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Ππορ αναβολή για ηο 2012 η εθαπμογή ηος νόμος                               

για ηην ςπεπαξία ζηιρ μεηοσέρ 

 ηελ αλαζηνιή γηα έλαλ αθόκε ρξόλν ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο ζηηο 

κεηνρέο θαηαιήγεη ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ην νπνίν πξνεηνηκάδεη 

θνξνινγηθό λνκνζρέδην πνπ ζα ζπλνδεύζεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

2011 ζηε Βνπιή.         

 Σν ππνπξγείν εμεηάδεη ηελ αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή θόξνπ επί ηωλ 

ζπλαιιαγώλ (πνπ επηβάιιεηαη ζηηο πωιήζεηο κεηνρώλ) από 0,15% ζε 

0,20% κε 0,25%. ε κηα ηέηνηα πεξίπηωζε, εθηηκάηαη όηη ηα έζνδα από 

45 εθαη. επξώ ζε εηήζηα βάζε κπνξεί λα θζάζνπλ ηα 60 εθαη. επξώ ην 

2011.           

 Η επηβνιή θόξνπ ππεξαμίαο αλαβάιιεηαη γηα ηξίηε θνξά από ην 

2009 θαη, όπωο ζα πξνβιέπεηαη ζην λνκνζρέδην, ζα εθαξκνζηεί ζηηο 

αξρέο ηνπ 2012. Παξάιιεια ην ππνπξγείν εμεηάδεη ηξόπνπο θαη ξπζκίζε-

ηο ώζηε ηα δηαλεκόκελα θέξδε- δειαδή ηα κεξίζκαηα- λα κελ αζξνίδνλ-

ηαη ζηα άιια εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, γηαηί ζε απηή ηελ πεξίπ-

ηωζε επηβαξύλνληαη κε θόξν ωο θαη 45% πνπ είλαη ν αλώηεξνο ζπληε-

ιεζηήο ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο.  

 

 Με ηξνπνινγία πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή παξαηείλεηαη ε πξν-

ζεζκία επαλαπαηξηζκνύ θεθαιαίωλ ηωλ ειιήλωλ ηνπ εμωηεξηθνύ, δίρωο 

ην πόζελ έζρεο, έωο 31/12/2010.       

 Τπελζπκίδεηαη όηη όζνη θέξνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο, ζα θνξνινγε-

ζνύλ κε 5%, εθηόο θαη εάλ ηα ηνπνζεηήζνπλ ζε ηίηινπο Διιεληθνύ Γεκν-

ζίνπ ή αθίλεηα, νπόηε ε θνξνινγία πεξηνξίδεηαη ζην ήκηζπ. Δάλ δειωζν-

ύλ ηα θεθάιαηα θαη δελ επαλαπαηξηζηνύλ, απηά ζα θνξνινγεζνύλ κε 

8%. 



Σελίδα 2 

 ε πηώρεπζε νδεγήζεθαλ 200 επηρεηξήζεηο ην πξώην εμάκελν ηνπ 2010 

ζύκθωλα κε πξόζθαηε κειέηε ηεο Icap. Όπωο αλαθέξεη ε Οηθνλνκηθή Καζεκεξη-

λή, ζην ίδην δηάζηεκα, ρίιηεο επηρεηξήζεηο ππέβαιαλ αίηεκα γηα ηελ ππαγωγή ηνπο 

ζην άξζξν 99 ηνπ πηωρεπηηθνύ θώδηθα, ελώ ζην 8,7% έρνπλ εθηηλαρζεί νη επηζθά-

ιεηεο ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ δαλείωλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ. 

«Δεύηεπη εςκαιπία» για ηη πύθμιζη ληξιππόθεζμων                                             

θοπολογικών οθειλών 

  Δλεξγή παξακέλεη ε ξύζκηζε γηα ηηο ιεμηπξόζεζκεο θνξνινγηθέο νθεηιέο, 

παξά ην γεγνλόο όηη ε ζρεηηθή πξνζεζκία εμέπλεπζε ζηηο 29 Οθηωβξίνπ. Δηδηθή 

δηάηαμε πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνλ ηειεπηαίν θνξνινγηθό λόκν νξίδεη όηη ν νθεηιέηεο 

πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ εληάρζεθε ζηε ξύζκηζε µέρξη ηηο 29 Οθηωβξίνπ 

2010 µπνξεί λα εληαρζεί κεηαγελέζηεξα, εθόζνλ θαηαβάιιεη ηηο δόζεηο ηωλ ν-

πνίωλ ζα έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο µαδί µε ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξό-

ζεζκεο θαηαβνιήο θαη λα ηύρεη ηωλ επεξγεηεκάηωλ ηεο ξύζκηζεο.    

 Ωζηόζν, όζνη νθεηιέηεο δελ εληαρζνύλ ζα βξεζνύλ αληηκέηωπνη κε θαηαζ-

ρέζεηο αθηλήηωλ. Η άηππε παξάηαζε γηα ηηο ιεμηπξόζεζκεο θνξνινγηθέο νθεηιέο 

δελ είλαη ηπραία. Η είζπξαμε ζεκαληηθνύ κέξνπο από ηα, πιένλ ηωλ 30 δηζ. επξώ, 

ιεμηπξόζεζκα ρξέε απνηειεί θύξην ζηόρν ηνπ νηθνλνκηθνύ επηηειείνπ ηεο θπβέξ-

λεζεο, δεδνκέλνπ όηη γηα θέηνο αλακέλεη έζνδα 1,2 δηζ. επξώ. 

Επισειπήζειρ ζε πηώσεςζη 

ΤΠΟΥΡΔΟΙ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΠΑΥΘΔΙ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ 

ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΥΑΟΤΝ ΣΑ ΔΤΔΡΓΔΣΗΜΑΣΑ απηήο, κε ηε κε θαηαβνιή 2 ζπλε-

ρώλ κεληαίωλ δόζεωλ (εάλ έρεη επηιέμεη ην πξόγξ. ξύζκηζεο 4-12 κεληαίεο δόζεηο) 

ή 3 ζπλερώλ κεληαίωλ δόζεωλ (εάλ έρεη επηιέμεη ην πξόγξακκα ξύζκηζεο από 13 

κεληαίεο δόζεηο θαη πάλω). 

 Ρύθμιζη ληξιππόθεζμων οθειλών 



Σελίδα 3 

Άπσιζε η πληπωμή ηηρ πποκαηαβολήρ για ηην πεπαίωζη                        

εκκπεμών θοπολογικών ςποθέζεων 

Άξρηζε ε πιεξωκή ζηηο ηξάπεδεο ηεο πξνθαηαβνιήο γηα ηελ πεξαίωζε 

εθθξεκώλ θνξνινγηθώλ ππνζέζεωλ ηεο πεξηόδνπ 2000-2009, πνπ αθνξά 1,3 

εθαηνκκύξην ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη επηηεδεπκαηίεο.    

 Όκωο ηα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη ρηιηάδεο θνξνινγνύ-

κελνη (αθόκα θαη πνιίηεο πνπ… απεβίωζαλ) θξύβνπλ πνιιά ιάζε, θπξίωο ζηνλ 

ηδίξν βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ην πνζό ηεο πεξαίωζεο.                                                                           

 Μέρξη ζήκεξα έρνπλ απνζηαιεί 440.000 εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα θαη νη 

παξαιήπηεο ηνπο ζα θιεζνύλ πξώηνη λα πεξάζνπλ από ηελ ηξάπεδα γηα ηελ ε-

μόθιεζε ηεο πξνθαηαβνιήο 20% επί ηνπ ζπλνιηθά νθεηιόκελνπ θόξνπ. 

Μεγάλο απόθεμα ηων καηοικιών παπαμένει αδιάθεηο ζηην Ελλάδα 

 Υξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξωλ εηώλ ζα απαηηεζεί, ππό ηηο ηξέρνπζεο ζπλ-

ζήθεο, γηα λα απνξξνθεζεί ην απόζεκα ηωλ θαηνηθηώλ πνπ παξακέλεη αδηάζεην 

ζηελ Διιάδα θαη πνπ ζε αμία εθηηκάηαη ζε 36 δηζ. επξώ, πνπ ηζνδπλακεί κε ην 

15% ηνπ ΑΔΠ!         

 Έθζεζε πνπ έρεη ππνβιεζεί πξνο ην Yπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη άιινπο 

ζεζκηθνύο θνξείο επηζεκαίλεη όηη παξά ηε ζπλερή κείωζε ηωλ ηηκώλ, πνπ ε Σξά-

πεδα ηεο Διιάδνο ππνινγίδεη ζε 3,75% γηα ην πξώην εμάκελν ηνπ 2010, νη πω-

ιήζεηο πάζεο θύζεωο αθηλήηωλ ζε νιόθιεξε ηε ρώξα δελ ζα ππεξβνύλ γηα ηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε ηηο 40.000, όηαλ ην ππάξρνλ απόζεκα ππεξβαίλεη ηηο 160.000 

κνλάδεο. 

Πηώζη ηων λιανικών πωλήζεων 

 Κάζεηε βνπηηά είραλ νη ιηαληθέο πωιήζεηο ηνλ Απγ. 2010/Απγ. 2009 (-6,3% 

ε αμία ηνπο -11,8% ν όγθνο). Η εμέιημε είλαη αθόκε ρεηξόηεξε, αλ ζθεθζεί θαλείο 

όηη εθέηνο εθδίδνληαη απνδείμεηο ιηαληθήο πεξηζζόηεξεο από όηη πέξπζη (Διιελ. 

ηαηηζηηθή Αξρή). 


