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Ποιοι κερδίζουν «κούρεμα» 
στην προκαταβολή φόρου
Τέλος στην παγίδα προκαταβολής φόρου ακόμα και για μισθούς 

ή συντάξεις ετοιμάζεται να βάλει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

Εσόδων (ΓΓΔΕ), δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα μείωσης 

της προκαταβολής φόρου για επιτηδευματίες και επιχειρήσεις 

που υπέστησαν μείωση εισοδήματος υψηλότερη του 25%. Τις 

επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί απόφαση με την οποία 

ερμηνεύονται τα άρθρα 69 και 70 του νέου Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος. Αφορούν ακριβώς την προκαταβολή φόρου και τη 

δυνατότητα μείωσής της. Με την απόφαση, όμως, ξεκαθαρίζεται 

παράλληλα και το τι ισχύει αναφορικά με τα τεκμήρια και τον τρόπο 

με τον οποίο αυτά επηρεάζουν την προκαταβολή.

Στον υπολογισμό της προκαταβολής φόρου οι αλλαγές είναι 

δραστικές. Μέχρι και τη χρήση του 2013, οι διατάξεις του παλαιού 

Κώδικα όριζαν ότι, εάν τα εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα, 

επιχειρηματική δραστηριότητα ή μισθώματα ήταν μεγαλύτερα από 

τα εισοδήματα από μισθό ή σύνταξη, ο φορολογούμενος είχε υπο-

χρέωση προκαταβολής 55% για το σύνολο του φόρου που του α-

ναλογούσε. Με τις νέες φορολογικές δηλώσεις, για τα εισοδήματα 

του 2014 η προκαταβολή φόρου δεν θα αγγίζει σε καμία περίπτω-

ση πραγματικά εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή ενοίκια.

H ΓΓΔΕ θα ξεκαθαρίσει ότι ως προκαταβολή βεβαιώνεται ποσό 

ίσο με το 55% του φόρου που προκύπτει μόνο από επιχειρηματική 

δραστηριότητα του διανυόμενου φορολογικού έτους, αφαιρουμέ-

νων παρακρατηθέντων και προκαταβληθέντων φόρων. Αν δηλαδή 

ο φορολογούμενος αποκτά φορολογητέο εισόδημα, πέραν της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας από μισθωτή εργασία, συντάξεις 

ή κεφάλαιο, οι φόροι των εισοδημάτων αυτών δεν μετράνε για τον 

υπολογισμό της προκαταβολής. Η απόφαση καθορίζει επίσης τι 

ισχύει στις περιπτώσεις όπου τα τεκμήρια αυξάνουν το φορολογη-

τέο εισόδημα και δι’ αυτού του τρόπου την προκαταβολή φόρου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις κλειδί για να ακυρωθεί η απαίτηση 

πληρωμής προκαταβολής είναι το ύψος των εισοδημάτων από 

μισθούς ή συντάξεις. Αν τα εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις 

είναι μικρότερα, την προκαταβολή την επηρεάζει η διαφορά 

τεκμηρίου, χωρίς όμως να ακουμπά εισοδήματα από μισθούς και 

συντάξεις. Στην περίπτωση, όμως, όπου το εισόδημα από μισθωτή 

εργασία ή συντάξεις είναι μεγαλύτερο, ακυρώνεται η προκαταβο-

λή και επί του τεκμαρτού εισοδήματος.

Το δρόμο για μείωση της προκαταβολής ανοίγει το άρθρο 70 του 

νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με το οποίο ορίζεται ότι 

«σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα σε ποσοστό άνω του 25%, ο φορολογούμενος 

μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση της προκαταβολής 

που βεβαιώθηκε». Οι αιτήσεις αυτές θα υποβληθούν φέτος στην 

εφορία για πρώτη φορά έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η μείωση 

της προκαταβολής θα μπορεί να αποφασιστεί για δόσεις φόρου οι 

οποίες δεν έχουν γίνει ληξιπρόθεσμες.

Η εφορία έχει υποχρέωση να απαντήσει μέσα σε διάστημα τριών 

μηνών από την υποβολή της αίτησης. Αν σε αυτό το διάστημα δεν 

απαντήσει, τότε η απάντηση θεωρείται θετική και ο φορολογούμε-

νος έχει το δικαίωμα να καταβάλει μειωμένη προκαταβολή φόρου 

κατά το ποσοστό μείωσης του εισοδήματός του.

Αν, λ.χ., το εισόδημά του από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι 

μειωμένο κατά 30%, θα μπορεί να εξοφλήσει και κατά 30% μειω-

μένη προκαταβολή φόρου. Το ίδιο ισχύει βέβαια και στην περίπτω-

ση όπου η εφορία απαντήσει θετικά εντός τριμήνου.

ΥΠΟΘΕΣΗ PROTON: Διακόπηκε και θα 

συνεχιστεί στις 27/3 η δίκη του Λαυρέντη 

Λαυρεντιάδη για την υπόθεση των ζημιογόνων 

δανείων που χορήγησε η Proton Bank. Στο 

εδώλιο, μαζί με τον επιχειρηματία, κάθονται 

άλλα 42 πρόσωπα, αντιμέτωπα όλα με βαριές 

κατηγορίες. Η υπόθεση αφορά επισφαλείς δα-

νειοδοτήσεις ύψους περίπου 701 εκατ. ευρώ 

που χορήγησε η τράπεζα την περίοδο 2010-

2011 όπου είχε τον έλεγχό της ο Λαυρέντης 

Λαυρεντιάδης, χρήματα που, κατά τη δικογρα-

φία που έχει σχηματιστεί, κατέληξαν ως επί το 

πλείστον σε εταιρείες που σχετίζονται με τον 

βασικό κατηγορούμενο. Το κατηγορητήριο πε-

ριλαμβάνει σωρεία κακουργηματικών πράξεων 

που ανά περίπτωση αφορούν συγκρότηση 

εγκληματικής οργάνωσης και ένταξη σε αυτή, 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δρα-

στηριότητα, απάτη και απιστία. Σε κάποιους 

από τους κατηγορουμένους, η κατηγορία 

αποδίδεται σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές 

περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του 

Δημοσίου. Στη δικογραφία αναφέρεται πως 

οι κατηγορούμενοι έδρασαν με κοινό δόλο, 

στο πλαίσιο οργανωμένης και με κατανεμη-

μένους ρόλους, ομάδας. Από τα στοιχεία της 

έρευνας του εισαγγελέα Ι. Δραγάτση και της 

ανακρίτριας Ι. Χατζάκη, φαίνεται να προκύπτει 

ότι ο Λ. Λαυρεντιάδης και συνεργάτες του, σε 

κάποιες περιπτώσεις δημιουργούσαν εταιρείες 

αποκλειστικά και μόνο για να δεχθούν τα χρή-

ματα των δανείων από την Proton. Αντίστοιχα 

το κατηγορητήριο θεωρεί πως τα μέλη της 

διοίκησης της τράπεζας και των αρμόδιων 

υπηρεσιών της, με σκοπιμότητα αγνόησαν 

τους πιστωτικούς κινδύνους που αναλάμβανε 

η τράπεζα εγκρίνοντας χωρίς εξασφαλίσεις και 

εγγυήσεις τα επίμαχα δάνεια. Στα πορίσματα 

γίνεται ειδική αναφορά στις διαδρομές που 

ακολουθούσαν τα χρήματα κάποιων εκ των 

δανείων από εταιρεία σε εταιρεία ώστε να είναι 

δυσχερής ο εντοπισμός τους από τις εποπτικές 

αρχές. Σημειώνεται πως ο ίδιος ο επιχειρημα-

τίας αμφισβητεί τα ποσά των αποκαλούμενων 

επισφαλών δανείων και επομένως της πραγ-

ματικής ζημίας και επισημαίνει πως κάποια 

από αυτά εκταμιεύτηκαν, ενώ ο ίδιος δεν ήταν 

καν μέτοχος. Επίσης, υποστηρίζει πως μεγάλο 

μέρος των δανείων για τα οποία καλείται να 

λογοδοτήσει μεταφέρθηκε στην «καλή Proton 

Bank» και εξυπηρετείται κανονικά και τονίζει 

πως έχει επιστρέψει χρήματα στην τράπεζα και 

έχει δηλώσει πρόθεση να επιστρέψει και άλλα.

Είχαν πολύ καιρό να δουν, όσοι παρα-

κολουθούν επί καθημερινής βάσεως 

τα δρώμενα στο Χ.Α., συνεδρίαση που 

να εκθέτει τους πρωινούς πωλητές και 

ταυτόχρονα να συνδυάζεται με ικανοποι-

ητικό τζίρο. Το +8,56% του Τραπεζικού 

Δείκτη, έναντι του +2,97% του Γενικού 

Δείκτη, δεν αφήνει την παραμικρή αμφι-

βολία για τους πρωταγωνιστές. Ασφαλώς 

και η χθεσινή συνεδρίαση διεξήχθη στον 

απόηχο των όσων συνέβησαν το Σαββα-

τοκύριακο, με μοναδικό ανοδικό καύσιμο 

τις προσδοκίες από τη συνάντηση Τσίπρα 

- Μέρκελ. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυ-

τές, το ελληνικό ζήτημα θα κριθεί στο 

επόμενο Eurogroup (όποτε αυτό συγκλη-

θεί) και βέβαια οι προτεινόμενες, από την 

ελληνική κυβέρνηση, μεταρρυθμίσεις, 

θα αποτελέσουν τον καταλύτη για τη 

λήψη αποφάσεων στο ελληνικό ζήτημα, 

με την εγχώρια αγορά να μη θέλει καν να 

σκεφτεί νέο χάσιμο χρόνου. Ενδεικτική η 

ατάκα παράγοντα της αγοράς, σύμφωνα 

με την οποία «η λίστα με τις προτεινόμε-

νες μεταρρυθμίσεις, θα είναι ουσιαστικά 

και οι προγραμματικές δηλώσεις της 

κυβέρνησης και όχι οι προεκλογικές 

παροχές»!
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 766,51 2,97%

FTSE 230,13 3,66%

FTSEM 794,78 0,35%

Δείκτης Τραπεζών 630,09 8,56%

Μετοχές με άνοδο 76

Μετοχές με πτώση 42

Μετοχές αμετάβλητες 16

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

130.993.904

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

384.881.047


