
floies αναμένεται να καταργηθούν

flpos... απόσυρση οι φοροαπαλλαγέε
Κόβεται πλήθοε απαλλαγών 
και εκπτώσεων. Οσεε παρα
μείνουν θα συνδεθούν με 
κοινωνικά και εισοδηματικά 
κριτήρια. Παράλληλοε στό- 
χοε η σταδιακή μείωση των 
φορολογικών συντελεστών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΧΑΚΗΣ

Π
ρο τω ν πυλών είναι η κατάρ
γηση πλήθουε φοροαπαλλα
γών.

Το προανήγγειλε ο αρμόδιοε υφυ- 
πουργόε Γ ιώργοε Μαυραγάνηε μιλώ- 
νταε σε φορολογικό συνέδριο. Συνέ
δεσε μάλιστα το «ψαλίδισμα» απαλ
λαγών και εκπτώσεων με την πρόθε
ση τηε κυβέρνησηε να προχωρήσει 
σταδιακά σε μείωση τω ν φορολογι

κών συντελεστών.
Επίσηε ο υφυ- 

πουργόε γ νω σ το 
ποίησε ότι με το νέο 
φορολογικό νομο
σχέδιο η κυβέρνη
ση θα επιδιώξει τη 
θεσμοθέτηση ενόε 
απλού και ενιαίου 
πλαισίου φορολό- 
γησηε για όλεε τιε 

επιχειρήσειε και αναφέρθηκε στην 
επιδίωξη για αύξηση του αφορολό
γητου ορίου και τον περιορισμό των 
κλιμακίων.

Πιο αναλυτικά, μιλώνταε για  τη 
διεύρυνση τηε φορολογικήε βάσηε 
τόνισε πωε «ο ι φόροι πρέπει να επι
βάλλονται σε όσο το δυνατόν πιο 
διευρυμένη φορολογική  βάση με 
ελάχιστε ε και κοινωνικά επιβαλλό- 
μενεε περιπτώσειε απαλλαγών και 
ειδικών ρυθμίσεων ώστε τα δημόσια 
έσοδα να είναι υψηλά και οι συντε- 
λεστέε όσο το δυνατόν πιο χαμηλοί». 
Οπωε προκύπτει από τη δήλωση αυ
τή, θα μείνουν ελάχιστεε φοροαπαλ- 
λαγέε οι οποίεε αναμένεται να  συν
δεθούν με κοινωνικά και εισοδημα
τικά κριτήρια.

Προε την κατεύθυνση αυτή, στο 
μικροσκόπιο του οικονομικού επιτε
λείου βρίσκονται οι ακόλουθεε:
■  Οι εκπτώσειε δαπανών για ενοίκια, 
δίδακτρα, ασφάλιστρα, ιατρική περί
θαλψη, τόκουε στεγασυκών δανείων 
πρώτηε κατοικίαε κ.λπ. σε ποσοστό 
10% από τον φόρο εισοδήματοε.
■  Η πρόσθετη μείωση φόρου εισο- 
δήματοε γιατουε μισθωτούε που ερ
γά ζοντα ι σε παραμεθόριεε περιο- 
χέε.
■  Τα επιπλέον αφορολόγητα όρια 
για προστατευόμβνα τέκνα και ανά- 
πηρουε.
■  Οι απαλλαγέε από φόρουε μεταβι
βάσεων, κληρονομιών, δω ρεώ ν ή 
γονικών παροχών για όσουε αποκτούν 
πρώτη κατοικία________

■ ■

Γ ια ευπαθείε 
ομάδεε ορι- 
σμένεε 

απαλλαγέε 
θα πάρουν 
τη μορφή 
επιδόματοε

ΣΧΕΔΙΟ

Α ΠΡΟΘΕΣΗ τηε κυβέρνησηε να προχωρήσει σε αλλαγέε στη φορολογία των επιχειρήσεων

ΟΙ Α Λ Λ Α Γ Ε Σ  Π Ο Υ  Ε Ξ Ε Τ Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι

Ενιαίοε συ'ρελεστήε για τιε επιχειρήσειε
ΑΛΛΑΖΕΙ εκ βάθρων το 
φορολογικό καθεστώε των 
επιχειρήσεων.
Το υπουργείο Οικονομικών 
προωθεί σχέδιο στο οποίο 
περιλαμβάνεται η καθιέρω
ση ενιαίαε φορολογικήε με-
ταχείρισηε για όλεε τιε .___
εταιρείεε (ανώνυμεε, 
ομόρρυθμεε ετερόρρυθ- 
μεε, δικηγορικέε, κοινο- 
πραξίεε κ.λπ.) με την εφαρ
μογή ενόε ενιαίου συντε
λεστή φορολόγησηετων 
κερδών, η μείωση του συ
ντελεστή φορολόγησηε για 
τα μερίσματα από 2 5 %  που 
είναι σήμερα στο 2 0 %  ή 
15% καθώε και η κατάργη
ση ρυθμίσεων, όπωε τηε 
φορολόγησηε τηε επιχειρη-

ματικήε αμοιβήε των ομόρ- 
ρυθμων και ετερόρρυθμων 
εταίρων.
Την πρόθεση τηε κυβέρνη
σηε να προχωρήσει σε αλ
λαγέε στη φορολογία των 
επιχειρήσεων προανήγγει-

Οι νέεε ρυθμίσει θα 
γίνουν γνωστέε τον 
Σεπτέμβριο

λε ο υφυπουργόε Οικονομι
κών Γιώργοε Μαυραγάνηε. 
Μιλώνταε στο ετήσιο φορο
λογικό συνέδριο του Ελλη- 
νοαμερικανικού Επιμελητη
ρίου επισήμανε ότι «θα 
ήταν σκόπιμο να εξεταστεί 
μια ενιαία αντιμετώπιση τηε

εταιρικήε δραστηριότηταε, 
η οποία σήμερα φορολογεί
ται διαφορετικά ανάλογα με 
τη νομική μορφή τηε εται- 
ρείαε».
Σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, οι φορολογικοί 
κανόνεε που προσδιορί
ζουν το ύψοε τηε φορολο- 
γικήε επιβάρυνσηε των επι
χειρήσεων διαφέρουν ανά
λογα με τη νομική μορφή 
τηε εταιρείαε, προκαλώνταε 
έτσι οικονομικέε στρεβλώ- 
σειε αλλά και έναν αθέμιτο 
φορολογικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται 
στη χώρα μαε.
Σήμερα, στιε ατομικέε επι
χειρήσει επιβάλλεται φό-

ροε μέχρι 45% , στιε Ανώ
νυμεε Εταιρείεε και τιε 
Εταιρείεε Περιορισμένηε 
Ευθύνηε μέχρι 40% , στιε 
δικηγορικέε εταιρείεε μέχρι 
2 5 %  και στουε εταίρουε 
των Ομόρρυθμων Εταιρει- 

ν η συνολική τελική επι
βάρυνση φθάνει στο 30- 
40% .
Στο υπουργείο Οικονομι
κών επεξεργάζονται διάφο
ρα σενάρια για τιε αλλαγέε 
στο φορολογικό πλαίσιο 
των επιχειρήσεων. Οι νέεε 
ρυθμίσειε αναμένεται να 
περιληφθούν στο φορολο
γικό νομοσχέδιο, το οποίο 
αναμένεται να κατατεθεί 
στη Βουλή στα τέλη Σε
πτεμβρίου.

■  Οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστέε 
ΦΠΑ για τουε κατοίκουε τω ν νησιών 
του Αιγαίου.
■  Οι εκπτώσειε δαπανών από μισθώ
ματα και γεωργικά εισοδήματα.
■  Οι απαλλαγέε από έμμεσουε φ ό
ρουε γ ια  πολύτεκνουε και τρίτε- 
κνουε.

Επίσηε από τιε δηλώσειε του κ. 
Μαυραγάνη προκύπτει πωε η κατάρ
γηση μεγάλου αριθμού φοροαπαλ
λαγώ ν και ειδικών καθεστώτων, η 
οποία προβλέπεται άλλωστε στο επι- 
καιροποιημένο Μνημόνιο, αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για να επι- 
διωχθεί, στη συνέχεια, στο πλαίσιο 
τηε αναμόρφωσηε του φορολογικού 
συστήματοε, η μείωση όλων τω ν φ ο
ρολογικών συντελεστών.

Συντελεστών στη φορολογία εισο-

δήματοε φ υσ ικώ ν προσώπων και 
επιχειρήσεων, στον ΦΠΑ και στη φο
ρολογία ακινήτων.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφο- 
ρίεε, για  όσουε φορολογούμενουε 
ανήκουν σε ευπαθείε κοινωνικέε 
ομάδεε του πληθυσμού -για ανάπη- 
ρουε, τρίτεκνουε και πολύτεκνουε με 
πολύ χαμηλά εισοδήματα, ανέργουε 
και χαμηλοσυνταξιοΰχουε-, καθώε 
επίσηε για όσουε κατοικούν σε απο- 
μακρυσμένεε, μειονεκτικέε περιοχέε, 
ορισμένεε από τιε φοροαπαλλαγέε 
θα διατηρηθούν κι ορισμένεε θα αντι- 
κατασταθούν με επιδόματα.

Εια όλουε τουε υπόλοιπουε οι 
απαλλαγέε θα περικοπούν ή θα κα
ταργηθούν πλήρωε, ανάλογα με το ( 
ύψοε του συνολικού ετήσιου εισο- 
δήματοε.

►Ο ΥΦ Υ 
ΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΩΝ, 
Γιώργοε 
Μαυραγά- 
νηε

Λιγότερα 
κλιμάκια, 
αύξηση αφο
ρολογήτου
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ του φορο
λογικού συστήματοε, μέσω 
τηε εφαρμογήε μιαε νέσε 
φορολογικήε κλίμακαε με 
λιγότερα κλιμάκια και μεγα
λύτερο αφορολόγητο όριο, 
εξετάζει το οικονομικό επι
τελείο τηε κυβέρνησηε στο 
πλαίσιο τηε επικείμενηε φο- 
ρολογικήε μεταρρύθμισηε. 
Το προσχέδιο του πρώτου 
φορολογικού νομοσχεδίου 
που θα περιλαμβάνει τιε δι- 
ατάξειε για το εισόδημα, τον 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεί
ων, το νέο ποινολόγιο για 
τουε φοροπαραβάτεε και το 
ηεριουσιολόγιο αναμένεται 
να είναι έτοιμο στα τέλη Αυ- 
γούστου και θα τεθεί σε μί- 
νι-διάλογο με τουε κοινωνι- 
κούε φορείε. Στόχοε είναι 
να κατατεθεί στη Βουλή μέ
χρι το τέλοε Σεπτεμβρίου, 
το αργότερο αρχέε Οκτω
βρίου. Οι περισσότερεε από 
τιε νέεε ρυθμίσειε θα τε
θούν σε ισχύ από το 2013.

Το σενάριο
Στιε αλλαγέε στη φορολο
γία εισοδήματοε που προω
θείτο υπουργείο Οικονομι
κών περιλαμβάνεται η μείω
ση του αριθμού των κλιμακί
ων φορολογίαε εισοδήμα- 
τοε φυσικών προσώπων και 
η επανεξέταση του αφορο
λογήτου ορίου προε τα πά
νω.
Ηδη στο υπουργείο Οικονο
μικών υπάρχει πρόταση η 
οποία προβλέπει ότι τα φο
ρολογικά κλιμάκια και οι συ
ντελεστέε φόρου θα μειω
θούν από 8 που είναι σήμε
ρα σε 5 ή 6. Οι όποιεε επιβα- 
ρύνσειε προκύψουν, πά- 
ντωε, από τιε αλλαγέε στα 
φορολογικά κλιμάκια θα 
αντισταθμιστούν από την 
αύξηση του αφορολογήτου 
ορίου. Βάσει των σχεδίων 
τηε κυβέρνησηε το αφορο
λόγητο θα αυξηθεί από τα 
5.000 στα 8.000 ευρώ ή 
ακόμη και στα 10.000 ευρώ, 
σταδιακά εντόε των προσε
χών ετών.



€ΘΝΟ€
Γ Ν Ω Μ Η

Μάχη σε 
δύο μέτωπα

ΕΠΕΙΤΑ από μήνεβ απραξίαε και παλινωδιών, 
η ώρα ίου λογαριασμού φθάνει και μαζί με 
αυτόν έρχεται και μια πρώτη απομυθοποίηση 
τηβ επαναδιαπραγμάτευσή με τον τρόπο του
λάχιστον που τη φανταστήκαμε.

ΔΥΣΤΥΧΏΣ για μετρά διαρθρωτικά και μεταρ
ρυθμίσει τα οποία οφείλαμε να είχαμε υλο
ποιήσει στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού τηβ 
χώραε, καλούμαστε τώρα να δώσουμε διαπι
στευτήρια συνέπειαβ, με τίμημα ιδιαίτερα υψη
λό.

ΤΙΜΗΜΑ το οποίο εστιάζεται και πάλι σε ορι
ζόντια μέτρα που τελικά πλήττουν εισοδήματα 
ήδη συρρικνωμένα και στρώματα που εξαντλεί
ται όλο και περισσότερο η αντοχή τουβ. ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ pmaragos@pegasus.gr

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ τα οποία φθάνουν από την 
Ευρώπη αλλά και από το ΔΝΤ, δεν αφήνουν 
κανένα περιθώριο παρερμηνειών. Η απαίτηση 
να τηρηθούν οι δεσμεύσει τουλάχιστον σε 
επίπεδο στόχων δεν είναι παράλογη από πλευ- 
pàs των εταίρων και δανειστών, οι οποίοι έχουν 
και οι ίδιοι να λογοδοτήσουν στην κοινή γνώ
μη των χωρών tous, «ου κάθε άλλο παρά θετι
κά διάκειται για την Ελλάδα.

ΤΟ ΒΑΡΟΣ έτσι επανέρχεται και πάλι στην κυ
βέρνηση, η οποία σε ένα πολύ δύσκολο περι
βάλλον πρέπει να δώσει μάχη σε δύο μέτωπα: 
να πείσει tous εταίρουβ για ns προθέσειε ms 
σε ό,τι αφορά την επαναφορά σε τροχιά τού 
ελληνικού προγράμματοβ και παράλληλα να 
μπορέσει να δώσει θετικό μήνυμα στον ελλη
νικό λαό ότι υπάρχει προοπτική.

Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ μέτρων που πλήττουν και 
πάλι οριζόντια μεγάλα κοινωνικά στρώματα, 
είναι δυστυχώβ αποτέλεσμα m s anomxias m s 
συνολικήβ προσέγγισή του Μνημονίου και 
m s αδυναμίαβ του πολιτικού συστήματοβ να 
αγγίξει θέματα ôncos m s φοροδιαφυγήβ και 
m s ouvéxians κατασπατάλησή πολύτιμων 
δημόσιων πόρων από ένα κράτοβ μεγάλο, ανα
ποτελεσματικό και πολλέβ (popés φαύλο.

Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ των μέτρων αυτών, πολλά 
από τα οποία είναι άδικα, αποτελεί τη μεγαλύ
τερη πρόκληση για την κυβέρνηση, ώστε του
λάχιστον να αποδείξει ότι είναι το αναγκαίο και 
υποχρεωτικό εισιτήριο για μια συνολική επα
ναδιαπραγμάτευση m s δανειακήβ σΰμβασηβ. 
Διαφορετικά δεν θα είναι τίποτα περισσότερο 
από μια ακόμη χαμένη θυσία του ελληνικού 
λάου.

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το παμπάλαιο νέο (1)

ΑΠΟ ΤΟΝ

Νίκο
Μπίστη

Τρία ιστορικά ρεύματα τηε 
μεταπολιτευτικήε Ελλάδαε αν έλαβαν στα 
δύσκολα να κρατήσουν τη χώρα στο ευρώ

Τ α τρία κόμματα που συνεργά
ζονται στην κυβέρνηση εκπρο
σωπούν τρία ιστορικά ρεύματα 

τη5 μεταπολιτευτικήδ Ελλάδαδ, δηλαδή 
τηβ Ελλάδα5 μετά την πτώση τηε δικτα- 
τορία5. Με μια έννοια είναι «παλαιά» 
κόμματα. Μάλιστα για όλου5 του5 ανό- 
ητουδ -αν δεν είναι εγκληματικά ιδιο
τέλεια- που αναθεματίζουν συλλήβδην 
τα 38 αυτά χρόνια αδιατάραχτα δημο- 
κρατικήε ζωήβ και συνεχού5 ανάπτυξα, 
το καλύτερο θα ήταν να εξαφανιστούν 
και να δώσουν τη θέση τ ο α  σ α  «νέεε 
δυ νά μ ει» που ανέδειξε η κάλπη σ α  
εκλογέδ. Σύμφωνα με αυτήν τη μυωπι
κή θεώρηση τω ν πραγμάτων, «παλαιά 
κόμματα» είναι η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, ενώ 
και η ΔΗΜΑΡ μπορεί μεν να είναι νέο 
κόμμα, αλλά αποτελεί συνέχεια τ α  
ανανεωτική3 Αριστερά5 που σημάδεψε 
με την παρουσία τ α  και α  ιδέεβ τ α  
τη μεταπολίτευση.

ΕΦΟΣΟΝ, λοιπόν, σύμφωνα με τη 
βλακώδη αυτή αντίληψη, η μεταπολί
τευση αποτελεί επάρατη και ιστορικά 
βαρυφορτωμένη περίοδο και η ΔΗΜΑΡ 
αποτελεί τμήμα του παλιού. Προφανώδ

και η κε ,ξιά ΝΔ και το κεντροαρι
στερό Πλ ^-j K χρεώνονται us παθογέ- 
νειεδ και την αδυναμία εκσυγχρονισμού 
του πολιτικού συστήματοδ, παθογένει- 
es και αδυναμίεδ που ανέδειξε και πα
ρόξυνε η κρίση. Ενα κομμάτι του πλη
θυσμού, Kupicos από τη νέα γενιά που 
δεν έχει ιστορική μνήμη, βλέπει στο 
πρόσωπο αυτών τω ν δυνάμεων tous 
υπεύθυνουε pias Kpians που έπεσε από 
τον ουρανό ή για την οποία στην καλύ
τερη περίπτωση, σύμφωνα με τον βο
λικό μύθο, ευθύνονται οι ξένοι που 
επέβαλαν το Μνημόνιο.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, σύμφωνα με αυτή 
την απλουστευυκή προσέγγιση, έφερε 
την κρίση και όχι η κρίση το Μνημόνιο. 
Ολα αυτά γίνονται ένα κουβάρι στο μυα
λό πολλών και στρέφονται με nà0os 
κατά τω ν τριών «παλαιών» δυνάμεων 
που ανέλαβαν το δύσκολο έργο να κρα
τήσουν τη χώρα στην ΕΕ και στο ευρώ, 
να προχωρήσουν cnis αναγκαίεδ μεταρ
ρυθμ ίσει και παράλληλα να αναδια- 
πραγματευτούν ôpous του Μνημονίου. 
Αυτή η βασανιστική διαδικασία, που θα 
διορθώσει τον εκτροχιασμό ms xcopas

και θα την κρατήσει στίϊ ράγεε τηδ Ευ- 
ρώπηδ, δεν ικανοποιείτουββιαστικούε, 
τουδ ανιστόρητοι, τουδ ανόητουε και 
τουδ ιδιοτελείδ του «κόμμακκ» τηδ δραχ- 
μήδ. Ολουδ αυτούδ που κορδώνονται 
ότι εκπροσωπούντο «νέο». Επειδή όμωδ 
το πραγματικό νέο έχει πάντα ιστορική 
και προγραμματική βάση, τα τρία αυτά 
κόμματα, που ανέλαβαν στα δύσκολα,

ίεκπροσωπούν σηδ συγκεκριμένα συν- 
θήκεε το νέο. Καθόλου τυχαία πιστώνο- 
: νται τη μεγάλη επιτυχία τη5 μεταπολί
τευσή , την αγκύρωση τη δ χώραδ στην 
ΕΕ. Με την ένταξη τηδ Ελλάδαε στην ΕΟΚ 
(Κ. Καραμανλή5 - ΝΔ), με m v ένταξη τηδ 
Ελλάδαδ στην Ευρωζώνη (Κ.Σημίτηδ - 
ΠΑΣΟΚ) και με τον αναπροσανατολισμό 
ενόδ τμήματοε τη δ Αριστεράδ και του 
εργατικού κινήματοδ προδ την Ευρώπη 
(Λ. Κύρκοδ - ΚΚΕ Εσωτερικού) δημιουρ- 
γήθηκαν οι στέρεε5 βάσεΐδ για το μετα
πολιτευτικό οικοδόμημα.

ΤΟ ΟΠΟΙΟ χρειάζεται πλέον ριζική 
αναμόρφωση. Μόνο που οι εμφανιζό- 
μενεδ ωδ νέε5 δυνάμει, δηλαδή ο ΣΥ- 
ΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Ελληνα και η Χρυ
σή Αυγή, δεν μπορούν να το αναμορ
φώσουν. Μόνο να το καταστρέψουν 
μπορούν και στη θέση του να βάλουν 
με πρόσχηματο «νέο » ό,τι πιο παλιό και 
επικίνδυνα αναχρονιστικό επιβιώνει. 
Το γιατί θα το πούμε σε 15 ημέρεε.

€ΟΝθε Ιδιοκτησία: Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  Ε Θ Ν Ο Σ  Α.Ε.
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