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τέλος στην εισφορά αλληλεγγύης για ιδιωτικό 
τομέα, Δημόσιο και συνταξιούχους.

 Εξ αυτών, η μόνη βέβαιη να εφαρμοστεί το 
2023 είναι η κατάργηση της εισφοράς αλλη-
λεγγύης για δημοσίους υπαλλήλους και συντα-
ξιούχους, ένα μέτρο συνολικού κόστους 470 
εκατ. ευρώ, αφού ο δημοσιονομικός χώρος 
που θα αξιοποιηθεί για παρεμβάσεις άμεσης ή 
έμμεσης ενίσχυσης των νοικοκυριών θα εξαρ-
τηθεί από τα κονδύλια που θα απαιτηθούν για 
τις επιδοτήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, λό-

γω της ανεξέλεγκτης ενεργειακής κρίσης. Σο-
βαρές πιθανότητες, εφόσον υπάρξει ο διαθέ-
σιμος δημοσιονομικός χώρος, κάτι που θα δι-
απιστωθεί τους επόμενους μήνες, έχουν η μεί-
ωση του εταιρικού φόρου στο 20% και η πρώ-
τη φάση της κατάργησης του τέλους επιτηδεύ-
ματος. Σε διαφορετική περίπτωση, τα περισ-
σότερα μέτρα θα εφαρμοστούν από το 2024 
και μετά. Η υλοποίηση των φοροελαφρύνσε-
ων, με αποδέκτες κυρίως τη μεσαία τάξη και τις 
επιχειρήσεις, θα σηματοδοτήσει την επιστρο-
φή της κυβέρνησης στην ατζέντα της, που πε-
ριελάμβανε δεσμεύσεις για μειώσεις φόρων. 

Εταιρικός φόρος 
Νέα μείωση σε μόνιμη βάση, στο 20%, προβλέ-
πεται για τον συντελεστή φόρου όλων των νο-
μικών προσώπων και όλων των νομικών οντο-
τήτων από το 22% που είναι σήμερα. Πρόκει-
ται για την τρίτη μείωση στην οποία θα προ-
χωρήσει η κυβέρνηση, αφού το 2019 είχε μει-
ωθεί από το 28% στο 24% και πλέον περιορί-
ζεται στο 22%. 
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Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ 

ΔΕΘ, όπως λέμε «Δεν Εχω Θέρμανση»

ΟΣΟ χώρο και αν δίνει στην κυβέρνηση η υπέρβαση 
των φορολογικών εσόδων, οι ζοφερές προβλέψεις 
για τον χειμώνα που έρχεται δεν αφήνουν περιθώρια 
ουσιαστικών ελιγμών. Στο μυαλό όλων βρίσκεται 
το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος που διαρκώς 
αυξάνεται. Μαζί με τα κρύα, θα επιστρέψει επιτακτικά 
στα νοικοκυριά η αγωνία για το πώς θα γεμίσει το 
ντεπόζιτο του καλοριφέρ και του αυτοκινήτου και πώς 
θα πληρωθούν οι δυσθεώρητοι λογαριασμοί ρεύματος 
και φυσικού αερίου.  Στην άλλη, τη φωτεινή πλευρά 
της οικονομίας, το πρώτο επτάμηνο του έτους κλείνει 
με καθαρή υπέρβαση των τακτικών φορολογικών 
εσόδων κατά 3,2 δισ. ευρώ. Οι τρεις παράγοντες που 
έχουν συντελέσει σε αυτό -τουρισμός, ανάπτυξη, 
πληθωρισμός- αναμένεται να διατηρηθούν έως το 
τέλος του έτους, δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο 
4 δισ. ευρώ για το 2022.  Το μείζον ερώτημα είναι πώς 
θα αξιοποιηθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος. Ο 

πρωθυπουργός θα εξαγγείλει από τη ΔΕΘ ένα μείγμα 
μόνιμων και προσωπικών μέτρων. Στα μόνιμα-δομικά 
μέτρα εξετάζονται η μείωση του εταιρικού φόρου, η 
παροχή κινήτρων στέγασης, η αύξηση συντάξεων, 
η αύξηση του κατώτατου μισθού, η κατάργηση 
της εισφοράς αλληλεγγύης. Στα προσωρινά-
πυροσβεστικά μέτρα κατά της ακρίβειας εξετάζονται 
η καταβολή επιταγής ακρίβειας στους ευάλωτους, 
η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η νέα 
επιδότηση για τα καύσιμα.
 Οσο και αν πιέζεται προεκλογικά η κυβέρνηση να 
υλοποιήσει τις προγραμματικές δεσμεύσεις της 
για μείωση της φορολογίας, η πλάστιγγα γέρνει 
ξεκάθαρα υπέρ των ad hoc μέτρων αντιμετώπισης 
της ενεργειακής ακρίβειας. Και είναι λογικό, αφού 
πρόκειται για το απόλυτο τυφλό σημείο στην άσκηση 
πολιτικής: ούτε πόσο θα κρατήσει γνωρίζουμε, ούτε 
πόσο ακόμη θα κλιμακωθεί.
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η άποψη

5+1 μειώσεις 
φόρων Τι περιλαμβάνει η ατζέντα 

του οικονομικού επιτελείου 
προκειμένου να υπάρξει νέα 
ελάφρυνση σε νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις

Οδικός χάρτης για

Π
έντε συν μία παρεμβάσεις στη φορολο-
γία εξετάζει η κυβέρνηση για την επό-
μενη διετία, προκειμένου να υπάρξει 

νέα ελάφρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις. Τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου 
διαπιστώνουν ότι, παρά τις δυσμενείς συνθή-
κες που διαμορφώθηκαν από την πανδημία και 

την ενεργειακή κρίση, η εισπραξιμότητα των φορολογικών εσόδων χτυπάει… 
ταβάνι, καθώς φυσικά και νομικά πρόσωπα ανταποκρίνονται με συνέπεια στις 
φορολογικές υποχρεώσεις, γεγονός που αποδίδεται και σε παρεμβάσεις όπως 
η μείωση του ΕΝΦΙΑ και του εταιρικού φόρου αλλά και ο χαμηλός φορολογικός 
συντελεστής 9%. Στη φορολογική ατζέντα που σχεδιάζεται θα ενταχθούν κυρί-
ως κυβερνητικές δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν λόγω των συγκυριών, αλ-
λά και νέες που βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας. Πρόκειται για νέα φορο-
λογική κλίμακα, ώστε να μειωθούν οι συντελεστές της φορολογίας εισοδήμα-
τος και να δρομολογηθούν η νέα μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελε-
στή, η καθιέρωση δύο συντελεστών ΦΠΑ, η σταδιακή κατάργηση των τεκμη-
ρίων διαβίωσης, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, αλλά και το οριστικό 


