
Το πρόγραμμα, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, θα τεθεί σε 
εφαρμογή μέσα στο καλοκαίρι. Οι τελικές αποφάσεις 
θα ληφθούν σε ευρεία σύσκεψη με τους αρμόδιους 

υπουργούς. Τα κριτήρια και οι προτεραιότητες

 ΣΕΛ. 6-7

ΑΝΟΙΓΕΙ ΦΤΕΡΑ  
ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Την επανατοποθέτηση της Ελλάδας 
στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής 
ηλεκτρικών συσκευών σχεδιάζει 
ο Νίκος Μπακατσέλος, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της 
Pyramis, μετά τη συμφωνία  
με τη γερμανική εταιρεία BSH,  
στην οποία ανήκει το εργοστάσιο  
της πρώην Pitsos στου Ρέντη.  
Τι δηλώνει στην «R» για  
τα επόμενα σχέδια της εταιρείας

ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ
Για τις 12 αλλαγές που φέρνει  
το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο  
θα ψηφιστεί από τη Βουλή στις 
αρχές Ιουνίου, γράφει στην «R»  
ο υφυπουργός Εργασίας  
Πάνος Τσακλόγλου

 ΣΕΛ. 10-11

Σ
αρωτικές είναι οι αλλαγές στις φετινές φο-
ρολογικές δηλώσεις εξαιτίας της πανδημί-
ας του κορωνοϊού. Μέχρι την Παρασκευή 

21 Μαΐου αναμένεται, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες και εκτός μεγάλου απροόπτου, να ξεκινήσει 
η διαδικασία υποβολής των φετινών δηλώσε-
ων, με την προθεσμία να λήγει στις 27 Αυγού-
στου. Ωστόσο, όσοι εξαντλήσουν τα χρονικά 
περιθώρια θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο τέ-
λος Αυγούστου θα πρέπει να καταβάλουν δύο 
δόσεις του φόρου εισοδήματος, μία δόση για 
τον Ιούλιο και μία για τον Αύγουστο. 

Σημειώνεται ότι ο φόρος εισοδήματος θα 
πληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις και ο ΕΝΦΙΑ 
σε 6. Τις επόμενες εβδομάδες περίπου 9 εκα-
τομμύρια φορολογούμενοι θα πάρουν μολύ-
βι και χαρτί για να υπολογίσουν τον φόρο που 
θα πληρώσουν ή την επιστροφή που θα λά-
βουν, καθώς στα νέα δεδομένα περιλαμβάνο-
νται η κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης 
για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, η 
μείωση των φορολογικών συντελεστών για 
ελεύθερους επαγγελματίες, η απαλλαγή από 

την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών 
αποδείξεων για πληττόμενους και φορολογού-
μενους πάνω από 60 ετών και η έκπτωση της 
τάξης του 3% για εφάπαξ πληρωμή των φό-
ρων έως τις 30 Ιουλίου. 

Μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι φέτος και χιλιά-
δες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι, λόγω χαμη-
λών εισοδημάτων που απέκτησαν το 2020, θα 
πληρώσουν 50% μικρότερο ΕΝΦΙΑ σε σχέση με 
πέρυσι. Σε ό,τι αφορά τα ανείσπρακτα ενοίκια, 
δεν θα μετρούν στο εισόδημα και δεν θα φο-

ρολογούνται. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα 
πρέπει οι φορολογούμενοι να έχουν αποστείλει 
εξώδικο στους ενοικιαστές, έτσι ώστε να απο-
δεικνύεται ότι δεν έχουν λάβει τα μισθώματα.

Επίσης, λιγότερους φόρους σε σχέση με πέ-
ρυσι θα πληρώσουν ελεύθεροι επαγγελματί-
ες, επιχειρήσεις και όσοι αμείβονται με μπλο-
κάκι, καθώς φέτος τα πρώτα 10.000 ευρώ θα 
φορολογηθούν με συντελεστή 9%, από 22% 
πέρυσι, με το κέρδος σε αυτή την περίπτωση 
να είναι 1.300 ευρώ. 

Τα μυστικά και οι παγίδες για τεκμήρια διαβίωσης, ηλεκτρονικές αποδείξεις και ΕΝΦΙΑ 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ 
«Εχουμε δημιουργήσει ένα portal 
που αξίζει στην Ελλάδα», λέει στην 
«R» o γενικός γραμματέας του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
Δημήτρης Φραγκάκης, δίνοντας το 
στίγμα της νέας ψηφιακής καμπάνιας  
μέσα από το visitgreece.gr. Η αλλαγή 
στρατηγικής και οι καινοτομίες 

www.real.gr
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Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.  ΣΕΛ. 4

Ραντεβού με  
την εφορία ΣΕΛ. 12

 ΣΕΛ. 14

«Εξοικονομώ» για όλους!


