
Φοπολογική αμνηζηία ζε σιλιάδερ επισειπήζειρ 

 Δπλντθά θίλεηξα πνπ ηζνδπλακνύλ κε θνξνινγηθή ακλεζηία πα-

ξέρεη ζε ρηιηάδεο επαγγεικαηίεο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ε θπβέξ-

λεζε ζε κηα πξνζπάζεηα λα εηζπξάμεη πεξίπνπ 2,5 δηζ. επξώ θαη λα θα-

ιύςεη ηε καύξε ηξύπα ησλ εζόδσλ.      

 Με ηελ απηόκαηε πεξαίσζε πνπ πξνεηνηκάδεη ην ππνπξγείν Οηθν-

λνκηθώλ ζα δνζεί ε επθαηξία λα θιείζνπλ όιεο νη εθθξεκόηεηεο ηνπ πα-

ξειζόληνο, πεξίπνπ 1.000.000 αλέιεγθηεο ρξήζεηο θαη ρηιηάδεο άιιεο 

θνξνινγηθέο ππνζέζεηο πνπ ιηκλάδνπλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. Tν ε-

ιάρηζην θόζηνο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί από 400 επξώ σο 600 επξώ 

αλά ρξήζε, ελώ γηα πςεινύο εηήζηνπο ηδίξνπο κπνξεί λα θζάζεη ηα 

1.000 επξώ αλά ρξήζε ή θαη πςειόηεξα. 
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Αύξηζη ηος σαμηλού ΦΠΑ ζηο 13%           

 Σηξνθή πξνο ηε ιύζε ηεο αύμεζεο ηνπ ΦΠΑ από ην 11% ζην 

13%, έλαληη ηεο εμίζσζεο θόξνπ ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο, 

θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηεί ην νηθνλνκηθό επηηειείν ηεο θπβέξλεζεο θα-

ζώο επηζπκεί λα εηζπξάμεη ην 1 δηζ. επξώ (πνζό πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

κλεκόλην).          

 Παξάγνληεο ηνπ Yπνπξγείνπ Oηθνλνκηθώλ εθηηκνύλ όηη κε ηελ αύ-

μεζε ηνπ ΦΠΑ θαηά 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κπνξνύλ λα δηαζθαιηζηνύλ 

ηα αλαγθαία έζνδα, αλ θαη αθόκα παξακέλεη αλνηρηό ην ελδερόκελν λα 

ππάξμνπλ εμαηξέζεηο ζηα πξντόληα πνπ ηειηθά ζα επηβαξπλζνύλ κε ηνλ 

λέν ζπληειεζηή.  



Σελίδα 2 

 Γηα απώιεηα 175.000 ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ ηξηεηία 2009 - 2011 

πξνεηδνπνηεί ζηε θεηηλή έθζεζε ηνπ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη απαζ-

ρόιεζε ην Ιλζηηηνύην Δξγαζίαο ηεο ΓΣΔΔ (ΙΝΔ-ΓΣΔΔ). Τν πνζνζηό ηεο 

πξαγκαηηθήο αλεξγίαο πξνζζέηεη, ζα ππεξβεί ην 20% (ήηνη 1 εθαηνκκύξην 

άλζξσπνη ζα βξεζνύλ ρσξίο δνπιεηά), θζάλνληαο ζηα πςειόηεξα επίπεδα 

ηεο πεληεθνληαεηίαο. Δθηηκά δε όηη κε ηελ αθνινπζνύκελε πνιηηηθή νύηε ην 

2015 δελ ζα επηζηξέςεη ε Διιάδα ζηα πνζνζηά αλεξγίαο πξν θξίζεο. 

Σηο αςηόθωπο θα οδηγούνηαι όζοι δεν εκδίδοςν αποδείξειρ 

 Σην θνξνινγηθό λνκνζρέδην πνπ ζα παξνπζηάζεη ε θπβέξλεζε ζηηο 

αξρέο Οθησβξίνπ ζα πξνβιέπνληαη πην απζηεξέο πνηλέο γηα όινπο όζνη 

παξαθξαηνύλ ΦΠΑ ή δελ απνδίδνπλ Φόξν Μηζζσηώλ Υπεξεζηώλ, θαζώο ε 

ηξόηθα ζεσξεί όηη ε αληηκεηώπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ κλεκνλίνπ. Σε απηό ην πιαίζην, όζνη 

«ζπιιακβάλνληαη» από ην ΣΓΟΔ λα κελ εθδίδνπλ απνδείμεηο, ζα 

νδεγνύληαη ζην απηόθσξν.  

Απώλεια 175.000 θέζεων επγαζίαρ ζηην πποζεσή ηπιεηία πποβλέπει 

ηο ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 

Το 1,3 διζ. εςπώ έθηαζαν θέηορ ηα «θέζια» ζηην αγοπά 

 Σε 1,3 δηζ. επξώ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην νθηάκελν ηνπ 2010 ε αμία 

ησλ αθάιππησλ επηηαγώλ θαη ησλ απιήξσησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ, 

ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τεηξεζία. Σπγθεθξηκέλα, ε αμία ησλ 

αθάιππησλ επηηαγώλ έθηαζε ηα 1,15 δηζ. κέρξη ηνλ Αύγνπζην (191,3 εθαη. 

επξώ κόλν ην κήλα) θαη ησλ απιήξσησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηα 147,8 εθαη. 

επξώ ζηνπο νθηώ κήλεο (21,5 εθαη. ηνλ Αύγνπζην).     

 Η αμία ησλ αθάιππησλ επηηαγώλ παξνπζηάδεη αύμεζε 15% ηνλ 

Αύγνπζην ζε ζύγθξηζε κε ηνλ πξνεγνύκελν κήλα αιιά κείσζε 8,8% ζε 

ζρέζε κε ην 2009. Τν θαηλνκεληθά ζεηηθό απηό ζηνηρείν παξάγνληεο ηεο 

αγνξάο ην απνδίδνπλ ζηελ αύμεζε ησλ ινπθέησλ, ηελ ελίζρπζε ηεο 

αβεβαηόηεηαο, ηε κείσζε ηνπ ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο επηπηώζεηο 

ηεο ύθεζεο. 



Σελίδα 3 

Βεληιώζειρ ζηον αναπηςξιακό νόμο αςξάνοςν                                            

ηα κίνηηπα επενδύζεων 

Βειηηώζεηο ζηνλ λέν αλαπηπμηαθό λόκν δξνκνινγεί ε πνιηηηθή 

εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο. 

Αλ θαη ε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηνπ λνκνζρεδίνπ «Φνξήγεζε εληζρύζεσλ 

ζε ηδησηηθέο επελδύζεηο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο θαη ηελ πεξηθεξεηαθή ζύγθιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» έρεη 

νινθιεξσζεί ήδε από ηηο 23 Απγνύζηνπ ην ζρέδην λόκνπ γηα ηνλ 

αλαπηπμηαθό λόκν δελ έρεη θαηαηεζεί πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή.   

 Απηό δηόηη ν ππνπξγόο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θ. Μ. Φξπζνρνΐδεο 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο βαζηθέο παξαηεξήζεηο πνπ θαηέζεζαλ νη 

επαγγεικαηηθνί θνξείο θαηά ηελ δηαβνύιεπζε δξνκνινγεί αιιαγέο ζηελ 

θηινζνθία ηνπ επελδπηηθνύ λνκνύ εζηηάδνληαο ζηα εμήο :  

- Αλλαγή ζηα κίνηηρα. Σηότος είναι ηο κίνηηρο ηων θοροαπαλλαγών να 

βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία κε ηα ππόινηπα θίλεηξα, ήηνη ηελ επηρνξήγεζε 

θεθαιαίνπ, ηελ επηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κηζζώζεσο, ηελ επηρνξήγεζε 

ρξενιπζίνπ καθξνπξόζεζκνπ δαλείνπ θαη ηελ επηδόηεζε ηνπ κηζζνινγηθνύ 

ησλ δεκηνπξγνύκελσλ, ζέζεσλ απαζρνιήζεσο.  

- Ενίζτσζη ηων ηοπικών επενδύζεων. Σκοπός είναι ηα επενδσηικά ζτέδια 

λα είλαη εληαγκέλα ζηνλ επελδπηηθό ζρεδηαζκό θάζε πεξηνρήο, ώζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο.  

- Επένδσζη ζηις νέες ηετνολογίες. Σηότος είναι να δοθεί ειδικό βάρος ζηα 

επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη 

ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο.  

Καηά ηα άιια νη ππόινηπεο δηαηάμεηο ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνύ λόκνπ κέλνπλ 

ακεηάβιεηεο, όπσο θαη ε πξόβιεςε ηεο πξνεγνύκελεο εγεζίαο ηνπ 

ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο όηη ε εηήζηα εθηακίεπζε γηα ην 2011 ζα αλέιζεη ζην 

πνζό ησλ 1,3 - 1,7 δηζ. επξώ.       

 Αλαιπηηθόηεξα: 

- Δσναηόηηηα σποβολής προηάζεων θα έτοσν όλοι ζτεδόν οι κλάδοι, 

θαζώο θαη εθείλνη πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθά θαζεζηώηα. Δμαηξνύληαη θιάδνη 

κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαγνξεύνληαη από ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, θαη 

άιινη πνπ αθνξνύλ ζηελ παξνρή δεκόζησλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ.   



Σελίδα 4 

Μείωζη ηος κόζηοςρ επγαζίαρ ζηην Ελλάδα ηο β΄ ηπίμηνο ένανηι 

αύξηζηρ ζε ΕΕ 

  Φακειόηεξα θαηά 1,2% δηακνξθώζεθε ζηελ Διιάδα ην ύςνο ησλ 

κηζζώλ θαη ησλ εξγαζηαθώλ απνδνρώλ ην β' ηξίκελν ηνπ έηνπο ζε πιήξε 

αληίζεζε κε ηελ ππόινηπε Δπξσδώλε θαη νιόθιεξε ηελ ΔΔ, ζύκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ηελ Τξίηε ε Eurostat. Τν ππόινηπν θόζηνο 

εξγαζίαο, πνπ εθηηκάηαη εμαηξώληαο κηζζνύο θαη απνδνρέο θαη 

ππνινγίδνληαο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηε θνξνινγία, κεηώζεθε ζηελ 

Διιάδα θαηά 3,9% ην δεύηεξν ηξίκελν. To ζπλνιηθό θόζηνο κεηώζεθε θαηά 

1,8% γηα ηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Σηελ Δπξσδώλε, ην ζπλνιηθό 

θόζηνο εξγαζίαο απμήζεθε θαηά κέζν όξν 1,6% ηελ ίδηα πεξίνδν (EE θαη 

Δπξσδώλε) ελώ νη κηζζνί θαη νη απνδνρέο απμήζεθαλ θαηά 1,5%. Γηα ηελ 

Δπξσδώλε, ην ππόινηπν θόζηνο εξγαζίαο απμήζεθε θαηά 2%. 

- Η διαδικαζία προζκλήζεων θα διενεργείηαι δύο θορές εηηζίως, ενηός δύο 

εμακεληαίσλ πεξηόδσλ κε ηηο αηηήζεηο ππαγσγήο λα ππνβάιινληαη ηνλ 

Ιαλνπάξην θαη ηνλ Ινύιην θάζε έηνπο.    

- Η καηαβολή ηων ενιζτύζεων θα γίνεηαι ζε ηέζζερις θάζεις με αποηέλεζμα 

λα παξαθνινπζείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο εληζρπόκελεο επηρείξεζεο θόκε θαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ην λέν λόκν ελεξγεηηθό θαη όρη 

παζεηηθό, όπσο ήηαλ ν πξνεγνύκελνο.  

- Για όλα ηα επενδσηικά ζτέδια θα ηηρούνηαι ηα όρια ηοσ εγκεκριμένοσ από 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Φάξηε Πεξηθεξεηαθώλ Δληζρύζεσλ 2007-2013, 

αλάινγα κε ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ θάζε λνκνύ.  

http://news.in.gr/files/1/2010/euro.pdf

