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ΑλΑ κΑρτ ρυθμίσεις οφειλών, 
ανάλογα με την οικονομική 
κατάσταση της επιχείρησης 
και την ένταση και έκταση 
των ζημιών που έχει υποστεί 
από την πανδημία. H Aθήνα 
«καίγεται» για μια συνολική 
ρύθμιση για τα χρέη της 
πανδημίας. Tο οικονομικό 
επιτελείο θα καταθέσει στους 
θεσμούς την πρόταση για μια 
ρύθμιση που θα βασίζεται σε 
έως 120 δόσεις αποπληρωμής 
αυτών των χρεών, στην 
οποία θα ενταχθούν αφενός 
οι επιχειρήσεις που έχουν 
πληγεί από την πανδημία και 
αφετέρου οι εργαζόμενοι σε 
αναστολή εργασίας. Το σχέδιο, 
που πρόκειται να τεθεί σε 
εφαρμογή από τον προσεχή 
Μάιο, προβλέπει ότι θα 
κερδίζουν περισσότερες δόσεις 
μόνο όσοι αποδειχθεί ότι τις 
χρειάζονται πραγματικά, ήτοι 
όσοι έχουν πληγεί περισσότερο 
από την κρίση της πανδημίας. 
Οι περισσότερες και μικρότερες 
δόσεις θα δίνονται με 
εισοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια, ενώ θα λαμβάνεται 
υπόψη η μείωση του τζίρου ή 
η ζημιά που έχουν εμφανίσει οι 
επιχειρήσεις ή οι επαγγελματίες. 
Οσο μεγαλύτερες είναι οι 
απώλειες που έχει υποστεί ο 
οφειλέτης, τόσο μεγαλύτερος 
θα είναι ο αριθμός των 
δόσεων με τις οποίες θα έχει τη 
δυνατότητα να εξοφλήσει τα 
χρέη του.

Δόσεις με 
κριτήρια για
τις οφειλές 
της πανδημίας

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΪΟ

τιού: Σήμερα, κατά μέσο όρο, ανέρχεται στα 
3.500 ευρώ. Το ποσό θα περιοριστεί στα 1.750 
ευρώ κατά μέσο όρο.

Το μέτρο κρίνεται επιβεβλημένο, καθώς στην 
«παγίδα» των τεκμηρίων διαβίωσης κινδυνεύ-
ουν να πέσουν φέτος χιλιάδες φορολογούμενοι 
που έχουν μεγάλες τεκμαρτές δαπάνες διαβίω-
σης ή δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοι-
χείων και να πληρώσουν μετά την εκκαθάριση 
της φορολογικής τους δήλωσης έξτρα φόρο.

Οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή τεκ-
μήρια διαβίωσης, που, σύμφωνα με την εφο-
ρία, είναι τα ελάχιστα ποσά τα οποία καταβάλ-
λει ετησίως κάθε φορολογούμενος για να συ-
ντηρεί σπίτια, Ι.Χ. αυτοκίνητα, βάρκες, σκά-
φη, πισίνες, ανεμόπτερα, αεροσκάφη και ελι-
κόπτερα, για να πληρώνει δίδακτρα ιδιωτικών 
σχολείων και μισθοδοσία υπηρετικού προσω-
πικού και για να καλύπτει τις άμεσες προσω-
πικές ανάγκες διαβίωσής του, αθροίζονται και 
προσδιορίζουν ένα ελάχιστο όριο φορολογη-
τέου τεκμαρτού εισοδήματος.

 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
Κλιμακωτή μείωση έως και μηδενισμός της προ-
καταβολής φόρου και για το 2021, με το ύψος 
της επιβάρυνσης για τον Προϋπολογισμό να 
φτάνει το 1,2 δισ. ευρώ. Θα εφαρμοστεί ως 
έκτακτο μέτρο για τη στήριξη των επιχειρήσε-
ων που επλήγησαν από την υγειονομική κρί-
ση. Το μέτρο αναμένεται να δώσει ανάσα ρευ-
στότητας στις επιχειρήσεις, οι περισσότερες εκ 
των οποίων θα καταγράψουν το 2020 μείωση 
του τζίρου σε σύγκριση με το 2019, εξέλιξη που 
θα τις οδηγήσει αφενός στην καταβολή μειω-
μένου φόρου, αφετέρου στη συρρίκνωση και 
του ποσού της προκαταβολής φόρου. Το 2021 
ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων λό-
γω της μεγάλης πτώσης του τζίρου θα υπολο-
γιστεί επί χαμηλότερων κερδών. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ), η προκαταβολή φόρου που 
κατέβαλαν φέτος οι επιχειρήσεις ανήλθε σε 1,8 
δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι το ποσό ήταν υψηλότε-
ρο, έχοντας φτάσει τα 3,34 δισ. ευρώ.

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τη μείωση του ορίου 30% των ηλεκτρονικών 
αποδείξεων, όπως προβλέπει το ισχύον κα-
θεστώς, μόνο όμως για τους φορολογούμε-
νους που επλήγησαν από την πανδημία, εξε-
τάζει το υπουργείο Οικονομικών για τα εισο-
δήματα που αποκτήθηκαν πέρυσι και θα δη-
λωθούν φέτος στην εφορία. Βαρόμετρο για τις 
τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης θα αποτε-
λέσουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Τράπε-
ζας της Ελλάδος για τις ηλεκτρονικές συναλλα-
γές το 2020. Αρμόδια στελέχη τονίζουν ότι η 
κλίμακα της μείωσης μπορεί να διαμορφωθεί 
μεταξύ 10% και 20%, ανάλογα με τον βαθμό 
συρρίκνωσης των δαπανών που θα δείξουν τα 
τελικά στοιχεία. Εναλλακτικά, εξετάζεται και η 
ακύρωση του «πέναλτι» του 22% για τους φο-
ρολογούμενους οι οποίοι δεν συγκέντρωσαν 

ηλεκτρονικές αποδείξεις που αντιστοιχούν 
στο 30% του εισοδήματός τους. 

Το «πέναλτι» επιβάλλεται στη 
διαφορά ανάμεσα στο απαι-
τούμενο ύψος των ηλεκτρο-
νικών δαπανών και σε αυτό 
που τελικά επετεύχθη. Επί-
σης, το κόστος του μέτρου 
είναι χαμηλό για τον Προ-
ϋπολογισμό.

 ΜΕΙΩΣΗ 
ΦΠΑ
Επέκταση του μειωμέ-
νου ΦΠΑ 13% σε εστί-
αση και τουρισμό μέχρι 
τέλος του έτους, προ-

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας

κειμένου να αποφευχθούν λουκέτα και απο-
λύσεις στην αγορά. Οι μειώσεις των συντελε-
στών ΦΠΑ μέχρι στιγμής «σκοντάφτουν» στην 
άρνηση των δανειστών.

Στο τουριστικό πακέτο, ο μειωμένος ΦΠΑ 
ισχύει στις χρεώσεις των ξενοδοχείων που πε-
ριλαμβάνουν ημιδιατροφή ή πλήρη διατρο-
φή. Ειδικότερα:

f Στο τιμολόγιο διαμονής με πρωινό ή με ημι-
διατροφή επιβάλλεται ΦΠΑ 13%.

f Για τη διαμονή με πλήρη διατροφή, μόνο το 
5% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό 
συντελεστή ΦΠΑ 24%. Το υπόλοιπο 95% επι-
βαρύνεται με 13%.

f Για τη διαμονή με το σύστημα all-inclusive, 
στο 90% της ενιαίας τιμής επιβάλλεται ΦΠΑ με 
μειωμένο συντελεστή (13%).

Η διατήρηση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ 
εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τις ελληνικές τουρι-
στικές επιχειρήσεις να διεκδικήσουν μεγαλύτε-
ρο μερίδιο από την πίτα των ευρωπαϊκών του-
ριστικών πακέτων.

 Στην εστίαση ο μειωμένος ΦΠΑ 13% αφο-
ρά τον καφέ, τα ροφήματα (τσάι, σοκολάτα 
κ.λπ.) και τα μη αλκοολούχα ποτά που σερ-
βίρονται από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.

 ΕΝΦΙΑ
Οι θεσμοί θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στη 
μεταρρυθμιστική πρόοδο που σημείωσε η ελ-
ληνική πλευρά - στους εφαρμοστικούς νόμους 
για τον νέο πτωχευτικό κώδικα, στα «κόκκινα» 
δάνεια και στην εν εξελίξει άσκηση για τις νέες 
αντικειμενικές αξίες ακινήτων και τις εκκρεμείς 
συντάξεις. Η κυβέρνηση επιδιώκει να εφαρμο-
στεί η μεσοσταθμική μείωση στον ΕΝΦΙΑ του 
2021 κατά 8%-10%, με το κόστος να καλύπτε-
ται από την αύξηση της φορολογίας που θα 
προκαλέσουν οι νέες αντικειμενικές τιμές και η 
ένταξη 3.000 περιοχών στο αντικειμενικό σύ-
στημα προσδιορισμού των ακινήτων.

Oι θεσμοί ζητούν από την Aθήνα να επιτα-
χύνει την έκδοση των συντάξεων που βρίσκο-
νται σε εκκρεμότητα. Παρότι η πανδημία αμ-
βλύνει κάπως την πίεση, το χρονοδιάγραμμα 
αποκλείεται να μετατεθεί πέραν του τρίτου τρι-
μήνου, ενώ η αρχική ελληνική επιδίωξη είναι το 
«στοκ» των συντάξεων σε εκκρεμότητα να εκ-
καθαριστεί μέχρι το τέλος του 2021. Aπό τους 
ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν 
εντοπιστεί καθυστερήσεις στην έκδοση συντά-
ξεων, που σε ορισμένες περιπτώσεις διαδοχι-
κής ασφάλισης υπερβαίνει και τα 4 χρόνια, ενώ 
υπάρχουν και δικαιούχοι οι οποίοι έχουν υπο-
βάλει αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά δεν παίρ-
νουν καν προσωρινή σύνταξη. 

Επιπλέον, έχουν καταγραφεί 100.000 υπο-
ψήφιοι συνταξιούχοι με ώριμα ασφαλιστικά 
δικαιώματα, αλλά δεν μπορούν να συνταξιο-
δοτηθούν, καθώς έχουν χρέη.

Ακόμα, οι θεσμοί πιέζουν για την πλήρη εκ-
καθάριση των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δη-
μοσίου προς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. 
Παρά τη μικρή βελτίωση που έχει σημειωθεί, 
το πρόβλημα παραμένει, καθώς, σύμφωνα με 
τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τον Nοέμβριο 
του 2020 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημο-
σίου προς τον ιδιωτικό τομέα ανέρχονταν στο 
ποσό των 1,476 δισ. ευρώ, έναντι 1,647 δισ. 
τον Oκτώβριο.

Η διατήρηση του χαμηλού 
συντελεστή ΦΠΑ θα βοηθήσει 
τις επιχειρήσεις να διεκδικήσουν 
μεγαλύτερο μερίδιο από τα 
ευρωπαϊκά τουριστικά πακέτα


