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Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 
 
ΘΕΜΑ: Σενάρια μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης  εμπορικών 
επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

και τη μείωση της ανεργίας  
 

Παράδειγμα 1:  Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη 
100.000 ευρώ και  απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών) 

Φορολογική υποχρέωση επιχείρησης 
με βάση  τα φορολογητέα κέρδη της     

100.000 ευρώ / 2  = 50.000 :  επιχειρηματική αμοιβή 
100.000 ευρώ / 2  = 50.000 :  τελικό φορολογητέο  
ποσό 

Υφιστάμενος συντελεστής  ; 20% 
Μειωμένος συντελεστής     : 10%            

50.000 * 0,2  =  10.000   ευρώ 
50.000 * 0,1  =     5.000  ευρώ, 
Προκύπτουσα  Φορολογική ελάφρυνση:   5.000 ευρώ 

Σημείωση: Ο μειωμένος συντελεστής 10% επί των φορολογητέων κερδών θα ισχύσει υπό   
 την  προϋπόθεση ότι η επιχείρηση όχι μόνο θα διατηρήσει του υπαλλήλους που διαθέτει  
αλλά  θα προβεί και στην πρόσληψη ενός επιπλέον εργαζομένου. 

 Υπολογισμών Εισφορών: 

Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων 
για 3  εργαζομένους με μηνιαίο μισθό    
751,39 ευρώ 

 
(751,39 ευρώ * 45,06%) * 3 = 1.015,73 ευρώ 

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 
για 3 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό  
 751,39 ευρώ 

                          
 
                     77,14 * 3  = 231,42 ευρώ 

 
Συνολικό κόστος μισθοδοσίας για 3 
εργαζόμενους με μηνιαίο 751,39 ευρώ 
 

 
               
                (965,99 *  14) * 3 = 40.571,58 ευρώ (1) 
 

 1



 
Υπόθεση: Πρόσληψη ενός επιπλέον μισθωτού από την Ο.Ε. εμπορική επιχείρηση 

με φορολογητέα κέρδη 100.000 ευρώ και άνω. 
 

Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων 
για 4 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό 
751,39  ευρώ. 

            (751,39 ευρώ * 45,06%) * 4 = 1.351,31 ευρώ 
 

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 
για  4 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό 
751,39  ευρώ. 

            (77,14 ευρώ * 4) = 308,56 ευρώ 
 

Συνολικό κόστος μισθοδοσίας για 4 
εργαζόμενους με μηνιαίο 751,39 ευρώ. 
 

            (965,99 *  14) * 4 = 54.095,44 ευρώ (2) 

Επιπλέον ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 
εξαιτίας της πρόσληψης ενός επιπλέον  
 εργαζομένου 

54.095,44  ευρώ -  40.571,58 ευρώ =  
                = 13.523,86 ευρώ / χρόνο 

 
Σχολιασμός  Παραδείγματος 1 

 
Η μειωμένη κατά το ήμισυ φορολογική επιβάρυνση των επιχειρηματιών, από 10.000 
ευρώ σε 5.000 ευρώ γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις όχι μόνο δεν θα 
απολύσουν κάποιον ή κάποιους από τους εργαζόμενούς τους αλλά παράλληλα θα 
πρέπει να διατηρήσουν το υπάρχον εργατικό δυναμικό που διαθέτουν και αν είναι 
δυνατόν να το αυξήσουν, μέσω της πρόσληψης ενός επιπλέον ατόμου.  
 
Μπορεί με μία πρώτη ματιά η παροχή αυτού του κινήτρου να κρίνεται ασύμφορη για 
τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αφού ναι μεν γλιτώνει 5.000 ευρώ ετησίως από τη 
μείωση της φορολογικής του επιβάρυνσης  αλλά από την άλλη αναγκάζεται να 
πληρώνει 13.523,86 ευρώ παραπάνω ετησίως εξαιτίας των αυξημένων υποχρεώσεων 
που προκύπτουν  (επιπλέον μισθός, ασφαλιστικές εισφορές και Φ.Μ.Υ. σε ετήσια 
βάση), τα μεσομακροπρόθεσμα  πλεονεκτήματα όμως που προκύπτουν από μία τέτοια 
ενέργεια – επιλογή είναι σημαντικά τόσο για την πορεία της επιχείρησής του όσο και 
για την βελτίωση της υπάρχουσας εικόνας – ψυχολογίας στην αγορά εργασίας. 
 
Για την μεν επιχείρηση, η προσθήκη ενός επιπλέον εργαζομένου στο έμψυχο δυναμικό 
της θα συμβάλλει στη αύξηση της κερδοφορίας της λόγω της καλύτερης εξυπηρέτησης 
των πελατών και της ανόδου της  παραγωγικότητας των υπαλλήλων. Από την άλλη 
πλευρά, για το ίδιο το κράτος η απώλεια των φορολογικών εσόδων υπερκαλύπτεται 
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από τις ευεργετικές επιδράσεις που θα προκληθούν από τη μείωση της ανεργίας, 
της μαύρης εργασίας  και της συμμετοχής όλο και περισσότερων ατόμων στην 
παραγωγική διαδικασία, με άμεσο αποτέλεσμα την καταπολέμηση της ύφεσης μέσω 
της αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.).  Άλλωστε ισχύει ότι για 
κάθε νεοπροσλαμβανόμενο εργαζόμενο, ο οποίος προηγουμένως ήταν εγγεγραμμένος 
στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., το Δημόσιο απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
καταβολής επιδόματος ανεργίας  και επομένως εξοικονομεί πολύτιμους πόρους  
με  τους οποίους μπορεί να εξυπηρετήσει  άλλες πιο επιτακτικές ανάγκες. 
 
Μία δεύτερη ευεργετική παράμετρος της μείωσης της ανεργίας και της ένταξης όλο 
και περισσότερων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία , είναι η τόνωση της 
καταναλωτικής ζήτησης που με τη σειρά της θα συνδράμει στην ενεργοποίηση – 
δραστηριοποίηση  της αγοράς λόγω της αύξησης της ρευστότητας. Η εισροή χρήματος 
θα δώσει στην ουσία χείρα βοηθείας, μέσω της αύξησης των εισπράξεων εκείνων  των 
επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται στο χείλος της πτώχευσης (λουκέτου) ενώ 
ευνοημένο από την όλη κατάσταση θα είναι και το ελληνικό κράτος καθώς από τη 
στιγμή που παρατηρείται άνοδος της αγοραστικής κίνησης στην αγορά , θα 
αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων και συνεπώς και τα φορολογικά έσοδα. 
 

Παράδειγμα 2:  Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα  
κέρδη 50.000 ευρώ και  απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών). 

 

 
Φορολογική υποχρέωση επιχείρησης 
με βάση  τα φορολογητέα κέρδη της    

 
50.000 ευρώ / 2  = 25.000 :  επιχειρηματική αμοιβή 
50.000 ευρώ / 2  = 25.000 :  τελικό φορολογητέο ποσ

 
Υφιστάμενος συντελεστής  : 20% 
Μειωμένος συντελεστής     : 10%           

 
               25.000 * 0,2  =  5.000   ευρώ 
               25.000 * 0,1  =  2.500   ευρώ, 
  Προκύπτουσα  Φορολογική ελάφρυνση:   2.500 
ευρώ 

 
         Σημείωση: Ο μειωμένος συντελεστής 10% επί των φορολογητέων κερδών θα ισχύσει υ
           την  προϋπόθεση ότι η επιχείρηση όχι μόνο δεν θα απολύσει  κάποιον από τους υπαλλήλ
                 που διαθέτει  αλλά  θα διατηρήσει τον υφιστάμενο αριθμό εργαζομένων και αν είναι
                                       δυνατόν θα προβεί στην πρόσληψη ακόμη ενός ατόμου. 
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                                                          Υπολογισμών Εισφορών: 
 

 
Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων 
για 3  εργαζομένους με μηνιαίο μισθό    
751,39 ευρώ 

 
 
       (751,39 ευρώ * 45,06%) * 3 = 1.015,73 
ευρώ 

 
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) για 
3 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό  
                     751,39 ευρώ 

                          
 
                     77,14 * 3  = 231,42 ευρώ 
 

 
Συνολικό κόστος μισθοδοσίας για 3. 
εργαζόμενους με μηνιαίο 751,39 ευρώ 
 

 
               
                (965,99 *  14) * 3 = 40.571,58 ευρώ (1)
 

 
Υπόθεση: Πρόσληψη ενός επιπλέον μισθωτού από την Ο.Ε. εμπορική επιχείρηση 

με φορολογητέα κέρδη 100.000 ευρώ και άνω. 
 

 
Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων 
για 4 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό 
751,39 ευρώ. 

            
 
         (751,39 ευρώ * 45,06%) * 4 = 1.351,31 ευρώ 
 

 
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 
για  4 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό 
751,39 ευρώ. 

             
 
                    (77,14 ευρώ * 4) = 308,56 ευρώ 
 

 
Συνολικό κόστος μισθοδοσίας για 4 
εργαζόμενους με μηνιαίο 751,39 ευρώ. 
 

             
 
               (965,99 *  14) * 4 = 54.095,44 ευρώ (2) 

 
Επιπλέον ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 
εξαιτίας της πρόσληψης ενός επιπλέον  
                  εργαζομένου 

 
                54.095,44  ευρώ -  40.571,58 ευρώ =  
 
                = 13.523,86 ευρώ / χρόνο 
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Σχολιασμός  Παραδείγματος 2 

 
Η μειωμένη κατά το ήμισυ φορολογική επιβάρυνση των επιχειρηματιών, από 5.000 
ευρώ σε 2.500 ευρώ γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις δεν θα 
απολύσουν κάποιον ή κάποιους από τους εργαζόμενούς τους αλλά , αναλογιζόμενοι 
και τα μειωμένα φορολογητέα κέρδη που εμφανίζουν σε σχέση με το προηγούμενο 
παράδειγμα, θα πρέπει να έχουν σαν κύριο μέλημά τους να διατηρήσουν το υπάρχον 
εργατικό δυναμικό και σε δεύτερη φάση αν είναι δυνατόν να το αυξήσουν, μέσω της 
πρόσληψης ενός επιπλέον ατόμου.  
 
Σε περίπτωση λοιπόν που ο επιχειρηματίας διατηρήσει τους εργαζομένους που 
απασχολεί (3 μισθωτούς) τότε προκύπτει μία φορολογική ελάφρυνση της τάξεως 
των 2.500 ευρώ, η οποία σε βάθος χρόνου  θα αποδειχθεί σαφώς πιο συμφέρουσα σε 
σύγκριση με την εύκολη λύση της απόλυσης κάποιου – κάποιων εργαζομένων. Η 
τελευταία επιλογή μπορεί να αποφέρει στον ιδιοκτήτη της εμπορικής επιχείρησης 
κάποια πρόσκαιρα και εφήμερα θετικά αποτελέσματα, όπως η άμεση μείωση του 
μισθολογικού και λειτουργικού κόστους της εταιρείας του καθώς και η συρρίκνωση 
των υποχρεώσεών του απέναντι σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ( Ι.Κ.Α.) . σε 
μακροπρόθεσμο όμως ορίζοντα , με την επιλογή της διατήρησης του υπάρχοντος 
εργατικού δυναμικού,  όχι μόνο επωμίζεται χαμηλότερο φορολογικό βάρος (περίπου 
2.500 ευρώ το χρόνο) αλλά βελτιώνει τις συνθήκες κερδοφορίας και υγιούς 
λειτουργίας της επιχείρησής του μέσω της αύξησης της πελατείας του , της διαρκούς  
συσσώρευσης - απόκτησης τεχνογνωσίας και νέων δεξιοτήτων και συνεπώς της 
βελτίωσης της αποδοτικότητας του προσωπικού καθώς επίσης και μέσω της σύσφιξης 
των σχέσεων μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων και της δημιουργίας  οικογενειακού 
κλίματος, κάνοντας έτσι πιο ευχάριστες τις συνθήκες εργασίας. 
 
Εάν τελικά ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αποφασίσει να προσλάβει ένα ακόμη μισθωτό 
υπάλληλο, ισχύουν τα πλεονεκτήματα που έχουν αναφερθεί στην ανάλυση του 
παραδείγματος 1. 
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Παράδειγμα 3:  Νομικό πρόσωπο ( Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.)  με φορολογητέα  
κέρδη 100.000  ευρώ και άνω και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών) 

 
Φορολογική υποχρέωση επιχείρησης 
με βάση  τα φορολογητέα κέρδη της    

 
 
               100.000 * 0,2 =  20.000 ευρώ 

 
Υφιστάμενος συντελεστής  : 20% 
Μειωμένος συντελεστής     : 10%           

 
               100.000 * 0,2  =  20.000   ευρώ 
               100.000 * 0,1  =  10.000   ευρώ, 
Προκύπτουσα  Φορολογική ελάφρυνση:   10.000 
ευρώ 

 
         Σημείωση: Ο μειωμένος συντελεστής 10% επί των φορολογητέων κερδών θα ισχύσει υ
           την  προϋπόθεση ότι η επιχείρηση όχι μόνο θα διατηρήσει τους υπαλλήλους που διαθέτ
                       (3  μισθωτοί) αλλά  θα προβεί και στην πρόσληψη ενός επιπλέον εργαζομένου

 
                                                          Υπολογισμός Εισφορών: 

 
Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων 
για 3  εργαζομένους με μηνιαίο μισθό    
751,39 ευρώ 

 
 
       (751,39 ευρώ * 45,06%) * 3 = 1.015,73 ευρώ 

 
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 
για 3 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό  
 751,39 ευρώ 

                          
 
                     77,14 * 3  = 231,42 ευρώ 
 

 
Συνολικό κόστος μισθοδοσίας για 3. 
εργαζόμενους με μηνιαίο 751,39 ευρώ 

 
               
         (965,99 *  14) * 3 = 40.571,58 ευρώ (1) 
 

 
Υπόθεση: Πρόσληψη ενός επιπλέον μισθωτού από το νομικό πρόσωπο (Α.Ε. ή 

Ε.Π.Ε.)με φορολογητέα κέρδη 100.000 ευρώ. 
 

 
Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων 
για 4 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό 
751,39  ευρώ. 
 

            
 
         (751,39 ευρώ * 45,06%) * 4 = 1.351,31 ευρώ 
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Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 
για  4 εργαζομένους με μηνιαίο μισθό 
751,39 ευρώ. 

             
 
                    (77,14 ευρώ * 4) = 308,56 ευρώ 
 

 
 
Συνολικό κόστος μισθοδοσίας για 4 
εργαζόμενους με μηνιαίο 751,39 ευρώ. 
 

             
 
               (965,99 *  14) * 4 = 54.095,44 ευρώ (2) 

 
Επιπλέον ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 
εξαιτίας της πρόσληψης ενός επιπλέον  
  εργαζομένου 

 
                54.095,44  ευρώ -  40.571,58 ευρώ =  
 
                = 13.523,86 ευρώ / χρόνο 

 

 

 

Σχολιασμός  Παραδείγματος 3 
 

Η μειωμένη κατά το ήμισυ φορολογική επιβάρυνση των επιχειρηματιών, από 20.000 

ευρώ σε 10.000 ευρώ γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα 

προχωρήσουν στη πρόσληψη ενός ακόμη ατόμου, το οποίο μπορεί να κοστίζει 

επιπλέον 13.523,86 ευρώ για τον επιχειρηματία ανά έτος, τα οφέλη όμως που θα 

αποκομίσει ο τελευταίος από μία τέτοια ενέργεια σε βάθος χρόνου  θα είναι 

περισσότερα. Ο συμψηφισμός της φοροελάφρυνσης  και του επιπλέον ετήσιου 

κόστους μισθοδοσίας που προκύπτει από τη πρόσληψη ενός ακόμη μισθωτού μπορεί 

να είναι επιβαρυντική κατά 3.523,86 (13.523,86 - 10.000) ευρώ για τον ιδιοκτήτη 

της εμπορικής επιχείρησης, μακροχρόνια όμως η βελτίωση της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων, η απόκτηση τεχνογνωσίας και ειδικών δεξιοτήτων καθώς και η 

σφυρηλάτηση των σχέσεων εντός του χώρου εργασίας θα συμβάλλουν στη επίτευξη 

του πρωτεύοντα στόχου της επιχείρησης , της βιωσιμότητάς της, και σε μεταγενέστερο 

επίπεδο θα της προσδώσουν μία νέα δυναμική, μέσω της οποίας θα αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. 
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