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Το καλύτερο πακέτο στήριξης της
οικονομίας είναι η μείωση των φόρων

Μιράντα Ξαφά

Οι μειώσεις φόρων και εισφορών που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι ελαφρύνσεις για φορολογούμενους και
επιχειρήσεις ενισχύουν την ανάκαμψη της οικονομίας από την ύφεση που
επέφερε η πανδημία.
Ιδιαίτερα θετική είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου και του φόρου
εισοδήματος επιχειρήσεων στο 22% σε μόνιμη βάση. Ως κυβέρνηση, ο
ΣΥΡΙΖΑ είχε αυξήσει την προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους
επαγγελματίες από 55% στο απαγορευτικό 100% για τα εισοδήματ α του 2016
και μετά.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακοίνωσε χθες την επιστροφή στο 55% για
φυσικά πρόσωπα και 70% για νομικά πρόσωπα από φέτος. Ο φόρος στα
κέρδη των επιχειρήσεων επίσης μειώνεται στο 22% από 24% που ίσχυε πέρσι
και από 28% που η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο συντελεστής 22% που θα ισχύει πλέον στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος από
τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που ανέρχεται σε 23,5%, και κοντά στο
ελάχιστο όριο 21% που συζητείται σε παγκόσμιο πλαίσιο.
Επίσης, θετικό βήμα αποτελούν η επέκταση και στο 2022 δύο μέτρων που
ισχύουν για τα φετινά εισοδήματα: (α) η μείωση των ασφαλιστικών

εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες,
και (β) η αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα.
Το πρώτο είναι ένα μικρό βήμα για την μείωση της επιβάρυνσης της
μισθωτής εργασίας, όπως προτείνει η επιτροπή Πισσαρίδη, που όμως
παραμένει υπέρογκη, ανερχόμενη σχεδόν στο 40% του μισθού.
Το δεύτερο είναι μία αναγνώριση ότι ο ιδιωτικός τομέας (ως συνήθως) είναι
ο μόνος που υπέστη απώλεια εισοδήματος στην κρίση της πανδημίας,
αντίθετα με το Δημόσιο και τους συνταξιούχους.
Το ερώτημα που απομένει είναι τα περιθώρια για συνέχιση αυτής της
φιλελεύθερης φορολογικής πολιτικής. Πέρα από την αβεβαιότητα που
δημιουργεί η πανδημία, είναι ξεκάθαρο ότι οι εφεδρείες της κυβέρνησης
καίγονται ταχύτατα, γι’ αυτό και οι μειώσεις της φορολογίας είναι
λελογισμένες και κατώτερες των προεκλογικών εξαγγελιών.
Σε συνδυασμό με τις αυξημένες οικονομικές, κοινωνικές, και αμυντικές
δαπάνες, τα περιθώρια για περαιτέρω φορολογικές μειώσεις στενεύουν.
Ίσως, κάποτε θα πρέπει να ξαναμπούν στο τραπέζι οι μειώσεις στο
αφορολόγητο και στην «προσωπική διαφορά» στις συντάξεις που
θεσμοθετήθηκαν το 2017 στα πλαίσια του 3ου μνημονίου, αλλά
καταργήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων μόλις
«ξεμπλέξαμε» από τα μνημόνια.
Μπορεί να ξεμπλέξαμε με τα μνημόνια, δεν ξεμπλέξαμε όμως με τις επιλογές
που πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία.
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