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Πρόσθεταφορολογικά έσοδα της τάξης των 773 εκατ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός του
2020. Πρόκειται για αύξηση η οποία αναμένεται να προκύψει κατά κύριο λόγο από τα έσοδα του
φόρου προστιθέμενης αξίας μέσω της ανάπτυξης της οικονομίας και του περιορισμού της
παραοικονομίας καθώς και από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω της αύξησης
της απασχόλησης και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.
Ηαύξηση των φορολογικών εσόδων για το 2020 προβλέπεται παρά τη θέσπιση οκτώ
παρεμβάσεων φορολογικής ελάφρυνσης που θα αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα για τα φυσικά
πρόσωπα αλλά και θα μειώσουν το φορολογικό βάρος για τις επιχειρήσεις και τους μετόχους τους.
Ειδικότερααπό τα στοιχεία του προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξής:
-το σύνολο των φορολογικών εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθεί το 2020 στα 52,165 δισ. ευρώ
έναντι 51,392 δισ. ευρώ φέτος. Προβλέπεται δηλαδή αύξηση της τάξης των 773 εκατ. ευρώ
-το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των φορολογικών εσόδων θα προέλθει από τον φόρο
προστιθέμενης αξίας. Συγκεκριμένα, το 2020 προβλέπεται να εισπραχθούν από τον ΦΠΑ 18,276
δισ. ευρώ από 17,801 φέτος. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης των 475 εκατ. ευρώ
-σημαντική προβλέπεται να είναι η αύξηση των φορολογικών εσόδων και από τον φόρο
εισοδήματος φυσικών προσώπων. Τον επόμενο χρόνο αναμένεται να εισπραχθούν από τον φόρο
εισοδήματος 11,415 δισ. ευρώ από 11,092 δισ. ευρώ που προβλέπεται να εισπραχθούν φέτος.
Πρόκειται δηλαδή για μια αύξηση της τάξης των 323 εκατ. ευρώ
-μεγάλη θα είναι η μείωση στα φορολογικά έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων
λόγω της μείωσης του εταιρικού φορολογική συντελεστή από το 28% στο 24%. Το 2020
αναμένεται να εισπραχθούν 4,017 δισ. ευρώ από 4,463 που προβλέπεται να εισπραχθούν φέτος.
Ονέος προϋπολογισμός ενσωματώνει 8 σημαντικές φορολογικές παρεμβάσεις ελάφρυνσης.
Πρόκειται για:
· Τημετάπτωση από το 24% στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ του 13% των ειδών βρεφικής ηλικίας

και των κρανών ασφαλείας.
·Τη θέσπιση νέας φορολογικής κλίμακας φυσικών προσώπων με μείωση του εισαγωγικού
συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο 9% και αύξηση του αφορολόγητου ορίου για κάθε παιδί.
Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ελάφρυνση από την Πρωτοχρονιά μέσω της μείωσης της
παρακράτησης φόρου εισοδήματος ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες από το εκκαθαριστικό του
2021
· Τημείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατά περίπου μια
μονάδα βάσης (1%) από τον Ιούλιο 2020
·Τη μείωση του φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων από 28% στο 24% από τη χρήση του
2019.
·Τη μείωση της φορολογίας των κερδών που θα διανεμηθούν το 2020 από 10% σε 5%.
·Την αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για τρία (3) έτη και του φόρου υπεραξίας ακινήτων.
·Την επιστροφή του 40% των δαπανών για ανακαινίσεις, ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική
αναβάθμιση κτιρίων που εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, η οποία δεν θα επιφέρει
επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του 2020.
-παροχή επιδόματος 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
Τοδημοσιονομικό κόστος των παραπάνω παρεμβάσεων αναλύονται ως εξής:
- Τα είδη βρεφικής ηλικίας και τα κράνη ασφαλείας στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ θα προσφέρουν
όφελος στα νοικοκυριά 12 εκατ. ευρώ
- Η αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή 9% και
αύξηση του αφορολόγητου για κάθε τέκνο θα μειώσει το φορολογικό βάρος κατά 281 εκατ. ευρώ
- Η μείωση ασφαλιστικών εισφορών για απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης θα φέρει
ελάφρυνση 123 εκατ. ευρώ
- Η μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 28% στο 24% θα κοστίσει στον
προϋπολογισμό 541 εκατ. ευρώ.
- Η μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων) από το 10% σε 5%
εκατ. ευρώ

θα στοιχίσει 75

- Η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για 3 έτη θα κοστίσει 26 εκατ. ευρώ ενώ η αναστολή του
φόρου υπεραξίας ακινήτων για 3 έτη και η επιστροφή δαπανών για ανακαινίσεις και αναβάθμιση
κτιρίων δεν θα έχουν δημοσιονομικό κόστος το 2020.
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