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Υπό αναθεώρηση 
η πισχοληπτική 
αξιολόγηση της Ελλάδας
Οι οικοι Fitch, M oody’ και Standard &  
Poor’s προχωρούν σε επαναξιολόγηση 
ιης ελληνικής οικονομίας 
προειδοποιώντας για υποβάθμιση.

ΑΑΑ

ΑΑΑ «Αριστα», ελάχιστο ρίσκο 
ΑΑ «λίαν καλός», 

πολύ μικρό ρίσκο 
Α Καλός, μικρό ρίσκο

ΒΒΒΒΒΒΒΜ Η ΒΗ ΗΜΒΒΗΒΙ 
ΒΒ «σκουπίδια», μέτριο ρίσκο 
Β «σκουπίδια», 

σημαντικό ρίσκο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Fitch βαθμολογεί οπό το ΑΑΑ (άριστα) μέχρι 
το Ο(ηιώχευση) κοι όπως η S&P χρησιμοποιεί τα σύμβολα + 
και - για ενδιάμεσες αξιολογήσεις μεταξύ ΑΑ και CCC.
Η Moody’s βαθμολογεί από Aaa (άριστα) μέχρι C (πτώχευση) 
και χρησιμοποιεί μικρά γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου 
και τους αριθμούς 1,2,3 για ενδιάμεσες βαθμολογήσεις 
μεταξύ Aal (μετά ίο άριστα) και Ca (πριν την πτώχευση).
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Η Κ ΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ

Μ ε αρνητικό πρόσημο ο ρυθμός 
της πιστωτικής επέκτασης το 2011
Η  μείωση αναμένεται να κυμανθεί κοντά στο 2%, ενώ θα εξαρτηθεί από την ένταση της ύφεσης

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Ανώμαλη προσγείωση σημείωσε τη φετινή χρονιά ο ρυθμόε πιστωτικήε επέκτασηε, αποτέλεσμα τηε ύφεσηε που πλήττει την εγχώρια οικονομία για δεύτερο έτοε. Ακόμα χειρότερα, με δυσοίω νοι οιωνούε θα ξεκινήσει το 2011, καθώε οι επαπειλού- μενεε υποβαθμίσει από τη Fitch και τη Moody’s θα επιβαρύνουν περαιτέρω n s συνθήκεε ρευστότητα5 στην εγχώρια αγορά. Επιπλέον, η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, η αναμενόμενη συρρίκνωση ins ελληνικήε οικονομίαε για τρίτο συνεχόμενο έτοε και η διάχυτη αίσθηση ότι τα χειρότερα είναι ε- μπρόε έχουν παγώσει t i s  επενδυ- τικέε διαθέσετε των επιχειρήσεων και t is  καταναλωτικέ5 διαθέσει των νοικοκυριών, περιορίζοντα5 δραστικά τη ζήτηση για νέα δάνεια. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι το 2011 ο ρυθμόs πι- στωτικήε επέκτασηε θα διαμορφωθεί με αρνητικό πρόσημο. Εκτιμούν ότι η μείωση θα κυμανθεί κοντά στο 2% και το τελικό νούμερο θα εξαρτηθεί από την ένταση τηε ύφεσηε.Αν και από τιε αρχέε του χρόνου ο ρυθμόε χορηγήσεων δανείων παραμένει σε θετική τροχιά από το φθινόπωρο και μετά η εικόνα επιδεινώνεται: τον Οκτώβριο η καθαρή μηνιαία ροή χρηματοδότηons ήταν αρνητική και ανήλθε στα 661 εκατ. ευρώ για το σύνολο των δανείων, στα επιχειρηματικά δάνεια οι ροέε δανείων ανήλθαν στα -387 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή ροή npos νοικοκυριά ήταν στα -123 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, τον περασμένο Οκτώβριο οι απο- πληρωμέε παλαιών δανείων ξεπέ- ρασαν αισθητά ns χορηγήσει νέων δανείων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τηε Τραπέζηε m s Ελλάδοε (ΤτΕ) στο δεκάμηνο Ιανουάριου - Οκτωβρίου το σύνολο των χορηγήσεων των εμπορικών τραπεζών ανήλθε στα 260,99 δισ. ευρώ, καταγράφοντα5 σε ετήσια βάση αύξηση κατά 1%. Θετικότερη είναι η εικόνα για την καταναλωτική πίστη, η οποία «τρέχει» με ρυθμό αύ- ξησηε 2,2%, ενώ οριακά αρνητικόε,

Συνολική πιστωτική επέκταση 
Δάνεια προς νοικοκυριά 
Επιχειρηματικά δάνεια
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στο -0,1%, διαμορφώνεται ο ρυθμόε πιστωτική5 επέκτασή προε τα νοικοκυριά. Στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν ότι ο οριακόε έστω ρυθμό5 πιστωτική5 επέκτασηε αποτελεί επίτευγμα σε μια οικονομία που συρρικνώνεται με ρυθμό 4%, ε- 30,2 νώ είχε προηγηθεί μείωση του ΑΕΠ κατά 2% το 2009. Αποκρούουν την κριτική περί ανεπαρκούε χρηματοδότησή τη5 οικονομίαε τονίζο- νταε ότι τα δάνεια προ5 επιχειρήσει «τρέχουν» με +2,2%, ενώ αποδίδουν την αρνητική μεταβολή των δανείων προ3 ιδιώτεε στην κάθετη πτώση τηε ζήτησηε, λόγω τηε κακήε οι- κονομική5 κατάστασηε. Υπενθυμίζουν όη το 2010 σημειώθηκε μείωση καταθέσεων, αρχικά λόγω των ανησυχιών για ενδεχόμενη συνεργασία τηε χώραε και στη συνέχεια
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οι χορηγήσεις 
δανείωνΕτήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης, %
ΠΗΓΗ: Τράπεζα ιης Ελλάδος

Στο δεκάμηνο Ιανουά
ριου - Οκτωβρίου ίο  
σύνολο ίω ν χορηγήσε
ων των εμπορικών 
τραπεζών ανήλθε 
στα 260,99 δισ. ευρώ.λόγω τηε κρίσηε: η  επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών δεν άφησε εναλλακτική λύση σε επιχειρήσει και νοικοκυριά εκτόε από το να «βάλουν χέρι» στιε καταθέσει που είχαν αποταμιεύσει τα προηγούμενα χρόνια.Βέβαια, ο θετικόε ρυθμόε πι- στωτικήε επέκτασηε, κόντρα στην ύφεση, και ο αποκλεισμό5 των ελληνικών τραπεζών από τιε διεθνείε αγορέε χρήματο5 λόγω τηε δημο- σιονομική5 κατάστασηε δεν παρηγορούν τιε επ ιχειρ ήσ ει, οι ο- ποίεε σε μια κρίσιμη συγκυρία είτε δεν μπορούν να λάβουν τα δανειακά κεφάλαια που επιθυμούν είτε τουε δίνονται με πολύ υψηλό κουτσέ, που οι περισσότερεε δεν μπορούν να αντέξουν. Αυτό συμβαίνει καθώε, υπό την πίεση του κινδύνου ρευστότητα5 και των εκροών η  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή  καταθέσεων, οι τράπεζεε για να σταθεροποιήσουν και να διευρύ-

νουν την καταθετική t o u s  βάση προσφέρουν υψηλά επιτόκια και ο ανταγωνισμόε μεταξύ των τραπεζών τα οδηγεί σε μη φυσιολογικά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα επιτόκια καταθέσεων στη χώρα μαε διάρκειαε έωε ένα έτο5 αγγίζουν το 4%, όταν στιε χώρεε τηε Ευρωζώνηε το μέσο επιτόκιο καταθέσεων διαμορφώνεται στο 2,2%. Το υψηλό αυτό κόστοε καταθέσεων οι τράπεζεε το μεταφέρουν στουε δανειολήπτεε, επιβα- ρύνονταε τιε επ ιχειρ ήσ ει σε μια περίοδο που έτσι κι αλλιώε αντιμετωπίζουν το φάσμα τηε επιβίω- ans λόγω τηε ύφεσηε.
0  κίνδυνος ρευστότηταςΜε τιε καταθέσει να μειώνονται και τη διατραπεζική αγορά να μη λειτουργεί για τιε εγχώριεε τράπεζεε, η διαφύλαξη τηε ρευστότηταε για μια τράπεζα είναι ζωττκήε σημασίαε. Η ρευστότητα αποτελεί το οξυγόνο για έναν τραπεζικό οργανισμό και χωρίε αυτό μια τράπεζα θα μπορούσε γρήγορα να οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Η μείωση των κεφαλαίων, η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι συνεχόμενεε ζημίεε κ. ο. κ. αποτελούν μικρό κακό μπροστά στον κίνδυνο ρευστότηταε. Ενα σοβαρό κενό ρευστότηταε θα μπορούσε να έχει άμεσεε και ολέθριεε επιπτώσειε σε μια τράπεζα. Τιε ο- λέθριεε αυτέε επιπτώσειε απέτρεψε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) η οποία προχώρησε στη χορήγηση άπλετηε ρευστότηταε στιε ελληνικέε τράπεζεε, εξασφαλίζονταε τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματοε. Τον περασμένο Νοέμβριο, η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από το ευρωσύστημα διευρύνθηκε, αντα- νακλώνταε τα προβλήματα ρευστότηταε που αντιμετωπίζουν η εγ- χώριεε τράπεζεε. Στο τέλοε Νοεμβρίου, το ύψοε τηε χρηματοδότη- σηε των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανήλθε στα 95,05 δισ. ευρώ έναντι 92,4 δισ. ευρώ στο τέλοε Οκτωβρίου, καταγράφονταε αύξηση κατά 2,9%. g. papadogiannisdgmail. com

Υποβάθμιση

Στον προθάλαμο υποβάθμισης 
έθεσε τη χώρα μας ο διεθνής 
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγη
σης Fitch την Τρίτη. Η Fitch προ
ειδοποίησε για την αυξημένη 
πιθανότητα υποβάθμισης της πι- 
στοληπτικής αξιολόγησης της 
Ελλάδος τον προσεχή Ιανουά
ριο. 0  οίκος έθεσε την πιστολη- 
πτική αξιολόγηση της χώρας 
μας σε καθεστώς επιτήρησης 
με προοπτική υποβάθμισης, κα
θεστώς που αποτελεί προάγγε- 
λο υποβάθμισης σημειώνοντας 
ότι η αξιολόγηση αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του Ιανουά
ριου 2011. Η αξιολόγηση αναμέ
νεται να ολοκληρωθεί τον προ
σεχή Ιανουάριο και εστιάζει στη 
δημοσιονομική βιωσιμότητα της 
χώρας μετά και τα μέτρα που έ 
χουν ληφθεί την εφετινή χρονιά 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
που εφαρμόζεται από το ΔΝΤ 
και την Ε.Ε. Θα εξεταστούν ακό
μα η γενική εικόνα της ελληνι
κής οικονομίας και η πολιτική 
βούληση και ικανότητα της κυ
βέρνησης να υλοποιήσει με επι
τυχία τα μέτρα που απαιτούνται 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
στήριξης ΔΝΤ - Ε.Ε. Αυτή τη 
στιγμή η Ελλάδα αξιολογείται α
πό τη Fitch με ΒΒΒ, που είναι ο 
χαμηλότερες επενδυτικός βαθ
μός (investment grade) και ε ί
ναι ο μοναδικός μεγάλος οίκος 
που διατηρεί σε τέτοια βαθμίδα 
τη χώρα. Αν η Fitch προχωρήσει 
στην υποβάθμιση της αξιολόγη
σης τον προσεχή Ιανουάριο η 
χώρα θα βρεθεί στην non 
investment grade -περισσότερο 
γνωστή ως κατηγορία - «σκουπί
δια» (junk bond’s) και τα ελλη
νικά ομόλογα θα θεωρούνται 
τίτλοι με αυξημένο κίνδυνο α
θέτησης.
Η υποβάθμιση αν τελικά πραγ
ματοποιηθεί θα αποφέρει στις 
τράπεζες πλήγμα που εκτιμάται 
ότι θα ανέλθει στα 10 δισ. ευρώ 
για την κάλυψη των αυξημένων 
απαιτήσεων των δανειστών για 
την κάλυψή του έναντι του ελ
ληνικού κινδύνου. Επιπλέον, σο
βαρό πλήγμα και περαιτέρω ε
πιδείνωση των συνθηκών ρευ
στότητας θα προκαλέσει η επα- 
πειλούμενη υποβάθμιση των 
ελληνικών τραπεζών από τον 
οίκο Moody’s. 0 οίκος προειδο
ποίησε για την πρόθεσή του να 
προχωρήσει στην υποβάθμιση 
της αξιολόγησης έξι μεγάλων ε
μπορικών τραπεζών.Αγωγή κάια της ΕΚΤ από το Bloomberg για τα ελληνικά swaps

Παγκόσμια πρώτη, ωε πρωτοβουλία, ανέλαβε χθεε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg News, προ- σφεύγονταε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο κατά τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε (ΕΚΤ). Ο αμερικανικόε κολοσσόε των Μέσων Μαζικήε Ενημέρωσηε απαιτεί τη δημοσιοποίηση στοιχείων τηε Τράπεζαε σχετικώε με τη χρήση παραγώγων προϊόντων (swaps), που απέκρυψαν το μέγεθοε του δημοσίου χρέουε τηε Ελλάδαε. Μία δεκαετία μετά το γεγονόε, για το οποίο συντάχθηκαν φέτοε δύο εσωτερτκέε εκθέσειε τηε ΕΚΤ, θεωρείται ότι οι μεθοδεύσειε τηε Αθήναε συνέτειναν στο ξέσπασμα τηε δημοσιονομι- κήε κρίσηε που λαμβάνει σήμερα μορφή ντόμινο στην Ευρωζώνη. Πρόκειται για σαφέε υπονοούμενο, το οποίο αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, καθώε η Ελλάδα δεν εί

ναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει σήμερα κρίση χρέουε μετά την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματοε. Σε κάθε περίπτωση, όπωε αναφέρεται στην αγωγή τηε Bloomberg Finance LP, μητρικήε τηε Bloomberg News, η Ευρωπαϊκή Ενωση εξαρτάται «από την αληθή και διάφανη προσέγγιση των κρατών-μελών τηε σε θέματα που αφορούν το δημόσιο χρέ- οε τουε. Εάν η Ελλάδα δεν λειτούργησε κατ’ αυτόν τον τρόπο στο παρελθόν, η δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντοε και μόνον.»Το διεθνέε πρακτορείο έχει στη διάθεσή του τη σελίδα του τίτλου των δύο εκθέσεων, που φέρει ημερομηνία την 3η Μαρτίου 2010, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση δημιουργεί η απάντηση που έδωσε με επιστολή του, την 21η Οκτωβρίου, στο αρχικό αίτημα του Bloomberg για τη δη-

Εκηρόσωηος ιης ΕΚΤ 
αρνήθηκε χθες 
να σχολιάσει περί 
της αγωγής.

μοσιοποίησή τουε ο πρόεδροε τηε ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ Τρτσέ. «Οι πληρο- φορίεε που εμπεριέχονται στα δύο έγγραφα θα υπονόμευαν τη δημόσια εμπιστοσύνη αναφορικά με την αποτελεσματική εφαρμογή τηε οι- κονομικήε πολιτικήε...» Υπενθυμίζεται επίσηε ότι σε έκθεση τηε Eurostat, με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2010, αναφέρεται ότι «η Ελλάδα υλοποίησε μεγάλο αριθμό ιδιωτικών, εκτόε αγοράε ανταλλαγέε χρέουε (swaps) από το 2001 έωε και τα τέλη του 2007... Οι συμφωνίεε αυ

τέε, οι οποίεε οδήγησαν στην αύξηση του εθνικού χρέουε τηε, έχουν αναλυθεί ειε βάθοε...».Εκπρόσωποε τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε αρνήθηκε χθεε να σχολιάσει περί τηε αγωγήε. Αξια α- ναφοράε είναι πάντωε και η έμμεση πλην σαφήε απόδοση ευθυνών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έστω και καθυστερημένα, καθώε στην αγωγή του Bloomberg ανα- φέρεται ότι βάσει σημειώσεων στη σελίδα τίτλων των εσωτερικών εκθέσεων τηε ΕΚΤ, αξιωματούχοι τηε Τράπεζαε προσδιόρισαν για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2009, την ύπαρξη ύποπτων συναλλαγών σχετικών με το ελληνικό δημόσιο χρέ- οε. «Είναι ασαφέε εάν η ΕΚΤ έλαβε μέτρα -εάν έπραξε οτιδήποτε περαιτέρω- εκείνη την εποχή, για να διερευνηθεί το θέμα».Επί τηε ουσίαε, το Bloomberg ζη

τεί να πληροφορηθεί το πόρισμα τηε ΕΚΤ για το περίφημο swap τηε Goldman Sachs. To swap αυτό συ- νομολογήθηκε μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και τηε αμερικανικήε τράπεζαε το 2001 προκειμένου να αποκρυβεί η επιβάρυνση που είχε στο χρέοε η αλλαγή τηε συναλ- λαγματικήε ισοτιμίαε δανείων σε γιεν, τα οποία είχαν συναφθεί στιε αρχέε τηε ΙΟετίαε του ,’90. Η επίπτωση αυτή υπολογίστηκε τότε σε 2,7 δισ. ευρώ. Τέτοια swaps είχαν κάνει την ίδια περίοδο η Ιταλία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία και άλλεε χώ- ρεε που είχαν δάνεια σε γιεν. Εκείνη την εποχή, τέτοια off market swaps δεν ήταν παράνομα, όπωε παραδέχθηκε και η Eurostat, ενώ η χρήση τηε δήμιου ργικήε λογι- στικήε ήταν εκτεταμένη ακόμη και από τη Γερμανία.Ωστόσο, το 2004, η Goldman

Sachs αποφάσισε ότι δεν θέλει πλέον στο χαρτοφυλάκιό τηε το συγκεκριμένο swap. Το 2005, το ελληνικό Δημόσιο δέχθηκε να το πάρει πίσω έναντι 5,3 δισ. ευρώ και ζήτησε από την Εθνική Τράπεζα να το αγοράσει. Για να μην εμφανισθεί στο χρέοε έκανε ένα νέο swap με την τράπεζα. Ετσι, το πρώτο swap α- ντικαταστάθηκε από ένα δεύτερο και το αποκρυβέν χρέοε διπλασιάστηκε. Το χειρότερο ήταν ότι το 2005 τέτοιου είδουε off market swaps είχαν αρχίσει πλέον να θεωρούνται παράτυπα. Και γι’ αυτό, όταν το 2008 η Eurostat ζήτησε από την Ελλάδα να αναφέρει τα swaps που έχει κάνει, η χώρα μαε δήλωσε ότι δεν έχει. Αυτό το swap, μετά την πρόσφατη αναθεώρηση, υπολογίζεται πλέον κανονικά στο χρέοε.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ - 
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Οι αλλαγές που έρχονται 
στη φορολογία από το νέο έτος
Ενιαία φορολογική κλίμακα, σύνδεση αφορολογήτου με τις αποδείξεις

Φορολογική επιβάρυνση με χην παλαιό και ιη νέα κλίμακα 
Απαιτούμενο ύψος αποδείξεων Ενδεικτικά παραδείγματα, ποσά σε ευρώ

Σύνολο
εισοδήματος Ο Ο Ο Ο

6 .0 0 0 0 0 0
7 .0 0 0 0 0 700
8 .0 0 0 0 0 800
9 .0 0 0 0 0 900

1 0 .0 0 0 0 0 1.000
11 .0 00 0 0 1.100
1 2 .0 0 0 0 0 1.200
1 3 .0 0 0 250 180 1.500 -70

1 4 .0 0 0 500 36 0 1.800 -140

1 5 .0 0 0 750 5 4 0 2.100 -210

2 0 .0 0 0 2.000 1.680 3.600 -320

2 5 .0 0 0 3.250 2 .9 4 0 5.100 -310

Σύνολο
εισοδήματος Ο Ο Ο Ο

3 0 .0 0 0 4.500 4 .4 8 0 6.600 -20

3 5 .0 0 0 6.250 6 .2 0 0 8.100 -50

4 0 .0 0 0 8.000 8 .0 0 0 9.600 0

4 5 .0 0 0 9.750 9 .9 0 0 11.100 150

5 0 .0 0 0 11.500 11.800 12.000 3 0 0

5 5 .0 0 0 13.250 13.700 12.000 4 5 0

6 0 .0 0 0 15.000 15.600 12.000 6 0 0

7 0 .0 0 0 18.500 19 .600 12.000 1.100

8 0 .0 0 0 22.250 2 3 .6 00 12.000 1.350

9 0 .0 0 0 26.250 27.600 12.000 1.350

1 0 0 .0 0 0 30.250 31.600 12.000 1.350

Α Φόρος που καταβλήθηκε Α Φόρος με βάση τη νέο Α Σύνολο αποδείξεων που πρέπει Α Διαφορά στον φόρο
ν  για τα εισοδήματα ν  κλίμακα για τα εισοδήματα ν  να συγκεντρώσει ν  με τη νέα κλίμακα

του 2009 του 2010 ο φορολογούμενος για το 2010 σε σχέση με την παλαιό
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δραστικές αλλαγέε στη  φορολογία 
εισοδήματοε φυσικών προσώπων 
αλλά και στιε καθημερινέε συναλ- 
λαγέε τω ν καταναλωτών αλλά και 
μεταξύ τω ν  επιχειρήσεων έρχο
ντα ι από το  νέο έτοε.

Πέραν τω ν  αποδείξεων που συ
γκεντρώσαμε το 2010 προκειμένου 
να χτίσουμε το αφορολόγητο όριο, 
από τον Ιανουάριο τίθενται σε ισχύ 
τα  νέα αυστηρά τεκμήρια, αλλάζει 
ο τρόποε που εκπίπτουν οι τόκοι 
στεγαστικών δανείων, ενώ συναλ- 
λαγέε άνω τω ν 1.500 ευρώ θα γί
νοντα ι υποχρεωτικά μέσω πιστω- 
τικήε ή χρεωστικήε κάρταε.

Οσον αφορά τιε αποδείξειε, η α
ξία τουε θα κρίνει το  αφορολόγητο 
όριο του καθενόε μαε για τα εισο
δήματα του 2010 και κατά συνέπεια 
το ν  φόρο που θα καταβάλουμε 
σ τη ν εφορία. Σύμφωνα με τη  νο
μοθεσία το  αφορολόγητο όριο που 
ανέρχεται στα 12.000 ευρώ είναι 
συνδεδεμένο με το  ύψοε τω ν  απο
δείξεων. Ανάλογα δηλαδή, με το ει
σόδημα του κάθε φορολογούμενου 
η εφορία απαιτεί και τιε ανάλογεε 
αποδείξειε. Για τα  εισοδήματα του 
2010 μισθωτοί, συνταξιούχοι και ε
λεύθεροι επαγγελματίεε θα φορο
λογηθούν με μία φορολογική κλί
μακα. Δηλαδή καταργήθηκε η κλί
μακα που ίσχυε μέχρι πρότινοε για 
τουε ελεύθερουε επαγγελματίεε 
(10.500 ευρώ). Η νέα ενιαία φορο
λογική κλίμακα προβλέπει αφορο
λόγητο όριο 12.000 ευρώ και συ- 
ντελεστέε φόρου που κυμαίνονται 
από 18% έωε 45% (για εισοδήματα 
άνω τω ν  100.000 ευρώ).

Οσον αφορά τιε οικογένειεε με έ
να παιδί το  αφορολόγητο προσαυ
ξάνεται κατά 1.500 ευρώ και δια
μορφώνεται στα 13.500 ευρώ. Για 
οικογένειεε με δύο παιδιά το αφο
ρολόγητο όριο διαμορφώνεται στα

15.000 ευρώ και για οικογένειεε με 
τρία παιδιά το αφορολόγητο φθά
νει τα  23.500 ευρώ. Για κάθε παιδί 
πάνω από τα  τρία το αφορολόγητο 
όριο προσαυξάνεται κατά 2.000 
ευρώ.

Οπωε αναφέρθηκε και παραπά
νω  οι φορολογούμενοι ανάλογα με 
το  εισόδημά τουε θα πρέπει να έ
χουν και τιε ανάλογεε αποδείξειε για 
να έχουν ολόκληρο το αφορολόγητο 
τω ν  12.000 ευρώ.

Ειδικότερα:
• Φορολογούμενοι με ατομικό ει

σόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν χρει
άζεται να προσκομίσουν αποδείξειε 
δαπανών.

• Φορολογούμενοι με ατομικό ει
σόδημα από 6.000 έωε 12.000 ευρώ 
θα πρέπει να προσκομίσουν απο- 
δείξειε αξίαε ίσηε με το  10% του ει- 
σοδήματόε τουε.

• Για φορολογούμενουε με ει
σόδημα από 12.000 και άνω θα α
παιτείται η προσκόμιση αποδείξε
ων αξίαε ίσηε με το 10% του τμή-

ματοε του εισοδήματοε μέχρι τιε
12.000 και αποδείξειε αξίαε ίσηε με 
το  30% του τμήματοε του εισοδή- 
ματοε πάνω από τιε 12.000 ευρώ.

• Οταν οι δαπάνεε είναι περισ- 
σότερεε από τιε απαιτούμενεε για 
την κάλυψη του αφορολογήτου 
και μέχρι του ποσού τω ν 15.000 ευ
ρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οι
κογένεια, ο φορολογούμενοε θα δι
καιούται μείωση φόρου ίση με το 
10% τηε διαφοράε μεταξύ του πο
σού τω ν  απαιτούμενων για το α
φορολόγητο δαπανών και αυτού 
τω ν  δηλούμενων.

• Οταν η αξία τω ν  αποδείξεων 
που προσκομίζονται είναι μικρότερη 
από την απαιτούμενη για τη ν κά
λυψη του αφορολογήτου, ο φορο- 
λογούμενοε θα επιβαρύνεται με φό
ρο 10% επί του ακάλυπτου ποσού.

Ο νέοε φορολογικόε νόμοε προ
σπαθεί να δυσκολέψει όσουε φο
ροδιαφεύγουν, ενώ αντίθετα δίνει 
κίνητρα στουε νέουε επιχειρημα- 
τϊεε. Συγκεκριμένα χάνουν το  α-

φορολόγητο όριο τω ν  12.000 ευρώ 
οι καταστηματάρχεε και οι ελεύ
θεροι επαγγελματίεε που θα εντο
πιστούν μέχρι το τέλοε του έτουε 
να μην έχουν εκδώσει έστω  και μία 
απόδειξη. Ουσιαστικά η ποινή για 
τουε ανωτέρω  είναι να  φορολο
γηθούν με επιπλέον 1.200 ευρώ. 
Δηλαδή θα φορολογηθούν με συ- 
ντελεστή10% για τα  πρώτα 12.000 
ευρώ που θα δηλώσουν σ τη ν  ε
φορία. Αντίθετα  για τρία χρόνια 
δεν θα πληρώσουν κανένα φόρο 
οι νέοι επιχειρηματίεε και ελεύ
θεροι επαγγελματίεε έωε 35 ε τώ ν 
με καθαρά κέρδη που δεν θα ξε
περνούν τα  30.000 ευρώ. Σημειώ
νεται ότι οι αποδείξειε μπορούν να 
αποσταλούν σ τη ν  εφορία με φά
κελο ή μπορούν να υποβληθούν σε 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα. Οι υ
πόχρεοι και στιε δύο περιπτώσειε 
θα πρέπει να  αναγράψουν το  ο
νοματεπώνυμό τουε, τον  ΑΦΜ, τον 
αριθμό τω ν  αποδείξεων και το  συ
νολικό ποσό αυτών.

Εσοδα ύψους 700 εκατ. ευρώ από ία νέα τεκμήρια
Από το γεγονός και μόνο ότι η κυ
βέρνηση προσδοκά έσοδα ύψουε 
700 εκατ. ευρώ από τα  νέα τεκ
μήρια, γίνετα ι αντιληπτό ότι πολ
λοί φορολογούμενοι θα πέσουν 
στην «τσιμπίδα» τηε εφορίαε, σύμ
φωνα με τιε πρόσφατεε αλλαγέε 
που θα ισχύσουν για πρώτη φορά 
για τα εισοδήματα του 2010. Για τον 
υπολογισμό τω ν  τεκμηρίων δια- 
βίωσηε θα λαμβάνεται υπόψη ένα 
τεκμαρτό ετήσιο κόστοε συντή- 
ρησηε και λειτουργίαε κατοικιών, 
αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχήε, 
εναέριων μέσων, πισίνων, διδά
κτρων, οικιακών βοηθών κ. ά. 
προκειμένου να  εκτιμηθεί ένα 
τεκμαρτό εισόδημα ωε ελάχιστο 
φορολογητέο εισόδημα. Στην πε
ρίπτωση που το κόστοε συντήρη- 
σηε τω ν  περιουσιακών στοιχείων 
τω ν  φορολογουμένων είναι υψη
λότερο από το  εισόδημα, τό τε  η ε
φορία θα λαμβάνει υπόψη το  τεκ
μαρτό εισόδημα και θα φορολογεί 
με βάση αυτό.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα ό
λοι οι φορολογούμενοι ανεξάρτη
τα αν έχουν περιουσιακά στοιχεία 
ή όχι, κατοικούν σε ιδιόκτητη ή μι
σθωμένη κατοικία ή έχουν απο

κτήσει πρώτη κατοικία με στεγα- 
στικό δάνειο και πληρώνουν το- 
κοχρεολυτικέε δόσειε κινδυνεύ
ουν να εγκλωβιστούν σ τη ν  παγίδα 
τω ν  τεκμηρίων, καταβάλλονταε 
μεγαλύτερουε φόρουε.

Το «πόθεν έσχες» 
ενεργοποιείται και για 
τις τοκοχρεολυτικές 
δόσεις των
στεγαστικών δανείων.

Επίσηε το  «πόθεν έσχεε» ενερ
γοποιείται και για τιε τοκοχρεολυ- 
τικέε δόσειε τω ν  στεγαστικών δα
νείων αγοράε ή ανέγερσηε πρώτηε 
κατοικίαε.

Ειδικότερα μέχρι σήμερα, η α
γορά ή ανέγερση πρώτηε κατοικίαε 
και οι τόκοι τω ν  στεγαστικών δα
νείων απαλλασσόταν από το τεκ
μήριο εφόσον η επιφάνεια τηε κα
τοικίαε δεν ξεπερνούσε τα  120 τε 
τραγωνικά μέτρα. Οσοι έχουν α
ποκτήσει ή θα αποκτήσουν πρώτη 
κατοικία με στεγαστικό δάνειο θα

πρέπει το εισόδημά τουε να δικαι
ολογεί την ετήσια καταβολή τω ν δό
σεων αποπληρωμήε. Σε περίπτωση 
που τα  εισοδήματα του φορολο- 
γουμένου δεν καλύπτουν τιε δα
πάνεε για τη ν απόκτηση πρώτηε 
κατοικίαε, τότε οι δαπάνεε αυτέε θα 
λαμβάνονται υπόψη για τον προσ
διορισμό του φορολογητέου εισο- 
δήματόε του. Θα πρέπει να σημει
ωθεί ότι με το ν  νόμο που ψηφί
στηκε πριν από δέκα μέρεε ανα
στέλλεται η εφαρμογή του «πόθεν 
έσχεε» μόνο για τη ν αγορά πρώτηε 
κατοικίαε 120 τ. μ. και αξίαε μέχρι
200.000 ευρώ. Το μέτρο έχει ανα
σταλεί για δύο έτη.

Ωστόσο, η ετήσια αντικειμενική 
δαπάνη διαβίωσηε για κύρια κα
τοικία θα υπολογίζεται κλιμακωτά 
με βάση την επιφάνειά τηε ωε εξήε:

• Μέχρι και 80 τ. μ. κύριοι χώ
ροι, 30 ευρώ ανά τ. μ.

• Από 81 τ. μ. μέχρι και 120 τ. 
μ. κύριοι χώροι, 50 ευρώ ανά τ. μ.

• Από 121 τ. μ. μέχρι και 200 τ. 
μ. κύριοι χώροι, 80 ευρώ ανά τ. μ.

• Από 201 τ. μ. μέχρι και 300 τ. 
μ. κύριοι χώροι, 150 ευρώ ανά τ. μ.

• Από 301 τ. μ. και άνω κύριοι 
χώροι, 300 ευρώ ανά τ. μ.

Επίσηε η απόδειξη του ιδιωτικού 
σχολείου αποτελεί από φέτοε τεκ
μήριο και προστίθενται σ τα  υπό
λοιπα τεκμήρια διαβίωσηε. Στην πε
ρίπτωση που προστιθέμενα ξεπε- 
ράσουν το  ετήσιο εισόδημα οι φο
ρολογούμενοι θα φορολογηθούν με 
τεκμαρτό τρόπο, δηλαδή όχι για τα 
εισοδήματα που απέκτησαν αλλά 
για τιε δαπάνεε που έκαναν.

Για τα αυτοκίνητα το τεκμήριο ε
νεργοποιείται ακόμη και για τα πο
λύ μικρού κυβισμού, ωε εξήε: 

α) Για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 
κ. ε. σε 3.000 ευρώ.

β) Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα 
τω ν 1.200 κ. ε. και μέχρι 2.000 κ. ε., 
προστίθενται 300 ευρώ ανά 100 κυ
βικά εκατοστά.

γ) Για αυτοκίνητα άνω τω ν  2.000 
κ. ε. και μέχρι 3.000 κ. ε., προστί
θενται 500 ευρώ ανά 100 κυβικά ε
κατοστά και

δ) Για αυτοκίνητα άνω τω ν
3.000 κ. ε., προστίθενται 700 ανά 
100 κυβικά εκατοστά.

Σημειώνεται ότι διατηρείται η ε
λάχιστη ετήσια αντικειμενική δα
πάνη του φορολογουμένου 3.000 
ευρώ για το ν  άγαμο και 5.000 ευ
ρώ για τουε συζύγουε.

Συναλλαγές άνω 
των 1.500 ευρώ 
με κάρτες 
ή επιταγές
Με χρεωστικές ή πιστωτικές 
κάρτες ή επιταγές θα γίνονται 
οι συναλλαγές άνω ιω ν 1.500 
ευρώ από το νέο έτος. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία α
πό 1-1-2011 καμία αγορά αγα
θών ή παροχή υπηρεσιών συ
νολικής αξίας άνω των 1.500 
ευρώ δεν θα πραγματοποιεί
ται με μετρητά, ενώ όλες οι 
συναλλαγές άνω των 3.000 
ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων 
θα γίνονται υποχρεωτικά μέ
σω επαγγελματικών τραπεζι
κών λογαριασμών ή επιταγών 
που θα πληρώνονται μέσω 
των ιδίων λογαριασμών.
Από την πλευρά τους οι ελεύ
θεροι επανγελματίες από το 
νέο έτος υποχρεούνται να 
εκδίδουν αποδείξεις τη στιγ
μή της ολοκλήρωσης της πα
ροχής των υπηρεσιών τους, 
ανεξαρτήτως εάν τη στιγμή ε 
κείνη εισπράττουν ή όχι τις α
μοιβές τους.
Οι συναλλαγές το 2011 θα 
διενεργούνται ως εξής:
- Τα φορολογικά στοιχεία α
ξίας άνω των 1.500 ευρώ, 
που θα εκδίδονται για την 
πώληση αγαθών ή την παρο
χή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα 
εξοφλούνται αποκλειστικά 
μέσω τραπεζών, με χρεωστι
κές ή πιστωτικές κάρτες και 
με επιταγές.
- Τα φορολογικά στοιχεία που 
αφορούν σε συναλλαγές α 
ξίας άνω των 3.000 ευρώ με
ταξύ επιχειρήσεων θα εξο
φλούνται μέσω επαγγελματι
κών τραπεζικών λογαρια
σμών ή επιταγών που θα πλη
ρώνονται μέσω των ιδίων λο
γαριασμών.
- Ολοι οι ελεύθεροι επαγγελ- 
ματίες υποχρεούνται να εκδί
δουν τις αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών με την ολοκλήρω
ση της παροχής των υπηρε
σιών τους και όχι με την πλη
ρωμή των αμοιβών τους. Κά
θε ελεύθερος επαγγελματίες 
θα οφείλει να εκδώσει την α
πόδειξη, ανεξαρτήτως εάν ει- 
σηράξει ή όχι τη συμφωνη- 
θείσα αμοιβή.
- Καθιερώνεται από το 2011 η 
υποχρεωτική διαβίβαση των 
φορολογικών στοιχείων που 
αφορούν συναλλαγές άνω 
των 3.000 ευρώ μεταξύ επι- 
τηδευματιών, μέσω ηλεκτρο
νικού συστήματος, σε υπηρε
σίες του υπουργείου Οικονο
μικών.

Μικρότερη 
η έκπτωση από 
τους τόκους 
στεγαστικών 
δανείων

Σημαντικές αλλαγέε σ τον  τρόπο έκ- 
πτωσηε τω ν  τόκων τω ν  στεγα- 
στικών δανείων προβλέπει ο τε- 
λευταίοε φορολογικόε νόμοε, οι 
διατάξειε του οποίου τίθεντα ι σε 
ισχύ για πρώτη φορά σ τα  εισοδή
ματα του 2010. Συγκεκριμένα με 
το ν  πρόσφατο φορολογικό νόμο 
καταργήθηκε η μείωση του φόρου 
κατά 40% του ποσού τω ν  τόκων 
στεγαστικών δανείων που είχαν 
συναφθεί κατά τα  έτη  2009 και 
2010 για απόκτηση οποιοσδήπο
τε  κατοικίαε μέχρι διακόσια τε 
τραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.). Οι τό 
κοι τω ν  στεγαστικών δανείων που 
καταβάλλονται από το  2010 εκπί
πτουν κατά 20% για  πρώτη κα
τοικία μέχρι 120 τ.μ. κ.λπ. Δηλα
δή, γ ι ’ αυτά τα  δάνεια (έχουν συ
ναφθεί από 1/1/2003 και μετά) και 
μέχρι συνολικού ύψουε δανείου
200.000 ευρώ αφαιρείται από τον 
φόρο το  20% του ποσού τω ν  δε
δουλευμένων τόκων που κατα
βλήθηκαν κατά τη  φορολογητέα 
χρήση. Για κατοικίεε οι οποίεε υ
περβαίνουν τα  120 τ.μ. αφαιρείται 
από το ν  φόρο το  20% τω ν  τόκων 
που αντιστοιχούν σ τα  120 τ.μ.

Στα ασφάλιστρα, 
το ποσό της ετήσιας 
δαπάνης που 
καταβάλλεται 
εκπίπτει κατά 20%.

Για τα  παλαιότερα δάνεια μέχρι 
31/12/2002 ισχύουν τα  εξήε:

• Για συμβάσειε δανείων που έ
γιναν μέχρι 31/12/1999 εκπίπτει α
πό το  εισόδημα το  συνολικό ποσό 
τω ν  τόκων σ τεγαστικών δανείων 
για απόκτηση Α ' κατοικίαε, τω ν  
τόκων δανείων για επισκευή και 
συντήρηση διατηρητέων κτισμά- 
των, και απαιτείται βεβαίωση του 
πιστωτικού ιδρύματοε όπου να 
προκύπτει ότι πρόκειται για στε- 
γαστικό δάνειο για τη ν  απόκτηση 
(αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση) 
πρώτηε κατοικίαε, καθώε επίσηε 
να  προκύπτει και το  ποσό τω ν  δε
δουλευμένων τόκω ν που κατα
βλήθηκαν κατά τη  χρήση που α
φορά η φορολογική δήλωση.

• Για συμβάσειε στεγαστικών 
δανείων για απόκτηση Α ' κατοι
κίαε που έγιναν από 1/1/2000 έωε 
31/12/2002 εκπίπτει από το  εισό
δημα το συνολικό ποσό τω ν  τόκων 
για Α ' κατοικία μέχρι 120 τ.μ.

Οσον αφορά τα  ασφάλιστρα, το 
ποσό τηε ετήσιαε δαπάνηε που κα
ταβάλλεται (για ασφάλιστρα α
σφαλίσεων ζωήε, θανάτου, προ
σωπικών ατυχημάτων και ασθέ- 
νειαε, για τη ν ασφάλιση του ίδιου, 
τηε συζύγου του και τω ν  τέκνων 
που τουε βαρύνουν) εκπίπτει κα
τά  20% από το ν  φόρο που καλεί
ται να  πληρώσει ο φορολογούμε- 
νοε. Το ποσό τω ν  ασφαλίστρων 
στο  οποίο υπολογίζεται η μείωση 
20% δεν μπορεί να  είναι μεγαλύ
τερο τω ν  1.200 ευρώ για το ν  άγα
μο και τω ν  2.400 ευρώ για τμ ν οι
κογένεια.

Ερωτήσεις και
Το πρώτο τρίμηνο του 2011 ξεκι
νάει η αποστολή τω ν  σημειωμά
τω ν  για τη ν  καταβολή του Φόρου 
Ακίνητηε Περιουσίαε του 2010.

Τα τελευταία χρόνια είθισται το 
υπουργείο Οικονομικών να  στέλ
νει ένα χρόνο αργότερα τουε φό
ρουε που αναλογούν σ τα  ακίνητα. 
Αυτό συμβάνει λόγω τω ν  συνεχών 
αλλαγών σ τη  νομοθεσία που διέ- 
πει τα  ακίνητα. Ωε εκ τούτου το  
πρώτο τρίμηνο του 2011 χιλιάδεε 
φορολογούμενοι θα λάβουν το ση- 
μειώμα για το  ΦΑΠ του 2010.

Οσοι έχουν ακίνητη περιουσία 
κάτω τω ν  400.000 ευρώ δεν υπό- 
κεινται σ το  Φόρο Ακίνητηε Περι- 
ουσίαε.

Παραθέτονται ερωτήσειε και 
απαντήσειε που σχετίζονται με το

απαντήσεις για την καταβολή του νέου φόρου ακίνητης περιουσίας
νέο φόρο ακίνητηε περιουσίαε που 
διαδέχθηκε το  Ενιαίο Τέλοε Ακι
νήτων.
- Τι ισχύει για τη φορολογία α
κινήτων;

- Από 1-1-2010 επιβάλλεται φό- 
ροε στην ακίνητη περιουσία (Φ. Α. 
Π.) που βρίσκεται σ τη ν Ελλάδα και 
ανήκει σε φυσικά και νομικά πρό
σωπα και καταργείται το  ενιαίο τέ
λοε ακινήτων.
-Ποια πρόσωπα είναι υποκείμε
να στο Φόρο Ακίνητηε Περιου- 
σίαε;

- Όλα τα  φυσικά και νομικά πρό
σωπα ανεξάρτητα  από τη ν  ιθα
γένεια, κατοικία ή τη ν  έδρα τουε 
που έχουν τη ν  1η Ιανουάριου το  
δικαίωμα τηε πλήρουε ή ψιλήε κυ- 
ριότηταε ή  επικαρπίαε επί ακινή

τω ν  καθώε και το  δικαίωμα απο- 
κλειστικήε χρήσηε θέσεω ν στάθ- 
μευσηε, βοηθητικών χώρων και 
κολυμβητικών δ εξαμ ενώ ν που 
βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα 
υπογείου, πυλωτήε, δώματοε ή α
κάλυπτου χώρου οικοδομήε.
- Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλ
λουν δήλωση φόρου ακίνητηε 
περιουσίαε;

- Οχι. Η δήλωση τω ν  φυσικών 
προσώπων συντίθετα ι μηχανο
γραφικά από το  Υπουργείο Οικο
νομικών από τιε δηλώσειε στοι
χείων ακινήτων (Ε9).
- Παρέχεται έκπτωση σε περί
πτωση ολοσχερούε εξόφλησηε 
του αναλογοϋντοε φόρου;

- Όχι.
- Υπάρχει αφορολόγητο όριο

για τα νομικά πρόσωπα;
- Όχι.

- Με τι συντελεστή φορολογεί
ται η αξία των ακινήτων των νο
μικών πρόσωπων;

- Η συνολική αξία τηε ακίνητηε 
περιουσίαε τω ν  νομ ικών προσώ
πων φορολογείται με συντελε
σ τή  6% ο. Τα ιδιοχρησιμοποιού- 
μενα για τη ν  παραγωγή ή τη ν  ά
σκηση εμπορικήε δραστηριότη- 
ταε, κτίσματα τω ν  νομ ικών προ
σώπ ων φορολογούνται με συντε
λεστή  1%ο.
- Είναι απαραίτητη η καταβολή 
του 1/3 του φόρου που προέκυ- 
ψε κατά την υποβολή τηε δή- 
λωσηε ακίνητηε περιουσίαε των 
νομικών προσώπων;

- Ναι.

Φορολογία ακίνητης περιουσίας
Για ια έτη 2010,2011 και 2012 σε φορολογητέα αξία περιουσίας μεγαλύτερης 
ιων 5 εκαι. ευρώ, ο συντελεστής φορολόγησης ορίζεται σε ποσοστό 2%. 
Ποσά σε ευρώ

Κλιμάκιο
περιουσίας

Συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου

Σύνολο
περιουσίας

Σύνολο
φόρου

400.000 400.000

100.000 0,1 100 500.000 100

100.000 0,3 300 600.000 400

100.000 0,6 600 700.000 1.000

100.000 0,9 900 800.000 1.900

4.200.000 1 42.000 5.000.000 43.900
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