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Εκτιμάται ότι η νέα μείωση του φόρου θα 
δώσει ώθηση στην επιχειρηματικότητα, συμ-
βάλλοντας στην τόνωση της ελληνικής οικο-
νομίας μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων 
και της στήριξης του επιχειρείν. Μεταξύ των 
28 κρατών-μελών της Ε.Ε., Ουγγαρία, Βουλ-
γαρία, Ιρλανδία και Κύπρος έχουν τους χαμη-
λότερους συντελεστές φορολόγησης επιχειρή-
σεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Τα 
«σκήπτρα» κατέχουν οι χώρες της κεντρικής 
και της ανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα η 

Ουγγαρία, που από το 2017 έχει καθιερώσει 
συντελεστή φορολόγησης 9% για τις επιχει-
ρήσεις, και η Βουλγαρία, με συντελεστή 10%. 
Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, αρκετές ελληνι-
κές επιχειρήσεις επέλεξαν να μεταφέρουν την 
έδρα τους στη γειτονική χώρα ή στην Κύπρο.

Τέλος επιτηδεύματος 
Η μείωση του τέλους επιτηδεύματος και ορι-
στική κατάργησή του αποτελούσε μια από τις 
κύριες φορολογικές ρυθμίσεις που είχε υπο-
σχεθεί η κυβέρνηση από το 2019. 

Παραμένει, όμως, «ζωντανή» και στην ατζέ-
ντα του οικονομικού επιτελείου, το οποίο εξε-
τάζει και πάλι την περίπτωση να προχωρήσει 
στην κατάργηση του τέλους, υπό την αυστηρή 
προϋπόθεση πως τα δημοσιονομικά της χώ-
ρας θα το επιτρέψουν. Υπέρμαχος της κατάρ-
γησης του τέλους επιτηδεύματος είναι η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, η οποία και στην τελευταία της 
αξιολόγηση προτρέπει την ελληνική κυβέρνη-
ση να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ση-
μειώνοντας πως πρόκειται για έναν φόρο που 

θέτει φραγμούς στην επιχειρηματικότητα. Το τέλος επιτηδεύ-
ματος, που εφαρμόστηκε το 2011 μαζί με την έκτακτη εισφο-
ρά αλληλεγγύης, επιβάλλεται σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Κάθε χρόνο, κοστίζει 430 εκατ. ευρώ στους ελεύθερους 
επαγγελματίες και συνιστά ένα σημαντικό έσοδο για τον Προ-
ϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι επιτηδευματίες και οι ασκού-
ντες ελεύθερο επάγγελμα υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου 
τέλους επιτηδεύματος, το οποίο συμβεβαιώνεται στο εκκαθα-
ριστικό σημείωμα και κυμαίνεται από 400 έως και 1.000 ευρώ.

Το τέλος σήμερα διαμορφώνεται ως εξής:
f 800 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπο-
ρική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικές περιο-
χές και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
f 1.000 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπο-
ρική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυ-
σμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
f 650 ευρώ ετησίως για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και 
ελεύθερους επαγγελματίες. 
f 600 ευρώ ετησίως για κάθε υποκατάστημα. 

Το «χαράτσι» του τέλους επιτηδεύματος καταλογίζεται και ει-
σπράττεται ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν κέρδη ή ζημιές το εν 
λόγω φορολογικό έτος, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Τεκμήρια διαβίωσης 
Τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης, που οδη-
γούν σε υπερφορολόγηση εκατοντάδες χιλιάδες φορολογου-
μένους, έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, με στόχο έως το 2024 
να ανήκουν στη φορολογική ιστορία της χώρας, ύστερα από 
44 χρόνια. Τα τεκμήρια διαβίωσης, το ελάχιστο ετήσιο εισόδη-
μα που απαιτείται να έχει κάποιος για να μπορεί να συντηρεί 
τα περιουσιακά του στοιχεία (αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, 
κατοικίες -κύρια και δευτερεύουσες- κ.λπ.) καθώς και το ελάχι-
στο κόστος ετήσιας διαβίωσής του αποτελούν μια μεγάλη αδι-
κία, καθώς τα πραγματικά εισοδήματα που δηλώνουν πολλοί 
φορολογούμενοι είναι μικρότερα από την τεκμαρτή αξία των 
περιουσιακών τους στοιχείων όπως την υπολογίζει η εφορία με 
στόχο να φορολογούνται υπέρμετρα. 

 Είναι ενδεικτικό ότι το 2021 έπεσαν στην παγίδα των τεκμη-
ρίων 2.032.887 φορολογούμενοι, υπόχρεοι και σύζυγοι, στους 
οποίους καταλογίστηκε επιπλέον εισόδημα ύψους 6,35 δισ. ευ-
ρώ. Χαρακτηριστικά, οι σύζυγοι φορολογουμένων που επίσης 
υπέπεσαν στην παγίδα των τεκμηρίων ανήλθαν σε 369.217. 
Αρχικά δήλωσαν εισόδημα ύψους 395,82 εκατ. ευρώ, αλλά 
τους καταλογίστηκαν τεκμαρτές δαπάνες ύψους 1,14 δισ. ευ-
ρώ, με αποτέλεσμα να φορολογηθούν για συνολικό εισόδη-
μα ύψους 1,54 δισ. ευρώ και φυσικά να πληρώσουν αισθη-
τά αυξημένο φόρο.

Δύο συντελεστές ΦΠΑ
Μπορεί στο οικονομικό επιτελείο να έχουν εκπονήσει ένα πλή-
ρως κοστολογημένο σχέδιο για τη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμέ-
να βασικά είδη διατροφής, αλλά η κυβέρνηση φαίνεται να επι-
λέγει να υλοποιήσει την προεκλογική της δέσμευση που προέ-
βλεπε την καθιέρωση δύο βασικών συντελεστών ΦΠΑ 11% και 
22%, από 13% και 24%. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει την 
παράταση ή τη μονιμοποίηση από το 2023 των μειωμένων συ-
ντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ στα μη αλκοολού-
χα ποτά και στο τουριστικό πακέτο, που έχουν πάρει παράτα-

ση έως το τέλος του έτους. Το μέτρο των μει-
ωμένων συντελεστών ΦΠΑ από 24% σε 13% 
στους συγκεκριμένους κλάδους παρατάθηκε 
αρχικά έως τον Ιούνιο και στη συνέχεια έως το 
τέλος του 2022.

Νέα φορολογική κλίμακα 
Με νόμο που τέθηκε σε ισχύ από το φορολο-
γικό έτος 2020 (φορολογικές δηλώσεις έτους 
2021), καθιερώθηκε μείωση των φορολογι-
κών συντελεστών. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν νέ-
ες παρεμβάσεις στους φορολογικούς συντελε-
στές, που αφορούν εισοδήματα από 10.000 
έως και 40.000 ευρώ. Οποιαδήποτε μεταβολή 
της φορολογικής κλίμακας θα έχει άμεσο αντί-
κτυπο στις μηνιαίες αποδοχές των μισθωτών 
και των συνταξιούχων μέσω της μηνιαίας πα-
ρακράτησης φόρου εισοδήματος. 

Στην ισχύουσα κλίμακα, ο κατώτατος συ-
ντελεστής φόρου ανέρχεται στο 9% και επι-
βάλλεται μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήμα-
τος 10.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετή-
σιου εισοδήματος των 10.000 ευρώ και μέχρι 
τα 20.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φό-
ρου 22%, πάνω από τα 20.000 και μέχρι τα 
30.000 ευρώ επιβάλλεται πλέον συντελεστής 
φόρου 28% (έναντι 29% που ίσχυε), ενώ πά-
νω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ 
εφαρμόζεται συντελεστής φόρου 36% (έναντι 
37% που ίσχυε). Για το τμήμα του ετήσιου ει-
σοδήματος άνω των 40.000 ευρώ, ο συντελε-
στής φόρου ανέρχεται σε 44% (έναντι 45% ).

Κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης 
Εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι και 
συνταξιούχοι με εισοδήματα άνω των 12.000 
ευρώ τον επόμενο χρόνο θα δουν τις ετήσι-
ες αποδοχές τους να αυξάνονται από 22 έως 
και 676 ευρώ λόγω κατάργησης των μηνιαί-
ων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα κοστίζει στον κρατι-
κό Προϋπολογισμό 1,2 δισ. ευρώ. Οι ελαφρύν-
σεις στους δημοσίους υπαλλήλους και στους 
συνταξιούχους θα φανούν αυτόματα στις μη-
νιαίες αποδοχές τους, καθώς η εισφορά αλλη-

λεγγύης παρακρατείται από μισθούς και συντά-
ξεις παράλληλα με τον φόρο εισοδήματος. Για 
παράδειγμα, συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 
14.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 44 ευρώ, 
για εισόδημα 16.000 ευρώ η ελάφρυνση ανε-
βαίνει στα 88 ευρώ τον χρόνο, ενώ για ετήσιο 
εισόδημα 17.000 ευρώ ή 1.466 ευρώ τον μήνα 
το όφελος ανέρχεται σε 110 ευρώ τον χρόνο. 

Σημειώνεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης θε-
σπίστηκε ως έκτακτο μνημονιακό μέτρο και επι-
βλήθηκε στα εισοδήματα των φυσικών προ-
σώπων άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές 
που ξεκινούν από 2,2% και φτάνουν κλιμακω-
τά το 10% για όσους έχουν εισοδήματα πάνω 
από 220.000 ευρώ. Από το 2021 έχει «παγώ-
σει» για τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα 
και συγκεκριμένα για τους μισθούς, τα ημε-
ρομίσθια, τα επιδόματα και τις παροχές σε εί-
δος, καθώς και για κάθε άλλου είδους αμοιβή 
που καταβάλλεται τακτικά σε εργαζόμενο που 
απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
στον ιδιωτικό τομέα.
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Στο πλάνο της κυβέρνησης 
εντάσσονται δεσμεύσεις που 
δεν υλοποιήθηκαν λόγω των 
συγκυριών αλλά και νέες που 
είναι σε στάδιο επεξεργασίας


