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Το φορολογικό πακέτο της νέας κυβέρνησης
Στα εισοδήματα του 2015 θα εφαρμοστεί το 

αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, έως 

τον Ιούνιο θα μειωθούν οι αντικειμενικές 

αξίες, ενώ από φέτος αντικαθίσταται ο ΕΝ-

ΦΙΑ από τον νέο φόρο ακίνητης περιουσίας. 

Η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών, 

Νάντια Βαλαβάνη, ανακοίνωσε από το βήμα 

της Βουλής μειώσεις φόρων, αποκατάστα-

ση μικροομολογιούχων που κουρεύτηκαν 

στο πλαίσιο του PSI και πόλεμο στους φο-

ροφυγάδες, όπως άλλωστε και βελτιώσεις 

στην ισχύουσα ρύθμιση των 100 δόσεων για 

τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η έκκληση, στο τέλος της τοποθέτησής της, 

στους φορολογούμενους να πληρώσουν 

τους φόρους ως πατριωτικό καθήκον για 

να υπάρχουν τα αναγκαία για μισθούς και 

συντάξεις, έκλεψε την παράσταση, ενώ αί-

σθηση προκάλεσε η επιτακτική ανάγκη που 

ανέδειξε η υπουργός κάθε φορολογούμε-

νος με ληξιπρόθεσμα χρέη να ενταχθεί στη 

ρύθμιση των 100 δόσεων, όπως άλλωστε και 

αποδοχή ότι το περίφημο περιουσιολόγιο εί-

ναι σχεδόν έτοιμο από την προηγούμενη κυ-

βέρνηση. «Το περιουσιολόγιο είναι σχεδόν 

έτοιμο από την προηγούμενη, δεν πρόκειται 

να φορολογηθούν οι καταθέσεις», είπε η 

υπουργός σημειώνοντας ότι μέσω του περι-

ουσιολογίου μπορεί να αποδειχθεί η φορο-

δοτική ικανότητα των φορολογουμένων. 

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες Βαλαβάνη δεν 

θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στον τουρισμό και την 

εστίαση, δεν θα αλλάξει ο ΦΠΑ στα τρόφιμα 

και στα φάρμακα, ενώ θα γίνει ουσιαστική 

μεταρρύθμιση του φορολογικού στην κατεύ-

θυνση απόδοσης φορολογικής δικαιοσύνης 

με φορολόγηση του καθενός σύμφωνα με 

την πραγματική και όχι τεκμαρτή φοροδοτι-

κή του ικανότητα.

Η νέα φορολογική πολιτική, σύμφωνα με την 

κ. Βαλαβάνη περιλαμβάνει πέντε αποφασι-

στικά βήματα:

1. Κατάργηση ΕΝΦΙΑ και αντικατάσταση α-

πό Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας με 

αφορολόγητη την πρώτη κατοικία για τη συ-

ντριπτική πλειοψηφία των φορολογουμένων 

και με προοδευτική κλίμακα. Παράλληλα 

έως τον Ιούνιο, κατ’ εφαρμογή των αποφά-

σεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα 

γίνει αναπροσαρμογή των αντικειμενικών α-

ξιών. Η απώλεια εσόδων θα αποκατασταθεί 

από την πάταξη της φοροδιαφυγής.

2. Βελτιώσεις στη ρύθμιση των 100 δόσε-

ων. Θέλουμε να μπουν όλοι στη ρύθμιση, 

είπε οι υπουργός και προανήγγειλε ότι 

άμεσα αφαιρούνται όλοι οι περιορισμοί στην 

ισχύουσα ρύθμιση. Οι περιορισμοί αφορούν 

κυρίως το όριο οφειλής ύψους 1 εκατ. ευρώ 

(όσοι χρωστούν περισσότερα σήμερα δεν 

μπορούν να ενταχθούν), ενώ υπάρχει και 

η διαχωριστική γραμμή των 15.000 ευρώ 

οφειλής κάτω από την οποία υπάρχει η δυ-

νατότητα για 72 δόσεις και πάνω από αυτή 

για 100 δόσεις. Από την τοποθέτηση της 

υπουργού προκύπτει ότι σχεδιάζεται παρά-

ταση της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμι-

ση που λήγει στις 31 Μαρτίου. Οι επιδόσεις 

της ρύθμισης μέχρι σήμερα είναι απογοη-

τευτικές. Μόλις 198.000 φορολογούμενοι 

έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις (τις παλαιές 

και την τρέχουσα), εκ των οποίων 168.000 

στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Οι συνολικές 

ληξιπρόθεσμες οφειλές υπό διακανονισμό 

ανέρχονται σε 2 δισ. ευρώ «λιγότερο απ’ 

όσα ληξιπρόθεσμα δημιουργούνται μέσα 

σε δύο μήνες». Με τις βελτιώσεις αίρεται ο 

περιορισμός του 1 δισ. ευρώ (αθροιστικά τα 

ληξιπρόθεσμα χαμηλότερα του 1 εκατ. ευρώ 

είναι μόλις 16 δισ. ευρώ, σε μια δεξαμενή ο-

φειλών άνω των 70 δισ. ευρώ ). Όσον αφορά 

τις επιτροπές εξώδικου διακανονισμού ληξι-

πρόθεσμων οφειλών, που είχε προαναγγεί-

λει ο ΣΥΡΙΖΑ, με καθιέρωση ετήσιας δόσης 

ως ποσοστό του εισοδήματος, σύμφωνα με 

την κ. Βαλαβάνη σε αυτές θα χρειαστεί να 

καταφεύγουν μόνο όσοι αποδεδειγμένα δεν 

μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση.

3. Η αλλαγή στην κλίμακα φορολογίας 

εισοδήματος θα γίνει στη διάρκεια του 

δεύτερου εξαμήνου του έτους μετά από δι-

αβούλευση. Θα αφορά στα εισοδήματα του 

2015, με την καθιέρωση ενιαίας κλίμακας 

φορολογίας εισοδήματος με πολλά κλιμά-

κια και αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ. 

4. Πόλεμος ενάντια στη φοροδιαφυγή. 

«Θα ξαναμιλήσουμε στο τέλος της χρονιάς 

σε όσους μιλάνε για ευχολόγια», είπε η κ. 

Βαλαβάνη και προανήγγειλε νέα επιχει-

ρησιακά σχέδια από το ΣΔΟΕ και άλλους 

μηχανισμούς με διατήρηση και ενδυνάμωση 

από των μόνιμων προληπτικών ελέγχων από 

τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Η 

επισήμανση της κ. Βαλαβάνη ότι «δεν είναι 

λογικό να ελέγχονται υποθέσεις εκατομ-

μυρίων από νέους ελεγκτές με μισθό 700 

ευρώ», αφήνει περιθώρια ερμηνειών για 

αύξηση αποδοχών στους ελεγκτές.

5. Αξιοποίηση προσωπικού. Στο μπάχαλο 

που βρήκαμε στον μηχανισμό, πολλές 

λειτουργίες στο υπουργείο Οικονομικών 

κρατούνται εξαιτίας της γενναιότητας των 

υπαλλήλων απέναντι στις απειλές ελεγχομέ-

νων, είπε η κ. Βαλαβάνη και προανήγγειλε 

τη λήψη μέτρων σε διαβούλευση με τους 

διευθυντές και ριζική αναβάθμιση των πλη-

ροφοριακών δομών. 

Η κ. Βαλαβάνη ανακοίνωσε ότι θα επανα-

προσληφθούν οι απολυμένες καθαρίστριες 

του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες 

«έγιναν από τα κορυφαία σύμβολα για την 

ανατροπή του κοινωνικού ολοκαυτώματος». 

Παράλληλα θα αποκατασταθούν 15.000 

οικογένειες που υπέστησαν ζημίες από το 

κούρεμα των ομολόγων στο πλαίσιο του PSI, 

ενώ θα υπάρξει και ειδικό πλαίσιο για εργα-

ζόμενους που αποζημιώθηκαν με ομόλογα 

δημοσίου. Τέλος, η υπουργός προανήγγειλε 

απλοποίηση και εξορθολογισμό προστίμων, 

αλλά και κατάργηση των διατάξεων που 

προβλέπουν κατασχέσεις αγροτικών επι-

δοτήσεων, δεσμεύσεις περιουσιακών στοι-

χείων για ρυθμισμένα χρέη, κατασχέσεις 

μισθών για μικρές επιχειρήσεις και προσω-

ποκράτηση για ληξιπρόθεσμα χρέη.

Η κ. Βαλαβάνη απηύθυνε έκκληση στους 

φορολογούμενους να πληρώσουν την 

τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ, να πληρώσουν 

άμεσα μαζί με τον ΦΠΑ Φεβρουαρίου και 

τον ΦΠΑ Ιανουαρίου και να ενταχθούν στη 

ρύθμιση των 100 δόσεων όσοι μπορούν και 

δεν το έχουν κάνει μέσα στην εβδομάδα. 

«Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε όσους μπο-

ρούν να τα πραγματοποιήσουν, απευθυνό-

μαστε και σε όσους δεν μπορούν. Είμαστε 

σίγουροι ότι θα το κάνουν ανεξάρτητα από 

τη φοροδοτική τους ικανότητα. Είναι πατριω-

τικό καθήκον, για να υπάρξουν τα αναγκαία 

για μισθούς συντάξεις»…

Στη χθεσινή, καθαρά πτωτική, συνεδρί-

αση, οι απώλειες ήταν σημαντικά λιγό-

τερες από τα προχθεσινά κέρδη, με ση-

μαντικά χαμηλότερο τζίρο, όμως κανείς 

δεν ξέρει τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. 

Στην αγορά Παραγώγων οι εμπλεκόμενοι 

δηλώνουν αδυναμία πρόβλεψης και επι-

λέγουν να ακολουθήσουν την κίνηση της 

υποκείμενης αγοράς. Όμως, τα αρνητικά 

μηνύματα επέστρεψαν στην αγορά ομο-

λόγων, καθώς αυξήθηκαν εκ νέου οι απο-

δόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων.

Η αγορά θυμίζει περισσότερο καζίνο και 

κινείται αποκλειστικά από χαρτοφυλάκια 

εξαιρετικά βραχυπρόθεσμου ορίζοντα, 

είτε από «γρήγορους» που προχωρούν 

σε τοποθετήσεις σε σημαντικά βυθίσμα-

τα του Δείκτη, είτε από χαρτοφυλάκια 

που κινούνται με πιο αργά αντανα-

κλαστικά και επιλέγουν να ακολουθή-

σουν την ημερήσια τάση με σχετικά 

χρονοκαθυστέρηση.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 793,09 -4,02%

FTSE 235,13 -3,93%

FTSEM 825,17 -3,61%

Δείκτης Τραπεζών 663,29 -5,03%

Μετοχές με άνοδο 29

Μετοχές με πτώση 82

Μετοχές αμετάβλητες 13

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

82.619.813

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

157.853.491


