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Αύξησηαποδοχών θα δουν από τον Ιανουάριο εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι λόγω των
αλλαγών στη φορολογική κλίμακα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από
τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα τελικά σενάρια που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο για
τη μορφή της νέας κλίμακας φορολόγησης του εισοδήματος των φυσικών προσώπων
προβλέπουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, μείωση του φόρου εισοδήματος της
τάξης των 150-200 ευρώ για κάθε μισθωτό με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα.
Πιοσυγκεκριμένα, η νέα κλίμακα θα έχει για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος συντελεστή 9%,
αντί για 22% που είναι σήμερα, ενώ θα διατηρηθεί και το αφορολόγητο όριο των περίπου 8.636
ευρώ. Η διατήρηση του αφορολόγητου ορίου στο ύψος του θα γίνει με τη μερική αδρανοποίηση
του οφέλους από τη μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή. Η αδρανοποίηση αυτή θα
γίνει μέσω της μείωσης της έκπτωσης φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο από τα 1.900
ευρώ που είναι σήμερα στα περίπου 780 ευρώ. Ωστόσο, από την αλλαγή στη φορολογική κλίμακα
θα προκύψει όφελος για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο όριο και θα
είναι της τάξης, όπως αναφέρθηκε, των 150-200 ευρώ ετησίως, ανάλογα με την τελική μορφή της
κλίμακας που θα επιλεγεί.
Ηνέα φορολογική κλίμακα θα ισχύσει κανονικά από το νέο έτος για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Και
ενώ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δουν μέσω της παρακράτησης του φόρου εισοδήματoς το
όφελος από την Πρωτοχρονιά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν ένα όφελος της τάξης των
περίπου 1.300 ευρώ με το εκκαθαριστικό του 2021 όταν και θα φορολογηθούν για το εισόδημα του
2020.
Μεγάλεςκερδισμένες και οι επιχειρήσεις από τη μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή
καθώς και οι επενδυτές από τη μείωση του φόρου στα μερίσματα. Και οι δυο μειώσεις ισχύουν
από τη φετινή χρήση, δηλαδή θα φανούν με τη φορολογική δήλωση του 2020 και τη διανομή
μερισμάτων από το νέο έτος. Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής των επιχειρηματικών κερδών
(εταιρικών και μερισμάτων) περιορίζεται από τη φετινή χρήση στο 27,8% από 35,2% που ήταν
πέρυσι. Έτσι για κάθε 100 ευρώ επιχειρηματικού κέρδους η φορολογία περιορίζεται από φέτος
κατά 7,4 ευρώ. Και έπεται συνέχεια στις μειώσεις τα επόμενα χρόνια. Σημαντικό όφελος θα έχουν
οι επιχειρήσεις και από την καθιέρωση συντελεστή υπεραποσβέσεων, δηλαδή 200% της

επενδυτικής δαπάνης αντί για 100% που ισχύει σήμερα.
Κερδισμένοικαι οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Μπορεί η δεύτερη δόση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 8%
να μην ανακοινώθηκε, ωστόσο τους δόθηκε μια γενναία φοροαπαλλαγή για τις δαπάνες
ενεργειακής, αισθητικής ή λειτουργικής αναβάθμισης ακινήτων. Η έκπτωση από τον φόρο
ανέρχεται στο 40% της δαπάνης με παραστατικά. Η έκπτωση θα δίνεται και ως πίστωση φόρου
που θα μπορεί να αποσβένεται στο μέλλον με συμψηφισμό ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος.
Όφελος προκύπτει για τους ιδιοκτήτες και από το πάγωμα για μια τριετία, δηλαδή από έως και το
τέλος του 2022 του ΦΠΑ και του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα.
Στουςκερδισμένους, επίσης, και οι γονείς. Μειώνεται από το 24% στο 13% ο ΦΠΑ για τα παιδικά
καθίσματα και τα βρεφικά είδη. Εφόσον περάσει η μείωση αυτή στο σύνολό της στον τελικό
καταναλωτή σημαίνει περιορισμό των λιανικών τιμών κατά περίπου 9%. Την ίδια μείωση θα έχουν
και οι τελικές τιμές στα κράνη δικύκλων στα οποία επίσης μειώνεται ο ΦΠΑ. Οι οικογένειες θα
έχουν όφελος και από την προσαύξηση του αφορολόγητου ορίου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
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