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Ηπροκαταβολή επιδόματος θέρμανσης αλλά και η πρόβλεψη για μείωση κατά 5% της
προκαταβολής φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις εντός του 2019 θεωρούνται ήδη
δεδομένες για την κυβέρνηση. Και τούτο διότι περιλαμβάνεται ήδη στο βασικό σενάριο του
Προϋπολογισμού όπως αυτό κατατέθηκε χθες στις Βρυξέλλες και δημοσιοποιήθηκε σήμερα από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η προκαταβολή για τα φετινά εκκαθαριστικά των επιχειρήσεων θα
περιοριστεί δηλαδή στο 95% (της προκαταβολής φόρου) και με επανακκαθάριση των
φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων το ποσό που τους αναλογεί θα τους επιστραφεί μέσω
μείωσης των επόμενων δόσεων του φόρου εισοδήματος ή με πίστωση του σχετικού ποσού για
όσες επιχειρήσεις έχουν εξοφλήσει το φετινό εκκαθαριστικό.
Αναλυτικά, στο προσχέδιο αναφέρεται ότι στα μέτρα του 2019 περιλαμβάνεται "η κατανομή του
επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης εντός του 2019, όπως και η μείωση κατά 5% της
προκαταβολής του φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων (CIT tax)". Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω
μείωση κατά 5% θα είναι έκτακτου χαρακτήρα. Πιθανόν να συνδεθεί/συμψηφισθεί με την
καταβολή της τελευταίας δόσης φόρου εισοδήματος που θα γίνει τον Δεκέμβριο.
Σημειώνεταιότι, όπως ανέφερε το Capital.gr, η κυβέρνηση είχε αποφασίσει την παροχή μιας
έκτακτης φορολογικής απαλλαγής σε όλες τις επιχειρήσεις. Σχεδίαζε μια κίνηση που
χαρακτηρίζεται ως αναπτυξιακού χαρακτήρα με άμεση απόδοση για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα
δουν τον φορολογικό τους λογαριασμό από φέτος να συρρικνώνεται, όπως έγινε με τον ΕΝΦΙΑ
των φυσικών προσώπων.
Στοεν λόγω κείμενο για φέτος, πάντως, δεν γίνεται αναφορά σε σχέση με τη διανομή κοινωνικού
επιδόματος το 2019. Και τούτο καθώς, όπως αναφέρθηκε χθες από πηγές του ΥΠΟΙΚ, η σχετική
απόφαση θα "κλειδώσει" οριστικά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου όταν θα υπάρχει
πλήρης εικόνα για την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού.

ΣτοΠροσχέδιο το 2019 "κλείνει" με υπέρβαση στόχου κατά 0,2% του ΑΕΠ (δηλαδή με πρωτογενές
πλεόνασμα στο 3,7% του ΑΕΠ, έναντι 3,5% του ΑΕΠ μεταπρογραμματικού στόχου).
Τα σχέδια για το 2020
Γιατο 2020 η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, πέρα από το πακέτο τόνωσης της οικονομίας
αξίας 1,18 δισ., σχεδιάζει κι άλλες παρεμβάσεις (σ.σ. σχετικές προαναγγελίες έχει κάνει και ο
ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας), οι οποίες όμως θα πρέπει να συζητηθούν πρώτα με τους θεσμούς.
Καιτούτο διότι, ναι μεν οι κοινοτικές υπηρεσίες με βάση τον προκαταρκτικό έλεγχο που
διενήργησαν εκτιμούν πλέον ότι επιτυγχάνεται ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% του
ΑΕΠ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει ακόμη μία διαφορά αναφορικά με υπεραπόδοση
που βλέπει η ελληνική πλευρά: υπολογίζει το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,6% του ΑΕΠ, δηλαδή
σε 200 εκατομμύρια ευρώ περίπου επιπλέον.
Τοπακέτο του 2020 είναι προς το παρόν δεδομένο ότι θα περιλαμβάνει ελαφρύνσεις 1,181 δισ.
ευρώ για το έτος 2020 που στοχεύουν, όπως αναφέρεται, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας. "Αποτελούν μέρος ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου που έχει σαν κύριο
στόχο τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας των Ελλήνων πολιτών" αναφέρεται από το
ΥΠΟΙΚ.
Οιπαρεμβάσεις ανάπτυξης και κοινωνικής προστασίας περιλαμβάνουν:
- Το νέο επίδομα τέκνων 2.000 ευρώ (το 90% των οικογενειών αναμένεται να είναι επιλέξιμες
βάσει κριτηρίων εισοδήματος).
- Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για τα είδη παιδικής φροντίδας και τα κράνη ασφαλείας στο 13%.
- Μείωση φορολογικού συντελεστή στο 9% και αύξηση αφορολογήτου τέκνων.
- Μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων με πλήρη απασχόληση κατά
περίπου 1%.
- Μεταρρύθμιση του φορολογικού συντελεστής επιχειρήσεων από 28% σε 24%, ξεκινώντας από
τα έσοδα του έτους 2019.
- Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα μερίσματα που θα διανεμηθούν από το 2020 από
10% έως 5%.
- Ο ΦΠΑ για νέες οικοδομές και ο φόρος επί των κερδών από ακίνητα θα ανασταλούν για τρία
χρόνια. Βελτίωση της ισορροπίας.
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