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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

To νέο φορολογικό νοµοσχέδιο To νέο φορολογικό νοµοσχέδιο 
Οι αλλαγές για µισθωτούς, συνταξιούχους - Τα νέα τεκµήρια - Οι φοροαπαλλαγές που καταργούνται 

Φορολογική κλίµακα εισοδήµατος 
φυσικών προσώπων 
Αµετάβλητη, µε εκείνη ιου 2012, παραµένει n κλίµακα φορολογίας µισθωτών 
και συνταξιούχων, σύµφωνα µε το προσχέδιο του νέου νόµου. Με την κλίµακα 
αυτή θα φορολογηθεί το δηλωθέν πραγµατικό εισόδηµα ή αυτό που προκύπτει 
µε βάση τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων του φορολογουµένου. 

KAiiiqkio £ioo5h|iaToq 
(EUpUl) 

oopoAovikoc 
auviEAEaihc 

(Dopoi; KAiuaKiou 
(EUPUJ) 

ZiivoAo Eloo6ripaioc 
(EUpUl) 

liivoAo <popou 
(EUpid) 

5.000 0% 0 5.000 0 

7.000 10% 700 12.000 700 

4.000 18% 720 16.000 1.420 

10.000 25% 2.500 26.000 3.920 

14.000 35% 4.900 40.000 8.820 

20.000 38% 7.600 60.000 16.420 

40.000 40% 16.000 100.000 32.420 

Avw luiv 100.000 45% 

Τι προβλέπει το οχέδιο νόµου >∆ιατήρηση 
της φορολογικής κλίµακας και αφορολόγητο όριο 

στα 5.000 ευρώ για µισθωτούς και συνταξιούχους 

>«M πλοκό κια» µέχρι τρεις εργοδότες θα φορολογούνται 
όπως σι µισθωτοί 

>Νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και νέες ατοµικές επιχ/σεις για τα 
3 πρώτα χρόνια θα φορολογούνται µε την κλίµακα των µισθωτών. 

>Ολα τα επιδόµατα θεωρούνται εισόδηµα και θα φορολογούνται 
µε την κλίµακα 

>Από τις ιατρικές και νοσοκοµειακές δαπάνες εκπίπτει το ποσό 
που ξεπερνάει το 10% του δηλωθέντος εισοδήµατος. >∆ιατηρούνται 

φοροαπαλλαγές για ασφάλιστρα ζωής, θανάτου 
κ.λπ., ενώ καταργούνται σι υπόλοιπες. 

t Μικρότερα τεκµήρια για κατοικίες, αυτοκίνητα και µικρά 

ψ σκάφη αναψυχής 

Του ΠΡΟΚΟΠΗ Χ∆ΤΖΗΝΙΚ0Λ∆0Υ 

Ριζικές ανατροπές επέρχονται στη 
φορολόγηση µισθωτών και συνταξιούχων, 

ελευθέρων επαγγελµατιών 
και επιχειρήσεων µε το 

νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που 
παρουσιάζει σήµερα n «K». Με 
το νέο νοµοσχέδιο µειώνονται 
σηµαντικά τα τεκµήρια για κατοικίες 

και αυτοκίνητα, καταργούνται 
οι περισσότερες φοροαπαλλαγές, 

τίθεται πλαφόνγια την 
έκπτωση των δαπανών που σχετίζονται 

µε την υγεία, ενώ όλα τα 
επιδόµατα θα θεωρούνται εισόδηµα 

από µισθωτές υπηρεσίες. 
Με το ίδιο νοµοσχέδιο καθορίζονται 

οι συντελεστές για τη φορολόγηση 
των τόκων από κάθε 

είδους κινητή αξία (µεταβίβαση 
µετοχών εισηγµένες και µη, αποταµιευτικών 

προϊόντων κ.λπ.). 
Συνολικά n κυβέρνηση επιδιώκει 
την είσπραξη περίπου 2,5 - 3 δισ. 
ευρώ από τη φορολογία στην επόµενη 

διετία. 
Ειδικότερα, το φορολογικό προβλέπει 

για µισθωτούς και συνταξιούχους: 

1. Η κλίµακα για τα εισοδήµατα 
του 2013 θα διατηρηθεί ως έχει 
για µισθωτούς και συνταξιούχους. 
∆ηλαδή παραµένουν τα οκτώ φορολογικά 

κλιµάκια, ενώ επίσης 
διατηρείται το αφορολόγητο όριο 
των 5.000 ευρώ. 

2. Καταργούνται τα πρόσθετα 
αφορολόγητα για τα παιδιά. Βέβαια 

µε τη διατήρηση της υφιστάµενης 
κλίµακας προκύπτουν 

µεγάλες επιβαρύνσεις µετά την 
κατάργηση των αφορολογήτων 
ορίων. 

3. Αν και οι ελεύθεροι επαγγελ- 

Συνολικά n 
κυβέρνηση επιδιώκει 
την είσπραξη περίπου 
2,5 - 3 δισ. ευρώ 
από in φορολογία 
στην επόµενη διετία. 

µατιές θα φορολογηθούν αυτοτελώς 
µε συντελεστή 28%, ωστόσο 

ορισµένοι εξ αυτών θα φορολογηθούν 
µε την κλίµακα των µισθωτών 

και συνταξιούχων και 
εφόσον συντρέχουν αθροιστικά 
κάποιες προϋποθέσεις. Συγκεκριµένα 

κατ' εξαίρεση θα φορολογηθούν 
µε την κλίµακα των µισθωτών, 
όσοι αποκτούν εισόδηµα 

από ατοµική επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελµα, 
εφόσον συντρέχουν αθροιστικά 

οι εξής λόγοι: 
- Εχουν υποβάλει δήλωση έναρξης 

εργασιών µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 
2011. 

- Εχουν ως έδρα την κατοικία 
τους. 

-Τα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα 
τα οποία λαµβάνουν τις 

υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα 
τρία. 

- Οσοι υποβάλλουν δήλωση 
έναρξης εργασιών για πρώτη φορά 

για το έτος της έναρξης και 
για τα δύο επόµενα έτη και αποκτούν 

εισοδήµατα από ατοµική 
εµπορική επιχείρηση ή ελευθέριο 
επάγγελµα. 

Στην περίπτωση που κάποιος 
φορολογούµενος έχει εισοδήµατα 
από µισθωτή εργασία ή ακίνητα 

και ασκεί ελευθέριο επάγγελµα 
θα φορολογηθεί µε την κλίµακα 
των µισθωτών και των συνταξιούχων 

για τα εισοδήµατα που 
προκύπτουν από τη µισθωτή εργασία 

και µε την κλίµακα των 
ελεύθερων επαγγελµατιών για τα 
εισοδήµατα που προκύπτουν από 
το ελευθέριο επάγγελµα. 

4. Τα επιδόµατα που χορηγούνται 
σήµερα από τους οργανισµούς 
πρόνοιας κ.λπ. θεωρούνται 

πλέον εισόδηµα από µισθωτή 
εργασία και φορολογούνται µε 
την κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος. 

Μέχρι σήµερα τα επιδόµατα 
που καταβάλλονται στους 

δικαιούχους (σύµφωνα µε τις παραγράφους 
1, 2, 3 και 6 του άρθρου 

63 του N. 1892/1990) απαλλάσσονταν. 

5. To σχέδιο νόµου προβλέπει 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

επίσης την αύξηση του αφορολογήτου 
ποσού της κλίµακας µε 

το ποσό των 1.000 ευρώ ως δαπάνη 
χωρίς δικαιολογητικά, για 

τον ίδιο φορολογούµενο και για 
καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν 

µε αυτόν ή τον βαρύνουν, 
εφόσον: 

- Παρουσιάζουν αναπηρία 67% 
και πάνω. 

- Είναι τυφλοί που είναι γραµµένοι 
στο γενικό µητρώο τυφλών, 
που τηρείται στην οικεία 

νοµαρχία. 
- Είναι νεφροπαθείς. 
- Είναι ανάπηροι αξιωµατικοί 

ή οπλίτες. 
- Είναι θύµατα πολέµου. Θύµατα 

πολέµου κατά την έννοια 
του παρόντος είναι τα πρόσωπα 
που λαµβάνουν σύνταξη από πολεµική 

αιτία. 

Μειωµένα τα τεκµήρια για κατοικίες, Ι.Χ., πισίνες και σκάφη 
Μειώνονται τα τεκµήρια για κατοικίες, 

αυτοκίνητα, πισίνες και 
σκάφη µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο. 

To τρέχον έτος χιλιάδες 
φορολογούµενοι «έπεσαν» στην 
παγίδα των τεκµηρίων µε αποτέλεσµα 

να φορολογηθούν υπέρµετρα 
ακόµα και για τις µικρές 

κατοικίες που διαθέτουν. 

Κατοικίες 
Σύµφωνο µε το νοµοσχέδιο το 

τεκµήριο διαβίωσης για τις κατοικίες 
ενεργοποιείται από το 

πρώτο τετραγωνικό µέτρο και 
αφορά όσους κατοικούν σε ιδιόκτητη 

κατοικία ή έχουν δευτερεύουσα 
ή εξοχική κατοικία. Επίσης 

αφορά και αυτούς που ζουν 
σε µισθωµένη κατοικία. To τεκ- 

Το τεκµήριο 
διαβίωσης 
για τις κατοικίες 
ενεργοποιείται 
από το πρώτο 
τετραγωνικό µέτρο. 

µήριο προκύπτει µε βάση τα τετραγωνικά 
µέτρα της ιδιοκατοικούµενης 

ή της µισθωµένης. Συγκεκριµένα 
υπολογίζεται κλιµακωτά 

µε βάση την επιφάνειά της 
ως ακολούθως: Η αντικειµενική 
δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά 
µέτρα της ιδιοκατοικούµενης ή 
µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης 

κύριας κατοικίας ορίζεται 
κλιµακωτά ως εξής: 

- για τα 80 πρώτα τ. µ. κύ ριων 
χώρων αυτής, µε 25 ευρώ το τ.µ. 

Τα νέα τεκµήρια για την κατοικία 
Αντικειµενικός 
προσδιορισµό; 

εισοδήµατος βάσει 
των ακινήτων 

που κατέχει 
ο φορολογούµενος 

Τετραγωνικά 
µέτρα a' κατοικίας 

Μέχρι 80 τ.µ. 

81-120τ 

121-200 ι.µ. 

201 - 300 τ.µ. 

3001 

Αντικειµενική δαπάνη 
Οικ. έτος 2013, €/τ.µ. 

Ισχύουσα ετήσια 
αντικειµενική δαπάνη 
Οικ. έτος 2012, C/τ.µ. 

Παράδειγµα 1 Παράδειγµα 2 

li Κύρια κατοικία 

90 τµ 

Αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης 
li 

Πριν 

Κύρια κατοικία 

250 τµ 

Αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης 

Μετά Πριν Μετά 
80ι.µ.Ο40€Λ. 

010i.p.O65e/i.| 

80ι.µ.Ο25€Λ.µ. 

ΟΙΟι.µ. 45ί/τ.µ. 

θ 3.850 ευρω 

∆ιαφορά: -1.400 ευρώ 

θ 2.450 ευρω 

80τ.µ. 4θ€/τ.µ. 

Ο 40τ.µ. 65€Λ.µ. 

Ο80ι.µ.Ο110€/,.µ. 

©50ι.µ. 20θ€Λ.µ. 

θ 24.600 ευρώ 

∆ιαφορά: -6.400 ευρω 

80ι.µ.Ο25€Λ.µ. 

Ο40ι.µ. 45€Λ.µ. 

Ο 80τ.µ 8θ€/ι.µ 

©50ι.µ. 16θ€/ι.µ. 

θ 18.200 ευρω 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

-για τα επόµενα από 81 µέχρι 
και 120 τ.µ. µε 45 ευρώ το τ.µ., 

-για τα επόµενα από 121 µέχρι 
και 200 τ.µ. µε 80 ευ ρώ το τ.µ, 

- για τα 201 έως 300 τ.µ. µε 160 
ευρώ το τ.µ. και 

-για τα πλέον των 300 τ.µ. κύριων 
χώρων µε 350 ευρώ το τ.µ. 

Για τον υπολογισµό της ετήσιας 
αντικειµενικής δαπάνης των βοηθητικών 

χώρων της κύριας κατοικίας 
ορίζεται ποσό 25 ευρώ το 

τ.µ. Τα παραπάνω ποσά προσαυ¬ 

ξάνονται, για κατοικίες που βρίσκονται 
σε περιοχές µε τιµή ζώνης, 

σύµφωνα µε τον αντικειµενικό 
προσδιορισµό των ακινήτων, 

από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ 
το τ.µ., κατά 30% και για περιοχές 
µε τιµή ζώνης από 5.000 ευρώ και 
άνω το τ. µ., κατά 60%. Ολα τα 
παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, 
για µονοκατοικίες, κατά 10%. Η 
ετήσια αντικειµενική δαπάνη, 
που εκτιµάται µε βάση τα τετραγωνικά 

µέτρα µιας ή περισσοτέ¬ 

ρων ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων 
δευτερευουσών κατοικιών, 

καθώς και των βοηθητικών χώρων 
αυτών, ορίζεται στο1/2 της ετήσιας 

αντικειµενικής δαπάνης όπως 
αυτή ορίζεται στην περίπτωση 
a' και αναλογεί στους µήνες χρησιµοποίησης 

αυτής. 

Αυτοκίνητα 
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη 

επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής 
χρήσης, ορίζεται ως εξής: 

- για τα αυτοκίνητα µέχρι 
1.200 κ.ε. σε 2.500 ευρώ από 
4.000 ευρώ, 

- για αυτοκίνητα µεγαλύτερα 
των 1.200 κ.ε. προστίθενται 300 
ευρώ (από 600 ευρώ που ισχύει 
σήµερα) ανά 100 κυβικά εκατοστά 
µέχρι τα 2.000 κ.ε., 

- για αυτοκίνητα µεγαλύτερα 
των 2.000 κ.ε. προστίθενται 500 
(από 900 που ισχύει σήµερα) ανά 
100 κ.ε. και µέχρι 3.000 κ.ε. και 

- για αυτοκίνητα µεγαλύτερα 
από 3.000 κ.ε προστίθενται 700 
κ.ε. (από 1.200 που ισχύει σήµερα) 
ανά εκατό 100 κ.ε. Σηµειώνεται 
ότι τα τεκµήρια µειώνονται ανάλογα 

µε την παλαιότητα του αυτοκινήτου, 
n οποία υπολογίζεται 

από το έτος πρώτης κυκλοφορίας 
του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό 
30% για χρονικό διάστηµα πάνω 
από 5 και µέχρι 10 έτη και κατά 
ποσοστό 50% για χρονικό διάστηµα 

πάνω από 10 έτη. 
- Ο προσδιορισµός του τεκµηρίου 

για ιδιωτικά σχολεία θα εξακολουθήσει 
να γίνεται µε βάσει 

τα ποσά που καταβάλλονται. 

Σκάφη αναψυχής 
- Για µηχανοκίνητα σκάφη 

ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης), 
ταχύπλοα και µη, ολικού 

µήκους µέχρι 5 µέτρα, το τεκµήριο 
ορίζεται σε 3.000 (από 4.000 

ευρώ). Για τα πάνω από 5 µέτρα 
το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 
2.000 ευρώ το µέτρο. 

- Για τα ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα 
ή µεικτά σκάφη µε χώρο 

ενδιαίτησης άνω των επτά µέτρων 
τα τεκµήρια παραµένουν ως 
έχουν. 

ΠΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Μεγάλο «µαχαίρι» στις φοροαπαλλαγές - Ποιες διατηρούνται 
Την κατάργηση των περισσοτέρων 
φοροαπαλλαγών που ισχύουν 
σήµερα προβλέπει το νέο φορολογικό 

νοµοσχέδιο. ∆ιατηρούνται 
µόνο οι φοροαπαλλαγές για ιατρικές 

επισκέψεις, νοσήλια και 
ασφάλιστρα ζωής. Σύµφωνα µε 
το σχέδιο νόµου, από το συνολικό 
εισόδηµα του φορολογουµένου 
αφαιρούνται οι ακόλουθες καταβαλλόµενες 

δαπάνες: 
a) Τα έξοδα ιατροφαρµακευτικής 

και νοσοκοµειακής περίθαλψης 
του φορολογουµένου και 

των λοιπών προσώπων που τον 
βαρύνουν κατά το µέρος που δεν 
καλύπτονται από ασφαλιστικά 
Ταµεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες. 

Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής 
περίθαλψης θεωρούνται: 

- οι αµοιβές που καταβάλλονται 
σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, 
όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές 

επισκέψεις και εξετάσεις, 
- τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται 

σε νοσηλευτικά 
ιδρύµατα n ιδιωτικές κλινικές, 

Οι απαλλαγές θα 
ισχύουν για ιατρικές 
επισκέψεις, νοσήλια 
και ασφάλιστρα ζωής. 

καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται 
για διαρκή κάλυψη ιατρικών 

αναγκών, 
- τα έξοδα για φαρµακευτική 

περίθαλψη γενικά, 
- οι αµοιβές που καταβάλλονται 

σε νοσοκόµο για την παροχή 
υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη 
νοσηλεία του σε νοσοκοµείο n 
κλινική n στο σπίτι, 

- n δαπάνη για την αντικατάσταση 
µελών του σώµατος µε τεχνητά 
µέλη, καθώς και n δαπάνη 

για την αγορά n τοποθέτηση στο 
σώµα του ασθενούς οργάνων, 

- τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης 
των τέκνων που είναι 

άγαµα n διαζευγµένα n τελούν 
σε κατάσταση χηρείας, εφόσον 
το ετήσιο φορολογούµενο και 

απαλλασσόµενο εισόδηµά τους 
δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 
ευρώ και πάσχουν από ανίατο 
νόσηµα, καθώς επίσης και µε τις 
ίδιες προϋποθέσεις n δαπάνη για 
την περίθαλψη µε οποιονδήποτε 
τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων 
n διανοητικά καθυστερηµένων 
τέκνων του φορολογούµενου, 
όπως και n δαπάνη τους για δίδακτρα 

n τροφεία που καταβάλλονται 
γι' αυτά τα τέκνα σε ειδικές 

για την πάθηση τους σχολές n 
θεραπευτήρια, 

- ποσό ίσο µε το 50% της δαπάνης 
που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις 

περίθαλψης ηλικιωµένων, 
οι οποίες λειτουργούν νόµιµα. 
Οι δαπάνες της περίπτωσης 

αυτής εκπίπτουν κατά το µέρος 
που υπερβαίνει το 10% του εισοδήµατος 

το οποίο φορολογείται 
µε τις γενικές διατάξεις δηλαδή 
µε την κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος. 

Για παράδειγµα φορολογούµενος 
µε εισόδηµα 20.000 ευρώ και 

δαπάνες ιατρικής περίθαλψης 

ύψους µέχρι 2.000 ευρώ δεν θα 
έχει όφελος από το νέο σύστηµα 
(και αυτό διότι n δαπάνη των 
2.000 ευρώ αντιστοιχεί ακριβώς 
στο 10% του εισοδήµατος). 

Αλλος φορολογούµενος µε το 
ίδιο εισόδηµα (20.000 ευρώ) και 
δαπάνες 3.000 ευρώ θα έχει έκπτωση 

από το φορολογητέο εισόδηµα 
1.000 ευρώ. To ποσό αυτό 

αποτελεί την επιπλέον δαπάνη 
που υπερβαίνει το 10% του εισοδήµατος 

όπως ορίζει το προσχέδιο 
του φορολογικού νοµοσχεδίου. 
Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα 
εξέπιπτε το 10% των ανωτέρω 
δαπανών από τον τελικό φόρο. 

β) To ποσό της διατροφής που 
καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο 

στον άλλο και επιδικάστηκε 
n συµφωνήθηκε µε συµβολαιογραφική 

πράξη. 
y) Τις εισφορές που καταβάλλονται 

σε Ταµεία κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης. Τα οριζόµενα 

δεν ισχύουν για επιτηδευµατίες 
φυσικά πρόσωπα για τους 

οποίους ισχύουν οι διατάξεις της 

περίπτωσης φ' της παραγράφου 
2 του άρθρου 35. 

δ)Το ποσό του φόρου που προκύπτει 
µε βάση την κλίµακα µειώνεται 
κατά 10% το οποίο υπολογίζεται 

επί του ποσού της ετήσιας 
δαπάνης που καταβάλλει 

ο φορολογούµενος για ασφάλιστρα 
ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, 

προσωπικών ατυχηµάτων 
και ασθένειας για την ασφάλιση 
του ίδιου, της συζύγου του και 
των τέκνων. To ποσό της δαπάνης 

ασφαλίστρων επί του οποίου 
υπολογίζεται n µείωση δεν µπορεί 

να υπερβεί 1.200 ευρώ για 
άγαµο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια. 

To ποσό αυτό υπολογίζεται 
αθροιστικά και για τους 

δύο συζύγους, µειώνει το φόρο 
µόνον εφόσον έχει περιληφθεί 
στην αρχική δήλωση και επιµερίζεται 

µεταξύ των συζύγων ανάλογα 
µε το ύψος του εισοδήµατος 

του καθενός που φορολογείται 
σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις, 

όπως αυτό δηλώθηκε µε 
την αρχική δήλωση. 

Για επιχειρήσεις (A.E., ΕΠΕ) και ελεύθερους επαγγελµατίες 
καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. 

Ενιαίος συντελεστής 
28% για επιχειρήσεις, 
επαγγελµατίες 
Με συντελεστή 28% θα φορολογηθούν επιχειρήσεις (A.E., 
ΕΠΕ) και ελεύθεροι επαγγελµατίες για τα εισοδήµατα του 
2013. Ειδικότερα οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι ατοµικές 
επιχειρήσεις θα φορολογηθούν για τα εισοδήµατα που θα 
αποκτήσουν το 2013 µε συντελεστή 28% και θα εξαντλείται 
n φορολογική υποχρέωση. Για τους ανωτέρω καταργείται 
το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. Για τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες και τις ατοµικές επιχειρήσεις εξετάζεται 
(δεν περιλαµβάνεται στο φορολογικό 

νοµοσχέδιο σχετική 
διάταξη) να καταργηθεί 

το τέλος επιτηδεύµατος, ενώ 
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες 
θα έχουν όλα τα προνόµια 
που έχουν σήµερα οι επιχειρήσεις. 

∆ηλαδή, θα εκπίπτουν 
οι επισφάλειες, ενώ 

θα µπορούν να πραγµατοποιούν 
αποσβέσεις περιουσιακών 
στοιχείων. Επίσης 

θα εκπίπτουν στο σύνολο 
τους από το φορολογητέο εισόδηµα 

τα ασφάλιστρα προς 
τα Ταµεία τους. 

Από τις αλλαγές αυτές θα εξαιρεθούν όσοι φορολογούµενοι 
εργάζονται σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα µε καθεστώτα 
συµβάσεων εργασίας και αµείβονται µε «µπλοκ» παροχής 
υπηρεσιών. Οι ανωτέρω θα συνεχίσουννα φορολογούνται 
µε την κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος, ωστόσο θα πρέπει 
να έχουν συµβάσεις µε τους εργοδότες τους. 

Από τις αλλαγές που σχεδιάζονται, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, 
ατοµικές επιχειρήσεις και οµόρρυθµες εταιρείες 

θα επιβαρυνθούν και θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερους 
φόρους στο ελληνικό ∆ηµόσιο. Σηµειώνεται πάντως 

ότι το τρέχον έτος οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δήλωσαν 
στην εφορία εισοδήµατα ύψους 6 δισ. ευρώ (µόνο τα τρία 
δισ. ήταν από το ελευθέριο επάγγελµα) και κατέβαλαν 
φόρους ύψους 1,2 δισ. ευρώ. 

Ειδικότερα: 
1. Ελεύθερος επαγγελµατίας µε εισοδήµατα 10.000 ευρώ 

πληρώνει σήµερα φόρο ύψους 500 ευρώ. Με τις αλλαγές 
που σχεδιάζονται ο φόρος θα φθάσει τα 2.800 ευρώ. 

2. Αλλος επαγγελµατίας µε εισοδήµατα 40.000 ευρώ πληρώνει 
σήµερα φόρο 8.820 ευρώ. Με τον νέο τρόπο φορολόγησης 

των εισοδηµάτων του ο φόρος θα εκτιναχθεί στα 
11.200 ευρώ. 

3. Ελεύθερος επαγγελµατίας µε εισοδήµατα 20.000 ευρώ 
πληρώνει σήµερα φόρο ύψους 2.420 ευρώ. Με τις αλλαγές 
που σχεδιάζονται ο φόρος θα φθάσει τα 5.600 ευρώ. 

Ποια θεωρούνται 
ελευθέρια 
επαγγέλµατα 
Εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων θεωρούνται: 

Πρώτον, οι αµοιβές από την άσκηση του ελευθέριου 
επαγγέλµατος του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, 

βιολόγου, ψυχολόγου, µαίας, δικηγόρου, 
δικολάβου, συµβολαιογράφου, άµισθου υποθηκοφύλακα, 
δικαστικού επιµελητή, αρχιτέκτονα, µηχανικού, τοπογράφου, 
χηµικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, 
σχεδιαστή, δηµοσιογράφου, συγγραφέα, διερµηνέα, ξεναγού, 
µεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη 
ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή 

µουσικών έργων ή µουσουργού, καλλιτεχνών των 
κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, 
σκηνογράφου, ενδυµατολόγου, διακοσµητή, οικονοµολόγου, 
αναλυτή, προγραµµατιστή, ερευνητή ή συµβούλου επιχειρήσεων, 

λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, 
κοινωνικού λειτουργού και εµπειρογνώµονα. 

∆εύτερον, κάθε αµοιβή ή παροχή που καταβάλλεται: 
- Σε πραγµατογνώµονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, 

ελεγκτές ανώνυµων εταιρειών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές 
κληρονοµιών και κηδεµόνες σχολάζουσας 

κληρονοµιάς. 
- Σε συγγραφείς και µουσουργούς από συγγραφικά δικαιώµατα 

γενικά. 
- Σε αντιπροσώπους επαγγελµατικών οργανώσεων και 

ιδιώτες για τη συµµετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές 
ή συµβούλια, από το ∆ηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου, σωµατεία, ιδρύµατα, συνεταιρισµούς 
και οργανισµούς γενικά. 

- Στη σύζυγο ή στον σύζυγο λόγω διατροφής, n οποία 
επιδικάστηκε σε αυτούς ή συµφωνήθηκε µε συµβολαιογραφική 

πράξη. To ποσό της διατροφής που καταβάλλεται 
στα πρόσωπα της περίπτωσης β' της παραγράφου 

4 του άρθρου 40, από οποιαδήποτε αιτία, δεν θεωρείται 
εισόδηµά τους. 

Τρίτον, ως εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα λογίζονται 
και: 

- Οι πάσης φύσεως τόκοι που καταβάλλονται σε αρχιτέκτονες, 
µηχανικούς και τοπογράφους λόγω καθυστέρησης 

είσπραξης των αµοιβών για προσφερθείσες τους 
υπηρεσίες. 

Τα εφάπαξ χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από τον 
OTE A.E. βάσει κανονισµού του προσωπικού του από τον 
Λογαριασµό Νεότητας στα ενήλικα τέκνα των υπαλλήλων 
αυτού από ίδια κεφάλαια. Στο εισόδηµα αυτό διενεργείται 
παρακράτηση φόρου. 

Εξαιρούνται 
όσοι εργάζονται 
µε καθεστώτα 
συµβάσεων 
εργασίας 
και αµείβονται µε 
«µπλοκ» παροχής 
υπηρεσιών. 
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