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Σημαντικές μεταβολές στη φορολογία 
εισοδήματος το 2011

Το προβλέψιμο 2011, ως συνέχεια του απρόβλεπτου  
2010, φέρνει σημαντικές μεταβολές και στη 
φορολογία εισοδήματος. Οι μεταβολές αυτές 
φέρονται να τίθενται σε εφαρμογή από τις αρχές 
του νέου έτους.
Οι μεγάλοι χαμένοι (λόγω της εφαρμογής των 
αυστηρότερων τεκμηρίων διαβίωσης) εμφανίζονται 
να είναι οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 
2010 εισοδήματα άνω των € 40.000 αλλά και όσοι 
έχουν αυτοκίνητο άνω των 2000 κ.εκ, ή/και  σπίτι 
άνω των 300 τ.μ.  Στη νέα φορολογική κλίμακα, 
με συντελεστές από 18% έως και 45% υπάγονται 
όλα τα εισοδήματα, ενώ το αφορολόγητο όριο 
χτίζεται με την συλλογή αποδείξεων στις €12.000. 
Ταυτόχρονα, καταργούνται σημαντικές απαλλαγές 

από την φορολογία εισοδήματος, αλλά και η αυτοτελής φορολόγηση για μια 
σειρά εισοδημάτων.
Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. , τα κέρδη που αναλογούν στους ομόρρυθμους εταίρους 
φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας με συντελεστή 20%, αφού όμως 
πρώτα αφαιρεθεί η επιχειρηματική αμοιβή, η οποία δεν  μπορεί να δοθεί σε 
περισσότερους από τρεις  ομορρύθμους εταίρους.
Ειδικότερα οι κρίσιμες αλλαγές για τους επαγγελματίες είναι ότι:
• Υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση 
των υπηρεσιών  τους και όχι με την πληρωμή των αμοιβών τους. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι κάθε επαγγελματίας, οφείλει να εκδώσει απόδειξη ανεξάρτητα 
από την είσπραξη ή όχι της συμφωνηθείσας αμοιβής.
• Καθιερώνεται η υποχρεωτική διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων 
που αφορούν συναλλαγές άνω των €3.000 μεταξύ επιτηδευματιών, μέσω 
ηλεκτρονικού συστήματος, σε υπηρεσίες του υπουργείου οικονομικών.
• Όλα τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν συναλλαγές αξίας άνω των €3.000 
μεταξύ επιχειρήσεων και επιτηδευματιών, θα εξοφλούνται μέσω  τραπεζικών 
λογαριασμών ή επιταγών που θα πληρώνονται από τους ίδιους λογαριασμούς.
• Όλα τα φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των €1.500 που εκδίδονται για 
πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω 
τραπεζικών λογαριασμών, ή με χρεωστικές – πιστωτικές κάρτες ή  με επιταγές.
• Όλες οι δηλώσεις των επαγγελματιών θα υποβάλλονται διαδικτυακά (inter-
net).
• Αφορολόγητοι για 3 χρόνια θα είναι οι νέοι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες ηλικίας έως και 35 ετών με καθαρά κέρδη έως €30.000 ευρώ.

Για τους μισθωτούς, συνταξιούχος και τα φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες ή 
μη) από το νέο έτος θα ισχύσουν οι εξής αλλαγές:
• Είναι υποχρεωτική η δήλωση από όσους έχουν εισοδήματα μέχρι €6.000 από 
οικοδομές ή σύνταξη κλπ.
• Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση εισοδήματος τα φυσικά 
πρόσωπα που έχουν εισόδημα μέχρι €6.000 , το οποίο προκύπτει αποκλειστικά 
με βάση τις δαπάνες διαβίωσης, όπως της κατοικίας, του αυτοκινήτου ΙΧ, του 
σκάφους, των ιδιωτικών σχολίων, των οικιακών βοηθών κλπ
• Καθιερώνεται η χωριστή βεβαίωση των φόρων μεταξύ των συζύγων.
• Καταργείται η έκπτωση δαπανών για επισκευή και συντήρηση εκμισθωμένων 
κατοικιών, η οποία υπολογιζόταν μέχρι ποσοστού 40% επί των ακαθαρίστων 
ποσών των εισπραττομένων μισθωμάτων, και μείωνε τη φορολογική επιβάρυνση 
των ιδιοκτητών. Οι δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες που 
χρησιμεύουν για την κάλυψη του αφορολογήτου ορίου των €12.000 του ιδιοκτήτη.

• Μειώνονται οι εκπτώσεις δαπανών που αφορούν τα ασφάλιστρα ζωής, τις 
δωρεές στο δημόσιο, τις δικηγορικές αμοιβές και τους τόκους των στεγαστικών 
δανείων που ελήφθησαν από 1/1/2009 και μετά, κάθε μία από αυτές τις δαπάνες 
θα εκπίπτει πλέον σε ποσοστό 20% από τον φόρο.
• Καθίσταται δυνατή η άμεση επιβολή προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα 
όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώνονται προφανείς παραβάσεις.
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Ανοίγει ξανά το βενζινάδικο 
στα Duty Free των Κήπων 

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών επετράπη 
στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) η 
επαναλειτουργία των πρατηρίων διάθεσης αφορολόγητων 
πετρελαιοειδών προϊόντων στους Μεθοριακούς Σταθμούς 
Κήπων Έβρου, Κακκαβιάς και Ευζώνων.
Σε εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, η εταιρεία θα προβεί 
άμεσα στην επαναλειτουργία των πρατηρίων σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω απόφασης.

Η ακριβής ημερομηνία επανέναρξης λειτουργίας των πρατηρίων της εταιρείας θα 
γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση...»
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2006 είχε απαγορευθεί στα ΚΑΕ να πωλούν 
αφορολόγητα καύσιμα στους παραπάνω μεθοριακούς σταθμούς. Από τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα η εταιρεία που ανήκει πλέον στον όμιλο της Folli - Follie είχε το 2005 
έσοδα 16,6 εκατ. ευρώ

Αντιδράσεις πρατηριούχων 
Οι πρατηριούχοι ετοιμάζονται για μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, εάν 
υλοποιηθεί το σχέδιο πώλησης αφορολόγητων καυσίμων από τα πρατήρια των 
μεθοριακών σταθμών, όπως αυτό στους Κήπους του Έβρου! Αν δεν αρθεί η απόφαση 
η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, όπως ο 
αποκλεισμός των συνόρων με βυτιοφόρα.
Οι εργασίες για την ολοκλήρωση των αμφιλεγόμενων συνοριακών πρατηρίων πάντως 
είναι σε εξέλιξη. Χαρακτηριστικό είναι ότι στον χώρο του σταθμού των Ευζώνων, μετά 
από πέντε χρόνια ακινησίας, έφτασαν τα χωματουργικά μηχανήματα, που σταδιακά 
θα συνεχίζουν τα ημιτελή έργα για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση 
δεξαμενών και αντλιών.


