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Μη διστάζεις να το λες!!!
 Διαβάζω Θράκη Press

Είναι γεγονός ότι το φορολογικό σύστημα της σύγχρονης 
οικονομίας μας χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα 
(μόλις τα τελευταία δύο χρόνια έχουν θεσμοθετηθεί 
περισσότερα από δεκαπέντε (15) διαφορετικά φορολογικά 
νομοθετήματα), από αυξημένη πολυπλοκότητα,  από άνιση 
κατανομή των φορολογικών βαρών, καθώς και από ιδιαίτερα 
υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

 Η πραγματικότητα αυτή η οποία αντανακλά την αδυναμία 
του εγχώριου οικονομικό-πολιτικού συστήματος να θεσπίσει ένα φορολογικό 
σύστημα, εφάμιλλο με αυτά των άλλων χωρών της Ευρωζώνης, αντιγράφοντας 
και προσαρμόζοντας ένα από αυτά στα δεδομένα της Ελληνικής οικονομίας 
(λαμβάνοντας υπόψη τους μηχανισμούς, τις μεθόδους και τα φορολογικά συστήματα, 
καθώς επίσης και την ανταποδοτικότητα των φόρων προς τον πολίτη).  

Η σημερινή πραγματικότητα δείχνει επίσης ότι η αδυναμία αυτή συνεχίζει να 
υφίσταται, με συνέπεια να μην ευνοούνται τα φορολογικά έσοδα και να είναι αναγκαίες 
οι συνεχής μεταβολές, προσθήκες, αλλαγές, τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις κ.α. που 
προσδίδουν πολυπλοκότητα, και που συχνά δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα. Στο 
πλαίσιο αυτό, και υπό την πίεση για την συνέχιση της χρηματοδότησης της χώρας 
από τους δανειστές της, το  οικονομικό επιτελείο προετοιμάζει ένα νέο φορολογικό 
νομοσχέδιο, το οποίο εμφανίζεται να είναι προσαρμοσμένο στις τρέχουσες απαιτήσεις 
για την κάλυψη των δαπανών και την υστέρηση των εσόδων. Κύριος στόχος του 
νομοσχεδίου αυτού (όπως και όλων των προηγούμενων στο παρελθόν) είναι ο 
περιορισμός (και όχι η ουτοπική «πάταξη») της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, έχουν 
στοχευθεί επιμέρους εισοδήματα και επαγγελματικές ομάδες οι οποίες σύμφωνα με 
τα επεξεργασμένα στοιχεία του Υπουργείου, μπορούν να συνεισφέρουν περισσότερο 
στον προϋπολογισμό της χώρας. Ειδικότερα, έμφαση πρόκειται να δοθεί στους 
ελεύθερους επαγγελματίες, τις ατομικές επιχειρήσεις καθώς και τις άλλες εταιρικές 
μορφές (ΟΕ , ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ), η φορολόγηση των οποίων σχεδιάζεται να γίνεται με 
έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή (flat tax rate). Το ύψος του συντελεστή δεν έχει 
αποφασισθεί ακόμη, αλλά ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ του 20% έως 30% για τα 
δύο επόμενα έτη (2013-14) ενώ βρίσκεται υπό συζήτηση η μείωσή του στο 15%, μετά 
το 2014.  Επιπλέον πρόκειται να αναπροσαρμοσθεί και ο τρόπος υπολογισμού της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου πλέον ο φόρος θα προκύπτει από τα βιβλία 
και στοιχεία της, και όχι από τεκμαρτές ή άλλες αυτοτελής φορολογίες. 

Σημαντικές μεταβολές περιλαμβάνονται και για τις άλλες φορολογικές ομάδες 
των μισθωτών και συνταξιούχων, όπου αναμένεται το αφορολόγητο όριο να 
διατηρηθεί στις €5.000, έχοντας ως επικρατέστερη την πιθανότητα της αύξησης του 
στις €7.000 ή €8.000. Ακόμη, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μειωθούν τα φορολογικά 
κλιμάκια από οκτώ που είναι σήμερα, στα τέσσερα, με σαφή ελάφρυνση των μεσαίων 
εισοδημάτων (άνω των €26.000, τα οποία φορολογούνται με συντελεστές 35%, 38%, 
40% και 45%, ενώ αναμένεται οι συντελεστές να υποχωρήσουν στο 30%). Επίσης 

τελούν υπό κατάργηση οι επιμέρους φοροαπαλλαγές για ιατροφαρμακευτική και 
νοσοκομειακή περίθαλψη, από τόκους στεγαστικών δανείων, ενώ σχεδιάζεται η 
100% έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα των  δαπανών, που συνοδεύονται 
από αποδείξεις, από μία συγκεκριμένη λίστα επαγγελμάτων, όπως υδραυλικοί, 
ηλεκτρολόγοι, κομμωτές, αισθητικοί, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ιατροί, 
δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, συνεργεία 
αυτοκινήτων κ.α. 

Τέλος σχεδιάζεται και ριζική αναμόρφωση του φορολογικού καθεστώτος που 
αφορά το γεωργικό εισόδημα. Με την αναμόρφωση αυτή, εκτιμάται ότι οι κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότες (του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ) θα αντιμετωπίζονται 
φορολογικά ως επιτηδευματίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα φορολογούνται με το 
ίδιο καθεστώς που θα ισχύει και για τις ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή με συντελεστή 
που θα κυμανθεί από 20% έως 30% επί του καθαρού γεωργικού εισοδήματος.

Με αυτές τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές το φορολογικό σύστημα της 
οικονομίας μας αναμένεται να μεταβληθεί εκ νέου, στοχεύοντας για ακόμη μία 
φορά στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων και τον περιορισμό του διαθέσιμου 
εισοδήματος, χωρίς να επιβραβεύεται η φορολογική συνέπεια, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η φοροδοτική ικανότητα (αφού φορολογείται η κατοχή και όχι η χρήση των 
επιμέρους αγαθών, πχ κατοικίες κ.α.) και χωρίς τα αναγκαία  φορολογικά κίνητρα για 
τη ζητούμενη οικονομική ανάπτυξη.     

(Πηγές: www.e-forologia.gr, www.capital.gr, www.taxheaven.gr) 
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