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Κ
ίνητρα στους φορολογούµενους να ζη-
τούν αποδείξεις µε τη χρήση ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών από κλάδους υψη-

λής επικινδυνότητας θα δώσει η κυβέρνηση µε 
ρύθµιση που θα καταθέσει στο νοµοσχέδιο για 
την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Σύµφω-
να µε το σχέδιο που επεξεργάζονται στο οικο-
νοµικό επιτελείο σε συνεργασία µε τις τράπε-
ζες και το ΙΟΒΕ, οι δαπάνες από επαγγελµατίες 
που θεωρούνται ύποπτοι φοροδιαφυγής σχε-
διάζεται να µετρούν διπλά στο «χτίσιµο» του 
30% του εισοδήµατος που πρέπει να δαπανη-
θεί το 2020 µέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η 
παρέµβαση αφορά περισσότερα από 20 επαγ-
γέλµατα και υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών 
που ενδεχοµένως να αυξηθούν µέχρι την εν-
σωµάτωση της τελικής πρότασης στο φορολο-
γικό νοµοσχέδιο. Επίσης, εξετάζεται να δίδεται 
ένα έξτρα φορολογικό µπόνους στους φορολο-
γούµενους που έχουν µαζέψει αποδείξεις από 
τα συγκεκριµένα επαγγέλµατα και βρίσκονται 
κοντά στη συµπλήρωση του 30% των συναλ-
λαγών που απαιτούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο. 

Στελέχη του οικονοµικού επιτελείου αναφέ-
ρουν ότι µε αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρύνονται 
οι πολίτες να ζητούν αποδείξεις από ορισµένες 
κατηγορίες επαγγελµατιών, διότι θα έχουν πρό-
σθετη φορολογική απαλλαγή και δεν θα κινδυ-
νεύουν να καταβάλουν το «πέναλτι» του 22% 
στην περίπτωση που δεν έχουν πραγµατοποι-
ήσει τις απαραίτητες δαπάνες. Ταυτόχρονα, το 
∆ηµόσιο θα χτυπήσει την εκτεταµένη φοροδι-
αφυγή στη ρίζα της. Προσδοκούν, µάλιστα, 
την αποκάλυψη φοροδιαφυγής ύψους του-
λάχιστον 2,05 δισ. ευρώ και σηµαντική αύξη-
ση των φορολογικών εσόδων. Η ρύθµιση θα 
τεθεί σε εφαρµογή αµέσως µετά την ψήφιση 
του σχετικού νοµοσχεδίου, πιθανότατα τον 
προσεχή Απρίλιο.

Τα επαγγέλµατα
Τις αποδείξεις που σχεδιάζεται να µετρούν δι-
πλά στο «χτίσιµο» του 30% των δαπανών µε 
ηλεκτρονικό τρόπο ο φορολογούµενος θα 
πρέπει να τις ζητά από: 

Γιατρούς, ηλεκτρολόγους, υδραυλι-
κούς, οικοδόµους, µηχανικούς, ελαιο-
χρωµατιστές, ξυλουργούς, κατασκευ-
αστές στεγών, ψυκτικούς, ιδιοκτήτες 
πλυντηρίων αυτοκινήτων, ανθοπω-
λείων, ταξιδιωτικών πρακτορεί-
ων, κοµµωτηρίων-κουρείων, 
µανικιούρ-πεντικιούρ, εται-
ρείες ενοικίασης Ι.Χ. και µο-
τοποδηλάτων, χερσαίων-θα-
λάσσιων µεταφορών, ξενο-

δοχεία, τουριστικά καταλύµατα, εταιρείες εκ-
δηλώσεων (γάµοι, βαφτίσια) και από επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εποχικές 
δραστηριότητες. Θα εξαιρεθούν τα εστιατό-
ρια, µπαρ και καφετέριες, καθώς το οικονοµι-
κό επιτελείο εκτιµά ότι η καθιέρωση των ηλε-
κτρονικών βιβλίων και των ηλεκτρονικών τιµο-
λογίων, όπως και η διασύνδεση των ταµεια-
κών µηχανών µε το Τaxisnet, θα λειτουργήσει 
ως τριπλή… µέγγενη στις επιχειρήσεις και κατά 
συνέπεια δεν χρειάζεται να ενταχθούν σε αυ-
τό το καθεστώς. Επίσης, θα εξαιρεθούν οι ια-
τρικές δαπάνες από τις κλινικές, καθώς εκτιµά-
ται ότι δεν περιλαµβάνονται στη ζώνη µεσαί-
ας ή υψηλής παραβατικότητας.

Στον σχεδιασµό προβλέπεται η εξαίρεση 
των δικηγόρων, καθώς καταβάλλουν γραµµά-
τια προείσπραξης δικηγορικής αµοιβής, που 
θεωρείται εισόδηµα για τον δικηγόρο και κατ’ 
επέκταση υπόκειται σε ΦΠΑ.

Η τεχνική δυσκολία που υπήρχε µε τις τρά-
πεζες, καθώς δεν µπορούσαν να υποστηρίξουν 
τον αυτόµατο διαχωρισµό των αποδείξεων, φαί-
νεται να επιλύεται και µένει να διαπιστωθεί πώς 
θα λειτουργήσει στην πράξη, µε τη δοκιµαστι-
κή άσκηση που θα « τρέξει» το υπουργείο Οι-
κονοµικών πριν από την εφαρµογή της διάτα-
ξης. Αυτό που εξετάζεται είναι οι τράπεζες να 
υποδέχονται όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

Ποιες αποδείξεις
θα µετρούν διπλά

Το µέτρο, που 
αναµένεται να 

νοµοθετηθεί τον 
Απρίλιο, στήνει 

διπλή παγίδα στη 
φοροδιαφυγή και 

δίνει µπόνους στους 
φορολογούµενους. 

Ποια είναι τα 20 
επαγγέλµατα που 
αφορά η ρύθµιση

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Οικονομικών 
Χρήστος 
Σταϊκούρας
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και στη συνέχεια να γίνεται διαχωρισµός εκεί-
νων που θα µετρούν διπλά, ώστε να πιστώνο-
νται ενισχυµένα στην ατοµική µερίδα του κά-
θε φορολογούµενου.

Ροπή στην παραβατικότητα
Βάσει στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η Ανε-
ξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, κάθε χρόνο 
το ∆ηµόσιο χάνει φορολογικά έσοδα ύψους 8 
δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή που συντελεί-
ται στον χώρο των ελεύθερων επαγγελµατιών.

Οι κλάδοι στους οποίους έχει καταγραφεί η 
µεγαλύτερη παραβατικότητα, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της ΑΑ∆Ε, είναι οι ακόλουθοι: 

Εκµετάλλευση ταξί 81%, πλυντήρια αυτοκι-
νήτων 75%, ανθοπωλεία 73%, ταξιδιωτικά πρα-
κτορεία 68%, µανικιούρ-πεντικιούρ 63%, δικη-
γόροι 63%, ψητοπωλεία-σουβλατζίδικα (χωρίς 
τραπεζοκαθίσµατα) 62%, κοµµωτήρια-κουρεία 
62%, ενοικίαση µοτοποδηλάτων 57%, πρατή-
ρια καυσίµων 54%, χερσαίες-θαλάσσιες µετα-
φορές 53%, λιανικό εµπόριο 36%, εστίαση 33%, 
καταλύµατα 24%. Ορισµένοι από αυτούς τους 
κλάδους ανήκουν σε εκείνους που έχουν µπει 
στο µικροσκόπιο και εξετάζονται ώστε οι απο-
δείξεις που θα παρέχουν να υπολογίζονται δι-
πλά για τους φορολογούµενους.

 
 

Οι στόχοι 
Ο περιορισµός της χρήσης µετρητών και η αύ-
ξηση των ηλεκτρονικών πληρωµών κατά 7 δισ. 
ευρώ είναι οι κεντρικοί στόχοι που έχει θέσει 
για το 2020 το υπουργείο Οικονοµικών για την 
ενίσχυση των εσόδων και την αντιµετώπιση της 
φοροδιαφυγής από συγκεκριµένους κλάδους 
ελεύθερων επαγγελµατιών.

Μόνο από την εµφάνιση συναλλαγών που 
µε το παλιό καθεστώς θα γίνονταν χωρίς παρα-
στατικά θα προέλθει αύξηση των εσόδων ΦΠΑ 
κατά 389 εκατ. ευρώ και επιπλέον 168 εκατ. ευ-
ρώ µέσω της αύξησης των εσόδων και εξόδων 
των επιχειρήσεων.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, οι στόχοι θα 
υπερκαλυφθούν, καθώς αυξάνεται αισθητά 
ο αριθµός των φορολογουµένων που θα πρέ-
πει να χρησιµοποιούν υποχρεωτικά τις κάρ-
τες τους, πιστωτικές και χρεωστικές, ενώ µεγα-
λώνει η εισοδηµατική βάση επί της οποίας θα 
υπολογίζεται ο υποχρεωτικός συντελεστής του 
30%. Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στελέ-
χη του οικονοµικού επιτελείου, µόνο από την 
προσθήκη των εισοδηµάτων από ενοίκια και 
από άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
παράγονται κάθε χρόνο εισοδήµατα της τάξε-
ως των 11 δισ. ευρώ. Αρα, αυτοί που εισπράτ-
τουν αυτά τα ποσά θα πρέπει να πραγµατοποι-
ούν ηλεκτρονικές πληρωµές τουλάχιστον 3,3 
δισ. ευρώ. Αισιοδοξία προκαλεί το γεγονός ότι 
το web banking κερδίζει διαρκώς έδαφος στη 
χώρα µας, αποτελώντας πέρυσι το 3% του πο-
σοστού των αχρήµατων συναλλαγών, έναντι 
3,6% στην υπόλοιπη Ευρώπη. Καθεµία ποσο-
στιαία µονάδα αύξησης του µεριδίου χρήσης 
καρτών προς ιδιωτική κατανάλωση οδηγεί σε 
1,4% αύξηση των εσόδων ΦΠΑ. 

Η µελέτη του ΙΟΒΕ, πάνω στην οποία στηρί-
ζεται το κυβερνητικό σχέδιο, αναδεικνύει ότι 
από την πλευρά των καταναλωτών υπάρχουν 
περιθώρια ενίσχυσης και στόχευσης των υφι-
στάµενων κινήτρων όσον αφορά συναλλαγές 
σε κλάδους µέτριου και υψηλού κινδύνου φο-
ροδιαφυγής. Αρχικά, η υπάρχουσα σύνδεση 
χρήσης ηλεκτρονικών µέσων πληρωµών µε τον 
φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων έχει 
κατά βάση τον χαρακτήρα αντικινήτρου στη 
χρήση µετρητών (προσαύξηση φόρου). Θα 
µπορούσε να ενισχυθεί το σκέλος του θετικού 
κινήτρου, π.χ. µε µια µικρή έκπτωση στον φό-
ρο εισοδήµατος για χρήση ηλεκτρονικών µέ-
σων πληρωµών µόνο σε κλάδους µέτριου και 
υψηλού ρίσκου φοροδιαφυγής.

 ΜΕΓΑΛΕΣ προσδοκίες τρέφει η ηγεσία του υπουργείου Οικονο-
µικών από την εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, της ηλε-
κτρονικής τήρησης των βιβλίων και της σύνδεσης των ταµειακών 
µηχανών µε το Τaxisnet. Στόχος των τριών παρεµβάσεων είναι η 
πάταξη της διακίνησης πλαστών και εικονικών τιµολογίων και της 
φοροδιαφυγής.

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµο-
σίων Εσόδων, η καθιέρωση των ηλεκτρονικών τιµολογίων και των 
ηλεκτρονικών βιβλίων θα ισχύει από την 1η Ιουνίου, ενώ την ίδια 
περίοδο αναµένεται να συνδεθούν µε το Τaxisnet οι ταµειακές µη-
χανές. Με την εφαρµογή του µέτρου, κάθε απόδειξη που θα εκδί-
δεται από ταµειακή µηχανή ή άλλο φορολογικό µηχανισµό θα κα-
ταγράφεται αυτοµάτως στο Τaxisnet και στα ηλεκτρονικά βιβλία 
που θα τηρεί κάθε επαγγελµατίας. Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό της 
ΑΑ∆Ε, οι ταµειακές µηχανές θα µπορούν να συνδέονται ακόµη και 
ανά λεπτό της ώρας µε το Taxisnet για να αποστέλλουν σε αυτό όλα 
τα δεδοµένα των αποδείξεων που θα έχουν εκδοθεί.

 Κοµβική θα είναι η συµβολή της πλατφόρµας των ηλεκτρονικών 

βιβλίων της ΑΑ∆Ε, myDATA, στην οποία θα παρακολουθείται το σύ-
νολο των συναλλαγών -εσόδων/εξόδων- των επιχειρήσεων και λοι-
πών οντοτήτων που τηρούν λογιστικά αρχεία κατά τα Ελληνικά Λο-
γιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και θα απεικονίζεται το λογιστικό και φο-
ρολογικό αποτέλεσµα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα 
δεδοµένα των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά τιµολόγια, θα καθιερωθούν ταυ-
τόχρονα µε τα ηλεκτρονικά βιβλία. Το σύστηµα θα προβλέπει ότι 
κάθε τιµολόγιο που θα εκδίδει ή θα λαµβάνει κάθε επιχείρηση θα 
καταχωρίζεται αυτοµάτως στην ηλεκτρονική µερίδα που θα τηρεί 
στο Taxisnet, η οποία θα αντικαταστήσει τα χάρτινα βιβλία που τη-
ρεί στις εγκαταστάσεις της.

Η ηλεκτρονική έκδοση των τιµολογίων θα είναι υποχρεωτική για 
όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες είτε τηρούν 
απλογραφικά βιβλία, είτε διπλογραφικά.

επαγγέλματα
Γιατροί, ηλεκτρολόγοι, 
υδραυλικοί, 
οικοδόµοι, µηχανικοί, 
ελαιοχρωµατιστές, 
ξυλουργοί, κατασκευαστές 
στεγών, ψυκτικοί, 
ιδιοκτήτες πλυντηρίων 
αυτοκινήτων, 
ανθοπωλείων, 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων, 
κοµµωτηρίων-κουρείων, 
µανικιούρ-πεντικιούρ 
είναι µερικά από 
τα επαγγέλµατα οι 
αποδείξεις των οποίων
θα µετρούν διπλά

εξαίρεση
Στον σχεδιασµό 
προβλέπεται 
η εξαίρεση των 
δικηγόρων, καθώς 
καταβάλλουν γραµµάτια 
προείσπραξης 
δικηγορικής αµοιβής, 
που θεωρείται εισόδηµα 
για τον δικηγόρο και 
κατ’ επέκταση υπόκειται 
σε ΦΠΑ

ΕΣΟ∆Α
Η εφαρµογή της 
ρύθµισης των 
διπλών αποδείξεων 
αναµένεται, σύµφω-
να µε τις εκτιµήσεις 
του οικονοµικού 
επιτελείου, να ενι-
σχύσει τα έσοδα του 
∆ηµοσίου κατά 2,05 
δισ. ευρώ

Τρεις 
«τσιµπίδες» 

για τις 
επιχειρήσεις

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, η σύνδεση 
των ταμειακών μηχανών με το Taxis 
και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων 

στη μάχη για τη μείωση της 
φοροδιαφυγής από τις εταιρείες


