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Τι θα προτείνει στις τηλεδιασκέψεις της Τρίτης και 
της Τετάρτης η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, 
με στόχο την ανακούφιση του 60% του πληθυσμού 
που έχει πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού. 
Τεκμήρια, μείωση ΦΠΑ και στην εστίαση, 
προκαταβολή φόρου, ηλεκτρονικές συναλλαγές και 
μείωση ΕΝΦΙΑ στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης
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Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

Π
έντε φοροελαφρύνσεις επιχειρήσε-
ων και νοικοκυριών για την ανακούφι-
ση από τις πληγές της πανδημίας περι-

λαμβάνει η ατζέντα του υπουργείου Οικονομι-
κών, που θα τεθεί επί τάπητος στις τηλεδιασκέ-
ψεις της Τρίτης και της Τετάρτης με τους επικε-
φαλής των θεσμών, στο πλαίσιο της 9ης μετα-
μνημονιακής αξιολόγησης. Πρόκειται για πα-
ρεμβάσεις στα τεκμήρια διαβίωσης, την προ-
καταβολή φόρου των επιχειρήσεων, τις ηλε-
κτρονικές αποδείξεις, τον ΕΝΦΙΑ και τους συ-
ντελεστές ΦΠΑ. Ταυτόχρονα, η ηγεσία του οι-
κονομικού επιτελείου θα συζητήσει με τους θε-
σμούς τους τρόπους ρύθμισης των χρεών της 
πανδημίας, αλλά και το καυτό ζήτημα των εκ-
κρεμών συντάξεων. 

Βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής πρότα-
σης είναι ότι τα μέτρα που προτείνονται έχουν 
προσωρινό χαρακτήρα, όπως επιτάσσει η ρή-
τρα διαφυγής που εφαρμόζεται για το 2021, 
αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των ισχυ-
ρών κλυδωνισμών που έχει προκαλέσει η υγει-

τους αυτοαπασχολούμενους που καταγρά-
φουν σημαντική πτώση στον τζίρο τους. Ση-
μειώνεται ότι το οικονομικό επιτελείο σχεδία-
ζε να προχωρήσει σταδιακά στην κατάργηση 
των τεκμηρίων, αλλά η πανδημία ανέστειλε τα 
κυβερνητικά σχέδια. Στο οικονομικό επιτελείο 
υπάρχουν δύο εισηγήσεις για τα τεκμήρια: εί-
τε να καταργηθούν για ένα χρόνο, είτε να μει-
ωθούν κατά 50%. Σε αυτή την περίπτωση, τα 
τεκμήρια θα διαμορφωθούν ως εξής:
f Τεκμαρτό εισόδημα άγαμου: Από 3.000 
ευρώ σήμερα, στα 1.500 ευρώ.
f Τεκμαρτό εισόδημα παντρεμένου 
ζευγαριού: Από 5.000 ευρώ, θα μει-
ωθεί στα 2.500 ευρώ.
f Τεκμήριο αυτοκινήτου: Από 
4.000 ευρώ, που ξεκινούν τα 
τεκμήρια για τα χαμηλού κυ-
βισμού αυτοκίνητα, το κα-
τώφλι θα διαμορφωθεί 
στα 2.000 ευρώ.
f Τεκμήριο σπι-

Πέντε φοροελαφρύνσεις 
στην ατζέντα με τους θεσμούς
ονομική κρίση στο 60% του πληθυσμού. Ηδη 
από τις προηγούμενες ημέρες τα τεχνικά κλι-
μάκια «ξεσκόνισαν» όλα τα στοιχεία που αφο-
ρούσαν τις αναστολές συμβάσεων, τις «παγω-
μένες» ρυθμίσεις οφειλών, τα «κουρεμένα» 
ενοίκια και την εξέλιξη του ιδιωτικού χρέους, 
προκειμένου να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα 
για το αποτύπωμα των μέτρων στήριξης στην 
οικονομία, αλλά και των κινήσεων που πρέπει 
να πραγματοποιηθούν για τη στήριξη επιχειρή-
σεων και φορολογουμένων κατά τη μετάβαση 
στην κανονικότητα. 

Στο οικονομικό επιτελείο ευελπιστούν ότι δεν 
θα αντιμετωπίσουν αντιδράσεις από την πλευ-
ρά των θεσμών, καθώς οι Βρυξέλλες αναγνωρί-
ζουν την αναγκαιότητα να υπάρξουν προσωρι-
νά μέτρα ανακούφισης των φορολογουμένων, 
κυρίως για να μη βρεθούν αντιμέτωποι με ένα 
τσουνάμι αρνητικών συνεπειών με ανεξέλε-
γκτες διαστάσεις, που δεν θα είναι εύκολα δι-
αχειρίσιμες. Οπως επισημαίνουν στο οικονομι-
κό επιτελείο, η υψηλή ύφεση που προβλέπεται 

για το πρώτο τουλάχιστον τρίμηνο του 2021 στην E.E. καθιστά τους 
Ευρωπαίους τεχνοκράτες πιο χαλαρούς ως προς την ανάληψη πρω-
τοβουλιών για να αντιμετωπιστούν όλες οι δραματικές επιπτώσεις της 
υγειονομικής κρίσης στα εισοδήματα των φορολογουμένων και στον 
τζίρο των επιχειρήσεων. Η ελληνική πρόταση περιλαμβάνει τα εξής:

 ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Παρεμβάσεις στα τεκμήρια διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από 
την πανδημία. Το μέτρο θα αφορά τους εργαζομένους που έχουν τε-
θεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας, τους επαγγελματίες, αλλά και 


