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Τίτλοι τέλους στα τεκµήρια διαβίωσης από το υπουργείο Οικονοµικών. Με την ενεργοποίηση του 
Περιουσιολογίου για όλους τους φορολογουµένους από το 2013, το οικονοµικό επιτελείο σχεδιάζει 
να καταργήσει τα τεκµήρια για τους µισθωτούς και συνταξιούχους 
ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Τέλος τα τεκµήρια διαβίωσης 
για µισθωτούς και συνταξιούχους 

Τα τεκµήρια θα διατηρηθούν 
και ενδεχοµένως 

θα ενισχυθούν µόνο 
για περίπου 800.000 

ελεύθερους επαγγελµατίες 
και επιτηδευµατίες και 

θα εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται 
ως δικλίδα 

ασφαλείας για τη σύλληψη 
της φοροδιαφυγής και των 
αδήλωτων εισοδηµάτων. 
«Με την εφαρµογή του 
Περιουσιολογίου στο οποίο 
θα περιέχονται όλα τα εισοδήµατα 

και τα περιουσιακά 
στοιχεία των φορολογουµένων, 

τα τεκµήρια 
διαβίωσης δεν έχουν πλέον 

κανένα λόγο ύπαρξης» 
σηµειώνει ανώτερο στέλεχος 

του υπουργείου Οικονοµικών. 

Και προσθέτει ότι «όταν 
έχεις περιουσιολόγιο, µπορείς 

να συγκρίνεις εισοδήµατα 
και περιουσία, οπότε 

δεν χρειάζεσαι τεκµήρια. 
Από τη στιγµή που θα 
έχουµε την πλήρη εικόνα 
της περιουσίας και του 
ύψους των εισοδηµάτων 
του κάθε φορολογούµενου 
δεν θα έχουν κανένα λόγο 
ύπαρξης τα τεκµήρια. Τα 
τεκµήρια είχαν λογική 
ύπαρξης που είναι ξεπερασµένη». 

Τα τεκµήρια διαβίωσης 
θα παραµείνουν για τους 
ελεύθερους επαγγελµατίες 

και τους φορολογουµένους 
που ασκούν ατοµική 

επιχείρηση. Μάλιστα, 
στις σκέψεις του οικονοµικού 

επιτελείου είναι να γίνουν 
ακόµη mo αυστηρά 

για να «πιάνουν» όσους 
εµφανίζονται στην εφορία 
µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα, 

τα οποία δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγµατικότητα. 

Ή ΙΣΧΥΕΙ ΤΩΡΑ 
Σηµειώνεται ότι µε βάση 

τα τεκµήρια που ισχύουν 
για τις κατοικίες, τα αυτοκίνητα, 

τα σκάφη αναψυχής, 
τις πισίνες, τα ιδιωτικά 

σχολεία, το οικιακό προσωπικό, 
η εφορία προσδιο¬ 

ρίζει ένα «τεκµαρτό» εισόδηµα. 
To εισόδηµα αυτό 

συγκρίνεται µε το εισόδηµα 
που δηλώνει ο φορολογούµενος 

και όποιο από τα 
δύο εισοδήµατα είναι µεγαλύτερο, 

αυτό φορολογείται. 

Στο υπουργείο Οικονοµικών 
φοβούνται ότι µε τη 

θέσπιση του νέου τρόπου 
φορολόγησης των ελεύθερων 

επαγγελµατιών και 
επιτηδευµατιών θα «φουντώσει» 

η φοροδιαφυγή. Η 
κατάργηση του αφορολογήτου 

ορίου των 5.000 ευρω 
και η εφαρµογή ενός 

φορολογικού συντελεστή 
35% στο συνολικό καθαρό 
εισόδηµα των επιτηδευµατιών 

αναµένεται να ανεβάσει 
κατακόρυφα τη φορολογική 

τους επιβάρυνση. 
Όπως λένε στο υπουργείο 

Οικονοµικών πολλοί 
για να µειώσουν τις φοροεπιβαρύνσεις, 

θα επιδιώξουν 
να περιορίσουν τα εισοδήµατά 

τους είτε µη κόβοντας 
αποδείξεις είτε 

«φουσκώνοντας» τις 
επαγγελµατικές δαπάνες 
που αφαιρούνται από τα 
ακαθάριστα έσοδά τους. 
Άλλωστε και η τρόικα αµφισβητεί 

τις προβλέψεις 
του οικονοµικού επιτελείου 

για την είσπραξη πρόσθετων 
εσόδων ύψους 1,5 

δια ευρω από τις αλλαγές 
στον τρόπο φορολόγησης 
των ελεύθερων επαγγελµατιών. 

Για τον λόγο αυτό, τα 
τεκµήρια διαβίωσης θα 
αποτελούν µια από τις δικλίδες 

ασφαλείας για την 

Η εφορία θα αναγνωρίζει και Ba αφαιρεί το 100% από το φορολογητέο εισόδηµα 
των φορολογουµένων τις αποδείξεις από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, κοµµωτήρια, 

αισθητικούς, φυσιοθεραπευτές, µπαρ, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης 

αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής 
των αυτοαπασχολούµενων. 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 
Επίσης το υπουργείο Οικονοµικών 

σχεδιάζει να 
ξαναβάλει τις αποδείξεις 
στο φορολογικό «παιχνίδι» 

µα των φορολογουµένων 
να εκπίπτουν δαπάνες µε 
αποδείξεις από συγκεκριµένες 

κατηγορίες ελεύθερων 
επαγγελµατιών και 

επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών που βρίσκονται 
ψηλά στη λίστα της φορο- 

Στο υπουργείο Οικονοµικών 
φοβούνται ότι µε τη θέσπιση 
του νέου τρόπου φορολόγησης 
των ελεύθερων επαγγελµατιών 

και επιτηδευµατιών θα 
«φουντώσει» η φοροδιαφυγή 

για να συλλάβει τη φοροδιαφυγή 
και να αυξήσει τις 

εισπράξεις του ΦΠΑ. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες, 

εξετάζεται από το εισόδη- 

διαφυγής. Η εφορία θα 
αναγνωρίζει και θα αφαιρεί 

το 100% από το φορολογητέο 
εισόδηµα των φορολογουµένων 

τις αποδεί- 

εγχος µέσω περιουσιολογίου 
Tb οικονοµικό επιτελείο σκοπεύει από το επόµενο έτος να θέσει σε εφαρµογή το 

νέο σύστηµα ελέγχου των εισοδηµάτων και της περιουσιακής κατάστασης των 
φορολογουµένων, µέσω της κατάρτισης του Περιουσιολογίου, ενός ηλεκτρονικού 
αρχείου στο οποίο θα περιλαµβάνονται αναλυτικά στοιχεία για όλα τα ακίνητα και τα 
κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε φορολογουµένου, καθώς επίσης και για όλες τις 
αποταµιεύσεις του, δηλαδή τις καταθέσεις και τις επενδύσεις σε µετοχές, οµόλογα, 
αµοιβαία κεφάλαια κλπ. 

ξεις από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, 
κοµµωτήρια, 

αισθητικούς, φυσιοθεραπευτές, 
µπαρ, εστιατόρια, 

κέντρα διασκέδασης. Αναµένεται 
να τεθεί πλαφόν 

στο ύφος των αποδείξεων 
που θα αναγνωρίζει προς 
έκπτωση η εφορία από το 
φορολογητέο εισόδηµα. 

Στόχος του υπουργείου 
Οικονοµικών είναι οι φορολογούµενοι 

να ζητούν 
αποδείξεις από όσους επιτηδευµατίες 

παρέχουν 
υπηρεσίες και από όλους 
τους ελεύθερους επαγγελµατίες, 

ώστε οι συγκεκριµένες 
κατηγορίες φορολογουµένων 

να υποχρεωθούν 
να δηλώνουν στην 

εφορία όσο το δυνατόν περισσότερα 
από όσα εισπράττουν 
και να αυξηθούν 

οι εισπράξεις του 
ΦΠΑ. 

Σύµφωνα µε το σχέδιο 
του υπουργείου Οικονοµικών, 

οι φορολογούµενοι 
κατά τη διάρκεια του έτους 
θα είναι υποχρεωµένοι να 
συλλέγουν όλες τις αποδείξεις 

από τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες και τις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 
Η εφορία όµως 

δεν θα αναγνωρίζει προς 
έκπτωση από το εισόδηµα 
όλες τις αποδείξεις. Στην 

Αποδείξεις • 
Στόχος του υπουργείου 

Οικονοµικών είναι 
οι φορολογούµενοι 

να ζητούν αποδείξεις 
από όσους επιτηδευµατίες 

παρέχουν υπηρεσίες 
και από όλους τους 

ελεύθερους επαγγελµατίες, 
ώστε οι συγκεκριµένες 

κατηγορίες 
φορολογουµένων να 
υποχρεωθούν να δηλώνουν 

στην εφορία 
όσο το δυνατόν περισσότερα 

από όσα εισπράττουν 
και να αυξηθούν 

οι εισπράξεις του 
ΦΠΑ. 
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Η εφορία όµως δεν 
θα αναγνωρίζει προς 
έκπτωση από το εισόδηµα 

όλες τις αποδείξεις. 
Στην αρχή κάθε 

οικονοµικού έτους και 
σε κάθε περίπτωση 
πριν ξεκινήσει η περίοδος 

υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων 

το υπουργείο Οικονοµικών 
θα ανακοινώνει 

ποιες αποδείξεις θα 
«µετράνε» και θα οδηγούν 

σε µείωση του φορολογητέου 
εισοδήµατος. 

έτους και σε κάθε περίπτωση 
πριν ξεκινήσει η περίοδος 
υποβολής των φορολογικών 

δηλώσεων το 
υπουργείο Οικονοµικών θα 
ανακοινώνει ποιες αποδείξεις 

θα «µετράνε» και θα 
οδηγούν σε µείωση του 
φορολογητέου εισοδήµατος. 
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