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Σκοπός της μεταρρύθμισης αυτής, είναι η διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρονικών
μέσων πληρωμής κατά τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό τη μείωση της
φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης προς όφελος όλων των
φορολογούμενων.
Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης εξασφαλίζει ισονομία και παρέχει ίσο
περιβάλλον ανταγωνισμού σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
Η μείωση της φοροδιαφυγής εξασφαλίζει κοινωνική συνοχή, παρέχει
δημοσιονομικό χώρο καθώς και δυνατότητα κοινωνικών παρεμβάσεων σε
περιόδους κρίσης ή εκτάκτων γεγονότων. Επίσης, βελτιώνει την παροχή υπηρεσιών
των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές και μειώνει το κόστος των συναλλαγών.

⟶ Το

μέτρο:
↘ 30% επί του πραγματικού (κι όχι του τεκμαρτού) ετήσιου εισοδήματος των φυσικών
προσώπων πρέπει να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

⟶ Σε

ποιο εισόδημα υπολογίζεται:

Το ποσοστό 30% υπολογίζεται επί του πραγματικού εισοδήματος.
Στο πραγματικό εισόδημα δεν υπολογίζονται:

↘ Η εισφορά αλληλεγγύης
↘ Οι διατροφές σε διαζευγμένους συζύγους, εξαρτώμενα τέκνα ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης
↘ Η εφάπαξ αποζημίωση δικαιούχου από συνδεδεμένο φορέα λόγω διακοπής σχέσης εργασίας
↘ Η εφάπαξ αποζημίωση δικαιούχου από συνδεδεμένο φορέα λόγω διακοπής σύμβασης
↘ Τα ασφαλίσματα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων
↘ Τα επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων
↘ Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης
↘ Η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης λόγω διάλυσης
αλιευτικού σκάφους
↘ Οι έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις COVID-19
↘Το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή
από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο
συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την
εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για
τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

⟶ Τα

όρια:
↘ Υποχρέωση για ηλεκτρονικές συναλλαγές υπάρχει μέχρι τις €20.000,00 δαπάνες συνολικά
↘ Για φορολογούμενους με δεσμευμένους λογαριασμούς, το όριο δαπανών μέσω
ηλεκτρονικών συναλλαγών περιορίζεται στα €5.000,00

⟶ Ποιους αφορά:
↘ Φυσικά ενήλικα πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.

⟶ Ποιοι εξαιρούνται:
↘ Φορολογούμενοι άνω των 70 ετών
↘ Όσοι διαμένουν σε οίκους ευγηρίας
↘ Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
↘ Όσοι νοσηλεύονται πέραν των 6 μηνών
↘ Όσοι νοσηλεύονται σε ψυχιατρεία
↘ Ανάπηροι άνω του 80%
↘ Ανήλικοι που υποβάλλουν φορολογική δήλωση
↘ Δικαστικώς συμπαραστατούμενοι
↘ Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα
↘ Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που ζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό
↘ Όσοι κατοικούν σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους
↘ Όσοι κατοικούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων
↘ Δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό
↘ Όσοι υπηρετούν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους
↘ Οι φυλακισμένοι
⟶ Τα

μέσα:

Όλα τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως ενδεικτικά (κι όχι περιοριστικά):

↘ Κάρτες αναλήψεων
↘ Πιστωτικές κάρτες
↘ Προπληρωμένες κάρτες
↘ Ηλεκτρονικά πορτοφόλια
↘ Τραπεζικοί λογαριασμοί
⟶ Αγαθά και υπηρεσίες -μεταξύ άλλων↘ Είδη διατροφής
↘ Αλκοολούχα ποτά
↘ Μη αλκοολούχα ποτά
↘ Καπνικά είδη
↘ Είδη ένδυσης και υπόδησης
↘ Έξοδα στέγασης, εξαιρουμένων των ενοικίων
↘ Είδη νοικοκυριού
↘ Υπηρεσίες
↘ Δαπάνες υγείας
↘ Μεταφορές
↘ Αγορές ποδηλάτων
↘ Επικοινωνίες
↘ Αναψυχή
↘ Εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία
↘ Πολιτιστικές δραστηριότητες
↘ Εκπαίδευση

που λαμβάνονται υπόψιν:

Ο αναλυτικός κατάλογος προκύπτει από τον δείκτη τιμών καταναλωτή¹ της ΕΛΣΤΑΤ: ομάδες 1, 2, 3,
4 (εξαιρουμένων των ενοικίων), 5, 6, 7 (εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της
αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων), 8, 9 (εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και
αεροσκαφών), 10, 11, 12.
Επίπτωση:
Η θετική διαφορά απαιτούμενου και δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα φορολογείται
με συντελεστή 22%.
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https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_0qObWqzRnXSG&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_c
acheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportle
t_INSTANCE_0qObWqzRnXSG_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_0qObWq
zRnXSG_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_0qObWqzRnXSG_documentID=114864&
_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_0qObWqzRnXSG_locale=el

