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µερα για εισοδήµατα άνω των 10.000 ευρώ εφαρ-
µόζεται προοδευτικός συντελεστής, προκειµένου να 
προσδιοριστούν η δυνατότητα αποπληρωµής του 
κάθε οφειλέτη και ο αριθµός των δόσεων, σε συνάρ-
τηση µε το χρέος του. 

 Επιχειρήσεις: Αλλαγές εξετάζονται και για τις επι-
χειρήσεις, µε µείωση του επιτοκίου (σήµερα ανέρ-
χεται στο 5%) και αύξηση του αριθµού των δόσεων, 
ώστε να διευκολυνθούν στην εξόφληση των οφει-
λών τους, αφού όµως ολοκληρωθούν οι συζητήσεις 
µε τους δανειστές. Και αυτό διότι οι τελευταίοι εµφα-
νίζονται αντίθετοι µε ελάφρυνση των κριτηρίων για 
ένταξη των επιχειρήσεων στη ρύθµιση. Με τα σηµε-
ρινά δεδοµένα µπορούσαν να διεκδικήσουν αποπλη-
ρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους σε έως 24 
(για τακτικές οφειλές) ή το πολύ 36 δόσεις (για έκτα-
κτες). Ωστόσο, για πολλές επιχειρήσεις προκύπτουν 
18-20 δόσεις, δηλαδή λιγότερες και από το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο.

 Επιβράβευση συνεπών φορολογουµένων: Παράλ-
ληλα, θα θεσπιστεί έκπτωση για όσους φορολογούµε-
νους εξοφλούν εφάπαξ τις φορολογικές τους υποχρε-
ώσεις. Η αρχή µπορεί να γίνει ακόµη και από τον φε-
τινό ΕΝΦΙΑ, ενώ η µείωση αναµένεται να είναι ανώ-
τερη του 2% του φόρου που πρέπει να πληρώσουν.

 
Παραγραφή
Μειώνονται οι χρόνοι των παραγραφών φορολογι-
κών υποθέσεων προκειµένου να µην ενθαρρύνεται 
η απραξία της φορολογικής διοίκησης, να απλοποι-
ηθεί η διαδικασία και να εξασφαλίζεται η εισπραξι-
µότητα των προστίµων από 5 έως 10 έτη το ανώτε-
ρο. Σήµερα η παραγραφή των οφειλών ξεκινά από 
τα 5 έτη και φτάνει τα 20. Πιλότος για τη ρύθµιση σε 
αυτό το µέτωπο θα είναι πρόσφατη απόφαση του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την οποία περιορί-
ζεται η συγκεκριµένη δυνατότητα των φορολογικών 
Αρχών, ενώ ορίζει ότι στις περιπτώσεις µη υποβολής 
αρχικής φορολογικής δήλωσης και υποβολής εκπρό-
θεσµης αργότερα, ο χρόνος παραγραφής δεν µπο-
ρεί να υπερβεί τη 15ετία. Η νοµοθεσία για τη φορο-
λογία εισοδήµατος προβλέπει έξι διαφορετικές περι-
όδους παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου 
για διενέργεια ελέγχου και καταλογισµό φόρων και 
προστίµων που θα περιοριστούν δραστικά. Αντίστοι-
χα, θα µειωθεί ο χρόνος παραγραφής για υποθέσεις 
µη καταβολής ΦΠΑ.

 
Προσωπική ασυλία
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εκείνοι που 
διοικούν ένα νοµικό πρόσωπο «ευθύνονται προσω-
πικά και αλληλέγγυα, δηλαδή παράλληλα µε το νο-
µικό πρόσωπο, µε την προσωπική τους περιουσία, 
για τις φορολογικές οφειλές του νοµικού προσώπου 
σε συγκεκριµένες περιπτώσεις». Πιο συγκεκριµένα, 
τα πρόσωπα που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευ-
θυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύµβουλοι, εντε-
ταλµένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νοµικών 
προσώπων, κατά τον χρόνο της διάλυσης ή συγχώ-
νευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα 
για την πληρωµή των φόρων, τόκων και προστίµων 
που οφείλονται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα, κα-
θώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα 
από τον χρόνο βεβαίωσης των ποσών αυτών (άρ-
θρο 50 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας). Πέ-
ραν, ωστόσο, της προσωπικής ευθύνης για την κα-
ταβολή φόρων, οι διοικούντες νοµικά πρόσωπα ευ-
θύνονται ποινικά και για τυχόν εγκλήµατα φοροδια-
φυγής του νοµικού προσώπου. 

Η συγκεκριµένη ρύθµιση θέτει επιπλέον φραγµούς 
στην επιχειρηµατικότητα, δεδοµένου ότι λειτουργεί 
ως αντικίνητρο για τους υποψήφιους επενδυτές -Ελ-
ληνες και ξένους- εξαιτίας του εύλογου φόβου ότι, σε 
περίπτωση λύσης της εταιρείας, αυτοί θα κληθούν να 
πληρώσουν τα χρέη της εταιρείας και να υποστούν τη 
διοικητική εκτέλεση κατά της προσωπικής τους περι-
ουσίας, αλλά και ποινική δίωξη για µη καταβολή χρε-
ών της εταιρείας. Και όλα αυτά για οφειλές της εται-
ρείας που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις, 
στις οποίες, κατά κανόνα, τα πρόσωπα αυτά δεν εί-
χαν -και δεν θα µπορούσαν να έχουν- καµία απολύ-
τως συµµετοχή.

 ΑΠΟ ΤΗΝ 1η Ιανουαρίου 2020 θα εφαρµοστούν οι βα-
σικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου που αποτελούν προεκλο-
γικές δεσµεύσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτά-
κη. Πρόκειται για: 

 Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% τα έτη 2020 και 2021. 
 Μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28% στο 

20% σε βάθος διετίας. Το 2020 θα µειωθεί στο 24% και το 
2021 στο 20%. 

 Μείωση του φόρου µερισµάτων των µετόχων από 10% 
σε 5% το 2020. 

 Εκπτωση φόρου ίση µε το 40%-
50% της δαπάνης για ενεργεια-
κή, λειτουργική ή αισθη-
τική αναβάθµιση των 
κτιρίων.

 Αναστολή του φό-
ρου επί του κέρδους 
στις αγοραπωλησίες 
ακινήτων (φόρος υπεραξίας) 

για τρία χρόνια και επανεξέτασή του από µηδενικής βάσης 
τον τέταρτο χρόνο.

 Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδοµική δραστηριότητα για 
τρία χρόνια.

 Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα 
φυσικά πρόσωπα από 22% στο 9% για εισοδήµατα µέχρι 
10.000 ευρώ χωρίς µείωση του αφορολογήτου και δηµιουρ-
γία νέας προοδευτικής φορολογικής κλίµακας µε χαµηλότε-
ρο ανώτατο φορολογικό συντελεστή. Το αφορολόγητο όριο 
θα προσαυξάνεται κατά 1.000 για κάθε παιδί.

 Σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης.

 Σταδιακή κατάργηση του τέλους 
επιτηδεύµατος.

 Μείωση των συντε-
λεστών ΦΠΑ από 13% 
σε 11% και από 24% 
σε 22% εντός της τε-
τραετίας.

Η ακτινογραφία των φοροελαφρύνσεων


