
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2005

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τα ψέματα της ΝΔ για τη φορολογία

Η ΝΔ προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατακραυγή για τα πρόσφατα μέτρα 
που ανακοίνωσε για τη φορολογία με τον προσφιλή της τρόπο: «για όλα 
φταίει το ΠΑΣΟΚ».

Επειδή, όμως κοντά στο νου και η γνώση, παραθέτουμε εδώ μερικά μόνο από 
τα φορολογικά μέτρα που πάρθηκαν επί κυβέρνησεων ΠΑΣΟΚ, όλα μέτρα 
ελάφρυνσης του φορολογικού βάρους στους πολίτες.

Φυσικά Πρόσωπα

ο Μειώθηκε ο ανώτατος συντελεστής φορολογίας Φυσικών Προσώπων 
από 45% στο 40%.

ο Το αφορολόγητο όριο αυξήθηκε κατά 60%, ποσοστό που 
υπερκαλύπτει κατά πολύ τον πληθωρισμό.

ο Εντάχθηκαν στις δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα, τα ποσά 
που αφορούν την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών από την 
ελληνική οικογένεια (εκπαιδευτικό λογισμικό, κόστος πρόσβασης στο 
ΙηίθΓΠθί).

ο Με το νόμο 3091/24-12-2002:
• καταργήθηκε ο φόρος ιδιοκατοίκησης.
• αυξήθηκε το αφορολόγητο για πρώτη κατοικία κατά 100%.
• μειώθηκε ο φόρος στις κληρονομιές κατά 30%

ο Ενισχύθηκαν οι οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη 
με 1000 Ευρώ το χρόνο και για όσο διάστημα κρατούν οι σπουδές.

ο Ενισχύθηκαν οι άνεργοι γονείς που έχουν παιδιά στο σχολείο με 150 
Ευρώ, για την αντιμετώπιση των εξόδων έναρξης της σχολικής 
περιόδου.

ο Απαλλάχτηκαν οι πολύτεκνοι από το φόρο των αυτοκινήτων έως 2000 
κυβικά.

ο Καταργήθηκε το τεκμήριο εισοδήματος για τα αυτοκίνητα που έχουν 
εργοστασιακή αξία μέχρι 50.000 €.

Εταιρείες

ο Μειώθηκε ο συντελεστής φορολόγησης των μη εισηγμένων Ανωνύμων 
Εταιριών από 40% στο 35%., προκειμένου να μειωθεί από τις 
εισηγμένες Ανώνυμες Εταιρείες

ο Καταργήθηκε ο εξωλογιστικός προσδιορισμός όλων των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με το ν. 3091/24.12.2002.

ο Εισήχθησαν φορολογικά κίνητρα για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.
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ο Καταργήθηκε ο Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ). 
ο Μειώθηκε η φορολογική μνήμη της επιχείρησης σε τρία χρόνια από 

δέκα που ήταν μέχρι και το 2002.
ο Δόθηκε η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού 

επενδύσεων σε όλες τις επιχειρήσεις σε ποσοστό 35% στα αδιανέμητα 
κέρδη.

ο Καθιερώθηκαν δύο συντελεστές απόσβεσης υψηλός- χαμηλός για 
κάθε πάγιο και η επιχείρηση έχει την δυνατότητα με βάση τα 
οικονομικά της δεδομένα να επιλέξει τον συντελεστή που τις ταιριάζει 
περισσότερο για να χρησιμοποιήσει. Μέχρι σήμερα ίσχυε ένας μόνο 
συντελεστής για όλες τις επιχειρήσεις, 

ο Βελτιώθηκε η λογιστική θέση των επιχειρήσεων με τη διαγραφή των 
επισφαλών απαιτήσεων.

ο Απαλλάχθηκε από το φόρο το πόσο της επιδότησης που παίρνουν οι 
επιχειρήσεις από τα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. 

ο Αντικειμενικοποιήθηκε ο φορολογικός έλεγχος. Καταργήθηκαν τα 
πρόστιμα για τις φορολογικές παραβάσεις και αντικαταστάθηκαν με 
μόρια

ο Μειώθηκε από το τριπλάσιο στο διπλάσιο το ανώτατο όριο των 
προσθέτων φόρων με σκοπό την ελάφρυνση από φόρους και τη 
διευκόλυνση στην εξόφληση των οφειλών τους, 

ο Αυξήθηκε το όριο ληξιπρόθεσμων χρεών από 3000 σε 30.000 Ευρώ 
για τα οποία ισχύει το μέτρο της προσωποκράτησης, 

ο Αυξήθηκε το όριο ληξιπρόθεσμων χρεών για την ποινική δίωξη των 
οφειλετών.

ο Μειώθηκαν οι δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλλουν κάθε χρόνο οι 
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας από 6 σε 4 και 
απαλλάχθηκαν πλήρως από την υποβολή δηλώσεων όταν το 
αποτέλεσμα είναι μηδενικό ή πιστωτικό, 

ο Αυξήθηκαν σημαντικά τα όρια για ένταξη των επιχειρήσεων σε 
κατηγορία βιβλίων.

ο Σταμάτησαν να υποβάλλονται προσωρινές δηλώσεις Φόρου 
Μισθωτών Υπηρεσιών εφόσον δεν προκύπτει φόρος, 

ο Θεσπίστηκαν αυστηρότερες κυρώσεις για πλαστά και εικονικά 
τιμολόγια, ώστε οι φοροφυγάδες να τιμωρούνται σκληρότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ο Μειώθηκε ο ανώτερος φορολογικός συντελεστής για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, από 35% στο 30% για τα εισοδήματα του 1999 και στο 
25% για τα εισοδήματα του 2000.

ο Απαλλάχθηκε της φορολογίας υπεραξίας η μεταβίβαση ατομικής 
επιχείρησης και μεριδίων ομόρρυθμης εταιρείας από γονέα σε τέκνο ή 
σύζυγο λόγω συνταξιοδότησής του.

ο Το πέρασμα με κληρονομιά, δωρεά, η γονική παροχή της επιχείρησης 
ή του καταστήματος από γενιά σε γενιά μέσα στην ίδια οικογένεια 
γίνεται πλέον σχεδόν δίχως οικονομική επιβάρυνση. Μέχρι σήμερα η 
επιβάρυνση ήταν της τάξης του 20%. Με τα νέα μέτρα έπεσε στο 0,6% 
έως 2,4% ανάλογα με το βαθμό συγγένειας.
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ο Αυξήθηκαν από 5 σε 8 ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων για την 
πληρωμή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος, 

ο Απαλλάχθηκαν από το φόρο οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις σε χωριά 
κάτω των 1000 κατοίκων.

ο Καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών με μέχρι 48 δόσεις με 
δυνατότητα ρύθμισης του συγκεκριμένου αριθμού αποκλειστικά από 
τον ίδιο τον φορολογούμενο.

ο Φθηνό πετρέλαιο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανίες με 
φόρο 125 € ανά τόνο από 245 € που ήταν μέχρι σήμερα, 

ο Καταργήθηκαν τα τεκμήρια για την ίδρυση και λειτουργία μιας 
επιχείρησης.

Αγρότες

ο Αυξήθηκαν οι συντελεστές επιστροφής ΦΠΑ (Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας) στους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τις 
πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και τις παροχές αγροτικών 
υπηρεσιών..

ο Απαλλάχθηκαν πλήρως από το φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά 
αγροτικών εκτάσεων όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ανεξάρτητα 
από την αξία και την έκταση της αγοραζόμενης αγροτικής έκτασης και 
από το φόρο κληρονομιών -  δωρεών και γονικών παροχών όλοι οι 
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ανεξάρτητα από την αξία ή την έκτασή 
τους.

ο Οι αγρότες παίρνουν πλέον πίσω το μισό φόρο πετρελαίου, 
ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν μηχάνημα, ανάλογα φυσικά με το 
είδος και τον όγκο της παραγωγής τους. Ειδικά για ακίνητες αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, όπως τα θερμοκήπια, ανεμομείκτες, ξηραντήρια, 
αντλητικά συγκροτήματα, θα επιστρέφεται επιπλέον 30% του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης (δηλαδή συνολικά το 80%) με βάση τα τιμολόγια
αγοράς πετρελαίου και μέχρι ένα ανώτατο όριο ανά μονάδα
καλλιέργειας. Επί πλέον από 16/10/2003 παρέχεται στους αγρότες 
πετρέλαιο με φόρο μόνο 21 ευρώ το τόνο.

ο Αυξήθηκαν τα ανώτατα όρια των γεωργικών απαλλαγών στη
φορολογία μεταβίβασης ακινήτων για όλους του αγρότες, από 20 εκατ. 
δρχ. σε 30 εκατ. δρχ. και για τις όμορες εκτάσεις από 40 εκατ. δρχ. σε 
72 εκατ. δρχ.

ο Αυξήθηκαν τα ανώτατα όρια των γεωργικών απαλλαγών στη
φορολογία μεταβίβασης ακινήτων για τους νέους αγρότες, από 150 
εκατ. δρχ. σε 180 εκατ. δρχ.

ο Αυξήθηκαν οι γεωργικές απαλλαγές στη φορολογία κληρονομιών, 
δωρεών, γονικών παροχών για όλους τους αγρότες από το διπλάσιο 
αφορολόγητο ποσό της κλίμακας και μέχρι 40 εκατ. δρχ. από 30 εκατ. 
δρχ.

3


