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μειώσεις φόρων 
και εισφορών 

εξετάζει η κυβέρνηση 
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Μ
ε χρονικό ορίζοντα διετίας προετοιμά-
ζεται το πακέτο των φοροελαφρύνσε-
ων που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουρ-

γός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 
Διεθνούς Eκθεσης Θεσσαλονίκης. Το οικονο-
μικό επιτελείο έχει ξεκινήσει να καταρτίζει την 
τελική εισήγησή του προς τον πρωθυπουργό, 
με το «καλάθι» των παροχών να περιλαμβάνει 
μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, 
ενώ δεν αποκλείεται -ανάλογα με τον δημοσι-
ονομικό χώρο που θα εξευρεθεί βάσει και της 
τελικής διαμόρφωσης του ΑΕΠ κατά το β’ τρί-
μηνο του έτους- να ανακοινωθεί μέτρο-έκπλη-
ξη που θα αφορά τα εισοδήματα του 2021. 
Ο κεντρικός άξονας των εξαγγελιών στηρίζε-
ται στις φοροελαφρύνσεις που έχουν δρομο-
λογηθεί μέσα από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής για το επόμενο 
έτος, ήτοι το «πάγωμα» της εισφοράς αλλη-
λεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, τη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις μονάδες, 
αλλά και τη μείωση του εταιρικού συντελεστή 
από 24% σε 22%. Από εκεί και πέρα, η εισή-
γηση του οικονομικού επιτελείου θα περιλαμ-
βάνει πληθώρα προτάσεων που θα είναι πλή-
ρως κοστολογημένες και θα «ζυγιστούν» ανά-
λογα με τον δημοσιονομικό χώρο που φαίνε-
ται να προκύπτει, την πορεία του τουρισμού 
και το ύψος του ΑΕΠ, σε συνάρτηση πάντα με 
τις αβεβαιότητες που προκαλεί η υγειονομική 
κρίση, προκειμένου να καθοριστεί ποιες θα τε-
θούν σε εφαρμογή από το 2022 και ποιες θα 
μονιμοποιηθούν από το 2023.

Η πρόταση για το 2022 εκτιμάται ότι θα εν-
σωματώνει την παράταση ή ακόμα και τη μο-
νιμοποίηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 
στις μεταφορές, στα σερβιριζόμενα μη αλκοο-
λούχα ποτά, στους κινηματογράφους, τη μείω-
ση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%, τη μερική ή ολική κα-
τάργηση του συμπληρωματικού φόρου ακινή-
των, ενδεχομένως νέα μείωση εισφορών και 
-αναλόγως του δημοσιονομικού χώρου που 
θα εξευρεθεί- την επέκταση της μείωσης της 
εισφοράς αλληλεγγύης στο Δημόσιο και στους 
συνταξιούχους. Επίσης, θα περιλαμβάνεται η 
μείωση του φορολογικού συντελεστή έως και 
κατά 50% για τις επιχειρήσεις που θα συγχω-
νευθούν, στο πλαίσιο των κινήτρων που θα δο-
θούν για τη μεγέθυνση των μικρομεσαίων. Για 
το 2023 το βασικό πλάνο προβλέπει την πλή-
ρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για 
Δημόσιο, ιδιωτικό τομέα και συνταξιούχους, 
την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών για εργαζομένους και εργοδότες, τη 
μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50% 
ή την κατάργησή του, την περαιτέρω μείωση 
του συντελεστή φορολογίας για τις επιχειρή-
σεις στο 20%, αλλά και μειώσεις στους συντε-
λεστές ΦΠΑ.

Οι νέες φοροελαφρύνσεις που βρίσκονται 

στο τραπέζι θα ενσωματωθούν στο προσχέδιο του 
Προϋπολογισμού για το 2022, το οποίο αναμένε-
ται να κατατεθεί στη Βουλή την πρώτη εβδομάδα 
του Οκτωβρίου.

Ολες οι μειώσεις φόρων 
Η εισήγηση με τις προτάσεις του οικονομικού επιτελεί-
ου για τις φοροελαφρύνσεις της διετίας περιλαμβάνει:

1Μόνιμη μείωση ή και κατάργηση του συμπληρω-
ματικού φόρου, στη βάση των ευρύτερων αλλα-

γών που σχεδιάζονται από το 2022 για τον ΕΝΦΙΑ. Ο 
συμπληρωματικός φόρος επιβαρύνει ακίνητη περιου-
σία αντικειμενικής αξίας από 250.000 ευρώ και άνω.

2 Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% μεσοσταθμικά. Πα-
ράλληλα, θα γίνουν ευρύτερες παρεμβάσεις σε 

όλα τα κλιμάκια υπολογισμού του φόρου.

3 Μείωση του εταιρικού συντελεστή από το 24% 
στο 22% για τα εισοδήματα του 2021. 

4Παράταση για ένα έτος -με ανοιχτό το ενδεχό-
μενο μονιμοποίησης- των μειωμένων συντελε-

στών ΦΠΑ στα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα πο-
τά, το τουριστικό πακέτο, τις μεταφορές και τα εισι-
τήρια θεάτρου και κινηματογράφου.

5 «Πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης για τους μι-
σθωτούς του ιδιωτικού τομέα, όπως και το 2021.

6 Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 
μονάδες, όπως συνέβη και κατά το τρέχον έτος.

7 Μείωση της προκαταβολής φόρου για τις νο-
μικές οντότητες από το 100% στο 80% και για 

τους υπόλοιπους που ασκούν επιχειρηματική δρα-
στηριότητα στο 55%.

8 Μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 50% 
για τις επιχειρήσεις που θα συγχωνευθούν ή θα 

μετασχηματιστούν, ώστε η ελληνική οικονομία να γί-

νει ανταγωνιστική. Σχεδιάζεται η μείωση του 
φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 11% 
για μία πενταετία.

9 Επέκταση και μονιμοποίηση της κατάργη-
σης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για 

τον ιδιωτικό τομέα, το Δημόσιο και τους συ-
νταξιούχους. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι αυξή-
σεις στους μισθούς και στις συντάξεις άνω των 
12.000 ευρώ θα κυμανθούν από 8 ευρώ έως 
και πάνω από 141 ευρώ, ανάλογα με το ύψος 
των αποδοχών. Οσο υψηλότερες είναι οι απο-
δοχές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ελάφρυνση.

10 Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών κατά 1,1 ποσοστιαία μονά-

δα. Στόχος είναι να επιτευχθεί σωρευτική μείω-
ση έως 5 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2023, 
ώστε οι εισφορές να φτάσουν στο 35,56%.

11Μείωση κατά 50% του τέλους επιτη-
δεύματος σε πρώτη φάση ή ακόμα και 

πλήρης κατάργησή του. Το τέλος επιτηδεύμα-
τος διαμορφώνεται σε:
f400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται 
σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πλη-
θυσμό έως 200.000 κατοίκους.
f500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκε-
ται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 
κατοίκους.
Επίσης, οι επιτηδευματίες και οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου 
τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε:
f800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που 
ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την 
έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις 
ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους,
f1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα 
που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν 
την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω 
από 200.000 κατοίκους.
f 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές 

επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
f 600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.

12 Νέα μείωση του συντελεστή φορολό-
γησης για τις επιχειρήσεις από το 22% 

στο 20%.

13Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Σημει-
ώνεται ότι η προεκλογική δέσμευση 

της κυβέρνησης είναι δύο συντελεστές ΦΠΑ, 
στο 22% και στο 11%, σε βάθος τετραετίας. Επί-
σης, συνολικά η φορολόγηση στο τουριστικό 
πακέτο να διαμορφωθεί στο 11%.

Οι νέες φοροελαφρύνσεις 
που βρίσκονται στο 
τραπέζι θα ενσωματωθούν 
στο προσχέδιο  
του Προϋπολογισμού
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Το «καλάθι» των 
παροχών που θα 
εξαγγείλει από το 
βήμα της ΔΕΘ ο 

πρωθυπουργός θα 
είναι κοστολογημένο 

και οι ελαφρύνσεις θα 
«ζυγιστούν» ανάλογα 
με τον δημοσιονομικό 
χώρο και την πορεία 

της οικονομίας, 
προκειμένου να 

καθοριστεί ποιες θα 
τεθούν σε εφαρμογή 

από το 2022 και ποιες 
από το 2023


