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Η αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτελεί 
κεντρικό στρατηγικό στόχο της Νέας Δηµοκρατίας 

 
Απόσπασµα από την Οµιλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας  

κ. Κυριάκου Μητσοτάκη  
στη ΔΕΘ, 17 Σεπτεµβρίου 2016 

 
 
«Η Ελλάδα σήµερα είναι ουραγός στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η χρήση τους όµως αποδεδειγµένα 
µειώνει τα ποσοστά φοροδιαφυγής και παραοικονοµίας και αυξάνει τα δηµόσια έσοδα. 
 
Πρέπει να µειώσουµε δραστικά την χρήση µετρητών στις συναλλαγές  µας. 
 
Για να επιτύχουµε µια ταχεία διείσδυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στη χώρα µας, υιοθετούµε 
ένα συνεκτικό πλέγµα διοικητικών µέτρων και οικονοµικών κινήτρων. 
 
Από τις παρεµβάσεις αυτές θα αυξήσουµε µε βιώσιµο τρόπο τα έσοδα κατά 700 εκατ. ευρώ τον πρώτο 
χρόνο και κατά 1,5 δις ευρώ σε βάθος δύο ετών. 
 
Η καθυστέρηση της κυβέρνησης στην υλοποίηση αυτής της αυτονόητης πολιτικής γεννά εύλογα 
ερωτηµατικά για την πραγµατική της πρόθεση να περιορίσει τη φοροδιαφυγή.» 
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Είµαστε πεπεισµένοι ότι η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών 
θα έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις για τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και το Κράτος – Όλοι έχουµε όφελος! 

•  Κράτος:  
–  Περιορισµός της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της παραοικονοµίας αποδίδοντας σηµαντικά 
θετικά δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα. 

–  Δηµιουργία «δηµοσιονοµικού περιθωρίου» για την άσκηση αναπτυξιακή πολιτικής, µέσω της 
µείωσης φορολογικών συντελεστών. 

–  Καλύτερη λειτουργία και µείωση του κόστους των δηµοσίων προµηθειών, ενίσχυση της διαφάνειας 
και του ανταγωνισµού. 

•  Επιχειρήσεις:  
–  Τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, µείωση της 
γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους, µείωση της παραβατικότητας, διευκόλυνση 
αντικειµενικών φορολογικών ελέγχων. 

•  Πολίτες: 
–  Εξοικείωση µε υπηρεσίες που απλοποιούν την καθηµερινότητα των Ελλήνων πολιτών, µείωση 
γραφειοκρατίας, ταχύτητα συναλλαγών µε το Κράτος, µείωση του φορολογικού βάρους. 
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Οι στόχοι που θέτουµε από την προώθηση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών είναι οι ακόλουθοι 

1.  Μείωση της παραοικονοµίας 

2.  Αύξηση της εισπραξιµότητας του ΦΠΑ 

3.  Μείωση της χρήσης µετρητών 

4.  Μείωση του κόστους των προµηθειών στο δηµόσιο 

5.  Μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων 

6.  Μείωση της έκδοσης εικονικών τιµολογίων 

Πηγή: ΕΣΕΕ / ΣΕΒ / ΣΕΤΕ (2016), Θέσεις και προτάσεις για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ελλάδα 
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Η Ελλάδα είναι ουραγός σε ότι αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
σε σχέση µε άλλες χώρες της ΕΕ 

Συναλλαγές µε Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωµής Ανά Κάτοικο (Στοιχεία Eurostat 2014)  

Πηγή: Ανάλυση E&Y, Στοιχεία Eurostat 
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Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές µπορούν να βοηθήσουν στην 
αντιµετώπιση της παραοικονοµίας 

Συναλλαγές µε Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωµής Ανά Κάτοικο και Παραοικονοµία (Eurostat 2014)  

Σύµφωνα µε ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας, µία αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 10% θα 
µπορούσε να προσθέσει στον ετήσιο ρυθµό µεγέθυνσης του  ΑΕΠ περίπου 0,2% 

Πηγή: Ανάλυση E&Y, Στοιχεία Eurostat 
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Οι κεφαλαιακοί περιορισµοί του καλοκαιριού του ‘15 οδήγησαν σε 
µία σχετική αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών… 

Πορεία Εγχώριων Συναλλαγών µε Κάρτες Πληρωµής 

Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ 

…παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόµα σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης. Για να πλησιάσει η Ελλάδα το 
µέσο όρο της ΕΕ, ο αριθµός των συναλλαγών ανά κάτοικο θα πρέπει να αυξηθεί κατά περισσότερο 
από 11 φορές 



8 

Επίσης, η Ελλάδα εµφανίζει γενικότερη υστέρηση ως προς την 
«ψηφιακότητά» της, σύµφωνα µε το δείκτη Ψηφιακής Οικονοµίας και 
Κοινωνίας1 

1 Δείκτης (DESI), που υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αξιολογήσει την πρόοδο των χωρών της ΕΕ προς µία ψηφιακή οικονοµία και 
κοινωνία. Ο δείκτης αυτός συναθροίζει µια σειρά σχετικών δεικτών διαρθρωµένων γύρω από 5 παραµέτρους: συνδεσιµότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, 
χρήση του διαδικτύου, ενσωµάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακές δηµόσιες υπηρεσίες.  
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), Δείκτης Ψηφιακής Οικονοµίας καις Κοινωνίας  

Δείκτης Ψηφιακής Οικονοµίας και Κοινωνίας (2016) 
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Η Νέα Δηµοκρατία προτείνει ένα συνεκτικό πλέγµα διοικητικών 
µέτρων και οικονοµικών κινήτρων για την επιτυχηµένη διείσδυση 
των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

Μέτρο Περιγραφή 
1. Υποχρέωση διάθεσης ηλεκτρονικών 

µέσων πληρωµής (τερµατικών POS) 
παντού  

•  Σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες και εµπορικά καταστήµατα 

2. Καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής 
τιµολόγησης µεταξύ των επιχειρήσεων  

•  Σήµερα µόνο το 6% των 250 εκ. τιµολογίων διακινείται ηλεκτρονικά 
•  Στόχος η καθολική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης σε 
τρία χρόνια. 

3. Καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής 
τιµολόγησης για τους προµηθευτές του 
Δηµοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

•  Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού συστήµατος Δηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) για τη λήψη ηλεκτρονικών τιµολογίων 

•  Κοινοτική Οδηγία το κάνει υποχρεωτικό από τον Νοέµβριο του 
2018, αλλά µπορεί να υλοποιηθεί πιο γρήγορα στέλνοντας το 
µήνυµα ότι στηρίζονται οι µεταρρυθµίσεις εµπροσθοβαρώς. 

4. Μείωση του ανώτατου ορίου χρήσης 
µετρητών στις συναλλαγές  

•  Καθιέρωση ορίου στα 500 € µε προοπτική σταδιακής περαιτέρω 
µείωσης, για συναλλαγές λιανικής µε µετρητά (το όριο σήµερα είναι 
1.500 €). 

5. Σύνδεση της έκπτωσης φόρου 
(«αφορολογήτου ορίου») µε τις 
ηλεκτρονικές πληρωµές 

•  Το αφορολόγητο όριο θα ξεκινάει από µηδενικό επίπεδο και θα 
σχηµατίζεται από δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί µέσω 
ηλεκτρονικών συναλλαγών και τραπεζικών ηλεκτρονικών 
πληρωµών.  

6. Αποκλειστικά ηλεκτρονική καταβολή 
µισθοδοσίας & Επιµερισµός της µισθοδοσίας 
σε δύο τµήµατα. 

•  Το ένα τµήµα θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για 
ηλεκτρονικές συναλλαγές (πιλοτικά για δηµοσίους υπαλλήλους). 

Προτάσεις Νέας Δηµοκρατίας: Διοικητικά Μέτρα 
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Οικονοµικά κίνητρα για την επιτυχηµένη διείσδυση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών 

Κίνητρο Περιγραφή 
1. Λοταρία αποδείξεων •  Κλήρωση αποδείξεων όπου οι συµµετέχοντες θα µπορούν να κερδίσουν 

αυτοκίνητα ή/και σπίτια. 

2. Επιστροφή ποσοστού του ΦΠΑ για 
συναλλαγές µε κίνδυνο φοροδιαφυγής  

•  Π.χ. δεν θα υπάρχει επιστροφή στις αγορές των supermarket, αλλά για 
ιατρικές ή νοµικές υπηρεσίες, υδραυλικές ή άλλες εργασίες οι συναλλαγές 
µπορεί να τυγχάνουν επιστροφής ΦΠΑ µέχρι και 50%  

•  Ποσοστά θα εξειδικευθούν µετά από σχετική ανάλυση κινδύνου και επί τη 
βάση υφιστάµενων µελετών του ΙΟΒΕ, του ΣΕΒ και ελεγκτικών εταιρειών. 

3. Κάλυψη του κόστους που προκύπτει 
από ενέργειες που προωθούν τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές 

•  Π.χ. ιδίως για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, κάλυψη κόστους από την 
προµήθεια του λογισµικού ή της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιµολόγησης, 
τερµατικών µέσων POS, διασύνδεσης µε τη ΓΓΔΕ/ΓΓΠΣ ή/και εκπαίδευσης 
προσωπικού. 

•  Κατάρτιση σχετικού σχεδίου για την προώθηση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών και υποβολή του για χρηµατοδότηση µέσω των κονδυλίων του 
«Σχεδίου Γιούνκερ».  

4. Θεσµοθέτηση ενός «ειδικού 
επαγγελµατικού λογαριασµού»  

•  Μερικώς ακατάσχετος λογαριασµός στον οποίο θα πιστώνονται όλα τα 
χρήµατα από ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

•  Ο λογαριασµός αυτός θα τροφοδοτεί λειτουργίες της επιχείρησης όπως 
πληρωµή µισθοδοσίας, υποχρεώσεων σε Δηµόσιο, κτλ. 

5. Μείωση των τραπεζικών προµηθειών •  Στόχος τα επίπεδα που προβλέπει η τραπεζική οδηγία. 
•  Εφικτός στόχος λόγω αύξησης στον αναµενόµενο όγκο συναλλαγών. 

Προτάσεις Νέας Δηµοκρατίας: Οικονοµικά Κίνητρα 
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Κίνητρο Περιγραφή 

1. Ο Επιτηδευµατίας πληρώνει 
λιγότερους φόρους και αυξάνει το 
καθαρό εισόδηµα που µπαίνει στο 
ταµείο του 

• Με τη πρόταση µας (εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή 9%, 
αντί για 22% και ΦΠΑ στο 22%, αντί για 24%) ο 
Επιτηδευµατίας για µια συναλλαγή µε απόδειξη συνολικής 
αξίας 100 ευρώ, θα εισπράττει «καθαρά» 71 ευρώ ενώ 
σήµερα εισπράττει 59 €! 

•   Δηλαδή 12 ευρώ παραπάνω καθαρό έσοδο και νόµιµα! 

2. Ο  καταναλωτής θα πληρώνει 
τελικά σηµαντικά µικρότερο ποσό 
για τις υπηρεσίες που λαµβάνει  

•   Ο καταναλωτής θα πληρώνει τελικά 89 ευρώ (επιστροφή 
50% του ΦΠΑ), αντί για 100 που θα πλήρωνε σήµερα αν η 
συναλλαγή γινόταν µε απόδειξη. 

• Δηλαδή θα έχει όφελος 11 ευρώ. 

3. Το κίνητρο για φοροδιαφυγή 
περιορίζεται σηµαντικά  

• Το κίνητρο για φοροδιαφυγή ήταν πριν 41 ευρώ (η διαφορά 
ανάµεσα στο τελικό ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής και 
στο καθαρό ποσό που µένει στον επιτηδευµατία). Ενώ µε 
την πρότασή µας θα είναι 18 ευρώ, δηλαδή 
υποδιπλασιάζεται! 

4. Αυξάνονται τα έσοδα που 
εισπράττει το κράτος  

• Το κράτος που σήµερα δεν εισπράττει τίποτα, γιατί κατά 
κανόνα τέτοιες συναλλαγές γίνονται χωρίς απόδειξη, θα 
εισπράττει 18 ευρώ. 

Παράδειγµα µε επιστροφή του 50% του ΦΠΑ στον καταναλωτή 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (π.χ. για τεχνικές οικιακές εργασίες) 
Μειώνεται το τελικό ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής και νοιώθει το όφελος στη τσέπη του,  

Αυξάνεται το καθαρό εισόδηµα του επιτηδευµατία, 
 Αποδίδονται έσοδα στο κράτος λόγω σηµαντικής µείωσης του κινήτρου φοροδιαφυγής. 




