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oikonomia Με στόχο την ανάπτυξη
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για πε-
ρισσότε-

ρη ευελιξία και 
παροχές. Παράλλη-

λα, η επέκταση της ρήτρας 
διαφυγής και για το 2022 επιτρέπει 
στο οικονομικό επιτελείο να σχεδιά-
ζει μέτρα ελάφρυνσης, ακόμα και αν 
αυτά εξακολουθήσουν να έχουν προ-
σωρινό χαρακτήρα. Ωστόσο, τα προ-
σωρινά μέτρα του 2022 θα λάβουν 
μόνιμο χαρακτήρα από το 2023. Η πα-
ράταση των μειωμένων συντελεστών 
και μετά τον Ιούνιο του 2022 αναμέ-
νεται να δώσει ανάσα σε εκατοντά-
δες χιλιάδες επιχειρήσεις του τουρι-
σμού, της εστίασης και των μεταφο-
ρών που εξακολουθούν να επηρε-
άζονται από την πανδημία και 
τα περιοριστικά μέτρα. 

ραιτέρω μεί-
ωση της φορο-
λογίας, προκειμένου 
να ενισχύσει την ανάπτυξη 
της οικονομίας. 

Στο καλάθι των φοροελαφρύνσεων που 
έχουν μπει στο μικροσκόπιο είναι και η εισα-
γωγή δύο φορολογικών συντελεστών, ΦΠΑ 
22% από 24% και χαμηλό ΦΠΑ 11% από 13%, 
όπως προέβλεπε το προεκλογικό πρόγραμμα 
της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο δεν έχει ακό-
μη εφαρμοστεί εξαιτίας των ανατροπών που 
προκάλεσε η πανδημία. 

Τα οφέλη
Η σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας φαίνεται 
να οπλίζει το οικονομικό επιτελείο με τη δυνατό-
τητα για περισσότερες παρεμβάσεις το επόμενο 
έτος. Η μεγαλύτερη του αναμενομένου ανάπτυ-
ξη δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο 
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Τ
ην παράταση έως το τέλος του 2022 και 
τη μονιμοποίηση το 2023 των μειωμέ-
νων συντελεστών ΦΠΑ στο τουριστικό 

πακέτο, στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλ-
κοολούχα ποτά, καθώς και στα εισιτήρια στον 
κινηματογράφο, προετοιμάζει πυρετωδώς το 
οικονομικό επιτελείο. Το μέτρο των μειωμένων 
συντελεστών ΦΠΑ από 24% σε 13% στους συ-
γκεκριμένους κλάδους έχει παραταθεί έως τον 
Ιούνιο του 2022, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι θα 
επεκταθεί για ένα εξάμηνο ακόμα και στη συνέ-
χεια, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της 
Realnews, θα αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα. 

Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
έχει γίνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η προ-
ετοιμασία και εκτιμάται ότι η εξέλιξη θα είναι 
θετική. Εφόσον δεν υπάρξουν αστάθμητοι πα-
ράγοντες, όπως ένα νέο μεγάλο κύμα της παν-
δημίας που μπορεί να προκαλέσει ανατροπές 
στην οικονομική πολιτική, η κυβέρνηση επι-
διώκει από το 2023 να επιστρέψει στο προε-
κλογικό της πρόγραμμα, προχωρώντας σε πε-

Οι προσωρινά μειωμένοι συντελεστές σε μεταφορές, 
εστίαση, τουριστικό πακέτο και πολιτισμό θα 
ισχύουν και για το δεύτερο εξάμηνο του 2022, ενώ 
θα διατηρηθούν στο χαμηλό ποσοστό από το 2023 
και μετά. Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου 
και η καθιέρωση δύο φορολογικών συντελεστών, 
22% από 24% και 11% από 13%
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ΦΠΑ στο 13%

σε τέσσερις 
κλάδους


