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Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του ότι κατατέθηκε στη Βουλή το νέο φορο

Μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η μείωση του χαμηλού φορολογικού συντελεστή στο

αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο, η μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από
το 24% το 13%, όπως και η μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη και τα παιδικά καθίσματα από το
24% στο 13%. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμη η υποχρέωση συλλογικής αποδείξεων
ίσων με το 30% του δηλωθέντος εισοδήματος με σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την
διάταξη του σχεδίου που είχε δοθεί σε διαβούλευση. Επίσης προβλέπει μεταξύ άλλων την
αναστολή του ΦΠΑ στις οικοδομές για τρία χρόνια, μέτρο που θα ισχύσει και για
αντιπαροχή. Το φορολογικό νομοσχέδιο έχει τίτλο » Φορολογική μεταρρύθμιση με
αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» και σύμφωνα με ανακοίνωση που
εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών πρόκειται για «ένα νομοσχέδιο τομή, με το οποίο
επιδιώκεται η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, η άμεση βελτίωση των οικονομικών
δεικτών της χώρας, η ελάφρυνση της φορολογίας φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων και
η υποβοήθηση της οικονομικής δραστηριότητας του παραγωγικού σκέλους της ελληνικής
κοινωνίας.

Παράλληλα, με το φορολογικό νομοσχέδιο παρέχονται σημαντικά κίνητρα για την
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων που θα καταστήσουν την Ελλάδα
ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Είναι η πρώτη φορά μετά την είσοδο της χώρας στην
κρίση που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή φορολογικό νομοσχέδιο με το οποίο
μειώνεται δραστικά η φορολογία των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα ανακουφίζονται τα
φυσικά πρόσωπα από δυσβάστακτες φορολογικές υποχρεώσεις». Ειδικότερα, με το
φορολογικό νομοσχέδιο που κατατίθεται προς ψήφιση, προβλέπονται ρυθμίσεις όπως:

⦁ η δραστική μείωση των φόρων εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
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⦁ η μείωση του φόρου μερισμάτων που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα,

⦁ η επιβράβευση της επιχειρηματικότητας προς όφελος των εργαζομένων και της
πραγματικής οικονομίας,

⦁ η ευνοϊκή αντιμετώπιση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και παροχών υπέρ των
εργαζομένων,

⦁ η προσέλκυση ξένων επενδυτών στην Ελλάδα με ισχυρά επενδυτικά κίνητρα».

Αναλυτικότερα στο νομοσχέδιο προβλέπονται οι εξής διατάξεις στους επιμέρους τομείς:

Α. Στον τομέα της φορολογικής ελάφρυνσης των φυσικών προσώπων και των
επιχειρήσεων, οι κυριότερες φορολογικές ελαφρύνσεις περιλαμβάνουν:

⦁ Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων από το 28% που
είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο μικρές και μεγάλες
επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζει να ισχύει η μείωση κατά 50% του φορολογικού συντελεστή του
πρώτου κλιμακίου της για τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας
τους. Επισημαίνεται ότι σταθερή βούληση αποτελεί η περαιτέρω μείωση του συντελεστή
της φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων κατά τα επόμενα έτη, με σκοπό η
ελληνική οικονομία να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της πιο δυναμικά στο ευρωπαϊκό
και διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

⦁ Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους
επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα. Με τη
μείωση αυτή αναμένεται να ευνοηθούν όχι μόνο όσοι έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ,
αλλά το σύνολο των φορολογουμένων, αφού το εισόδημά τους φορολογείται κλιμακωτά.
Επιπλέον, μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα
εισοδήματα.
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⦁ Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά
σχήματα με στόχο την ελάφρυνση τους από τα φορολογικά βάρη και την ταυτόχρονη
δυνατότητα ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας, μέσω της
σύστασης νέων αγροτικών σχημάτων.

⦁ Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα
νομικά πρόσωπα (για το 2018).

Β. Συγκαταλέγονται σημαντικά κίνητρα για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και
κεφαλαίων. Ειδικότερα:

⦁ Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, αποσαφηνίζεται και απλουστεύεται η νομοθεσία
για τη φορολογική κατοικία ενώ παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης
των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις
περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

⦁ Περαιτέρω, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και
θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

⦁ Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης
των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

⦁ Ρυθμίζεται η αγορά για τις ναυλώτριες εταιρίες γυμνών πλοίων (bareboat chartering) και
πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, όπως και θέματα φορολογίας ρυμουλκών, αλιευτικών
πλοίων και πλοίων δεύτερης κατηγορίας.

Γ. Εισάγονται μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας σε σημαντικούς κλάδους με
συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας και που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.
Ειδικότερα:
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⦁ Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής, ενώ η
αναστολή του Φ.Π.Α. καταλαμβάνει και την αντιπαροχή.

⦁ Αναστέλλεται η επιβολή του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων για τρία χρόνια.

⦁ Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για τη
λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση
κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών, με
συνολικό ύψος δαπάνης τις 16.000 ευρώ, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών.

⦁ Aυξάνεται ο μέγιστος αριθμός των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24
και σε ειδικές περιπτώσεις έκτακτων οφειλών από 24 σε 48. Παρέχεται η δυνατότητα
ένταξης των ίδιων οφειλών από τον ίδιο οφειλέτη για δεύτερη φορά εάν η ρύθμιση
απολεσθεί για οποιοδήποτε λόγο που αφορά σε υπαιτιότητά του.

⦁ Μειώνεται το μίσθωμα για την εκμίσθωση δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε αλιευτικούς
συνεταιρισμούς από 10% σε 5% επί της αξίας των αλιευμάτων.

Δ. Εισάγονται φορολογικά μέτρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως:

⦁ Η εισαγωγή δέσμης μέτρων για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και
οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, παρακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές άλλων
κρατών-μελών. Πιο συγκεκριμένα, δεν λογίζεται ως παροχή σε είδος η χορήγηση
αυτοκινήτου οχήματος χαμηλών ή μηδενικών ρύπων. Επιπλέον χορηγείται στην επιχείρηση
η δυνατότητα υπερέκπτωσης κατά 30% της δαπάνης για τη μίσθωση αυτοκινήτου
μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, ενώ και για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας
δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων
χορηγείται στην επιχείρηση η δυνατότητα υπερέκπτωσης κατά 30% της ανωτέρω δαπάνης.
Τέλος, χορηγείται στην επιχείρηση η δυνατότητα υπεραποσβέσεων με αυξημένους
συντελεστές έναντι των υφιστάμενων για την απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων,
φορτηγών και λεωφορείων τα οποία είναι χαμηλών ή μηδενικών ρύπων.
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⦁ Η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των παροχών στους εργαζόμενους,
δίδοντας:

– έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε
δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κάρτες απεριορίστων διαδρομών στα ΜΜΜ χωρίς
αυτές να αποτελούν εισόδημα για τον εργαζόμενο,

– ενίσχυση της παροχής δωρεών σε χρήμα και σε είδος από ιδρύματα προς το Δημόσιο,
μέσω της έκπτωσης από το εισόδημα των δαπανών για δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς
το Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 30/11/2019 #ODUSSEIA #ODYSSEIA
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