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Πρόσθετες περικοπές με... νέα περαίωση για το 2010

Με πρόσθετες περικοπές δαπανών και ενδεχόμενη νέα περαίωση για τη χρήση 2010,
σχεδιάζεται να καλυφθεί το κενό των 612 εκατ. ευρώ, που αφήνει στο φετινό
προϋπολογισμό η υπαναχώρηση στο θέμα των αποδείξεων.

Ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, είχε χθες νέες διαπραγματεύσεις με την
τρόικα, προκειμένου να γίνουν οι τελευταίες διορθώσεις στο κείμενο του εφαρμοστικού
νόμου, ο οποίος με την κατάθεσή του σήμερα στη Βουλή ενεργοποιεί τις αυξήσεις της
φορολογίας σε υγραέριο, και τσιγάρα, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσει η επιβολή
του φόρου στο φυσικό αέριο.

Τα μέτρα του εφαρμοστικού νόμου, που αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι την Πέμπτη,
προκαλούν πολλές και έντονες αντιδράσεις, για τη φοροεισπρακτική λογική, από την οποία
διέπεται. Αξίζει να σημειωθεί, από τα μέτρα δεν ξεφεύγουν ούτε νοικοκυριά με εισοδήματα
κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας, που προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή σε 14.484 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικους και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας
κάτω των 14 ετών. Στη συγκεκριμένη οικογένεια, θα επιβληθεί έκτακτη εισφορά, για τα
εισοδήματα του 2010.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με πληροφορίες, στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί σήμερα στη
Βουλή θα υπάρχουν αλλαγές στις διατάξεις και στα μέτρα, ώστε να καλυφθεί η απώλεια
από την υπαναχώρηση των αποδείξεων, με τις πληροφορίες αναφέρουν ότι η κάλυψη θα
γίνει από την πλευρά των δαπανών, με πρόσθετες περικοπές 300 εκατ. ευρώ, και
ενδεχομένως νέα περαίωση για τη χρήση 2010.

Πάντως δεν υφίστανται όμως περιθώρια άλλων αλλαγών, στη διάρκεια της σύντομης
συζήτησής του στη Βουλή, καθώς ο υπουργός Οικονομικών θα πρέπει να συνεννοείται και με
την τρόικα, η οποία εμφανίζεται πιεστική ως προς την τήρηση των συμφωνηθέντων.
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Πέραν των φορολογικών μέτρων, προβλέπεται και η εξάμηνη παράταση της απαγόρευσης
των πλειστηριασμών, από την 1η Ιουλίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 για απαιτήσεις
που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 200.000 ευρώ.

Αποδείξεις

Σε ότ,ι αφορά τις αποδείξεις, το αρχικό κείμενο προέβλεπε τον ορισμό πλαφόν 300 ευρώ,
στην έκπτωση φόρου, για όσους προσκόμισαν αποδείξεις πέραν των απαραίτητων για το
κτίσιμο του προσωπικού αφορολόγητου. Η νέα διάταξη θα ίσχυει από φέτος και όσοι
έλαβαν μεγαλύτερη επιστροφή θα την επέστρεφαν με έκτακτη εισφορά. Αργά το βράδυ της
Παρασκευής, η διάταξη αποσύρθηκε και θα ισχύσει για τα φετινά εισοδήματα που θα
φορολογηθούν το 2012.

Το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώνει από φέτος ο φορολογούμενος θα
είναι το 25% του εισοδήματος, μέχρι 60.000 ευρώ, ενώ το μέγιστο όφελος, για τις επιπλέον
αποδείξεις που θα προσκομίζει θα είναι μέχρι 300 ευρώ.

Πότε ισχύουν τα μέτρα

Σε ό,τι αφορά την ισχύ των φορολογικών μέτρων, από το κείμενο του εφαρμοστικού
προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Η περικοπή των φοροαπαλλαγών ιατρικών εξόδων, τόκων στεγαστικών δανείων και
ασφαλιστικών εισφορών ισχύει για τα εισοδήματα του 2011 που θα δηλωθούν το 2012.
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- Η μείωση του αφορολόγητου ορίου (και βέβαια η νέα κλίμακα) ισχύει από 1-1-2011, που
σημαίνει ότι σύντομα μέχρι το Σεπτέμβριο αυξάνεται η παρακράτηση φόρου και μάλιστα
αναδρομικά από τον Ιανουάριο.

-Τα αυξημένα έως και 78% τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (ακίνητα αυτοκίνητα σκάφη κ.λπ.)
ισχύουν για τα εισοδήματα του 2011 που θα δηλωθούν το 2012.

- Από σήμερα 27 Ιουνίου ισχύουν οι αυξημένοι φόροι στα τσιγάρα και στα καύσιμα που
αφορούν συγκεκριμένα:

- Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL - Μαζούτ), που ο φόρος αυξάνεται από 19 σε 38
ευρώ, ο τόνος.

- Υγραέρια (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων αυτοκινήτων αυξάνεται ο
εφκ, από 125 σε 200 ευρώ, ο τόνος.

- Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και για άλλες
χρήσεις, ο φόρος αυξάνεται από 13 σε 60 ευρώ ο τόνος.

- Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική
χρήση σε κινητήρες (πλην αυτοκινήτων) αυξάνεται από 41 σε 120 ευρώ ο τόνος.
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- Η επιβολή φόρου ύψους 1,5 ευρώ, ανά γίγατζάουλ (Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη),
στο φυσικό αέριο, θα επιβληθεί από την 1η Σεπτεμβρίου και θα χρεώνεται στους
λογαριασμούς των χρηστών. Αφορά τόσο το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο
θέρμανσης, αλλά και εκείνο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις.

Πηγή: H Nαυτεμπορική, 27.6.2011
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