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NEA Ι∆ΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ 

Φάτε, πιείτε και 
µην πϋηρώσετε! 
...Αν δεν σας δώσουν απόδειξη 

Ριζικές τοµές στο σύστηµα των αποδείξεων, προκειµένου 
να ενισχυθούν τα φορολογικά έσοδα δροµολογεί 

το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης. Με το 
νέο σύστηµα που προωθεί και θα τεθεί σε ισχύ για τα 
εισοδήµατα του 2013, ουσιαστικά ξαναβάζει τις αποδείξεις 

στο φορολογικό «παιχνίδι» καθώς δεν εξετάζει 
µόνο να εκπίπτουν από το εισόδηµα των φορολογούµενων 

δαπάνες από συγκεκριµένες κατηγορίες ελεύθερων 
επαγγελµατιών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
αλλά κυρίως να δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες 

να µην πληρώνουν τον «λογαριασµό» σε χώρους 
εστίασης και αναψυχής, εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν προσκοµίσει 

την απόδειξη! 
Με τις αλλαγές αυτές το υπουργείο, δεν θα «πριµοδοτεί» 

µόνο τους φορολογουµένους για τη συλλογή 
αποδείξεων αλλά θα θέσει υπό πίεση επαγγέλµατα 
που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της φοροδιαφυγής. 

Καταρχήν η ιδέα, να µην έχει δηλαδή υποχρέωση 
ο πελάτης να πληρώνει κανένα ποσό σε χώρους εστία¬ 

σης, αν δεν προσκοµιστεί απόδειξη λιανικής, ανήκει 
στο υπ. Ανάπτυξης και την ανέφερε χθες σε ραδιοφωνικό 

σταθµό ο υφυπουργός κ. Σκορδάς, διευκρινίζοντας 
ζητήµατα που σχετίζονται µε τις επερχόµενες 

αλλαγές στους τιµοκαταλόγους. 
Την ίδια στιγµή το Υπ. Οικονοµικών εξετάζει σηµαντική 

έκπτωση δαπανών από το εισόδηµα των φορολογούµενων, 
µε αποδείξεις από συγκεκριµένες κατηγορίες 

ελεύθερων επαγγελµατιών και επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών. Η Εφορία όπως λέγεται θα αναγνωρίζει 

και θα αφαιρεί το 100% από το φορολογητέο εισόδηµα 
των φορολογουµένων µε τις αποδείξεις από 

υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, κοµµωτήρια, αισθητικούς, 
φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, γιατρούς, 

δικηγόρους, συµβολαιογράφους και άλλες κατηγορίες 
ελευθέρων επαγγελµατιών. Στο µέτρο αυτό θα ενταχθούν 

και οι λογαριασµοί που θα πληρώνονται σε µπαρ, 
εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης και άλλες επιχειρήσεις 

µαζικής εστίασης και ψυχαγωγίας. ^ σ£ή ^ 

Φάτε, πιείτε και 
µην πϋηρώσετε! 
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ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ME ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ «ΜΠΟΝΟΥΣ» ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

∆εν παίρνεις απόδειξη... δεν πληρώνεις! 
* ∆εν θα υποχρεούται ο πελάτης να πληρώνει τον λογαριασµό σε χώρους εστίασης και αναψυχής 

* Θα εκπίπτουν εξ ολοκλήρου σι δαπάνες µε αποδείξεις ano συγκεκριµένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελµατιών 
Του Γιώργου Νούλη 

Ριζικές τοµές στο σύστηµα των αποδείξεων, 
προκειµένου να ενισχυθούν τα φορολογικά 
έσοδα δροµολογεί το οικονοµικό επιτελείο 

της κυβέρνησης. Με το νέο σύστηµα που προωθεί 
και θα τεθεί σε ισχύ για τα εισοδήµατα του 2013, ουσιαστικά 

ξαναβάζει τις αποδείξεις στο φορολογικό 
«παιχνίδι» καθώς δεν εξετάζει µόνο να εκπίπτουν 
από το εισόδηµα των φορολογούµενων δαπάνες από 
συγκεκριµένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελµατιών 

και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αλλά κυρίως 
να δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να µην 

πληρώνουν τον «λογαριασµό» σε χώρους εστίασης 
και αναψυχής, εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν προσκοµίσει 
την απόδειξη! 

Με τις αλλαγές αυτές το υπουργείο, δεν θα «πριµοδοτεί» 
µόνο τους φορολογουµένους για τη συλλογή 

αποδείξεων αλλά θα θέσει υπό πίεση επαγγέλµατα που 
βρίσκονται ψηλά στη λίστα της φοροδιαφυγής. 

Καταρχήν η ιδέα, να µην έχει δηλαδή υποχρέωση ο 
πελάτης να πληρώνει κανένα ποσό σε χώρους εστίασης, 

αν δεν προσκοµιστεί απόδειξη λιανικής, ανήκει 
στο υπ. Ανάπτυξης και την ανέφερε χθες σε ραδιοφωνικό 

σταθµό ο υφυπουργός κ. Σκορδάς, διευκρινίζοντας 
ζητήµατα που σχετίζονται µε τις επερχόµενες αλλαγές 
στους τιµοκαταλόγους. «To καινούργιο σχετικά µε το 
θέµα των τιµοκαταλόγων στους χώρους εστίασης και 
αναψυχής, επισήµανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, θα 
είναι η δηµιουργία ένας τιµοκαταλόγου µε τρεις στήλες. 

∆εν θα γράφει µόνο το ποσοστό του ΦΠΑ, θα γράφει 
και το αξιακό ποσό γιατί επειδή δεν υπάρχει αυτή 

η απόλυτη εµπέδωση στον καταναλωτή του πόσο είναι 
ο φόρος που καταβάλει για αυτές τις αγορές έχει δηµιουργήσει 

µια χαλαρότητα στο να ζητάµε την απόδειξη. 

Σκεφτόµαστε να µπει και µια υποχρέωση αναγραφής 
στους τιµοκαταλόγους ότι αν δεν προσκοµίζεται απόδειξη 

να µην έχει υποχρέωση ο πελάτης να πληρώνει 

κανένα ποσό. Νοµίζω ότι και ο κόσµος του εµπορίου 
και της αγοράς θα εκτιµήσει αυτή την απλοποίηση και 
θα µετακυλήσει το όφελος που αποκτά στις τελικές τιµές»... 

Πρακτικά αυτό σηµαίνει, ότι οποιοσδήποτε πολίτης, 
µπορεί να σηκωθεί και να φύγει χωρίς να πληρώσει 
αν το προϊόν που θα το προσφερθεί δεν θα συνοδεύεται 

µε την απόδειξη! 
«ΧΡΥΣΕΣ» ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 

Την ίδια στιγµή το Υπ. Οικονοµικών εξετάζει σηµαντική 
έκπτωση δαπανών από το εισόδηµα των φορολογούµενων, 

µε αποδείξεις από συγκεκριµένες κατηγορίες 
ελεύθερων επαγγελµατιών και επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών. Η Εφορία όπως λέγεται θα αναγνωρίζει 
και θα αφαιρεί το 100% από το φορολογητέο εισόδηµα 

των φορολογουµένων µε τις αποδείξεις από 
υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, κοµµωτήρια, αισθητι¬ 

κούς, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, γιατρούς, 
δικηγόρους, συµβολαιογράφους και άλλες κατηγορίες 
ελευθέρων επαγγελµατιών. Στο µέτρο αυτό θα ενταχθούν 

και οι λογαριασµοί που θα πληρώνονται σε µπαρ, 
εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης και άλλες επιχειρήσεις 
µαζικής εστίασης και ψυχαγωγίας. 

Σύµφωνα µε το σχέδιο 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 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 φο¬ 

ρολογητέου εισοδήµατος. Στόχος του υπ. Οικονοµικών 
είναι να «ζεσταθεί» το κίνηµα των αποδείξεων και 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. Πάντως το µέτρο θα απαλύνει εν µέρει την έξτρα 
φορολογική επιβάρυνση που θα υποστούν οι φορολογούµενοι 

από τις καταργήσεις των φοροαπαλλαγών 
και αυτό γιατί, µε την έκπτωση κατά 100% συγκεκριµένων 

αποδείξεων θα περιορίζεται το τελικό ύψος του 
εισοδήµατος που θα φορολογείται. 

Βεβαίως το θέµα παραµένει ανοιχτό µε τις οριστικές 
αποφάσεις να εξαρτώνται από το πόσο πειστικό και 
δηµοσιονοµικά αποδοτικό θα είναι το τελικό «πακέτο» 
µε τις περικοπές µισθών, συντάξεων και επιδοµάτων 
που θα συµφωνήσει η κυβέρνηση µε την τρόικα, ενώ 
πιθανότατα θα προχωρήσει και το θέµα σε όσους πολίτες 

επιλέγουν για τις αγορές τους το «πλαστικό χρήµα» 
ή χρησιµοποιούν την κάρτα αποδείξεων, να δίνεται 

ως µπόνους είτε η επιστροφή µικρού µέρους από το 
ποσόν της αγοράς είτε η µείωση του ΦΠΑ που επιβάλλεται 

στο προϊόν ή στην υπηρεσία. 
«ΦΟΡΟΜΠΟΝΟΥΣ» ME ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 

Θα πρέπει να τονιστεί πως η έκδοση της «κάρτας 
αποδείξεων» από τις τράπεζες ξεκίνησε από τις αρχές 
του 2012, αλλά οι καταναλωτές τής... γύρισαν την πλάτη. 

Στο υπουργείο Οικονοµικών διαπίστωσαν από τα 
στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους ότι οι φορολογούµενοι 

δεν προµηθεύονται την κάρτα, αφού πέραν 
όλων των άλλων ατόνησε και το «κίνηµα» των αποδείξεων 

και δεν προχώρησαν την αρχική σκέψη για στήριξή 
της µέσω διαφηµιστικής καµπάνιας. Τώρα και µε 

την προοπτική να τεθεί σε ισχύ το νέο σύστηµα φορολογίας 
εισοδήµατος φυσικών προσώπων από την επόµενη 

χρονιά, σκέφτονται να την... πριµοδοτήσουν για 
να πετύχουν ευρεία χρησιµοποίησή της. 

www.clipnews.gr


