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πτωση, σύμφωνα με πηγές του οικονομικού 
επιτελείου, θα επεκταθεί σε δημόσιους υπαλ-
λήλους και συνταξιούχους από το 2023, σε συ-
νάρτηση με τον δημοσιονομικό χώρο που θα 
υπάρξει για μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης. 

Το μέτρο αφορά πάνω από 2,3 εκατ. φορο-
λογουμένους που δηλώνουν εισοδήματα άνω 
των 12.000 ευρώ. Με την κατάργηση της ει-
σφοράς, η οποία για πρώτη φορά επιβλήθη-
κε το 2011, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα 
θα συνεχίσουν να έχουν αυξημένες αποδο-
χές, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιού-
χοι θα δουν αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές 
τους, ενώ οι φορολογικές δηλώσεις που θα 
υποβληθούν του χρόνου θα έχουν επίσης μει-
ωμένες επιβαρύνσεις για τα εισοδήματα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ενοίκια, τό-
κους και μερίσματα. 

2 Κυβερνητικός στόχος είναι να μειωθεί πε-
ραιτέρω o συντελεστής υπολογισμού των 

ασφαλιστικών εισφορών - από 3 μονάδες που 

είναι η μείωση για ολόκληρο το 2021 σε 3,5 
μονάδες για το 2022. Η περαιτέρω μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών θα αποτυπωθεί ως μι-
κρή αύξηση των καθαρών αποδοχών των ερ-
γαζομένων (επιπρόσθετη των αυξήσεων που 
έγιναν από 1/1/2021). Η μείωση του συνολι-
κού συντελεστή υπολογισμού των ασφαλιστι-
κών εισφορών κατά πέντε μονάδες αποτελεί 
προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης και 
ο στόχος είναι να υλοποιηθεί μέχρι το 2023.

3 H νέα μείωση EΝΦΙΑ (8% κατά μέσο όρο), 
για την οποία έχει δεσμευθεί η κυβέρνη-

ση, με την ενεργοποίηση των νέων αντικειμε-
νικών αξιών των ακινήτων και την επέκταση 
του αντικειμενικού συστήματος σε 3.000 νέες 
περιοχές σε όλη τη χώρα, θα εφαρμοστεί το 
2022. Η άσκηση της ευθυγράμμισης των αντι-
κειμενικών με τις εμπορικές τιμές θα «τρέξει» 
και θα ολοκληρωθεί φέτος, αλλά οι νέες τιμές 
ζώνης δεν θα επηρεάσουν τον ΕΝΦΙΑ, που θα 
παραμείνει φέτος στα ίδια επίπεδα και θα μει-
ωθεί το επόμενο έτος.

σως, καθώς οι επιπλέον διαφορές εισοδήματος που θα προκύπτουν στις φορο-
λογικές δηλώσεις τους, λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων, θα είναι δυνατόν 
να καλύπτονται, μεταξύ άλλων, και με τα ποσά των αποζημιώσεων ειδικού σκο-
πού, των αποζημιώσεων για τα απολεσθέντα ενοίκια και ενδεχομένως και με ένα 
μέρος από τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής που εισέπραξαν οι πληγέ-
ντες εντός του 2020 και εντός του πρώτου διμήνου του 2021 για την κάλυψη ει-
σοδηματικών απωλειών του έτους 2020.

Πέρυσι, 3 στα 10 νοικοκυριά πλήρωσαν φόρους για εισοδήματα πολύ μεγα-
λύτερα από αυτά που δήλωσαν. Με υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα φορολο-
γήθηκε περίπου ένας στους τρεις μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και αγρό-
τες, 4 στους 10 εισοδηματίες, ενώ στην τσιμπίδα πιάστηκε και ένας στους τέσ-
σερις συνταξιούχους, κυρίως με μικρή σύνταξη, με ιδιόκτητο ή μισθωμένο σπί-
τι και αυτοκίνητο.

Χωρίς πρόστιμο
Για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, το βασικότερο σενάριο προβλέπει να μην ισχύ-
σει ειδικά για φέτος το πρόστιμο που επιβάλλεται με συντελεστή 22% στις αποδεί-
ξεις που θα λείπουν, δηλαδή στη διαφορά ανάμεσα στο απαιτούμενο ύψος δα-
πανών και στο ύψος των δαπανών που έγιναν με ηλεκτρονικό χρήμα, για όλους 
τους πληττόμενους. Ενδιαφέρον θα έχει εάν το υπουργείο Οικονομικών προ-
χωρήσει σε ρύθμιση και για τους μη πληττόμενους. Οπως προκύπτει από στοι-

χεία που έχει στη διάθεσή του το οικονομικό επιτελείο, πολλοί καταναλωτές που 
δεν ανήκουν στις πληττόμενες κατηγορίες περιόρισαν εξ αντικειμένου την κα-
τανάλωση, και γι’ αυτό τον λόγο σχεδιάζεται να μειωθεί το όριο των e-αγορών 
στο 10%-15% επί του εισοδήματος, από το 30% που προβλέπει η νομοθεσία. 

T ον Ιούνιο αναμένεται να κριθεί η «τύχη» της προκαταβολής φόρου εισοδήμα-
τος που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες που, παρά τη μείωση του τζίρου τους λόγω της πανδημίας και των δύο 
lockdowns, κατάφεραν να εμφανίσουν κέρδη το 2020. Το σενάριο μιας μείω-
σης της προκαταβολής φόρου που επιβάλλεται με συντελεστή 100% βρίσκεται 
ξανά στο τραπέζι. Αυτό που εξετάζεται είναι στοχευμένες παρεμβάσεις στις επι-
χειρήσεις εκείνες που είχαν το 2020 μεγάλη πτώση στον τζίρο τους σε σύγκριση 
με το 2019. Oι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν όταν το οικονομικό επιτελείο θα 
έχει εικόνα για τα εισοδήματα του 2020, που θα αποτυπωθούν στις φορολογι-
κές δηλώσεις, αλλά και για τις αντοχές του Προϋπολογισμού.

Μέτρα για την επόμενη χρονιά 

1Αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης και το 2022 προανήγγειλε πριν από 
λίγες ημέρες ο πρωθυπουργός. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για 

την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης το 2022 όχι μόνο για τους φορο-
λογουμένους με εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα αλλά και για τους μισθω-
τούς του δημόσιου τομέα και τους συνταξιούχους, οι οποίοι εξαιρέθηκαν από 
το «πάγωμα» της εισφοράς για τα εισοδήματα του 2021. Σε διαφορετική περί-
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Φ
οροελαφρύνσεις και μέτρα ανακού-
φισης των πληγέντων από την παν-
δημία περιλαμβάνει η ατζέντα του 

υπουργείου Οικονομικών για το δεύτερο εξά-
μηνο του έτους, αλλά και για το 2022. Αναστο-
λή του πέναλτι για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις 
και των τεκμηρίων διαβίωσης για όσους έχουν 
πληγεί από την υγειονομική κρίση, αλλά και μεί-
ωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις 
και ελεύθερους επαγγελματίες είναι τα μέτρα 
που έχουν «κλειδώσει» και θα εφαρμοστούν φέ-
τος. Το δεύτερο πακέτο μέτρων, τα οποία θα 
εφαρμοστούν το 2022, περιλαμβάνει τη μεί-
ωση της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό 
αλλά και στον δημόσιο τομέα, περαιτέρω μεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφορών και μείωση 
του ΕΝΦΙΑ κατά 8%. Παράλληλα, εξετάζεται, 

αν βρεθεί δημοσιονομικός χώρος, μείωση του 
ΦΠΑ στον τουρισμό, που αυτή τη στιγμή δια-
μορφώνεται στο 13%, έως το τέλος του έτους.

Το οικονομικό επιτελείο περιμένει το «πράσι-
νο φως» από τους επικεφαλής των δανειστών 
την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου να ανα-
κοινώσει τα μέτρα που αφορούν τις ελαφρύν-
σεις των πληγέντων από την πανδημία, όπως 
είναι οι ηλεκτρονικές αποδείξεις και τα τεκμή-
ρια διαβίωσης. Πάνω από 2 εκατομμύρια ερ-
γαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, μικρομεσαίοι 
επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδι-
οκτήτες ακινήτων, που επλήγησαν οικονομικά 
κατά τη διάρκεια του 2020 από την πανδημία, 
θα έχουν τη δυνατότητα να παρακάμψουν τα 
τεκμήρια της εφορίας στις φετινές φορολογικές 
δηλώσεις, με τη βοήθεια των έκτακτων οικονο-
μικών ενισχύσεων που έλαβαν από το κράτος 
ως αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διατάξεις για 
τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιου-
σιακών στοιχείων θα απενεργοποιηθούν εμμέ-

Ολες οι μειώσεις 
φόρων για φέτος 
και για το 2022

Η κατάργηση των τεκμηρίων και του προστίμου στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
έχει ήδη «κλειδώσει». Πιθανή η μείωση του ΦΠΑ στον τουρισμό, 

ενώ στο οικονομικό επιτελείο «γράφουν» τις φοροελαφρύνσεις του 2022. 
Αναλυτικά οι παρεμβάσεις ανά κατηγορία φόρου


