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Νοικοκυριά σε... εξαθλίωση 
Τινάζουν στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισµούς τα νέα αιµατηρά µέτTOY 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΙΟΥ 

Κόκκινο χαλί µε µέτρα που εξαθλιώνουν 
τους Ελληνες φορολογούµενους 

στρώνει η τρικοµµατική κυβέρνηση 
στην τρόικα, που καταφτάνει 

σήµερα και από αύριο θα περάσει 
«από κόσκινο» το πακέτο των 13,5 
δισ. ευρώ, που αποφασίστηκε κατά 
τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών 
το µεσηµέρι της Πέµπτης. 

To χειρότερο είναι no» και τα 
αιµατηρά µέτρα που αποφασίστηκαν 

δεν εξασφαλίζουν 
την πολυπόθητη δόση των 

31,5 δισ. ευρώ, ούτε τη σωτηρία Tns 
xcopas, αφού διάχυτη είναι n εντύπωση 

στο οικονοµικό επιτελείο ncos θά 
αποτύχουν. Βασικόε Xoyos avnouxias 
είναι n ανέχεια των Ελλήνων πολιτών, 
οι οποίοι πλέον δεν µπορούν να πληρώσουν 

τα συνεχόµενα και αυξανόµενα 
χαράτσια και tous κεφαλικούε 

cpopous που επιβάλλει το υπουργείο 
Οικονοµικών. Αποτέλεσµα είναι n 
διόγκωση των ληξιπρόθεσµων χρεών 

npos το ∆ηµόσιο, που αυξήθηκαν 
κατά 6,9 δισ. ευρώ σε ένα οκτάµηνο. 
Μόνο κατά το µήνα Αύγουστο αυξήθηκαν 

κατά 3 δισ. ευρώ, καθα» oris 31 
του περασµένου µήνα έληξε µεγάλοβ 
αριθµόε εκκαθαριστικών, σηµαντικό 
µέροβ των οποίων δεν πληρώθηκε. 

«Κεραµίδα» αποτελεί για tous µισθωτούε 
και συνταξιούχουε n κατάργηση 

του αφορολόγητου για όσουε έχουν 
παιδιά. Πρόκειται για ένα έξτρα αφορολόγητο, 

το οποίο ισχύει δεκαετίεε τώρα 
και έχει την έννοια να ελαφρύνει οριακά 
όσουε φορολογούµενουε έχουν οικογενειακά 

βάρη. Οµα» οι τεχνοκράτεβ του 
υπουργείου Οικονοµικών σπεύδουν να 
το καταργήσουν, για να αυξήσουν τα 
φορολογικά έσοδα, σε βάροβ εκατοντάδων 

χιλιάδων οικογενειών. Προηγήθηκε 
το 2011 n κατάργηση του ειδικού 

αφορολόγητου ορίου των τρίτεκνων και 
πολύτεκνων οικογενειών, ons οποίεε n 
φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε κατά 
2.500 ευρώ τουλάχιστον. 

∆εν είναι δυνατόν να υπολογιστεί n 
αύξηση iris φορολογική^ επτβάρυνοτ» 
για ns οικογένειες µε παιδιά ano το 
2013, καθα» δεν είναι γνωστή n φορολογική 

κλίµακα µε την οποία θα φορολογηθούν. 
Πάντα» n αύξηση του φόρου 

θα είναι µεγαλύτερη, σε σχέση µε σήµερα, 
αναλογικά και όσο περισσότερα παιδιά 
έχουν. To επιπλέον αφορολόγητο 

όριο που έχουν σήµερα οι φορολογούµενοι 
µε παιδιά, το οποίο προστίθεται 

στο αφορολόγητο των 5.000 ευρώ, είναι 
2.000 ευρώ για 1 παιδί, 4.000 ευρώ για 
2 παιδιά, 7.000 ευρώ για 3 παιδιά και 
10.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά. Οι αλ- 

λαγέβ θα ισχύσουν από την 1-1-2013 και 
θα γίνουν αισθητέβ µέσω Tns αυξηµέντ» 
παρακράτησα φόρου. 

Τέλος οι αποδείξεις 
των σούπερ µάρκετ... 

Παράλληλα θα αλλάξει σηµαντικά το 
σύστηµα των αποδείξεων, µε την κατάργηση 

εκείνων που εκδίδονται από «σίγουρα» 
καταστήµατα και την ενίσχυση 

όσων εκδίδονται από επαγγελµατίεβ µε 
ροπή npos τη φοροδιαφυγή. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται n κατάργηση 
των αποδείξεων από σούπερ 

µάρκετ, εµπορικά κέντρα, που θεωρείται 
ότι εκδίδουν ούτα» ή άλλα» απόδειξε» 
και δεν χρειάζεται να ns συγκεντρώνει 
ο φορολογούµενοβ. 

Αντίθετα εξετάζεται n έκπτωση έα» 
100% από το φορολογητέο εισόδηµα 
ορισµένων δαπανών των φορολογουµένων 

που προέρχονται από επαγγελµαπεβ 
που δηλώνουν ιδιαίτερα χαµηλά 

εισοδήµατα όπα» είναι: υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, 
κοµµωτέβ, αισθητικοί, φυσιοθεραπευτέε, 

λογοθεραπευτέε, γιατροί, 
δικηγόροι, µπαρ, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασα, 

επιχείρησε» µα&κήβ εστίαοτ» 
και ψυχαγωγίαε, γυµναστήρια, συνεργεία 

αυτοκινήτων. 
To κίνητρο που θα δοθεί είναι ncos 

όσο περισσότερεε απόδειξε» συγκεντρώσουν 
από συγκεκριµένουβ επαγγελµατίεε 

τόσο λιγότερο φόρο θα πληρώσουν. 

... και οι φοροαπαλλαγές 
Ακόµη, στο σχεδιασµό του υπουργείου 
Οικονοµικών είναι n πλήρηβ κατάργηση 
των φοροαπαλλαγών για okovs tous 

φορολογουµένουε, που σηµαίνει no» 
θα επιβαρυνθούν µε αυξηµένο φόρο. 
Τα σχέδια που προτείνουν επιτελείε του 
υπουργείου Οικονοµικών προβλέπουν: 

Τα πανω κάτω έρχονται και 
στο θέµα των αποδείξεων, 
αφού θα εξαιρούνται οι... 

σίγουρες 

• Κατάργηση ιατρικών εξόδων 
• Κατάργηση των τόκων στεγαστικών 

δανείων A' KaTOiKias 
• Κατάργηση των εκπτώσεων για δωρεέε 

σε πολιποπκά ιδρύµατα 
• Κατάργηση φοροαπαλλαγών σε 

avamrpous µε ποσοστό άνω του 67% 
αναπηρία 

• Κατάργηση φοροαπαλλαγών στα 
θύµατα πολέµου 

• Κατάργηση φοροαπαλλαγών orous 
τυφλούε 

• Κατάργηση φοροαπαλλαγών για 
νεφροπαθεϊ8 

Βαριά θα είναι η «κεραµίδα» για τους µισθωτούς καιτου 
για όσους έχουν παιδιά 

Εναλλακτικά εξετάζεται n θέσπιση 
ενόβ µικρού επιδόµατοε για όλεε τ» 
κατηγορίεβ αναπήρων, προκειµένου 
να µετριαστεί n επιβάρυνσή tous. 

Ελεύθεροι επαγγελµατίες 
και «µπλοκάκια» 

Οι ελεύθεροι επαγγελµατίεε που 
αµείβονται µε δελτίο napoxns υπηρεσιών 

θα εντάσσονται στην κλίµακα 
φορολογίαε εισοδήµατοε φυσικών 
προσώπων. Με τον τρόπο αυτό 

θα εξαιρεθούν τα «µπλοκάκια» από 
τη φορολογία µε 35% από το πρώτο 
ευρώ, που θα ισχύσει για tous ελεύθερουβ 

επαγγελµατίεε. Η ρύθµιση θα 
αφορά όσουε αµείβονται µε δελτίο 
παροχήβ υπηρεσιών. Συνήθα» πρόκειται 

για µισθωτούε, οι οποίοι αντί να 
ενταχθούν στο µισθολόγιο, ο εργοδόττ» 

xovs πληρώνει µε δελτίο napoxfis 
και αφορά ιδιαίτερα χαµηλά εισοδήµατα. 

Οι υπόλοιποι επαγγελµα-οεε που 
παρέχουν υπηρεσίεε, όπα» γιατροί, 
δικηγόροι, ατοµικέε επιχειρήσε», συνεργεία 

αυτοκινήτων κλ.π., θα φορολογούνται 
στα καθαρά tous κέρδη µε 

συντελεστή 35%. 
To ίδιο θα ισχύσει και για tous αγρότε5, 

οι οποίοι πλέον θα τηρούν βιβλία 
και στοιχεία όπα» οι επαγγελµατίεε και 
θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, 
επϊσηε µε 35%. 

Νοικοκυριά σε... εξαθλίωση 
µέτρα που προωθεί η κυβέρνηση ύς 

και τους συνταξιούχους λόγω της κατάργησης του αφορολόγη 
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