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Εφορία: Οι 8 ανατροπές για μισθωτούς,  
επαγγελματίες και ακίνητα
Περισσότερους φόρους για εργαζόμενους 

με «μπλοκάκια», λιγότερους φόρους στις 

μεταβιβάσεις ακινήτων και στα ενοίκια, ψα-

λίδι 30% στην έκτακτη εισφορά, διατήρηση 

ενός απαρχαιωμένου συστήματος συλλο-

γής αποδείξεων, αλλά τουλάχιστον με λιγό-

τερα χαρτάκια και απαλλαγή από το σύστη-

μα ΦΠΑ για περίπου 420.000 ελεύθερους 

επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με 

τζίρο έως 10.000 ευρώ, φέρνει το 2015.

Αναλυτικά οι αλλαγές:

1. Μπλοκάκια: Τα περυσινά εισοδήματα 

από μπλοκάκι τα οποία θα δηλωθούν φέτος 

στην εφορία, θα φορολογηθούν με την 

κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών, με 

συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ.

Οι επιβαρύνσεις για αυτήν την κατηγορία 

των φορολογουμένων είναι σημαντικές. 

2. Φόρος υπεραξίας: Η διάταξη έχει 

ψηφιστεί και ο φόρος υπεραξίας στις μετα-

βιβάσεις ακινήτων έχει «παγώσει» από την 

1η/1/2015 και έως τις 31/122016.

3. Αποδείξεις: Η «λοταρία» μένει στα 

χαρτιά και οι αποφάσεις αφορούν την 

-όποια- επόμενη κυβέρνηση. Με τα ση-

μερινά δεδομένα λοιπόν, ο νόμος ορίζει, 

ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει 

να έχουν συλλέξει στη διάρκεια του 2014, 

το 10% του ετήσιου εισοδήματός τους σε 

αποδείξεις (από 25% που ίσχυε για το 2013) 

και θα πρέπει να συνεχίσουν να μαζεύουν 

χαρτάκια αποδείξεων και το 2015.

4. Έκτακτη εισφορά: Η διάταξη για τη 

μείωση της έκτακτης εισφοράς κατά 30% 

φέτος έχει ψηφιστεί. Με ανακοίνωσή της 

η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δι-

ευκρινίζει ότι η μείωση της έκτακτης εισφο-

ράς αλληλεγγύης ισχύει για τα εισοδήματα 

του έτους 2015 και σημειώνει ότι «για την 

εφαρμογή της δεν απαιτείται η έκδοση σχε-

τικής εγκυκλίου». Με το πρώτο ψαλίδισμα 

της έκτακτης εισφοράς κατά 30%, οι μηνι-

αίες αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων 

θα αυξηθούν κατά 3 ευρώ για όσους έχουν 

ετήσιες καθαρές αποδοχές ελάχιστα πάνω 

από το όριο των 12.000 ευρώ, ενώ 20 ευρώ 

το μήνα θα κερδίσουν όσοι έχουν αποδο-

χές 40.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

5. Ενοίκια: Ο πρώτος φορολογικός συντε-

λεστής για τα εισοδήματα από ενοίκια (έως 

12.000 ευρώ) αυξήθηκε από το 10% στο 

11%. Παράλληλα όμως καταργήθηκε ο συ-

μπληρωματικός φόρος 1,5% στα εισοδή-

ματα από ενοίκια (ή 3% εφόσον η κατοικία 

υπερβαίνει τα 300 t.m.), οπότε τελικά η φο-

ρολογική επιβάρυνση μειώνεται. Επιπλέον 

στα εισοδήματα από ενοίκια δεν υπολογίζε-

ται πλέον προκαταβολή φόρου 55%.

6. Αγρότες: Τα χρόνια όπου το αγροτικό 

εισόδημα προσδιοριζόταν με σύστημα 

αντικειμενικού προσδιορισμού, παρήλθαν. 

Το 2015 κάνει πρεμιέρα η φορολόγηση των 

αγροτών με λογιστικό τρόπο (έσοδα μείον 

έξοδα) στη βάση των βιβλίων και στοιχείων 

που τηρήθηκαν το 2014. Τα κέρδη των α-

γροτών για τη χρήση του 2014, θα φορολο-

γηθούν με συντελεστή 13%, από το πρώτο 

ευρώ και όχι με την κλίμακα των μισθωτών 

και το αφορολόγητο των 9.550 ευρώ (αλλά 

και πρώτο συντελεστή 22%) όπως ίσχυσε 

πέρυσι.

7. Παροχές σε είδος: Για πρώτη φορά φέ-

τος, εργαζόμενοι που λαμβάνουν παροχές 

σε είδος (κάλυψη δαπανών κινητής τηλε-

φωνίας, πιστωτικές κάρτες, παροχή στέγης 

ή αυτοκινήτου κ.λπ.), θα πρέπει να τις απο-

τυπώσουν στις φορολογικές τους δηλώ-

σεις. Γενικά ισχύει ο κανόνας της αποτύπω-

σης παροχών σε είδος άνω των 300 ευρώ 

στη διάρκεια του 2014, με εξαίρεση σπίτια 

και αυτοκίνητα. Με τη δήλωση των παρο-

χών σε είδος στο Ε1, με την εκκαθάριση θα 

προκύψει έξτρα φόρος εισοδήματος, ενώ 

η ΓΓΔΕ έχει προαναγγείλει και την έκδοση 

εγκυκλίου για τη διενέργεια μηνιαίας παρα-

κράτησης φόρου για τις παροχές σε είδος. 

Για Ι.Χ., σπίτια και μετοχές, δεν υπάρχει το 

όριο των 300 ευρώ.

8. ΦΠΑ: Από τις αρχές του νέου έτους -ε-

φόσον εκδοθεί έγκαιρα η σχετική εγκύκλι-

ος- περίπου 420.000 ελεύθεροι επαγγελ-

ματίες, μικρές επιχειρήσεις και αμειβόμενοι 

με μπλοκάκια θα μπορούν να παρέχουν 

τις υπηρεσίες τους χωρίς ΦΠΑ. Θα πρέπει 

να εκδίδουν κανονικά αποδείξεις αλλά 

με την ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ- απαλλαγή 

μικρών επιχειρήσεων», δεν θα δικαιούνται 

να εκπέσουν το ΦΠΑ εισροών επομένως 

χάνουν τις ενδεχόμενες επιστροφές φό-

ρου, αλλά θα πάψει να τους απασχολεί η 

υποβολή περιοδικών δηλώσεων, γλιτώνο-

ντας σημαντικό διοικητικό κόστος. Από το 

μέτρο εξαιρούνται οι αγρότες, όσοι πωλούν 

καινούργια μεταφορικά μέσα και όσοι υ-

πόχρεοι σε ΦΠΑ δεν είναι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα.
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Κόντρα στην επιφυλακτική εικόνα των 

μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών και τις 

αρχικές εκτιμήσεις αποφάσισε να κινη-

θεί το X.A. και με μία κίνηση ιδιαίτερα 

χαμηλού κόστους προσπάθησε να κερ-

δίσει τις πρώτες εντυπώσεις, κάνοντας 

«ποδαρικό» με θετικό πρόσημο. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η προσπάθεια περαιτέρω 

καλυτέρευσης των αποτιμήσεων, έπιασε 

σχεδόν όλο το εύρος του 25άρη . Θα 

πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η περί-

που κάθετη, ενδοσυνεδριακή διόρθωση 

που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη σε οριακά 

αρνητικό πρόσημο, όχι μόνο έγινε με ιδι-

αίτερα εύκολο τρόπο, αλλά κατέδειξε το 

πόσο ελάχιστες «αντοχές» είχαν οι λίγοι 

αγοραστές και πόσο εύκολα διασπώνται 

οι γραμμές τους και αυτοί υποχωρούν σε 

σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα. Επίσης 

«διακριτικό παρών» έδωσαν οι εν δυνάμει 

πωλητές κατά τις τελικές δημοπρασίες, 

με αποτέλεσμα ο Γ.Δ. να κλείσει πέντε 

μονάδες χαμηλότερα, από τις τιμές που 

«έγραφε» στις 17.00. Από εκεί και πέρα, 

το σημερινό τελικό, θετικό, πρόσημο του 

Γ.Δ., έχει απλώς σημειολογικό χαρακτήρα 

και όλα θα «παιχτούν» στις συνεδριάσεις 

που θα ξεκινήσουν από την επόμενη 

εβδομάδα και κυρίως από τη συνεδρίαση 

της Τετάρτης, όταν και θα έχει επιστρέ-

ψει στα «desks» το σύνολο των ξένων 

διαχειριστών, η απουσία των οποίων 

ασφαλώς και διευκόλυνε το έργο όσων 

ήθελαν σήμερα ένα θετικό ξεκίνημα που 

θα βοηθούσε και στην καλυτέρευση των 

αποτιμήσεων. Συντριπτικά περισσότεροι 

οι απαισιόδοξοι, στις τάξεις των εγχώριων 

αναλυτών, επισημαίνουν ότι «είναι δύσκο-

λο να καθορίσει κανείς πότε η αγορά θα 

μπορούσε να πιάσει πάτο και με βάση το 

χειρότερο σενάριο, αναμένεται minimum 

πτώση 25% από τα σημερινά επίπεδα, 

κάτι που συνεπάγεται κεφαλαιοποίηση 

μόλις 22% ως ποσοστό του ΑΕΠ (έναντι 

του ιστορικού μέσου όρου στο 55%), εξαι-

ρετικά χαμηλό Ρ/Ε 2015 και σημαντικές 

μειώσεις στα ίδια κεφάλαια. Βέβαια υπάρ-

χει και η λιγότερο «καταστροφική» σχολή 

σκέψης σύμφωνα με την οποία τα περισ-

σότερα από τα ξένα funds συνεχίζουν 

να διακρατούν τις θέσεις τους, καθώς 

είναι ιδιαίτερα μεγάλες και σε μία τόσο 

«ρηχή» αγορά σαν το X.A., είναι πολύ 

δύσκολο να ρευστοποιηθούν. Έτσι, κάθε 

προσπάθεια επιθετικής «εξόδου» μπορεί 

να δημιουργήσει καταστάσεις παντελώς 

ανεξέλεγκτες. Σημειώνεται ότι η πρώτη 

συνεδρίαση τους έτους συνοδεύτηκε από 

τον χαμηλότερο τζίρο των τελευταίων 17 

μηνών, με τον αμέσως χαμηλότερο να έ-

χει σημειωθεί στις 29/8/2013 (31,89 εκατ.).

Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 836,24 1,22%

FTSE 267,97 1,17%

FTSEM 804,85 4,12%

Δείκτης Τραπεζών 97,96 1,85%

Μετοχές με άνοδο 85

Μετοχές με πτώση 24

Μετοχές αμετάβλητες 9

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

29.316.481

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

40.392.426


