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Τα νέα φορολογικά μέτρα που φέρνει το Μεσοπρόθεσμο

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης που θα καταβάλουν όλοι οι φορολογούμενοι με εισόδημα πάνω
από ένα ορισμένο ύψος, αύξηση τεκμηρίων διαβίωσης και τεκμήρια επιτηδεύματος για τους
ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπει μεταξύ άλλων το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που
κατατέθηκε στη Βουλή.
Αναλυτικά σε ότι αφορά τα νέα φορολογικά μέτρα προβλέπονται τα ακόλουθα:
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για φυσικά πρόσωπα, αύξηση τεκμηρίων διαβίωσης και
τεκμήρια για ελεύθερους επαγγελματίες από τα οποία προβλέπεται να εισπραχθούν 400
εκατ. ευρώ για το 2011 και 1,4 δισ. ευρώ το 2012.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα διατηρηθεί και τα επόμενα
χρόνια του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Το σενάριο που εξετάζει το υπουργείο
Οικονομικών είναι η ειδική εισφορά να αφορά εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ με βάση
κλίμακα.

-Αξιολόγηση και μείωση των φοροαπαλλαγών, μέτρο από το οποίο εκτιμάται ότι θα
εξοικονομηθούν 100 εκατ. ευρώ το 2011 και 500 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ άλλα 300 εκατ.
ευρώ προβλέπονται για το 2014.
-Aύξηση του ΦΠΑ στη εστίαση από το 13% στο 23% που θα επιβληθεί από την 1η
Σεπτεμβρίου 2011 και θα αποδώσει έσοδα 300 εκατ. ευρώ φέτος και 700 εκατ. ευρώ το
2012.
-Αλλαγή στο φόρο ακίνητης περιουσίας μέσω διεύρυνσης της φορολογικής βάσης.
Εξετάζεται συγκεκριμένα να μειωθεί το αφορολόγητο όριο που σήμερα είναι 400.000 ευρώ
(αντικειμενικής αξίας) στα επίπεδα των 100.000 ευρώ που σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες
ιδιοκτήτες θα πληρώσουν Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.
-Από το μέτρο προβλέπεται να εισπραχθούν 500 εκατ. ευρώ το 2011 και συνολικά 1,215 δισ.
ευρώ μέχρι και το 2015.
Ρύθμιση στα αυθαίρετα μέτρο από το οποίο προσδοκώνται έσοδα 300 εκατ. ευρώ

1/3

Τα νέα φορολογικά μέτρα που φέρνει το Μεσοπρόθεσμο
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011 11:08 -

φέτος.
Αλλαγή στη δομή του φόρου καπνού με βάση την οποία θα αυξηθεί ουσιαστικά ο φόρος στα
φθηνότερα τσιγάρα. Εκτιμώνται έσοδα 150 εκατ. ευρώ φέτος και επιπλέον 150 εκατ. ευρώ
το 2012
Αύξηση των τελών κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων για το 2012 τα οποία θα εισπραχθούν
φέτος και αναμένεται να αποδώσουν 100 εκατ. ευρώ.
Έκτακτη εισφορά σε οχήματα μεγάλου κυβισμού, μεγάλης αξίας ακίνητα, σκάφη και πισίνες,
μέτρο από το οποίο προσδοκώνται έσοδα 100 εκατ. ευρώ φέτος.
Φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών από την οποία προσδοκώνται έσοδα
φέτος ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Περικοπές συντάξεων
Επίσης στο μεσοπρόθεσμο περιλαμβάνεται πακέτο μέτρων που αφορά τις συντάξεις, όπως
η μείωση των επικουρικών, αύξηση εισφορών για τις κύριες και περικοπές στο εφάπαξ.
Αναλυτικά τα μέτρα που προβλέπονται είναι:
Ο εξορθολογισμός των επιδομάτων και της λίστας των δικαιούχων του ΟΕΕ - ΟΕΚ και του
ΟΑΕΔ, καθώς και άλλων κοινωνικών επιδομάτων με τη θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων.
Από το μέτρο αυτό προβλέπονται να εξοικονομηθούν 345 εκατ. ευρώ το 2011 και συνολικά
665 εκατ. ευρώ έως το 2015.
Η μείωση του εφάπαξ των συντάξεων σύμφωνα με τις εισφορές από το οποίο προβλέπεται
να εξοικονομηθούν 120 εκατ. ευρώ το 2011 και συνολικά 250 εκατ.ευρώ ως το 2015.
Περικοπές στις επικουρικές συντάξεις οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση
πόρων 50 εκατ. ευρώ το 2011 και συνολικά 860 εκατ. ευρώ ως το 2015.
Επιβολή ειδικής εισφοράς 8% στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών για ποσά πάνω από
1.700 ευρώ πλην όσων έχουν απολυθεί αυτοδικαίως (π.χ. στρατιωτικοί, σώματα ασφαλείας)
και αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τις συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ.
Από τα μέτρα αυτά προβλέπεται εξοικονόμηση δαπανών 88 εκατ. ευρώ φέτος και συνολικά
176 εκατ. ευρώ έως το 2015.
Μείωση της δαπάνης για κύριες συντάξεις του ΟΓΑ και στο κατώτατο όριο των συντάξεων
των άλλων ασφαλιστικών ταμείων όπως και αυστηροποίηση των δικαιούχων με βάση τον
τόπο μόνιμης κατοικίας.
Προβλέπεται εξοικονόμηση δαπανών από το μέτρο αυτό 100 εκατ. ευρώ για το 2012 και
συνολικά 210 εκατ. ευρώ έως το 2015.
Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας η οποία
προβλέπεται να αποφέρει έσοδα 455 εκατ. ευρώ το 2011.
Εισφορά αλληλεγγύης ελευθέρων επαγγελματιών για την καταπολέμηση της ανεργίας που
θα αποδώσει 100 εκατ. ευρώ φέτος.
Αύξηση της εισφοράς του ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας (μισθωτών
και εργοδοτών) από την οποία προσδοκώνται έσοδα 74 εκατ. ευρώ φέτος και 305 εκατ.
ευρώ έως το 2015.
Συνολικά τα μέτρα του μεσοπρόθεσμου προγράμματος αναμένεται να αποδώσουν έως το
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2015 28,259 δισ. ευρώ από τα οποία τα 6,537 δισ. ευρώ φέτος στα οποία περιλαμβάνεται
και περικοπή ύψους 700 εκατ. ευρώ στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.
10/06/2011
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