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Μη διστάζεις να το λες!!!
 Διαβάζω Θράκη Press

Είναι αλήθεια ότι το φορολογικό περιβάλλον στην Ελληνική 
οικονομία είναι κάτι που μεταβάλλεται με τακτική συχνότητα, 
χωρίς κάποιον ουσιώδη και μακρόπνοο προγραμματισμό, 
αντανακλώντας τις τρέχουσες ανάγκες του προϋπολογισμού, 
και χωρίς ευαισθησίες για φορολογική και φοροδοτική 
δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο 
ήδη βρίσκεται στο στάδιο της τελικής προετοιμασίας, 
αναμένοντας την κατάθεσή του στα τέλη του επόμενου μήνα. 
Οι επιταγές του νομοσχεδίου που αφορούν τα εισοδήματα 
του 2013 και 2014, περιλαμβάνουν, με την επιφύλαξη της 
τροποποίησης ή της μεταβολής, τα παρακάτω σημαντικά 

στοιχεία :  
•	 Την	 καθιέρωση	 τριών	 (3)	 φορολογικών	 συντελεστών	 για	 τους	 μισθωτούς	 και	

συνταξιούχους, οι οποίοι ξεκινούν από το 21% για εισοδήματα έως και €25.000, στο 36% 
από τις €25.001 έως και €47.000, ενώ για υψηλότερα εισοδήματα ο συντελεστής αναμένεται 
να διαμορφωθεί στο 45%

•	 Την	 κατάργηση	 του	 αφορολογήτου	 των	 €5.000	 και	 €9.000,	 και	 ως	 αντιστάθμισμα	
ενσωματώνεται η επιστροφή φόρου για όλους τους φορολογούμενους, η οποία ξεκινά από 
τα €1950 για εισοδήματα έως €18.000, και μειώνεται κατά €50 για κάθε επιπλέον €1.000 
εισοδήματος μέχρι το όριο των €29.000, όπου από το επίπεδο αυτό η μείωση αυξάνεται 
στα €100 για κάθε επιπλέον €1.000. Η επιστροφή φόρου δεν ισχύει για εισοδήματα που 
ξεπερνούν τις €43.000.

•	 Αναμένεται	επίσης	και	η	κατάργηση	των	φοροελαφρύνσεων	που	αντιστοιχούσαν	στον	
αριθμό των τέκνων μιας οικογένειας.    

•	 Για	τους	ελεύθερους	επαγγελματίες	(ατομικές	επιχειρήσεις)	πρόκειται	να	διαμορφωθεί	
μία ξεχωριστή κλίμακα φορολόγησης η οποία περιλαμβάνει δύο (2) συντελεστές, ξεκινώντας 
την φορολογία από το πρώτο ευρώ. Έτσι αναμένεται συντελεστής 26% για εισοδήματα έως 
€50.000 και 35% άνω των €50.000. 

•	 Λόγω	 της	 εξάλειψης	 του	 αφορολογήτου	 ορίου	 για	 τους	 ελεύθερους	 επαγγελματίες,	
αναμένεται να επιτραπεί η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών τους από τα ακαθάριστά 
έσοδά τους

•	 Για	 τις	προσωπικές	 εταιρίες	 (Ο.Ε	και	Ε.Ε.)	 και	 τις	κεφαλαιουχικές	 (Α.Ε.,	 Ε.Π.Ε	και	 Ι.Κ.Ε.)	
πρόκειται να διαμορφωθεί ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής του 26%, με επιπλέον 10% 
φόρο στα διανεμόμενα κέρδη. 

•	 Αυξάνεται	ο	συντελεστής	φορολόγησης	των	τόκων	από	10%	σε	15%	.	Η	αύξηση	αυτή	
θα τεθεί σε ισχύ από 01.01.2013.

•	 Τα	τεκμήρια	διαβίωσης	για	σκάφη,	ακίνητα	και	αυτοκίνητα,	καθώς	και	για	άλλα	συναφή	
περιουσιακά στοιχεία,  πρόκειται να διατηρηθούν στα περσινά επίπεδα.

•	 Όμως	 καταργούνται	 οι	 εκπτώσεις	 των	 δαπανών	 για	 μισθωτούς	 και	 συνταξιούχους,	
εκτός από αυτές που αφορούν την ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, 
δωρεές και χορηγίες.

•	 Επίσης	 είναι	 πιθανή	 και	 η	 αύξηση	 του	 συντελεστή	 παρακράτησης	 του	 φόρου	
εισοδήματος σε υψηλότερο ποσοστό από το 20% που είναι σήμερα.

•	 Ακόμη	 καταργούνται	 όλα	 τα	 ειδικά	 αφορολόγητα	 όρια	 για	 τις	 ειδικές	 κατηγορίες	
εργαζομένων, όπως για παράδειγμα αυτά των παραμεθόριων περιοχών.

•	 Αναφορικά	 με	 τους	 κατ’	 επάγγελμα	 αγρότες,	 πρόκειται	 να	 καταργηθεί	 ο	 τεκμαρτός	
προσδιορισμός του εισοδήματος τους, το οποίο πλέον θα προσδιορίζεται και θα 
φορολογείται με βάση τα βιβλία εσόδων και εξόδων τους.

•	 Η	φορολόγηση	των	εισοδημάτων	από	την	εκμετάλλευση	ακινήτων	(ενοίκια)	αναμένεται	
να περιλαμβάνει τρεις (3) επιμέρους κλίμακες με τους αντίστοιχους φορολογικούς 
συντελεστές. Έτσι, για εισοδήματα έως €12.000 ο συντελεστής θα διαμορφωθεί στο 10%, 
ενώ θα ανέρχεται στο 30% για εισοδήματα από €12.001 έως €60.000, και στο 45% για 
υψηλότερα εισοδήματα.

•	 Το	 ΕΕΤΗΔΕ	 (χαράτσι	 ΔΕΗ)	 πρόκειται	 να	 αντικατασταθεί	 με	 έναν	 ενιαίο	 φόρο	 στα	
ακίνητα, όπου όμως θα περιλαμβάνονται και τα αγροτεμάχια, τα κτήματα εκτός σχεδίου 
κ.α. Ο φόρος αυτός θα περιλαμβάνει κλιμακωτούς φορολογικούς συντελεστές, έχοντας ως 
εκκίνηση το 1‰ έως το όριο των €100.000 αντικειμενικής αξίας, ενώ θα περιλαμβάνει άλλα 
επτά (7) κλιμάκια συνδεδεμένα με το ύψος της αντικειμενικής αξίας.

•	 Ο	 συντελεστής	 φόρου	 από	 κέρδη	 υπεραξίας	 κεφαλαίου	 από	 μεταβίβαση	 ακινήτου	
αναμένεται να διαμορφωθεί στο 20%..

Το μίγμα αυτό δεν διαφέρει από τις συνολικές επιλογές της δημοσιονομικής προσαρμογής, 
με τις περικοπές των κρατικών δαπανών, μισθών, συντάξεων κ.α.. Σίγουρα όμως δεν 
σηματοδοτεί την ανάπτυξη, και ούτε παρουσιάζει την δυνατότητα να επανεκκινήσει την 
μικροοικονομία και τις μικροαγορές των πόλεων και της περιφέρειας. Απλά αποτελεί ένα 
φορολογικό μοντέλο που απαιτεί ο προϋπολογισμός του 2013 και οι πρόσκαιρες ανάγκες 
των καιρών.  

(Πηγές : www.taxheaven.gr, www.e-forologia.gr )
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Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα 
από τα τροχαία δυστυχήματα
Η Κυριακή 18 Νοεμβρίου (ως τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου) έχει οριστεί ως παγκόσμια ημέ-
ρα για τα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων και η Μητρόπολή μας αποφάσισε να τελε-
σθεί επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αδελφών μας που άφησαν την 
τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Την Κυριακή το πρωί τελέσθηκε στον Μητροπολιτικό 
Ναό του Αγίου Νικολάου Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη μας κ. Άνθι-
μο. Κατά την Μεγάλη Είσοδος μνημονεύθηκαν τα ονόματα των κεκοιμημένων, ονόματα που 
είχαν προσκομίσει οι συγγενείς των θυμάτων. Την ώρα του Κοινωνικού αναγνώσθηκε παρα-
μυθητική Εγκύκλιος του Μητροπολίτου μας αναφορικά για τα θύματα των τροχαίων δυστυ-
χημάτων. (ολόκληρη η εγκύκλιος εδώ) Ακολούθησε το μνημόσυνο υπέρ των κεκοιμημένων 
μέσα σε κλίμα συγκινήσεως στον κατάμεστο Μητροπολιτικό Ναό.
Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε στο Εκκλησιαστικό Μουσείο, στην 
πλατεία Μητροπόλεως, Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της πόλεώς μας. Η παρουσία του κόσμου 
ήταν ικανοποιητική καθώς αρκετός κόσμος προσήλθε για να δώσει αίμα για τους συνανθρώ-
πους μας που το έχουν ανάγκη.

Ίδρυση Αγροτικής Σχολής στην Ορεστιάδα
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Νέα Αρχή» κ. Χαμαλίδης, με στόχο την «Ίδρυ-
ση Αγροτικής Σχολής στο δήμο Ορεστιάδας», έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Ο δήμος Ορεστιάδας είναι ένας αμιγής αγροτικός δήμος. Έχει την ευτυχία να διαθέτει 
την 4η έδρα του ΔΠΘ κι ένα από τα τμήματα του, είναι το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο δήμος δεν αξιοποίησε ποτέ μέχρι τώρα την παρουσία των Πανεπιστημιακών Σχολών, 
προς όφελος των κατοίκων της περιοχής.
Η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής είναι να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πε-
ριοχής.
Προτείνουμε την ίδρυση και λειτουργία απ’ το δήμο Ορεστιάδας Αγροτικής Σχολής, με 
υλοποίηση σεμιναρίων κατά θεματική κατηγορία ενδιαφέροντος καθώς και παρουσία-
ση πετυχημένων πρακτικών από άλλες περιοχές, προς τους αγρότες της περιοχής, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Η λειτουργία της Αγροτικής Σχολής μπορεί να επεκταθεί γεωγραφικά σε όλη την επι-
κράτεια του δήμου. Το κόστος είναι ελάχιστο και τα οφέλη για την τοπική οικονομία 
είναι τεράστια.
Επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι!


