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Τις ηλεκτρονικές πληρωμές
των φόρων επιστρατεύει η Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων με στόχο να εξοικονομή-
σει περίπου 10 εκατ. ευρώ από
τις προμήθειες που πληρώνει
στις τράπεζες. Ετσι με απόφα-
ση που αναμένεται να υπογρά-
ψει σήμερα ο διοικητής της
ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και
θα τεθεί σε ισχύ τις επόμενες
ημέρες, όσοι φορολογούμενοι
επιμένουν να πληρώνουν με
μετρητά τις υποχρεώσεις τους
στο γκισέ των τραπεζών θα
είναι αναγκασμένοι να επιβα-
ρυνθούν οι ίδιοι τη σχετική
προμήθεια της συναλλαγής.
Από το νέο καθεστώς θα εξαι-
ρούνται μόνο οι ηλικιωμένοι
άνω των 70 ετών, οι ανάπηροι,
όσοι κατοικούν σε απομακρυ-
σμένες περιοχές και αυτοί
μόνο για πληρωμές των δόσε-
ων φόρου εισοδήματος και του
ΕΝΦΙΑ.

Δεν θα ισχύει το ίδιο όταν ο
φορολογούμενος, ανεξαρτήτως
αν ανήκει σε μια από τις εξαι-
ρούμενες κατηγορίες, επιθυμεί
να πληρώσει τα τέλη κυκλοφο-
ρίας ή ΦΠΑ με μετρητά. Σε
αυτές τις περιπτώσεις θα πλη-

ρώνει από την τσέπη του την
προμήθεια της συναλλαγής,
κάτι που θα μπορεί να αποφύ-
γει αν την ίδια συναλλαγή την
κάνει με χρέωση του τραπεζι-
κού του λογαριασμού ή μέσω
e-banking ή με την κάρτα του.

Πόσα γλιτώνει

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΑΑΔΕ, υπολογίζεται ότι το
συνολικό κόστος για το Δημό-
σιο από προμήθειες για πλη-
ρωμές φόρων και τελών στις
τράπεζες φτάνει τα 18,7 εκατ.
ευρώ, ενώ με την αλλαγή που
επιχειρείται, εκτιμάται ότι το
κόστος προμηθειών για το
Δημόσιο θα περιοριστεί περί-
που στα 7-8 εκατ. ευρώ και

αυτό διότι η ΑΑΔΕ θα επιβαρύ-
νεται μόνο με τις προμήθειες
των ηλεκτρονικών πληρωμών
και τις προμήθειες για τις πλη-
ρωμές των ειδικών κατηγοριών
φορολογουμένων που θα εξαι-
ρούνται. Επιπλέον η πρακτική
αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα
την αντιμετώπιση της διακίνη-
σης του μαύρου χρήματος
στην αγορά. Παράλληλα στον
σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, στο
πλαίσιο περικοπών των δαπα-
νών της, περιλαμβάνονται και
συγχωνεύσεις - συστεγάσεις
εφοριών. Υπολογίζεται μάλι-
στα ότι μπορεί να εξοικονομη-
θούν περίπου 2,7 εκατ. ευρώ
από το κόστος των μισθωμάτων
που πληρώνονται σήμερα.

Ιατρικές δαπάνες

Επίσης χθες σε απόφασή της
η οποία αναμένεται να δημοσι-
ευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης τις επόμενες ημέ-
ρες, η υφυπουργός Οικονομι-
κών Κατερίνα Παπανάτσιου
προβλέπει ότι εκτός από τις
δαπάνες που αφορούν τις επι-
σκέψεις σε γιατρούς και τα
νοσήλια, στο εξής θα μετρούν
για το χτίσιμο του αφορολογή-
του και οι δαπάνες για φαρμα-
κευτικά προϊόντα. Ειδικότερα
θα λαμβάνονται υπόψη δαπά-
νες που έγιναν για:

- Φακούς επαφής και υγρά
καθαρισμού.

- Τεστ εγκυμοσύνης, προφυ-
λακτικά, καθαρό οινόπνευμα.

- Ιατρικά προϊόντα.
- Γυαλιά μυωπίας.
- Πατερίτσες, πιεσόμετρο,

ζώνες παθήσεων.
- Θεραπευτικές συσκευές και

εξοπλισμό.
- Οδοντιατρικές υπηρεσίες

(σφράγισμα, λεύκανση, καθα-
ρισμός δοντιών, τοποθέτηση
θήκης).

- Μικροβιολογικές εξετά-
σεις.

- Υπηρεσίες φυσικοθεραπεί-
ας.
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Με προμήθεια οι πληρωμές στο γκισέ
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