώ τμή-
μα του ετήσιου εισοδήματος θα επιβάλ-
λεται συντελεστής φόρου 45%. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η έκπτωση φόρου των 
1.900 - 2.100 ευρώ θα μειώνεται κατά 
10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ πρόσθε-
το εισόδημα πάνω από τα 20.000 ευρώ.

Αφορολόγητο 
όριο τεσσάρων 
ταχυτήτων 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

 ΠΟΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΘΑ 
«ΧΤΙΖΟΥΝ» ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της 
Realnews, οι δαπάνες που θα µετρούν για να 
υπολογίζονται οι αποδείξεις ή οι συναλλαγές 
µε πλαστικό χρήµα θα είναι ουσιαστικά όλες οι 
δαπάνες που γίνονται για αγορά προϊόντων και 
πληρωµή υπηρεσιών. Αρκεί να γίνονται από 1ης 
Οκτωβρίου µε πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες ή 
µέσω τραπέζης. Ετσι, θα µετρούν οι αγορές σε 
σούπερ µάρκετ, η πληρωµή ενοικίων, λογαρια-
σµών ∆ΕΚΟ, τόκων από στεγαστικά δάνεια και 
οποιαδήποτε άλλη δαπάνη - µέχρι και η πληρω-
µή κοινοχρήστων. Ως δαπάνες για το «χτίσιµο» 
του αφορολόγητου δεν θα λογίζονται οι κατα-
θέσεις σε τρίτα πρόσωπα ή τα εµβάσµατα. Γι’ 
αυτόν τον λόγο, το υπουργείο Οικονοµικών και 
η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστη-
µάτων θα δηµιουργήσουν εκείνους τους κωδι-
κούς µέσα στο Taxis έτσι ώστε να γίνεται ξεκά-
θαρο ποιοι αφορούν δαπάνες για το «χτίσιµο» 
του αφορολόγητου ορίου.

 ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
Από τα µέτρα αυτά και την υποχρεωτική χρήση 
πιστωτικών καρτών ή συναλλαγές µέσω web 
banking αναµένεται να εξαιρεθούν ηλικιωµένοι 
άνω των 75 ετών, αλλά και όσοι ζουν σε αποµα-
κρυσµένες περιοχές και σε χωριά κάτω των 3.000 
κατοίκων όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα χρή-
σης ίντερνετ. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εάν 
κάποιος έχει τα φορολογικά του στοιχεία σε µια 
εφορία πόλης, αλλά έχει µετακοµίσει σε ένα απο-
µακρυσµένο χωριό, θα πρέπει να κάνει υπεύθυ-
νη δήλωση και να γνωστοποιήσει τη νέα του κα-
τοικία, προκειµένου να εξαιρεθεί από το µέτρο. 

 ∆ΩΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Το υπουργείο Οικονοµικών σχεδιάζει µια δέ-
σµη µέτρων προκειµένου να δελεάσει τους 
πολίτες να χρησιµοποιούν στις καθηµερινές 
τους συναλλαγές πλαστικό χρήµα. Προς 
αυτή την κατεύθυνση, είναι πολύ πιθανό 
να δηµιουργηθεί µια λοταρία, µέσω της 
οποίας κάθε µήνα θα κληρώνονται πλού-
σια δώρα -από ηλεκτρικές συσκευές, µέχρι 
αυτοκίνητα και διαµερίσµατα- για όσους, 
όµως, πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές πάνω από ένα συγκεκριµένο χρηµατι-
κό ποσό. Επιπλέον, θα υπάρξει ακόµη και επι-
στροφή χρηµατικού ποσού σε συναλλαγές µε 
συγκεκριµένες κατηγορίες επαγγελµάτων υψη-
λού κινδύνου φοροδιαφυγής. Οι φορολογούµε-
νοι για να συµµετέχουν στη λοταρία του υπουρ-
γείου Οικονοµικών θα πρέπει να καταχωρίζουν 
στο Taxis τους αριθµούς των αποδείξεων και να 
«τσεκάρουν» τους τυχερούς κωδικούς όταν θα 
πραγµατοποιούνται οι κληρώσεις. 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
Το σχέδιο για την επιστροφή στις επιχειρήσεις 
των νησιών του Αιγαίου ενός ποσοστού 4%-
5% από τον συνολικό ΦΠΑ που αυτές αποδί-

δουν στο κράτος, προκειµένου να αντισταθµιστεί το κόστος από την κατάργη-
ση 30% της έκπτωσης από τον συγκεκριµένο φόρο, βρίσκεται σε εκκρεµότητα 
µεταξύ δανειστών και υπουργείου Οικονοµικών. Σηµειώνεται ότι ήδη µε υψη-
λό ΦΠΑ πραγµατοποιούνται οι συναλλαγές σε Ρόδο, Σαντορίνη, Μύκονο, Νά-
ξο, Πάρο, Σκιάθο, Σύρο, Θάσο, Ανδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόν-
νησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο.

 ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Παράλληλα, µε άλλη διάταξη στο ίδιο νοµοσχέδιο, το υπουργείο θα δώσει το δι-
καίωµα και στις επιχειρήσεις όλης της χώρας να δηµιουργήσουν έναν «ακατά-
σχετο λογαριασµό», µέσω του οποίου θα γίνονται όλες οι ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές της επιχείρησης και που θα χρησιµοποιείται για τη µισθοδοσία των εργα-
ζοµένων και την πληρωµή των προµηθευτών. Αν και το όριο του ακατάσχετου 
που θα έχει ο λογαριασµός δεν έχει ακόµα συµφωνηθεί µε τα τεχνικά κλιµάκια, 
το υπουργείο έχει προτείνει να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Επίσης, προκειµένου να 
προµηθευτούν όσο το δυνατόν περισσότερα µηχανήµατα αποδοχής καρτών, 
το υπουργείο Οικονοµικών σχεδιάζει τη δηµιουργία παρατηρητηρίου τιµών για 
τις επιβαλλόµενες χρεώσεις από τις τράπεζες. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο οι κατα-
ναλωτές όσο και οι επαγγελµατίες θα µπορούν να έχουν πλήρη εικόνα των χρε-
ώσεων στις συναλλαγές από τα τραπεζικά ιδρύµατα. 

 ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
Με στόχο τον περιορισµό της φοροδιαφυγής αναµένεται να πραγµατοποιηθεί 
και η διασύνδεση όλων των ταµειακών µηχανών µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµο-

σίων Εσόδων, προκειµένου να υπάρχει ενηµέ-
ρωση σε «πραγµατικό χρόνο», αλλά και να γί-
νεται ευκολότερα ο έλεγχος όλων των φορολο-
γικών στοιχείων. 

Ετσι, θα αλλάξει και ο τρόπος των ελέγχων, 
οι οποίοι θα είναι στοχευµένοι µε βάση και τα 
στοιχεία των καταστηµάτων που βρίσκονται 
στην ίδια περιοχή. Η εφορία θα συγκρίνει τους 
τζίρους όλων των πέριξ καταστηµάτων και θα 
προχωρεί σε επιτόπιους ελέγχους σε εκείνα που 
θα εντοπίζει «περίεργα» χαµηλά έσοδα σε σχέ-
ση µε τα γειτονικά. 

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 
Το σχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών αλλά 
και των δανειστών στοχεύει στον περιορισµό 
της φοροδιαφυγής. Προς αυτή την κατεύθυν-
ση, το υπουργείο αναµένεται να προχωρήσει 
στην υποχρεωτική ταυτοποίηση των πολιτών 
µέσω των αριθµών φορολογικών µητρώων µε 
το ηλεκτρονικό µέσο πληρωµής που κατέχουν 
(κάρτες και τραπεζικοί λογαριασµοί). Ετσι, θα 
αντιµετωπίζονται φαινόµενα νοµιµοποίησης 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

και να έχουν τα μηχανήμα-
τα αποδοχής καρτών, τα γνω-
στά POS. 

Σύμφωνα με το σχέδιο που 
επεξεργάζονται τα υπουργεία 
Οικονομικών και Οικονομί-
ας, η προμήθεια των POS θα 
είναι υποχρεωτική για όλους 
τους νέους επιχειρηματίες 
που θα κάνουν έναρξη επαγ-
γέλματος. 

Για τους παλαιούς επαγγελ-

ματίες θα υπάρξει μια 
μεταβατική περίοδος, 
προκειμένου να δημιουρ-
γηθεί ένα μητρώο στο 
οποίο θα αναφέρεται 
ρητά και ξεκάθαρα εάν 
ο συγκεκριμένος επαγ-
γελματίας (γιατρός, δικη-
γόρος, ηλεκτρολόγος, 
υδραυλικός κ.ά.) διαθέ-
τει POS. Επίσης, όλοι 
οι επαγγελματίες θα 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
υπουργός 
Οικονομικών 
Τρύφων Αλεξιάδης 
αναμένεται να 
καταθέσει το 
νομοσχέδιο μέχρι 
την ερχόμενη  
Παρασκευή

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Εως 20.000 ευρώ 22%

Από 20.001 
έως 30.000 ευρώ  29%

Από 30.001 
έως 40.000 ευρώ  37%

Ανω των 40.000 ευρώ  45%


