
Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές 

Σε 20% κατ’ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά 

πρόσωπα 

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014 10:26 UPD:10:27 

 

 

Αναδημοσίευση από τη «Ναυτεμπορική». 

Στη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων στο 20%, με 

δεύτερο βήμα το 15%, αλλά και του ανώτατου συντελεστή που επιβάλλεται στα 

εισοδήματα των φυσικών προσώπων από το 42% στο 33%-35% προχωρά από το 

επόμενο έτος η κυβέρνηση. 

Το σχέδιο της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης, που επεξεργάζεται το 

οικονομικό επιτελείο και αποκαλύπτει σήμερα η «Ν», εντάσσεται στο γενικότερο 

αναπτυξιακό πλάνο που δρομολογείται, καθώς συμβάλλει αποφασιστικά στη 

στήριξη της επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα βοηθήσει επίσης στην προσέλκυση επενδύσεων 

και στην αύξηση της ρευστότητας. 

Θα προηγηθεί, ωστόσο, το φορολογικό νομοσχέδιο του Ιουνίου, στο οποίο θα 

περιληφθούν εκ νέου ανατροπές στο καθεστώς του ΦΠΑ, ώστε να περιοριστούν 

οι απώλειες από τη συγκεκριμένη «πηγή» του προϋπολογισμού. 

 

Ανατροπές: «Πράσινο φως» για τη μείωση των φορολογικών 

συντελεστών 

Νέα μεταρρύθμιση ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ από τις αρχές του 2015 - Εως 

τον Ιούνιο το σχέδιο αλλαγών στο καθεστώς ΦΠΑ 

 

 

Μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων στο 20%, με δεύτερο 

βήμα το 15%, αλλά και του ανώτατου συντελεστή που επιβάλλεται στα 

εισοδήματα των φυσικών προσώπων από το 42% στο 33%-35%, δρομολογεί από 

το επόμενο έτος το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. 



Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν ήδη αρχίσει να επεξεργάζονται το νέο σχέδιο 

της επικείμενης φορολογικής μεταρρύθμισης, ενώ βάζουν στο «φουλ» τις 

μηχανές για τις νέες ανατροπές στο ισχύον σύστημα του ΦΠΑ καθώς, ύστερα και 

από την πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής 

οικονομίας, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη έως τον Ιούνιο να παρουσιάσει 

στους εταίρους μας ειδική μελέτη ώστε οι αλλαγές να τεθούν σε εφαρμογή από 

τις αρχές του 2015. 

Η εν λόγω άλλωστε έκθεση άναψε και επίσημα το «πράσινο φως» για τη μείωση 

των φορολογικών συντελεστών και τη χαλάρωση των φορολογικών βαρών σε 

νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση πάντα της επίτευξης των 

δημοσιονομικών στόχων, με διατήρηση της υπερ-απόδοσης στα φορολογικά 

έσοδα. 

Σε κάθε περίπτωση, άλλωστε, στο κυβερνητικό στρατόπεδο εντάσσουν τη μείωση 

του συντελεστή φορολόγησης των νομικών προσώπων στο γενικότερο 

αναπτυξιακό σχέδιο, αφού θεωρούν δεδομένο ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στη 

στήριξη της επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ θα βοηθήσει στην προσέλκυση επενδύσεων και 

στην αύξηση της ρευστότητας, που παραμένει πρωταρχικό ζητούμενο για την 

οικονομία της χώρας, με ό,τι φυσικά αυτό συνεπάγεται, αφενός για τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αφετέρου για τα έσοδα του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

Από την άλλη πλευρά, η μείωση της φορολογίας των νομικών προσώπων 

συμπαρασύρει αναμφίβολα και τη μείωση των συντελεστών φορολόγησης των 

φυσικών προσώπων από το 22%, 32% και 42%, που είναι σήμερα για μισθωτούς 

και συνταξιούχους, αλλά και από το 26% και 33% που είναι για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες και επιτηδευματίες. 

Απαλλαγές 

Πάντως, πριν από το σχέδιο μείωσης των φορολογικών συντελεστών, προηγείται 

αυτό με τις αλλαγές στο ισχύον καθεστώς του ΦΠΑ που θα πρέπει να είναι έτοιμο 

έως τον Ιούνιο και το οποίο θα στοχεύει στη δημιουργία ενός ουσιαστικότερου 

μηχανισμού είσπραξης του φόρου αλλά και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής 

από το συγκεκριμένο σκέλος του προϋπολογισμού, αφού με βάση τα στοιχεία της 

εν λόγω έκθεσης το δημόσιο χάνει περίπου 10 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. 

Στο πλαίσιο εξάλλου αυτό, για να καταστεί αποτελεσματικότερη και η επικείμενη 

μεταρρύθμιση, η Κομισιόν παροτρύνει το οικονομικό επιτελείο να προχωρήσει 

άμεσα στη διαγραφή των ανενεργών επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια να 

ξεκαθαριστεί και η λίστα των υπόχρεων σε ΦΠΑ, ώστε οι ομάδες ελέγχου να 



έχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ελεγχομένων, αλλά ταυτόχρονα και στην 

απλοποίηση του ισχύοντος συστήματος μέσω της υιοθέτησης εξαιρέσεων από την 

υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, 

όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, αφού 

εξετάζει να προχωρήσει στο εν λόγω μέτρο που θα ευνοήσει περισσότερους από 

400.000 ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες. 

Τα στελέχη μάλιστα του υπουργείου υπογραμμίζουν ότι το οικονομικό επιτελείο 

είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη ρύθμιση, όμως δεν έχει ακόμη 

αποσαφηνιστεί το ύψος του ετήσιου τζίρου κάτω από το οποίο θα παρέχεται η 

απαλλαγή από την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, αφού υπάρχουν, προς το παρόν 

τουλάχιστον, δύο απόψεις: 

* η πρώτη που θέτουν υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου και προβλέπει ότι το 

όριο απαλλαγής πρέπει να κινείται μεταξύ των 5.000 και 10.000 ευρώ 

* και η δεύτερη, που ευνοεί περισσότερους επαγγελματίες και μικρές 

επιχειρήσεις, την οποία έχει καταθέσει στο τραπέζι ήδη ο γενικός γραμματέας 

Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης, και προβλέπει όπως το εν λόγω όριο απαλλαγής 

από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ ανέρχεται μέχρι τα 25.000 ευρώ. 

Ενιαίος ΦΠΑ 

Οι ανατροπές όμως που έρχονται με την επικείμενη μεταρρύθμιση δεν θα είναι 

και οι τελευταίες, αφού πάντα παραμένει ανοιχτό το θέμα αλλαγών και στους 

συντελεστές με τους οποίους φορολογούνται σήμερα υπηρεσίες και προϊόντα. 

Αποτελεί εξάλλου πάγιο αίτημα του ΔΝΤ και της Ε.Ε., που έχουν επανειλημμένως 

καταθέσει στην κυβέρνηση προτάσεις για την υιοθέτηση ενός ενιαίου συντελεστή 

Φόρου Προστιθεμένης Αξίας, δηλαδή για κατάργηση στην ουσία των 

χαμηλότερων συντελεστών. 

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι όλα τα βήματα έχουν ήδη προαναγγελθεί στις 

κατά περιόδους εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις οποίες με έμφαση 

ζητείται η κατάργηση όλων των εξαιρέσεων από την επιβολή του κανονικού 

συντελεστή ΦΠΑ, αφού η ευρεία χρήση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 

δημιουργεί ένα μεγάλο κενό στις εισπράξεις του φόρου, λόγος για τον οποίο μετ’ 

επιτάσεως ζητούν οι δανειστές την κατάργηση όλων των ρυθμίσεων που 

προβλέπουν μειωμένους συντελεστές! 

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται ότι σύντομα κατά τις συζητήσεις των δυο πλευρών 

θα ανοίξει και πάλι ο «φάκελος» του ΦΠΑ, με στόχο όπως έχει ήδη επισημάνει η 



«Ν» την καθιέρωση ενός ενιαίου συντελεστή στα επίπεδα του 19% ή του 21%. 

Μια τέτοια απόφαση εκτιμάται ότι θα δώσει βαθιά ανάσα στην αγορά, καθώς θα 

μειωθεί ίσως και κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες ο ΦΠΑ 23% που 

επιβάλλεται σήμερα στα περισσότερα προϊόντα τα οποία διακινούνται στην 

αγορά, αλλά και σε όλο το φάσμα της παροχής υπηρεσιών. 

Απώλειες για τα δημόσια ταμεία 

Το σκεπτικό για την υιοθέτηση εξαιρέσεων από την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, 

ανεξάρτητα από το ύψος του ορίου απαλλαγής που θα επιλεγεί τελικά, είναι ότι 

το ισχύον καθεστώς προκαλεί απώλειες στο Δημόσιο λόγω των επιστροφών ΦΠΑ 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα έχει υψηλό κόστος διαχείρισης 

για το φοροεισπρακτικό μηχανισμό. 

Είναι αξιοσημείωτο όπως προκύπτει από την ανάλυση στην οποία έχουν 

προχωρήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, ότι το 1/3 των απαιτήσεων 

για επιστροφές ΦΠΑ δημιουργείται από υπόχρεους των οποίων ο ετήσιος τζίρος 

δεν είναι υψηλότερος των 10.000 ευρώ. 

Με βάση τα στοιχεία της ίδιας ανάλυσης, που έχει τεθεί και υπόψη των 

επικεφαλής της τρόικας, φαίνεται ότι περίπου 415.548 φορολογούμενοι υπόχρεοι 

σε ΦΠΑ, που αντιστοιχεί περίπου στο 42% των ελεύθερων επαγγελματιών και 

επιχειρήσεων, δηλώνουν κατ’ έτος μηδενικό τζίρο ή το πολύ μέχρι 10.000 ευρώ. 

Από τα ανωτέρω και μόνο προκύπτει ότι είναι σημαντικό το διοικητικό βάρος που 

επωμίζεται η φορολογική διοίκηση για την επεξεργασία, την επικύρωση και τον 

έλεγχο ενός μεγάλου αριθμού μικρών επιστροφών, καθώς επίσης και για την 

καταχώρηση και επεξεργασία των πληρωμών. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, εκτός από το νέο καθεστώς που θα ισχύσει στο 

σκέλος του ΦΠΑ, οι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών μελετούν και τη 

δημιουργία ενός νέου αυτοματοποιημένου συστήματος επικύρωσης για την 

επιστροφή του ΦΠΑ που βασίζεται σε παραμέτρους κινδύνου (risk-based). 

Ειδικότερα, το ιστορικό κάθε επιχείρησης θα είναι ο σημαντικός παράγοντας που 

θα καθορίζει το πότε θα επιστρέφεται ο ΦΠΑ, ενώ έχει αποφασιστεί όσες 

επιχειρήσεις με βάση τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

έχουν «καλό ιστορικό» θα λαμβάνουν άμεσα το ΦΠΑ χωρίς κανέναν έλεγχο. 

Οι επιβαρύνσεις 

Η σχεδιαζόμενη ενοποίηση του ΦΠΑ στα επίπεδα του 19% ή 21% συνεπάγεται 

αύξηση της επιβάρυνσης σε ό,τι φορολογείται σήμερα με ΦΠΑ 13%, δηλαδή στα 

μη παρασκευασμένα είδη διατροφής, στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, 



ύδρευσης και φυσικού αερίου, στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς, στα 

κόμιστρα των ταξί, στην ιατρική και τη νοσοκομειακή περίθαλψη κ.α. 

Επίσης η υιοθέτηση ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ θα «πλήξει» τους κατοίκους 

των νησιών του Αιγαίου, αφού αυτόματα θα οδηγήσει στην κατάργηση των κατά 

30% μειωμένων συντελεστών (5% και 9%) που ισχύουν σήμερα. 
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