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Τον Μάιο η κυβέρνηση 
θα ανοίξει τις 

φοροελαφρύνσεις 
της επόμενης τριετίας, 

με την κατάθεση 
του Μεσοπρόθεσμου 

Προγράμματος. Ερχονται 
μείωση ΦΠΑ στο 22%, 

μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 
8%, μείωση εταιρικού 

φόρου στο 20% και 
μια σειρά από άλλες 

παρεμβάσεις. Αναλυτικά 
το χρονοδιάγραμμα

T
ην επιστροφή της κυβέρνησης στις δε-
σμεύσεις για μειώσεις φόρων και μεταρ-
ρυθμίσεις που επεδίωκε να επιτύχει πριν 

από το ξέσπασμα της πανδημίας αναμένεται να 
σηματοδοτήσει η κατάθεση του Μεσοπρόθε-
σμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2022-2025 τον προσεχή Μάιο. Στο πρό-
γραμμα θα σκιαγραφείται ένας αρχικός οδικός 
χάρτης για τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστι-
κών εισφορών, στις οποίες προτίθεται να προ-
χωρήσει η κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, με 
το βλέμμα στην επόμενη ημέρα της οικονομίας 
και στην ολική επαναφορά στις προεκλογικές 
δεσμεύσεις της. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται 
να περιλαμβάνεται ένα γενικό χρονοδιάγραμ-
μα για την πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την 
κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, τη μεί-
ωση του εταιρικού φόρου στο 20%, την καθι-
έρωση δύο βασικών συντελεστών ΦΠΑ, 11% 
και 22%, από 13% και 24%, και τη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών ώστε να αγγίζουν τις 
πέντε ποσοστιαίες μονάδες έως και το 2023. Σε 
κάθε περίπτωση, όλα θα εξαρτηθούν από τα δη-
μοσιονομικά περιθώρια και τις αντοχές της οι-
κονομίας, αλλά και από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που θα επιβληθούν από τους Ευρω-
παίους μετά το τέλος της ρήτρας διαφυγής και 
της σχετικής ελευθερίας που παρέχει. Η ηγεσία 
του υπουργείου Οικονομικών, άλλωστε, είναι 
σε ανοιχτή γραμμή με τα ευρωπαϊκά κέντρα 
αποφάσεων και συνεργάζεται σε πολλά επίπε-
δα για τον σχεδιασμό όλων των προγραμμά-
των και των σχεδίων που πρέπει να καταθέσει 
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στα κοινοτικά όργανα το επόμενο διάστημα η ελληνική πλευρά.
Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει μια σειρά προ-

σωρινών φοροελαφρύνσεων για τους πληγέντες από την παν-
δημία, που αφορούν τα εισοδήματα του 2020, όπως:
f Αναστολή των τεκμηρίων διαβίωσης.
f Αλλαγές στις e-αποδείξεις.
f Στοχευμένη μείωση της προκαταβολής φόρου.
f Μείωση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις 
της εστίασης που έχουν μείνει πολλούς μήνες κλειστές. 
f Αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης και μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών. 

Παράλληλα, στο υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζουν από 
φέτος τη μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% με δημο-
σιονομικά ουδέτερο τρόπο. Η οριστική απόφαση αναμέ-
νεται να ληφθεί σε περίπου ένα μήνα.

Τα βήματα
Στο υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουν ότι η 
ελάφρυνση του φορολογικού βάρους εργαζο-
μένων και επιχειρήσεων θα έχει πολλαπλασια-
στικά οφέλη για την οικονομία και γι’ αυτό θα 
εφαρμοστούν όλες οι δεσμεύσεις της κυβέρνη-
σης. Το ίδιο ισχύει και για τη μείωση των ασφαλι-
στικών εισφορών, που είναι αναγκαία για την επι-
στροφή στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα. 
Οι ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και εργαζομέ-
νων είναι μία από τις δύο μείζονες συνιστώσες της «φο-
ρολογικής σφήνας» (tax wedge). Η άλλη είναι οι φορολο-
γικοί συντελεστές της μισθωτής εργασίας ανά κλιμάκιο ει-
σοδήματος. Το σχέδιο, με τα σημερινά δεδομένα καθώς 
μπορεί να υπάρξει αλλαγή προτεραιοτήτων, προβλέπει:

2022
f Αναστολή εισφοράς αλληλεγγύης για μισθωτούς 
ιδιωτικού τομέα, εισοδήματα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, ενοίκια, τόκους, μερίσματα.
f Διατήρηση της μείωσης των εισφορών κα-
τά τρεις μονάδες. Επίσης, για το 2022 προβλέ-
πεται μείωση μισής ποσοστιαίας μονάδας για 
τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης, στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκα-
λου (Ν. 4387/2016). Εως τον Μάιο του 2022 οι 
εισφορές επικουρικής ασφάλισης ανέρχονται 
σε 6,5%, ενώ από τον Ιούνιο του 2022 μειώ-
νονται στο 6% και επανέρχονται στο προ του 
νόμου Κατρούγκαλου επίπεδο.

Πηγές του οικονομικού επιτελείου δεν απο-
κλείουν κάποια από τις ρυθμίσεις που προγραμ-
ματίζονται για το 2023 να συμπεριληφθεί ως 
προσωρινό μέτρο στις ελαφρύνσεις του συ-
γκεκριμένου έτους, με την πρώτη φάση μείω-
σης του τέλους επιτηδεύματος να συγκεντρώ-
νει τις περισσότερες πιθανότητες.

2023
f Πλήρης κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης 
τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο 
τομέα και τους συνταξιούχους.
f Περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών 
κατά 0,60 ποσοστιαίες μονάδες. 
f Μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύ-
ματος. 
f Μείωση του εταιρικού συντελεστή φορο-
λογίας στο 20%, από 24% που έχει διαμορ-
φωθεί σήμερα.

2024
f Ολοκλήρωση κατάργησης τέλους επιτηδεύ-
ματος, με τη δεύτερη φάση μείωσης κατά 50%.
f Καθιέρωση δύο βασικών συντελεστών ΦΠΑ, 
11% και 22%, από 13% και 24% σήμερα, με 
διατήρηση του υπερμειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ στο 6%.

Οι φετινές ρυθμίσεις 
Μέχρι τον Ιούλιο, το υπουργείο Οικονομικών 
θα έχει λάβει αποφάσεις για δύο ζητήματα 
τα οποία αφορούν χιλιάδες επιχειρήσεις που 
έχουν πληγεί από τις παρενέργειες της πανδη-
μίας του κορωνοϊού: τη μείωση της προκατα-
βολής φόρου και το αν θα υπάρξει κάποιας 
μορφής «πάγωμα» για το τέλος επιτηδεύμα-
τος που θα κληθούν να καταβάλουν επιχειρή-
σεις που έμειναν κλειστές για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Ειδικότερα:
f Για την προκαταβολή φόρου που θα κλη-
θούν να πληρώσουν φέτος οι επιχειρήσεις και οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες που, παρά τη 
μείωση του τζίρου τους, κατάφεραν 
να έχουν κέρδη το 2020, δεν εξετά-
ζεται σε καμία περίπτωση οριζόντια 

μείωση του συντελεστή φόρου έως 
και 100%, όπως εφαρμόστηκε πέρυ-

σι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πα-
ρεμβάσεις, εάν δρομολογηθούν, θα εί-

ναι στοχευμένες και θα αφορούν απο-
κλειστικά τις επιχειρήσεις εκείνες που 

είχαν το 2020 μεγάλη πτώση 
στον τζίρο τους σε σύγκριση 
με το 2019.
f Και για το τέλος επιτη-
δεύματος δεν εξετάζεται κα-
μία οριζόντια μείωση. Μια 
πρόταση που βρίσκεται στο 

τραπέζι, χωρίς να έχει «κλειδώ-
σει», προβλέπει το ενδεχόμενο 

να «παγώσει» προσωρινά το τέ-
λος επιτηδεύματος μόνο για τις 
επιχειρήσεις που για αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα του 

2020 παρέμειναν κλειστές με 
κρατική εντολή. Σε αυτή την 
κατηγορία εντάσσονται 
οι επιχειρήσεις της εστί-
ασης, του πολιτισμού, 
του αθλητισμού και 
του τουρισμού.

Ο οδικός 
χάρτης για
τις μειώσεις 
των φόρων

επαφές
Η ηγεσία του 
υπουργείου 
Οικονομικών είναι 
σε ανοιχτή γραμμή 
με τα ευρωπαϊκά 
κέντρα αποφάσεων 
και συνεργάζεται 
σε πολλά επίπεδα 
για τον σχεδιασμό 
όλων των 
προγραμμάτων 
και των σχεδίων 
που πρέπει να 
καταθέσει στα 
κοινοτικά όργανα 
το επόμενο 
διάστημα
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