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Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Α
ντιµέτωποι µε νέο φόρο θα βρίσκονται 
πλέον όσοι φορολογούµενοι δεν συ-
γκεντρώνουν τον απαιτούµενο αριθ-

µό αποδείξεων τη φετινή φορολογική χρονιά. 
Πόσες αποδείξεις θα χρειάζονται; Ανάλογα µε 
το εισόδηµά τους: Εως 10.000 ευρώ το 10%, 
δηλαδή αποδείξεις 1.000 ευρώ. Για εισοδή-
µατα από 10.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ το 
15%, δηλαδή αποδείξεις από 1.500 έως 3.000 
ευρώ. Για εισοδήµατα από 20.001 ευρώ έως 
40.000 ευρώ το ποσοστό φτάνει το 20%, δη-
λαδή αποδείξεις από 4.000 έως 8.000 ευρώ. 
Και για ετήσια εισοδήµατα από 40.001 ευρώ 
και πάνω το 30%, δηλαδή τουλάχιστον 12.000 
ευρώ αποδείξεις.

Τι θα συµβαίνει εάν δεν τις συγκεντρώνουν; 
Για το ποσό που υπολείπεται θα πληρώνουν 
φόρο επί ενός εικονικού ουσιαστικά εισοδήµα-
τος. ∆ηλαδή, αν τους λείπουν αποδείξεις 5.000 
ευρώ, θα φορολογούνται για εισόδηµα 5.000 
ευρώ, µε τον χαµηλότερο συντελεστή 22%. 
Θα πληρώσουν, δηλαδή, φόρο 1.100 ευρώ 
για ένα εισόδηµα που ποτέ δεν είχαν. Αν το  
ποσό που υπολείπεται είναι µεγαλύτερο από 
20.000 ευρώ, ο συντελεστής φόρου ανεβαί-
νει στο 29% και µπορεί να φθάσει στο 37% ή 
και στο 45%, αν οι αποδείξεις που λείπουν ξε-

Νέο φόρο «κρύβει»
το πλαστικό χρήµα 
Πρόστιµο από 22% έως 45% σε όσους φορολογούµενους δεν συγκεντρώνουν 
τον απαιτούµενο αριθµό αποδείξεων, ανάλογα µε το εισόδηµά τους

Οι κλίµακες για αποδείξεις ανάλογα µε το εισόδηµα
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Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου
θα µετρούν και αποδείξεις
από συναλλαγές που
δεν θα έχουν γίνει µε
πλαστικό χρήµα ή µέσω
τραπέζης.
Από την 1η Οκτωβρίου
ωστόσο το απαιτούµενο
ποσό θα «χτίζεται» µόνο
µε δαπάνες µέσω
πιστωτικών καρτών ή
web banking.
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ αγκάθι για τη 
διευρυμένη χρήση του πλα-
στικού χρήματος στις καθη-
μερινές συναλλαγές είναι κα-
τά πόσο θα είναι υποχρεωτι-
κό για επαγγελματίες και επι-
χειρήσεις να δέχονται συναλ-
λαγές με πιστωτικές κάρτες 

Σε «μαύρη λίστα» 
όσοι δεν δέχονται κάρτες

 ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ POSπερνούν τα 30.000 ή τα 40.000 ευρώ, γεγονός που αφορά βέ-
βαια ελάχιστους, µε πολύ υψηλά εισοδήµατα.

Ολα αυτά προβλέπονται στο νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, 
που αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή µέχρι το τέλος της ερ-
χόµενης εβδοµάδας. Ειδικά για φέτος, η χρονιά θα χωριστεί 
στα δύο. Εως τις 30 Σεπτεµβρίου θα γίνονται δεκτές αποδείξεις 
και από συναλλαγές χωρίς πλαστικό χρήµα ή web banking. Αλ-
λά από 1ης Οκτωβρίου θα µετρούν στο «χτίσιµο» του αφορο-
λόγητου και του απαιτούµενου ποσού µόνο οι συναλλαγές µε 
πιστωτικές κάρτες ή µέσω τραπεζών. 

Από το 2017 και µετά, το απαιτούµενο ποσό αποδείξεων θα 
συγκεντρώνεται αποκλειστικά µε πλαστικό χρήµα. Οσο για το 
αφορολόγητο, το «χτίσιµό» του θα είναι σε συνάρτηση µε τη 
συλλογή των αποδείξεων ή το ύψος των δαπανών µέσω πλα-
στικού χρήµατος και θα µειώνεται ανάλογα µε τις αποδείξεις 
ή τις δαπάνες που λείπουν, σε σχέση µε το εισόδηµα του φο-
ρολογούµενου.


