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Σοκ και δέος από το ελληνικό πακέτο φόρων
Με νέα χαράτσια στις επιχειρήσεις απάντησε η 

κυβέρνηση στις απαιτήσεις των δανειστών για 

πρωτογενές πλεόνασμα 1% το 2015 και 2% το 

2016. Όπως προκύπτει από τις αντιπροτάσεις 

με στόχο τον συμβιβασμό που έκανε η ελληνική 

πλευρά, η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί πρωτογε-

νές πλεόνασμα 1% φέτος και 2% του χρόνου 

και, για να καλύψει το δημοσιονομικό κενό που 

απαιτούν αυτοί οι στόχοι, επιλέγει να αυξήσει 

περισσότερο σε σχέση με τους αρχικούς της 

σχεδιασμούς τα φορολογικά βάρη για τις 

επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την αντιπρόταση που αποκάλυψε η 

«Καθημερινή», η έκτακτη εισφορά στις επιχειρή-

σεις θα επιβληθεί από πιο χαμηλά κέρδη για να 

αποδώσει 1,221 δισ. ευρώ, ενώ 410,5 εκατ. ευρώ 

προβλέπονται από την αύξηση του συντελεστή 

φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων από 

το 26% στο 29%.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των συγκεκρι-

μένων μέτρων, η έκτακτη εισφορά αφορά 1.404 

επιχειρήσεις με κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ και 

κλιμακωτούς συντελεστές έκτακτης φορολό-

γησης των κερδών έως 12%. Όσον αφορά την 

αύξηση του φόρου στα κέρδη των επιχειρήσεων 

από το 26% στο 29%, αφορά 14.930 επιχει-

ρήσεις με κέρδη πάνω από 100.000 ευρώ, οι 

οποίες θα κληθούν να καταβάλουν έξτρα φόρο 

410,5 εκατ. ευρώ.

Συνολικά από τις επιχειρήσεις η κυβέρνηση ζητά 

πρόσθετους φόρους 1,630 δισ. ευρώ. Ποσό το 

οποίο θα επιμεριστεί τόσο το 2015 όσο και το 

2016, καθώς η έκτακτη εισφορά προβλέπεται 

να καταβληθεί σε δύο δόσεις, μία φέτος και μία 

του χρόνου.

Ενδιαφέρον έχει ότι στον σχετικό πίνακα που 

αποτυπώνεται η δημοσιονομική επίδραση των 

διαφόρων μέτρων, έχουν εγγραφεί έσοδα έκτα-

κτης εισφοράς 600 εκατ. φέτος και 600 εκατ. 

ευρώ το 2016 και επιπλέον 450 εκατ. ευρώ από 

την αύξηση του εταιρικού φόρου το 2016.

Πολλά λεφτά επίσης προβλέπει η ελληνική 

πρόταση από τις αλλαγές στους ΦΠΑ, οι οποίες 

εν τέλει δεν είναι τίποτε άλλο από σαρωτικές 

μετατάξεις στους ισχύοντες συντελεστές, με 

μία μόνο ελάχιστη μείωση του υπερμειωμένου 

συντελεστή από το 6,5% στο 6%. Οι δύο άλλοι 

συντελεστές μένουν στο 13% και στο 23% ως 

έχουν, όμως οι άνευ προηγουμένου μετατάξεις 

προϊόντων και υπηρεσιών από τους χαμηλούς 

συντελεστές στους υψηλότερους προβλέπεται 

ότι θα φέρουν έξτρα έσοδα φέτος 680 εκατ. 

ευρώ και 1,360 δισ. ευρώ το 2016.

Στη νέα πρόταση για τον ΦΠΑ στο 6% υπάγονται 

φάρμακα, βιβλία, εισιτήρια θεάτρων και τίποτε 

άλλο. Στο 13% υπάγονται εφημερίδες και περιο-

δικά, «βασικά και φρέσκα» τρόφιμα, τα τιμολόγια 

ενέργειας και νερού, ξενοδοχεία και εστιατόρια. 

Στο 23% υπάγονται όλα τα υπόλοιπα αγαθά και 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του επεξερ-

γασμένου φαγητού ή ένα στα τρία τρόφιμα τα 

οποία σήμερα υπάγονται στο χαμηλό συντελε-

στή 13%, όπως έτοιμα γλυκά και μαρμελάδες, 

επεξεργασμένο ψωμί και ζυμαρικά, σάντουιτς, 

προψημένα φαγητά, σοκολάτες, σάλτσες κ.ά.

Στο μέτωπο της έκτακτης εισφοράς ακυρώνεται 

η έκπτωση του 30% για εισοδήματα άνω των 

30.000 ευρώ και αυξάνονται οι συντελεστές για 

τα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια έως και 

στο 8%. Προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε αύξη-

ση εσόδων κατά 220 εκατ. ευρώ φέτος και κατά 

250 εκατ. ευρώ το 2016. Η νέας έκτακτη εισφο-

ρά θα κλιμακώνεται στο 0,7% για εισοδήματα 

12.000-20.000 ευρώ, στο 1,4% για εισοδήματα 

20.001-30.000, στο 2% για εισοδήματα 30.001-

50.000, στο 4% για εισοδήματα 50.001-100.000, 

στο 6% για εισοδήματα 100.001-500.000 και στο 

8% για εισοδήματα μεγαλύτερα των 500.000.

Η συνολική απόδοση των μέτρων που προτείνει 

η ελληνική κυβέρνηση είναι 1,995 δισ. ευρώ για 

φέτος και 3,583 δισ. ευρώ για το 2016. Αναλυτι-

κά, τα μέτρα είναι τα εξής:

Παραμετρικά έσοδα για το 2015 1195 εκατ. 
ευρώ (1,1% του ΑΕΠ) και για το 2016 3.583 
εκατ. (2% το ΑΕΠ)
1. Έκτακτη εισφορά 12% σε εταιρείες που έχουν 

κέρδη πάνω από 1 εκατ. Υπολογίζονται έσοδα 

για το 2015 συνολικά 600 εκατ. και 600 εκατ. για 

το 2016

2. Αύξηση του συντελεστή φορολογίας επιχειρή-

σεων από 26% στο 29%, που θα φέρει έσοδα το 

2016 συνολικά 450 εκατ.

3. Αύξηση στον φόρο αλληλεγγύης με κέρδη για 

το 2015 220 εκατ. και για το 2016 250 εκατ.

4. Περικοπές στις αμυντικές δαπάνες για το 

2016 200 εκατ.

5. Φόρος στην τηλεοπτική διαφήμιση με κέρ-

δη για το 2015 100 εκατ. και για το 2016 ποσό 

100 εκατ.

6. Φόρος στον ηλεκτρονικό τζόγο (e-gaming) 

υπολογίζοντας κέρδη για το 2015 ποσό 35 

εκατ. και για το 2016 ποσό 225 εκατ.

7. Διοικητική επίλυση των διαφορών σχετικά με 

τη φορολογία ακινήτων των τελευταίων χρό-

νων υπολογίζοντας κέρδη. για το 2015 ποσό 

50 εκατ. και για το 2016 ποσό 50 εκατ. Φόρος 

μεγάλης ακίνητης περιουσίας και φόρος ακίνη-

της περιουσίας.

8. Τεχνικός έλεγχος οχημάτων (ΚΤΕΟ) υπολο-

γίζονται έσοδα για το 2015 συνολικά 72 εκατ. 

και για το 2016 50 εκατ.

9. Ανασφάλιστα οχήματα υπολογίζονται έσοδα 

για το 2015 ποσό 51 εκατ. και για το 2016 ποσό 

40 εκατ.

10. Αύξηση του φόρου πολυτελείας συμπερι-

λαμβάνοντας σκάφη αναψυχής υπολογίζοντας 

έσοδα για το 2015 συνολικά 47 εκατ. και για το 

2016 47 εκατ.

11. Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ υπολογίζονται 

έσοδα για το 2015 680 εκατ. και για το 2016 

συνολικά 1.360 εκατ

12. Περιορισμός στην πρόωρη συνταξιοδό-

τηση υπολογίζονται έσοδα για το 2016 ποσό 

71 εκατ.

13. Επιστροφή από τη φαρμακευτική δαπάνη 

υπολογίζονται έσοδα για το 2015 συνολικά 140 

εκατ. και για το 2016 ποσό 140 εκατ.

Διοικητικά μέτρα για το 2015 1.625 εκατ. 
(0,91% του ΑΕΠ) και για το 2016 2.361 εκατ. 
(1,31% του ΑΕΠ)
1. Πάταξη λαθρεμπορίου καυσίμων υπολογίζο-

νται έσοδα 75 εκατ. για το 2015 και για το 2016 

300 εκατ.

2. Έλεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Υπο-

λογίζονται έσοδα για το 2015 200 εκατ. και για 

το 2016 ποσό 500 εκατ.

3. Πάταξη φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ. Υπολογί-

ζονται έσοδα για το 2015 συνολικά 50 εκατ. και 

για το 2016 ποσό 700 εκατ.

4. Έσοδα από ηλεκτρονικό τζόγο (e-gaming). Υ-

πολογίζονται έσοδα για το 2015 ποσό 160 εκατ. 

και για το 2016 συνολικά 361 εκατ.

5. Εφαρμογή κανόνων της Ε.Ε. για το περιβάλ-

λον και τη γεωργία. Υπολογίζονται έσοδα για το 

2015 ύψους 276 εκατ.

6. Τριγωνικές συναλλαγές. Υπολογίζονται έσο-

δα για το 2015 ύψους 24 εκατ.

7. Προμήθειες και τηλεοπτικές άδειες, υπολογί-

ζονται έσοδα για το 2015 ύψους 340 εκατ.

8. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις. 

Υπολογίζονται έσοδα για το 2015 συνολικά 500 

εκατ. και για το 2016 επιπλέον 500 εκατ.

Σε οριακό σημείο η διαπραγμάτευση, 

επί ξυρού ακμής και το Χρηματιστήριο 

καθώς καταγράφηκαν σημαντικές ρευ-

στοποιήσεις στο σύνολο των δεικτών 

και των μετοχών της μεγάλης και (δευ-

τερευόντως) της μεσαίας κεφαλαιοποί-

ησης. Νευρικότητα επικράτησε και στην 

πλειονότητα των διεθνών αγορών, συ-

μπεριλαμβανόμενων των χρηματιστη-

ρίων, των ομολόγων, των ασφαλίστρων 

κινδύνου, του συναλλάγματος, την ώρα 

που η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποι-

εί και για την αστάθεια στην τουρκική 

οικονομία. Ενθαρρυντικό το γεγονός 

ότι, παρότι η αξία των συναλλαγών κυ-

μάνθηκε σε σε σχετικά υψηλά επίπεδα, 

πολύ απείχε από το να δώσει εικόνα 

μαζικού ξεπουλήματος. Ο τραπεζικός 

κλάδος ταλαιπωρήθηκε περισσότερο 

(αν και η Εθνική ανέκαμψε στο τέλος), 

ενώ αξίζει να σημειωθεί και η επιβαρυ-

μένη εικόνα στην αγορά ομολόγων.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 738,25 -4,68%

FTSE 221,28 -4,49%

FTSEM 859,45 -3,77%

Δείκτης Τραπεζών 552,97 -7,98%

Μετοχές με άνοδο 25

Μετοχές με πτώση 94

Μετοχές αμετάβλητες 14

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

99.727.591

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

191.452.469


