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Τομέγεθος του υπερ-πλεονάσματος, δηλαδή του ποσού που θα υπερβαίνει φέτος το 3,5% του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος οριστικοποιείται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το
κυβερνητικό επιτελείο έχει, ωστόσο, ήδη οριστικοποιήσει σε ποιους θα μοιραστεί το σχετικό ποσό
και απομένουν μόνο οι τυπικές διαδικασίες για τη διανομή του. Το ποσό του υπερ-πλεονάσματος
εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ και έχει αποφασιστεί να μοιραστεί με τις
εξής παρεμβάσεις ελάφρυνσης και εισοδηματικής ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων:
- ποσό περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ έχει αποφασιστεί να μοιραστεί σε ευπαθείς οικονομικά
ομάδες, όπως άνεργους, περιστασιακά απασχολούμενους και γενικά νοικοκυριά που διαβιούν με
εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας. Το ποσό θα μοιραστεί τον Δεκέμβριο με τη μορφή του
λεγόμενου κοινωνικού μερίσματος που διανεμήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Το βασικό σενάριο
που εξετάζει το κυβερνητικό επιτελείο προβλέπει ότι η εισοδηματική ενίσχυση πρόκειται να δοθεί
στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
- ποσό περίπου 62 εκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να διατεθεί για την αύξηση και την
προκαταβολική πληρωμή στα νοικοκυριά του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Τα νοικοκυριά
τα οποία θα αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης και θα πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια θα λάβουν φέτος στο σύνολό του το ποσό του επιδόματος. Παράλληλα,
έρχεται χαλάρωση των κριτηρίων για το επίδομα προκειμένου να το λάβουν περισσότερα
νοικοκυριά καθώς και αύξηση του ποσού της επιδότησης ανά λίτρο κατανάλωσης
- επιστροφή στις επιχειρήσεις του 5% της προκαταβολής φόρου που έχει βεβαιωθεί με τις φετινές
δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Το ποσό που θα διατεθεί για την επιστροφή της προκαταβολής
ανέρχεται σε 138 εκατομμύρια ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη εξοφλήσει τον
φόρο εισοδήματος θα γίνει επανεκκαθάριση και θα μεταβληθούν ανάλογα οι υπολοιπόμενες
δόσεις. Για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη εξοφλήσει τον φόρο το σχετικό ποσό θα τους πιστωθεί
ως επιστροφή φόρου στο taxisnet και θα συμψηφιστεί με άλλες φορολογικές τους υποχρεώσεις.
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