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Στην κατάργηοη των φοροαπαλλαγών 
και όλων των ευνοϊκών 

καθεστώτων που ισχύουν σε 
διάφορες περιοχές ins χώρας, αναδροµικά 

από τα εισοδήµατα του τρέχοντος 
έτους, προσανατολίζεται το οικονοµικό 

επιτελείο της κυβέρνησης.. 
Η κατάργηση των φοροαπαλλαγών 

αναδροµικά αναµένεται να οδηγήσει 
σε πρόσθετες φορολογικές 

επιβαρύνσεις για µισθωτούς και συνταξιούχους 
και γενικότερα σε όλα 

τα φυσικά πρόσωπα. Σηµειώνεται ότι 
φέτος οι µισθωτοί και συνταξιούχοι 
κατέβαλαν φόρους (για τα εισοδήµατα 

του 201 1) άνω των 8 δισ. ευρώ. 
Με τις προωθούµενες αλλαγές, 

οι φόροι θα εκτιναχθούν σε επίπεδα 
υψηλότερα και πιθανόν να φθάσουν 
τα 9 δισ. ευρω. Και όλα αυτά σε µία 
περίοδο που αποφασίζονται νέες 
µειώσεις σε µισθούς, συντάξεις και 
επιδόµατα. 

To οικονοµικό επιτελείο σχεδιάζει 
να καταργήσει από τα εισοδήµατα του 
2012 όλες τις εκπτώσεις από το φόρο 

εισοδήµατος ποσοστού 10% των 
δαπανών για τόκους στεγαστικών δανείων 

πρώτης κατοικίας, ιατρικές επισκέψεις 
και εξετάσεις, νοσήλια, ενοίκια, 

δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφά- 

Στην περίπτωση που οι 
φοροαπαλλαγές καταργηθούν 
αναδροµικό για τα εισοδήµατα 

του 2012, εκατοµµύρια 
φορολογούµενοι θα κληθούν 
να πληρώσουν πρόσθετοι 
(popous άνω των 500 εκατ. 

ευρω εντ*» του 2013. 

λιστρα ζωής, ασφαλιστικές εισφορές, 
δωρεές κλπ. Η κίνηση αυτή εντάσσεται 

στο φορολογικό πακέτο των 2 δισ. 
ευρώ που συµπληρώνει τα επώδυνα 
µέτρα ύψους 13,5 δισ. ευρώ και περιλαµβάνει 

ακόµη την;, κατάργηση 
ίων αφορολόγητων. ορίων για. τα' 
προστατευόµενα τέκνα,την αυτοτελή 
φορολόγηση των καθαρών εισοδηµάτων 

των αυτοαπασχολουµένων 
και των αγροτών. 

Στην περίπτωση που οι φοροαπαλλαγές 
καταργηθούν αναδροµικά για 

τα εισοδήµατα του 2012, εκατοµµύρια 
φορολογούµενοι θα κληθούν να 

πληρώσουν πρόσθετους φόρους 
άνω των 500 εκατ. ευρώ εντός του 
2013. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το 
σχέδιο Tns ηγεσίας του υπουργείου 
Οικονοµικών που βρίσκεται στο τραπέζι 

των συζητήσεων µε την τρόικα 
προβλέπει: 

I Κατάργηση των εκπτώσεων φόρου 
10% δαπανών για τόκους στεγαστικών 

δανείων πρώτης κατοικίας, 
ενοίκια κύριας κατοικίας και παιδιών 
που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων 

και ιδιαίτερα µαθήµατα, ιατρικές 
επισκέψεις και εξετάσεις, νο- 

Καταργούνται όλε$ 
οι φοροαπαλλαγές 

TeHos σε ortes us ευνοϊκέ^ ρυθµίσει από τα εισοδήµατα του ipExovros nous 

To οικονοµικό επιτελείο σχεδίαζε να καταργήσει από τα ασοδήµατα του 2 012 όλες τις εκπτώσεις από το φόρο εισοδήµατος ποσοστού 
10% των δαπανών για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ιατρικέςεπισκέψειςκαιεξετάσες, νοσήλια. 

σήλια, ασφάλιστρα ζωής, δωρεές, 
χορηγίες, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

και διατροφή προς την πρώην π 
τον πρώην ούζυγο. Εναλλακτικά εξετάζεται 

n πρόταση να διατηρηθούν οι 
εκπτώσεις για τα ιατρικά έξοδα, τα νοσήλια 

και τα ασφάλιστρα ζωής. 

I Φορολόγηση επιδοµάτων και 
συντάξεων που καταβάλλονται στις 
πολύτεκνες µητέρες, στους χαµηλοσυνταξιούχους, 

στους ανέργους και 
στις οικογένειες µε παιδιά που σπουδάζουν, 

θα καταργηθούν οι διατάξει 
που προβλέπουν ότι απαλλάσσονται 

του φόρου εισοδπµατοΞ: 
I Τα οικογενειακά επιδόµατα που 

καταβάλλονται otis τρίτεκνες και πολύτεκνες 
µητέρεε. 

k Η ισόβια σύνταξη που καταβάλλεται 
σε κάθε πολύτεκνη µητέρα. 

> To Επίδοµα Κοινωνικής Αλλη- 

ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 

λεγγύης (ΕΚΑ!) που καταβάλλεται 
σε χαµηλοσυνταξιούχους µε βάση 
εισοδηµατικά κριτήρια. 

I To επίδοµα ανεργίας που καταΒάλλει 
ο ΟΑΕ∆, εφόσον το άθροισµα 

των εισοδηµάτων του δικαιούχου 
του επιδόµατος δεν υπερβαίνει 

τα 30.000 ευρώ ετησίως. 
t To φοιτητικό επίδοµα των 

1.000 ευρώ που λαµβάνουν οι οικογένειες 
που έχουν παιδιά που 

σπουδάζουν µακριά από τον τόπο 
µόνιµης διαµονής. 

t Κατάργηση εκπτώσεων χωρίς δικαιολογητικά 
από τα ακαθάριστα έσοδα 

εµπορικών, Βιοµηχανικών, Βιοτεχνικών 
και εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

. 9 Κατάργηση µειώσεων φόρου 
για εργαζόµενοι σε παραµεθόριες 
περιοχέε. θα καταργηθούν οι πρόσθετες 

µειώσειςφόρου εισοδήµατος 
για tous µισθωτούς που εργάζονται 
σε παραµεθόριες περιοχές. Συγκεκριµένα, 

θα καταργηθεί n πρόσθετη 
µείωση φόρου των 60 ευρώ για κάθε 

τέκνο, n οποία προβλέπεται για 
κάθε µισθωτό φορολογούµενο που 
αποκτά εισόδηµα και προσφέρει 
υπηρεσίες ή κατοικεί για τουλάχιστον 
9 µήνες το χρόνο σε παραµεθόριες 
περιοχές. 

i Κατάργηση ευνοϊκών καθεστώτων 
φορολογίας εισοδήµατος 

σε µικρά νησιά µε πληθυσµό µέχρι 
3.100 κατοίκους. Ειδικότερα, θα 
καταργηθεί: 

9 Η εφαρµογή Βασικού αφορολογήτου 
ορίου εισοδήµατος αυξηµένου 

κατά 50%, δηλαδή 7.500 ευρώ αντί 
5.000 ευρώ, για τα φυσικά πρόσωπα 
που κατοικούν µόνιµα στα συγκεκριµένα 

νησιά. 
Ψ Η εφαρµογή συντελεστών φορολόγησης 

µειωµένων κατά 40% 
για τα κέρδη που προκύπτουν από 
δραστηριότητες ασκούµενες στα νησιά 

αυτά από νοµικά πρόσωπα. 
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Στο κυνήγι των αποδείξεων θα επιχειρήσει να ρίξει εκ 
νέου τους φορολογουµένους to υπουργείο Οικονοµί 
κών ώστεαφενός να περιορίσει την εκτεταµένη φοροδιαφυγή 

και αφετέρου να αυξήσει us εισπράξειςτου 
ΦΠΑ. Σύµφωνο-µε πληροφορίες, εξετάζεται από το εισόδηµα 

των φορολογουµένων να εκπίπτουν δαπάνες 
µε αποδείξεις ano συγκεκριµένες κατηγορίες ελεύθερων 

επαγγελµατιών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
που Βρίσκονται ψηλά στη λίστα Tns φοροδιαφυγής 
Η εψοριβ θα αναγνωρίζει και θα αφαιρεί to 

100% από το φοροΐογηιέο εισόδηµα των φορολογουµένων 
για us αποδείξεις από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, 

κοµµωτήρια, αισθητικούς, φυσιοθεραπευτές, 
µπαρ, εστιατόρια, κέντρα διασκέδαοης. Αναµένεται 
να τεθεί πλαφόν στο ύψος των αποδείξεων 

που θα αναγνωρίζει προς έκπτωση n εφορία από το 
φορολογητέο εισόδηµα 
Κατά us ίδιες πληροφορίες, σχέδιο του υπουργείου Gtκονοµικών 

προβλέπει πως οι φορολογούµενοι κατά τη 
διάρκεια του έτουςθα είναι υποχρεωµένοι να ουλλέ- 

ηΗΗ 

γουν όλες tis αποδείξεις απότους ελεύθερους επαγγελµατίες 
και os επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών hi 

εφορία , όµως, δεν θα αναγνωρίζει poos έκπτωση από 
το εισόδηµα όλες ιι αποδείξεις Στην αρχή κάθε οικονοµικού 

έτους και σε κάθε περίπτωση πριν ξεκινήσει n 
περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το 
υπουργείο Οικονοµικών θα ανακοινώνει ποιες αποδείξεις 

θα «µετράνε11 και θα οδηγούν σε µείωση ιου φορολογητέου 
εισοδήµατος. Εξάλλου, το οικονοµικό επιτελείο 

ετοιµάζεται να ρίξει tous «τίτλους τέλους» για τα 
τεκµήρια διαβίωσης. Με την ενεργοποίηση του περιουσιολογίου 

για onous τους φορολογουµένους από το 
2013, το υπουργείο Οικονοµικών σχεδιάζει να καταργήσει 

τα τεκµήρια για tous µισθωτούς και tous συνταξιούχους. 
Τα τεκµήρια θα διατηρηθούν και ενδεχοµένως 

θα ενισχυθούν µόνο για περίπου 800.000ελεύθερους 
επαγγελµατίες και επιτηδευµατίες και θα έξοχο 

λουθούν να χρησιµοποιούνται eos δικλίδα ασφαλείας 
για in σύλληψη Tns φοροδιαφυγής και των αδήλωτων 
εισοδηµάτων. 

Καταργούνται όλε$ 
οι φοροαπαλλαγές 
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