
 
 

Νέος υορολογικός νόμος (Αύγοσστος 2011) 

 

Οη βαζηθνί άμνλεο ηνπ λένπ θνξνινγηθνύ λόκνπ πξέπεη λα είλαη νη εμήο: 

 

α. Η δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο κέζα από έλα επαγγεικαηηθό κεραληζκό 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειερσκέλν από θαιά ακεηβόκελνπο 

ηερλνθξάηεο, κε ζνβαξή επέλδπζε ζηελ πιεξνθνξηθή. Οη έιεγρνη θαη νη 

δηαζηαπξώζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζπλερή βάζε, ώζηε λα εδξαηώλεηαη ε πεπνίζεζε 

όηη νη πηζαλόηεηεο εληνπηζκνύ ησλ παξαβαηώλ είλαη κεγάιεο. Καηάξγεζε ησλ 

αθξαίσλ πξνζηίκσλ θαη ησλ πνηληθώλ θπξώζεσλ.  

 

β. Καηάξγεζε θνξναπαιιαγώλ, εμαηξέζεσλ, εθπηώζεσλ, θαη’ απνθνπή έθηαθησλ 

θνξνινγηώλ θάζε κνξθήο. Πέξαλ ηεο πνιππινθόηεηαο πνπ εηζάγνπλ, ζηξεβιώλνπλ 

ηνλ πγηή αληαγσληζκό θαη θαηαξγνύλ ζηελ πξάμε ην πεξί δίθαηεο θνξνινγίαο 

αίζζεκα. Επίζεο, έληαμε ζην θαζεζηώο ΦΠΑ θαη ζηελ ππνρξεσηηθή ηήξεζε βηβιίσλ 

θαη ζηνηρείσλ δξαζηεξηνηήησλ δηαθόξσλ θιάδσλ πνπ ζήκεξα εμαηξνύληαη (π.ρ. 

αγξνηηθή παξαγσγή θαη εκπόξην αγξνηηθώλ πξντόλησλ, θαηαζθεπαζηηθόο θιάδνο 

θιπ).   

 

γ. Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ θαη απινύζηεπζε ηεο ηαμηλόκεζεο ησλ λνκηθώλ κνξθώλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα θνξνινγηθνύο ιόγνπο (ππάξρνπλ πνιιέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε, αλαιόγσο ηνπ είδνπο ηεο λνκηθήο 

κνξθήο, νη νπνίεο νδεγνύλ ζε θνξναπνθπγή, αδηαθάλεηα, πνιππινθόηεηα θαη, 

ηειηθά, αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο). Οη αηνκηθέο/πξνζσπηθέο επηρεη-

ξήζεηο ζα πξέπεη λα θνξνινγνύληαη σο λνκηθά θαη όρη σο θπζηθά πξόζσπα. Σην 

παξαπάλσ πιαίζην επαλεμέηαζε ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

πξνηεηλόκελν ην 15% γηα ηα κε δηαλεκόκελα θέξδε θαη ην 35% γηα ηα δηαλεκόκελα. 

 

δ. Με ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγώλ, απηνκαηνπνίεζε ζηελ επηζηξνθή ΦΠΑ ή 

άιισλ θόξσλ πνπ έρνπλ πξνθαηαβιεζεί (ρσξίο ππνγξαθή Υπνπξγνύ). Σηελ 

πεξίπησζε ηνπ εμαγόκελνπ ηνπξηζηηθνύ παθέηνπ, ηεο κόλεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο πνπ ρξεώλεηαη κε ΦΠΑ, επηβνιή εληαίνπ ζπληειεζηή 6,5% ζε όιν ην 

παθέην. Επίζεο, επηβνιή ζπληειεζηή ΦΠΑ 6,5% ζηηο κεηαθνξέο, ζηελ αγξνηηθή 

παξαγσγή θαη ζηελ νηθνδνκή. Μείσζε ηνπ ΦΠΑ εζηίαζεο από 01.01.12 ζην 13%. 

Επηβνιή εληαίνπ ζπληειεζηή (νξηδόληηνπ) ΦΠΑ δελ ελδείθλπηαη, δεδνκέλνπ όηη ηα 

έζνδα από ηνλ πςειό ζπληειεζηή 23% απνηεινύλ πεξί ηα ¾ ηνπ ζπλόινπ, επνκέλσο 

ε αύμεζε ηνπ κεζαίνπ ζπληειεζηή ζα πξέπεη λα είλαη πνιύ πςειόηεξε από ηε κείσζε 

ηνπ πςεινύ ζπληειεζηή (δειαδή ν εληαίνο ζπληειεζηήο ζα πξέπεη λα θηλείηαη πεξί ην 

20%, πνζνζηό εμαηξεηηθά πςειό). 

 

ε. Γηα ηνλ θόξν κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαηάξγεζε ηεο επηβάξπλζεο ζηα 

αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 

ζη. Μείσζε ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ησλ πςειόηεξσλ ηεο Επξώπεο, 

ζηηο επηρεηξήζεηο εληάζεσο εξγαζίαο. Ο ηνπξηζκόο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 



εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζέζεηο εάλ ππάξμεη εθινγίθεπζε ησλ εηζθνξώλ κε παξάιιεια 

θίλεηξα αύμεζεο ηεο απαζρόιεζεο.  

 


