
Προς έςοδα-ρέκορ βαδίζέί ο τουρίςμος
Ο κλάδος αναμένεται να ξεπεράσει 
το «χρυσό» 2019, θέτοντας τις βάσεις 
για την επίτευξη ισχυρών επιδόσεων, 
που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν 
ως ανάχωμα στον υψηλό πληθωρισμό 
και στην ακρίβεια
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Ν
έες μειώσεις φόρων, με βασικό στόχο να 
υπάρξει νέα ελάφρυνση σε νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις, περιλαμβάνονται στην 

κυβερνητική ατζέντα για την επόμενη διετία. Στη 
φορολογική ατζέντα θα ενταχθούν κυρίως κυβερ-
νητικές δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν λόγω 
των συγκυριών, αλλά και νέες που βρίσκονται σε 
στάδιο επεξεργασίας. Πρόκειται για νέα φορο-
λογική κλίμακα, ώστε να μειωθούν οι συντελε-
στές της φορολογίας εισοδήματος και να δρομο-
λογηθούν η νέα μείωση του εταιρικού φορολογι-
κού συντελεστή, η καθιέρωση δύο συντελεστών 
ΦΠΑ, η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων δι-
αβίωσης, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύμα-
τος, αλλά και το οριστικό τέλος στην εισφορά αλ-
ληλεγγύης για ιδιωτικό τομέα, Δημόσιο και συ-
νταξιούχους. Τα στελέχη του οικονομικού επιτε-
λείου διαπιστώνουν ότι, παρά τις δυσμενείς συν-
θήκες που προκάλεσαν η πανδημία και η ενερ-
γειακή κρίση, η εισπραξιμότητα των φορολογι-
κών εσόδων χτυπά… ταβάνι, καθώς φυσικά και 
νομικά πρόσωπα ανταποκρίνονται με συνέπεια 
στις φορολογικές υποχρεώσεις τους, γεγονός που 
αποδίδεται και σε παρεμβάσεις όπως η σημαντική 
μείωση του ΕΝΦΙΑ και του εταιρικού φόρου αλ-
λά και ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής 9%. 
Αυτά τα συμπεράσματα ενισχύουν το σχέδιο για 
νέες παρεμβάσεις στη φορολογία. Από τις σχε-
διαζόμενες μειώσεις, η μόνη βέβαιη να εφαρ-
μοστεί το 2023 είναι η κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης για δημοσίους υπαλλήλους και συ-
νταξιούχους, ένα μέτρο συνολικού κόστους 470 
εκατ. ευρώ, αφού ο δημοσιονομικός χώρος που 
θα αξιοποιηθεί για παρεμβάσεις άμεσης ή έμμε-

σης ενίσχυσης των νοικοκυριών θα εξαρτηθεί από 
τα κονδύλια που θα απαιτηθούν για τις επιδοτή-
σεις του ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της ανεξέλε-
γκτης ενεργειακής κρίσης. Σοβαρές πιθανότητες, 
εφόσον υπάρξει ο διαθέσιμος δημοσιονομικός 
χώρος, κάτι που θα διαπιστωθεί τους επόμενους 
μήνες, έχουν η μείωση του εταιρικού φόρου στο 
20% και η πρώτη φάση της κατάργησης του τέ-
λους επιτηδεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση, 
τα περισσότερα μέτρα θα εφαρμοστούν από το 
2024 και μετά. Η υλοποίηση των φοροελαφρύν-
σεων, με αποδέκτες κυρίως τη μεσαία τάξη και τις 
επιχειρήσεις, θα σηματοδοτήσει την επιστροφή 
της κυβέρνησης στην ατζέντα της που περιελάμ-
βανε δεσμεύσεις για μειώσεις φόρων. Από το νέο 
έτος, οι μισθωτοί του Δημοσίου και οι συνταξιού-
χοι δεν θα πληρώσουν ξανά την εισφορά αλλη-
λεγγύης, η οποία από το 2021 έχει ανασταλεί για 

τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Η κατάργη-
ση της εισφοράς αλληλεγγύης σημαίνει ότι χιλιά-
δες μισθωτοί του Δημοσίου και συνταξιούχοι με 
εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα δουν αύ-
ξηση στις αποδοχές τους που ξεκινούν από 22 
ευρώ και ξεπερνούν ακόμη και τα 676 ευρώ τον 
χρόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων 
λειτουργών. Για παράδειγμα, για ετήσιο εισόδη-
μα 13.000 ευρώ, δηλαδή για καθαρές μηνιαίες 
αποδοχές 1.083 ευρώ, το όφελος θα είναι 22 ευ-
ρώ τον χρόνο ή 1,83 ευρώ τον μήνα, για εισόδη-
μα 15.000 ευρώ ή 1.250 ευρώ τον μήνα το όφε-
λος θα είναι 66 ευρώ τον χρόνο ή 5,5 ευρώ τον 
μήνα, για εισόδημα 18.000 ευρώ ή 1.500 ευρώ 
τον μήνα το ετήσιο κέρδος θα είναι 132 ευρώ. Για 
εισόδημα 30.000 ευρώ ή καθαρές μηνιαίες απο-
δοχές 2.500 ευρώ το κέρδος είναι 676 ευρώ τον 
χρόνο ή 56,3 ευρώ τον μήνα.

αλλαγές στη φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ

Η αzora έΠένδυέί  
ςτΗν έλλαδα
Με την απόκτηση του «Sheraton 
Rhodes Resort», έναντι 43,8 εκατ. 
ευρώ, το ισπανικό fund προχώρησε 
στην πρώτη τοποθέτησή του στην 
Ελλάδα. Το «Sheraton» προστίθεται 
στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο των 34 
ξενοδοχείων που διαθέτει η εταιρεία 
σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και 
Βέλγιο. «Η επέκταση της παρουσίας 
μας στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό 
ορόσημο», επισημαίνει η Concha 
Osacar, managing partner της Azora

Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκονται, μεταξύ άλλων,  σελ. 6-7

Επιπλέον πόρους ώστε να επιδοτηθούν 
περισσότεροι πολίτες μέσω του προγράμματος 
«Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» αναζητεί 
η κυβέρνηση. Υποβλήθηκαν 879.026 
ολοκληρωμένες αιτήσεις, με 151.450  
από αυτές να είναι «οριστικά επιλέξιμες»
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Περισσότερα 
κονδύλια για 

αντικατάσταση 
συσκευών

www.real.gr

κυριακη
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Πώς και πότε
θα μειωθούν
5+1 φόροι
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Tα Πρώτα αέροταξί 
έτοίμαζονταί να Πέταξουν
Με αφετηρία τη χώρα μας, η 
Orama Ventures, στο τιμόνι της 
οποίας βρίσκεται ο Αλέν Γκρανζέ, 
επιδιώκει να φέρει επανάσταση 
στον τομέα των μεταφορών, με 
τη λειτουργία αεροταξί μέχρι το 
2026. Η πολυεθνική εταιρεία 
φιλοδοξεί να δημιουργήσει 
ένα πρωτοποριακό δίκτυο 
στην Ευρώπη για την παροχή 
υπηρεσιών προηγμένης 
αεροκινητικότητας
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