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ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ       
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ 

  
 

 Δευτέρα , 27  Ιουνίου 2011 
 
                                            ΙΝΕΜΥ  -  ΕΣΕΕ  
 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗΣΙΩΝ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ  ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 

 
 
Οι νέες διαφοροποιήσεις οφείλονται στην: 

 Επιβολή  έκτακτης εισφοράς ή εισφορά αλληλεγγύης, σε όλα τα εισοδήματα με 
κλιμακωτό συντελεστή από 1% έως 4%  από το πρώτο κιόλας ευρώ του 
φορολογουμένου και  θα ισχύσει καθόλη τη τετραετή διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματος  έχοντας μάλιστα αναδρομική ισχύ για τα εισοδήματα του 2010. Τα 
κλιμάκια και οι φορολογικοί τους συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής: 

Α) Το κλιμάκιο  12.001  – 20.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή 1%. 
Β) Το κλιμάκιο  20.001 –  50.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή 2%. 
Γ) Το κλιμάκιο  50.001 – 100.000  θα φορολογείται με συντελεστή 3%. 
Δ) Το κλιμάκιο  100.001 – και άνω  θα φορολογείται με συντελεστή 4%. 

 Στην εισφορά αλληλεγγύης   0,5%   υπέρ των ανέργων του ΟΑΕΔ  

 Στη μείωση του αφορολόγητου ορίου από 12.000 ευρώ σε 8.000 ευρώ και στην επιβολή 
φορολογικού συντελεστή σε αυτό το επιπλέον κλιμάκιο της τάξεως του 10%   ( 4.000 * 
0,1 = 400 ευρώ) 

  Μείωση κατά 50% του αφορολόγητου στα ακίνητα , που συνεπάγεται μείωση του 
αφορολόγητου ορίου για τον ΦΑΠ, ο οποίος διαμορφώνεται  από τις 400.000 ευρώ στις 
200.000 ευρώ και διαφοροποίηση των συντελεστών ανά κλιμάκιο , ως εξής: 

  
Κλιμάκια σε 
      ευρώ 

    Φορολ. 
Συντελεστής 

     Φόρος  
   κλιμακίου 

     Σύνολο  
     φόρου 

      200.000           0%         0           0 

      300.000          0,2%       600         600 

    + 100.000          0,3%       300         900 

    + 100.000          0,6%       600        1.500 

    +100.000          0,9%       900        2.400 

 Υπερβάλλον           1%   
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 Θεσπίζονται ειδικά «επαγγελματικά» κριτήρια ανάλογα με το ενοίκιο, τα τετραγωνικά, 
τον συντελεστή εμπορικότητας και τον αριθμό  των απασχολούμενων . Επίσης θα 
χρεώνονται με ειδικό τέλος οι τραπεζικές  συναλλαγές , ενώ αυξάνονται  ποσοστιαία οι 
αντικειμενικές δαπάνες  διαβίωσης, δηλαδή τα τεκμήρια, από 30% έως και 70% για τα 
εισοδήματα του 2011.  

 Εισφορά  10ευρώ/μήνα  για την ασφάλιση κατά ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών 
(ΟΑΕΕ). Η εισφορά αυτή θα κατευθύνεται σε ειδικό λογαριασμό ανεργίας που θα 
δημιουργηθεί από τον ΟΑΕΔ. 

 Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε 833.000 εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες και 
άλλους επιτηδευματίες ανεξαρτήτως εισοδήματος, το οποίο θα ανέρχεται τελικά σε 500 
ευρώ/έτος με κάποιες πληθυσμιακές εξαιρέσεις των 400 ευρώ ενώ παράλληλα θα 
επιβάλλεται και επιπλέον τέλος 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. 

 Κατάργηση της έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα των 
επαγγελματιών 

 Μείωση της έκπτωσης των φοροαπαλλαγών για νοσήλια, ενοίκια, ασφάλιστρα ζωής, 
δικηγορικές αμοιβές και τόκους δανείων, για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ, από 
20% σε 10%. 
 

Παράδειγμα 1: 
 
Νομική μορφή επιχείρησης: Ατομική 
• Μέσος ετήσιος τζίρος: 75.000 ευρώ 
• Αριθμός απασχολουμένων: 0 
• Καθαρά προ φόρου κέρδη: 14.000 ευρώ 
• Ιδιόκτητο, τμ. 35, αντικειμενικής αξίας  202.000 ευρώ 
• Ιδιωτική κατοικία αντικειμενικής  αξίας  203.000 ευρώ 
• Περιοχή: Αθήνα 
• Ιδιοκτήτης με 17 χρόνια προϋπηρεσία, ασφαλισμένος στο OAEΕ 

 
 
Καταγραφή ποσοτικών μεταβλητών –  εισπραχθέν κρατικό  έσοδο ανά έτος 

 
Μεταβλητές Ετήσιο κρατικό  έσοδο 

ΦΕΝΠ* - 
ΦΠΑ 7.000 
ΦΕΦΠ 360 

Επιπλέον  ΦΕΦΠ 400  +  800 

Εισφορά Αλληλεγγύης υπέρ ΟΑΕΔ 140 

Έκτακτη Εισφορά 140 
Επιπλέον εισφορές σε ΟΑΕΕ 120 
Επιβολή φόρου επιτηδεύματος 300 
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ΦΑΠ     1ου Ακινήτου 200 
ΦΑΠ     2ου Ακινήτου 200 
Δημοτικά τέλη/Δημοτικοί φόροι/ΤΑΠ/ΕΡΤ 396 

 
ΔΕΗ 1.500 
Ασφαλιστικές εισφορές προς OAEE   4.000 
Ειδικό τέλος τραπεζικών συναλλαγών 100 
Έσοδα από τη φορολόγηση των ιδιοκτητών – ενοικιαστών των 
ακινήτων  +   τέλος χαρτοσήμου  επαγγελματικής στέγης - 

Σύνολο 15.856,00 
 
* Το καθεστώς φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων εξομοιώνεται με αυτό της 
φορολόγησης φυσικών προσώπων με τη μόνη διαφορά, ότι σαν εισοδήματα του υπόχρεου 
νοούνται τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης του.  
 
Σχολιασμός:  

 Εισφορά Αλληλεγγύης υπέρ ανέργων ΟΑΕΔ:  14.000 * 1,0% =  140 ευρώ 
 ΦΕΦΠ:   8.000-12.000   =   400  ευρώ 

                     12.001-14.000 =   360  ευρώ   
                 Επιπλέον ΦΕΦΠ: =   800  ευρώ 
                Σύνολο  ΦΕΦΠ:    =   1.560 ευρώ 
 Έκτακτη εισφορά  :  14.000 * 1% =  140 ευρώ 
 ΦΑΠ  1ου ακινήτου : 200 , επειδή δεν ξεπερνάει το αφορολόγητο όριο 
 ΦΑΠ  2ου ακινήτου:  200 ευρώ 
 Φόρος Επιτηδεύματος: 300 ευρώ 
 Επιπλέον Εισφορές σε ΟΑΕΕ: 120 ευρώ 
 Ειδικό τέλος τραπεζικών συναλλαγών:100 ευρώ 

Συμπέρασμα: Η φορολογική επιβάρυνση του υπόχρεου αυξήθηκε από 13.256 ευρώ σε 15.856 ( 
2.600 ευρώ επιπλέον) δηλαδή κατά 19,6%, λόγω των επιπρόσθετων μέτρων του Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματος. 
 
 
Παράδειγμα 2: 

 
Νομική μορφή επιχείρησης: Ατομική 
• Μέσος ετήσιος τζίρος: 100.000 ευρώ 
• Αριθμός απασχολουμένων: 1 άτομο, πωλήτρια, με 15 χρόνια προϋπηρεσία, και 

έγγαμη με δύο παιδιά 
• Καθαρά προ φόρου κέρδη: 22.000 
• Ενοίκιο, 1.800 ευρώ, (ιδιοκτησία δημοσίου), τμ. 40 
• Ιδιωτικά ακίνητα αντικειμενικής  αξίας  480.000 ευρώ 
• Περιοχή: Αθήνα 
• Ιδιοκτήτης με 25 χρόνια προϋπηρεσία, ασφαλισμένος στο ΟΑΕΕ 
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Καταγραφή ποσοτικών μεταβλητών – Κρατικό  έσοδο ανά έτος 

 
Μεταβλητές Ετήσιο κρατικό  έσοδο 

ΦΕΝΠ* - 
ΦΠΑ 9.700 
ΦΕΦΠ 2.560 
Αρχικός  ΦΑΠ 160 
Επιπλέον  ΦΕΦΠ 400 + 900 
Εισφορά Αλληλεγγύης υπέρ ΟΑΕΔ 110 

Έκτακτη Εισφορά 440 

Επιπλέον  Φ.Α.Π. 900 

Επιπλέον εισφορές σε ΟΑΕΕ 120 

Επιβολή φόρου επιτηδεύματος 500 

Δημοτικά τέλη/Δημοτικοί φόροι/ΤΑΠ/ΕΡΤ 326 
 

Επιπλέον τέλη κυκλοφορίας 300 
ΔΕΗ 2.000 
Ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΑΕΕ   4.500 
Ειδικό τέλος τραπεζικών συναλλαγών                     150 
Ασφαλιστικές εισφορές σε ΙΚΑ και εργοδοτικές εισφορές   +   
ΤΕΑΥΕΚ 8.597 

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών  (ΦΜΥ) 0 
Έσοδα από τη φορολόγηση των ιδιοκτητών – ενοικιαστών των 
ακινήτων  +   τέλος χαρτοσήμου  επαγγελματικής στέγης 22.380 

Σύνολο 54.023,00 
 
* Το καθεστώς φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων εξομοιώνεται με αυτό της 
φορολόγησης φυσικών προσώπων με τη μόνη διαφορά, ότι σαν εισοδήματα του υπόχρεου 
νοούνται τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης του.  
 

Σχολιασμός:  
 Εισφορά Αλληλεγγύης υπέρ ανέργων ΟΑΕΔ:  22.000 * 0,5% =  110 ευρώ 
 Επιπλέον  ΦΕΦΠ:  400 + 900 
 Έκτακτη εισφορά  :  22.000 * 2% =  440 ευρώ 
 Επιπλέον ΦΑΠ- ΦΜΑΠ   ακινήτου : 980 ευρώ με βάση τη νέα κλίμακα 
 Φόρος Επιτηδεύματος: 300 
 Ειδικό τέλος τραπεζικών συναλλαγών : 150 ευρώ 
 Επιπλέον τέλη κυκλοφορίας: 300 ευρώ 
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 Επιπλέον Εισφορές σε ΟΑΕΕ: 120 ευρώ 
 

 
Συμπέρασμα: Η φορολογική επιβάρυνση του υπόχρεου αυξήθηκε από 49.563 ευρώ σε 54.023      
(4.460 ευρώ επιπλέον) δηλαδή κατά  9%, λόγω των επιπρόσθετων μέτρων του Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματος. 
 
Παράδειγμα 3: 
 

• Νομική μορφή επιχείρησης: Ο.Ε., με  δύο ομόρρυθμους εταίρους με ποσοστό 
συμμετοχής επί των κερδών 50% έκαστος. 

• Μέσος ετήσιος τζίρος: 500.000 ευρώ, τηρεί Βιβλία Γ Κατηγορίας. 
• Αριθμός απασχολουμένων: 3 άτομα, 2 πωλητές έγγαμους με 10 χρόνια προϋπηρεσία 

και έναν υπάλληλο γραφείου άγαμος με 2 χρόνια προϋπηρεσία. 
• Καθαρά προ φόρου κέρδη: 120.000 
•  Ιδιόκτητο κατάστημα  τμ. 80 αντικειμενικής αξίας 200.000 
• Περιοχή: Θεσσαλονίκη 
• Ιδιωτική κατοικία αντικειμενικής  αξίας  400.000 ευρώ για τον 1ο εταίρο  και 

ακίνητα 470.000 ευρώ για τον 2ο  εταίρο. 
• Ιδιοκτήτες με 20 χρόνια προϋπηρεσία, ασφαλισμένοι στο ΟΑΕΕ 

 
 

Καταγραφή ποσοτικών μεταβλητών –  κρατικό  έσοδο ανά έτος 
 

Μεταβλητές Ετήσιο κρατικό  έσοδο 
ΦΕΝΠ 12.000 
ΦΕΦΠ  1ου εταίρου 1.080 
ΦΕΦΠ  2ου εταίρου 1.080 
ΦΠΑ 33.000 
Αρχικός  ΦΑΠ   1ου και 2ου εταίρου 140 
Επιπλέον  ΦΕΦΠ  1ου εταίρου 400 + 750 
Επιπλέον  ΦΕΦΠ  2ου εταίρου 400 + 750 
Εισφορά Αλληλεγγύης   υπέρ ανέργων ΟΑΕΔ  1ου εταίρου 75 
Εισφορά Αλληλεγγύης   υπέρ ανέργων ΟΑΕΔ  2ου εταίρου 75 
Έκτακτη Εισφορά                               1ου εταίρου  600  
Έκτακτη Εισφορά                               2ου εταίρου 600 
Φ.Μ.Α.Π.                                              1ου εταίρου 500 
Επιπλέον Φ.Μ.Α.Π.                             2ου εταίρου 1.100 
Επιπλέον εισφορές σε ΟΑΕΕ           1ου εταίρου 120 
Επιπλέον εισφορές σε ΟΑΕΕ           2ου εταίρου 120 
Επιβολή φόρου επιτηδεύματος       1ου εταίρου 500 
Επιβολή φόρου επιτηδεύματος       2ου εταίρου 500 
Δημοτικά τέλη/Δημοτικοί φόροι/ΤΑΠ/ΕΡΤ 613 
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Επιπλέον τέλη κυκλοφορίας 600 
ΔΕΗ 2.400 
Ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΑΕΕ   7.500 
Ασφαλιστικές εισφορές σε ΙΚΑ και εργοδοτικές εισφορές   +   
ΤΕΑΥΕΚ 21.453 

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών  (ΦΜΥ) 472 
 Ειδικό τέλος τραπεζικών συναλλαγών 250  
 
Σύνολο 

           
              90.718,00 

 

Σχολιασμός:  
 Εισφορά Αλληλεγγύης 1ου εταίρου, υπέρ ανέργων ΟΑΕΔ:  15.000 * 0,5% =   75  ευρώ 
 Εισφορά Αλληλεγγύης 2ου εταίρου, υπέρ ανέργων ΟΑΕΔ:  15.000 * 0,5% =   75   ευρώ 
 Επιπλέον ΦΕΦΠ 1ου εταίρου: 400 + 700  ευρώ 
 Επιπλέον ΦΕΦΠ 2ου εταίρου: 400 + 700  ευρώ 
 Έκτακτη εισφορά 1ου εταίρου :  30.000 * 2% =    600 ευρώ 
 Έκτακτη εισφορά 2ου εταίρου :  30.000 * 2% =    600 ευρώ 
 Επιπλέον εισφορές προς ΟΑΕΕ:  120 * 2 =    240 ευρώ 
 ΦΜΑΠ  1ου εταίρου:  500 ευρώ 
 Επιπλέον ΦΜΑΠ  ακινήτου 2ου εταίρου  : 1100 ευρώ με βάση τη νέα κλίμακα  
 Επιπλέον τέλη κυκλοφορίας: 600 ευρώ 
 Φόρος Επιτηδεύματος  1 ου εταίρου : 300 
 Φόρος Επιτηδεύματος  2 ου εταίρου : 300 

 
Συμπέρασμα: Η φορολογική επιβάρυνση των  υπόχρεων αυξήθηκε από 79.248 ευρώ σε 90.718  ( 
11.470 ευρώ επιπλέον) δηλαδή κατά 14,47%, λόγω των επιπρόσθετων μέτρων του 
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. 
Όσον αφορά τον ΦΕΝΠ, αυτός υπολογίζεται με βάση την επιχειρηματική αμοιβή, επί των 
καθαρών προ φόρου κερδών (120.000 * 50% = 60.000 * 20% = 12.000 ευρώ) και παραμένει 
αμετάβλητος, στις 12.000 ευρώ. 
Σύμφωνα με τα τελικά μέτρα που ανακοινώθηκαν για το  μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα  στα 
παραπάνω παραδείγματα  για τουλάχιστον τα επόμενα 5 χρόνια, τόσο για τους  μικρομεσαίους 
εμπόρους , όσο και για τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις οι ετήσιες φορολογικές επιβαρύνσεις 
κυμαίνονται από 9% έως 20%, δηλαδή οι νέοι μεσοπρόθεσμοι φόροι, τα επιπλέον τέλη και οι 
εισφορές θα μας επιβαρύνουν κατά μέσο όρο κατά περίπου 15%.  
 
 
 
 
 
 


