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Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στην υπερφορολόγηση των Ελλήνων, παρά το γεγονός 

ότι πολλοί φορολογούμενοι έχουν εξαντλήσει τις αντοχές τους και η οικονομία 

«στεγνώνει». Αυτό σημειώνει σε χθεσινή ανάλυσή της η γερμανική εφημερίδα 

Handelsblatt, επικαλούμενη μάλιστα τα στοιχεία του Κέντρου Φιλελεύθερων 

Μελετών «Μάρκος Δραγούμης» (ΚΕΦιΜ), με βάση έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε 

τον Ιούλιο, αλλά και του think tank διαΝΕΟσις. 

Υπό τον τίτλο «Ο Τσίπρας στρίβει επικίνδυνα τη στρόφιγγα των φόρων», η 

εφημερίδα σημειώνει πως ο νυν πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έχει αυξήσει ή 

υιοθετήσει πάνω από 20 υπάρχοντες και νέους φόρους. Έτσι, όπως αναφέρει, 

χρειάστηκε να φτάσει η 23η Ιουλίου έτσι ώστε ο μέσος Έλληνας να βγάλει τόσα όσα 

χρειάζονται από την εργασία του για να πληρώσει τους φόρους και τις ασφαλιστικές 

εισφορές που του αντιστοιχούν για το 2017, όταν η αντίστοιχη ημερομηνία στην 

Κύπρο ήταν 29 Μαρτίου, στη Μάλτα 18 Απριλίου και στην Ιρλανδία 30 Απριλίου. 
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Όσον αφορά στους νέους φόρους που επιβλήθηκαν ή τους υπάρχοντες που 

αυξήθηκαν, η Handelsblatt αναφέρεται ενδεικτικά στους εξής: Την αύξηση του ΦΠΑ 

και του ανώτατου φορολογικού συντελεστή για τα εισοδήματα από 23% σε 24% και 

από 42% σε 45% αντιστοίχως, την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών 

των επιχειρήσεων από το 26% στο 29%, καθώς και των μερισμάτων στο 15% αντί για 

10%, τον φόρο αλληλεγγύης που φτάνει πλέον μέχρι και το 10%. Επίσης, αναφέρεται 

στη φορολόγηση του καπνού και των καυσίμων -με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει, 

περίπου 120.000 πολίτες να έχουν καταθέσει τις πινακίδες των οχημάτων τους και 

ολοένα περισσότεροι καπνιστές να καταφεύγουν συστηματικά στα παράνομα 

προϊόντα. 

Η εφημερίδα παραπέμπει, επίσης, στις αυξήσεις στη φορολογία που αναμένονται από 

την 1η Ιανουαρίου 2018: Το 2% στην τιμή αγοράς κινητών τηλεφώνων, φορητών 

υπολογιστών και tablets, όπως και τον «φόρο διανυκτέρευσης» για τους τουρίστες 

που μπορεί να φτάνει και τα 4 ευρώ ημερησίως. 

Επικαλείται δε την κριτική της εκπροσώπου του ΔΝΤ στην τρόικα, Delia Velculescu, 

σύμφωνα με την οποία η πρακτική της διαρκούς αύξησης των φόρων είναι 

αντιπαραγωγική και οδηγεί στην αύξηση της φοροδιαφυγής. Υπολογίζεται, μάλιστα, 

ότι ετησίως το ποσό που χάνεται για τα δημόσια ταμεία φτάνει τα 16 δισ. ευρώ, όταν 

οι συνολικές εισροές από φόρους το 2016 ανήλθε σε 54 δισ. ευρώ. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Handelsblatt κάνει αναφορά στον χαρακτηρισμό 

«τσουνάμι φόρων» που έχει χρησιμοποιήσει ο αρχηγός της ΝΔ, Κυριάκος 

Μητσοτάκης, αλλά και στους υπολογισμούς της Μιράντα Ξαφά, ότι οι 

αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένοι 

να καταβάλλουν μέχρι και το 82% των εισοδημάτων τους σε φόρους. Επίσης, γίνεται 

ειδική μνεία της μείωσης του αφορολόγητου από το 2019, κάτι που θα σημάνει 

σημαντικές αυξήσεις για τα χαμηλά εισοδήματα -για παράδειγμα, ο φόρος που θα 

αντιστοιχεί σε ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ θα αυξηθεί από τα 300 στα 950 ευρώ. 

 


