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στην Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς επίσης και όσοι 
διαµένουν σε οίκους ευγηρίας, σε ψυχιατρικά 
καταστήµατα και οι φυλακισµένοι. 
f Οι ιατρικές δαπάνες θα συνυπολογίζονται 
για τον προσδιορισµό του ποσού µείωσης φό-
ρου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγµα-
τοποιηθεί µε τη χρήση πλαστικού χρήµατος. 
f Οι δαπάνες που πραγµατοποιεί ένας πολί-
της για τη λήψη νοµικών υπηρεσιών θα λογί-
ζονται για το «χτίσιµο» του αφορολόγητου ορί-
ου εφόσον ξεπερνούν αθροιστικά τα 500 ευ-
ρώ ετησίως και έχουν καταβληθεί µε τη χρήση 
κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού µέσου. 

f Οι επαγγελµατίες που δεν θα αποδέχονται 
πληρωµές µέσω καρτών θα πρέπει να το ανα-
γράφουν σε εµφανές σηµείο στην είσοδο του 
καταστήµατος και στο ταµείο, καθώς σε δια-
φορετική περίπτωση θα καταβάλλεται πρόστι-
µο 1.000 ευρώ
f Οι καταναλωτές και οι Ενώσεις Καταναλω-
τών έχουν το δικαίωµα να καταγγείλουν στη 
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του υπουργείου Οικονοµίας επι-
χειρήσεις που δεν αναγράφουν εµφανώς ότι 
δεν δέχονται κάρτες.

πρέπει να φτάνει το 20%. 
f Σε περίπτωση που δεν προσκοµίζεται το 
απαιτούµενο ποσό αποδεικτικών συναλλαγών 
µε πλαστικό χρήµα, τότε επί της διαφοράς επι-
βάλλεται επιπλέον φόρος µε συντελεστή 22%. 
Για παράδειγµα, µισθωτός µε ετήσιες αποδο-
χές 20.000 ευρώ θα πρέπει να πραγµατοποι-
ήσει δαπάνες ύψους 3.000 ευρώ µε κάρτες ή 
άλλο ηλεκτρονικό µέσο για να «χτίσει» αφορο-
λόγητο όριο. Εάν κάνει ηλεκτρονικές συναλλα-
γές ύψους µόνο 1.000 ευρώ, τότε για τα υπό-
λοιπα 2.000 ευρώ που υπολείπονται θα κα-
ταβάλλει επιπλέον φόρους ύψους 440 ευρώ. 

f Οι συγκεκριµένοι συντελεστές θα ισχύουν 
και για όσους πολίτες εξαιρεθούν από το µέτρο 
της υποχρεωτικής χρήσης του πλαστικού χρή-
µατος, οι οποίοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν 
τα ανάλογα ποσά µε τις χάρτινες αποδείξεις. 
f Εξαιρούνται της υποχρεωτικής χρήσης του 
πλαστικού χρήµατος για το «χτίσιµο» του αφο-
ρολόγητου ορίου οι υπάλληλοι του υπουργεί-
ου Εξωτερικών, όσοι δηµόσιοι υπάλληλοι και 
στρατιωτικοί υπηρετούν σε κρατικές υπηρε-
σίες που βρίσκονται στο εξωτερικό, όσοι υπη-
ρετούν στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία 

oikonomia@realnews.gr 

Των Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ∆. ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Τ
o σχέδιο νόµου του υπουργείου Οικονο-
µικών για τη διεύρυνση της χρήσης χρε-
ωστικών, πιστωτικών και προπληρωµέ-

νων καρτών, αλλά και για τις συναλλαγές µέσω 
e-banking, αποκαλύπτει σήµερα η Realnews. 
Πρόκειται για το τελικό κείµενο που έχει προκύ-
ψει µετά την πολύµηνη διαβούλευση ανάµεσα 
στο οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης και 
στους δανειστές.  Αυτές τις ηµέρες µπαίνουν οι 
τελευταίες πινελιές, προκειµένου να κατατεθεί 
άµεσα το νοµοσχέδιο στη Βουλή και να µπο-
ρούν οι φορολογούµενοι να «χτίζουν» αφορο-
λόγητο για τα εισοδήµατα που θα αποκτήσουν 
το 2017, αποκλειστικά και µόνο κάνοντας χρή-
ση πλαστικού χρήµατος. 

Με την κατάθεση του νοµοσχεδίου αναµέ-
νεται να ολοκληρωθεί µια ιδιαίτερα σηµαντι-
κή µεταρρύθµιση που συζητείται µεταξύ του 
οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης και 
των δανειστών από το καλοκαίρι του 2015. 
Στο υπουργείο Οικονοµικών ευελπιστούν ότι 
τις αµέσως επόµενες ηµέρες το επίµαχο νο-
µοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή, προκειµέ-
νου να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, 
µε στόχο να περιοριστούν η φοροδιαφυγή 
και η διακίνηση «µαύρου» χρήµατος. Το τελι-
κό κείµενο έχει σηµαντικές αλλαγές σε σχέση 
µε την αντίστοιχη πρόταση που είχαν λάβει οι 
δανειστές από το υπουργείο Οικονοµικών τον 
περασµένο Ιούνιο. Στις σηµαντικότερες αλλα-
γές περιλαµβάνονται οι κλίµακες για τα ποσο-
στά δαπάνης µε πλαστικό χρήµα για το «χτί-
σιµο» του αφορολόγητου ορίου, το ύψος των 
δαπανών που θα µπορούν να πραγµατοποιή-
σουν οι καταναλωτές µε µετρητά, το πρόστιµο 
που θα πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελµατί-
ες που δεν ενηµερώνουν τους καταναλωτές ότι 
διαθέτουν ή όχι µηχανήµατα αποδοχής καρ-
τών, οι επιπλέον φόροι που θα καταβάλλουν 
οι καταναλωτές σε περίπτωση που δεν συγκε-
ντρώνουν τις απαιτούµενες δαπάνες, ενώ ανα-
φέρεται και ο συνολικός προϋπολογισµός των 
δώρων που θα κληρώνονται για όλους όσοι 
διενεργούν συναλλαγές µε τη χρήση κάρτας 
ή άλλου ηλεκτρονικού µέσου. 

Η «R» εξασφάλισε και σας παρουσιάζει κατ’ 
αποκλειστικότητα όλο το νοµοσχέδιο για τη 
διευρυµένη χρήση του πλαστικού χρήµατος: 
f Οποιαδήποτε δαπάνη άνω των 500 ευρώ θα 
πραγµατοποιείται, από την ψήφιση του νοµο-
σχεδίου και µετά, αποκλειστικά και µόνο µε τη 
χρήση πλαστικού χρήµατος ή µέσω e-banking. 
f Οι φορολογούµενοι µε ετήσια εισοδήµατα 
έως 10.000 ευρώ θα πρέπει να πραγµατοποι-
ούν το 10% των αγορών τους µε πλαστικό χρή-
µα για να διατηρούν ακέραιο το ποσό της µεί-
ωσης του φόρου των 2.100 ευρώ. Αντίστοιχα, 
όσοι έχουν εισοδήµατα από 10.001 έως 30.000 
θα πρέπει να πραγµατοποιούν το 15% των δα-
πανών τους µε πλαστικό χρήµα, ενώ για εισο-
δήµατα άνω των 30.000 ευρώ το ποσοστό θα 

ΛΟΤΑΡΙΑ αναμένεται να καθιερώσει το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να δώ-
σει κίνητρα στους καταναλωτές να κάνουν χρήση του πλαστικού χρήματος. Οπως χα-
ρακτηριστικά αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, όσοι διενεργούν συναλλαγές με πλαστι-
κό χρήμα θα συμμετέχουν σε κληρώσεις, με το σύνολο των διανεμόμενων χρηματι-
κών ποσών και δώρων να μην ξεπερνά τα 12 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, οι τυχεροί θα επι-
βραβεύονται τόσο με χρηματικά ποσά όσο και με δώρα, όπως για παράδειγμα ένα δι-
αμέρισμα ή ένα αυτοκίνητο. Η διαδικασία και η συχνότητα των κληρώσεων, ο καθορι-
σμός των χρηματικών ή και σε είδος βραβείων θα ξεκαθαριστούν με αποφάσεις που 
θα ληφθούν από τον υπουργό Οικονομικών.

Θα κληρώνουν δώρα αξίας 12 εκατ. € 
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ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 
θα επιφέρει σα-
ρωτικές αλλαγές 
στην καθημερινό-
τητα των κατανα-
λωτών
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Η «R» αποκαλύπτει 
όλο το σχέδιο νόµου 
για τη διεύρυνση της 
χρήσης χρεωστικών, 
πιστωτικών καρτών 
και e-banking. Ποια 
είναι τα ποσοστά 
των συναλλαγών για 
να εξασφαλιστεί το 
αφορολόγητο όριο. 
∆εν θα λογίζονται 
ως φοροαπαλλαγές 
οι ιατρικές 
δαπάνες που δεν 
πραγµατοποιούνται 
µε πλαστικό χρήµα 

Πλαφόν 500 ευρώ 
για συναλλαγές µε µετρητά 
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