Φορολοταρία: Τι ισχύει από το 2022 για τις κληρώσεις της Εφορίας

Με διπλάσιους, τριπλάσιους ή ακόμη και τετραπλάσιους λαχνούς θα συμμετέχουν
κάθε μήνα στη φορολοταρία οι φορολογούμενοι που καταναλώνουν και ....

πληρώνουν με ηλεκτρονικό χρήμα ποσά που υπερβαίνουν το 30%, το 50% ή το 70%
του μηνιαίου εισοδήματός τους.
Η νέα φορολοταρία, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το Φεβρουάριο θα μοιράζει από
1.000 έως 50.000 ευρώ κάθε μήνα σε 556 τυχερούς φορολογούμενους ενώ κάθε
Χριστούγεννα θα διενεργείται μια σούπερ κλήρωση που θα μοιράζει σε 12
υπερ-τυχερούς φορολογούμενους 100.000 ευρώ στον καθένα. Το έπαθλο είναι
αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτου.
Για κάθε ένα ευρώ που καταναλώνεται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού
μέσου πληρωμής υπολογίζεται ένας λαχνός. Ωστόσο, το ύψος των ηλεκτρονικών
αποδείξεων, η οικογενειακή κατάσταση αλλά και το ύψος του εισοδήματος του
φορολογούμενου θα δίνουν «μπόνους» λαχνών. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι θα
συμμετέχουν με περισσότερους λαχνούς στη φορολοταρία.
Με κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη
και του υφυπουργού Απόστολου Βεσυρόπουλου καθορίζονται οι αλλαγές στην
φορολοταρία που ισχύουν για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση
κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, από την 1η Ιανουαρίου 2022
σύμφωνα με το Mega.
Πιο συγκεκριμένα:
Τα έπαθλα
Η φορολοταρία θα κληρώνει και μετά θα πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:
– 1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,
– 5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,
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– 50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ και
– 500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ.
Χριστουγεννιάτικη κλήρωση
Το τελευταίο δεκαήμερο κάθε χρονιάς θα κληρώνονται και θα πληρώνονται:
– 12 τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν 100.000 ευρώ έκαστος και
– τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν 1.000 ευρώ, των οποίων το πλήθος προσδιορίζεται
από το συνολικό χρηματικό ποσό που τυχόν παρέμεινε αδιάθετο κατά τις
προηγηθείσες μηνιαίες κληρώσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από τον Σεπτέμβριο
του προηγούμενου έως τον Αύγουστο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λίστα των επαγγελματικών κλάδων που οι
ηλεκτρονικές αποδείξεις θα δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου στους φορολογουμένους
θα περιλαμβάνονται: δικηγόροι, αρχιτέκτονες, ψυκτικοί, γραφεία τελετών,
υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας, υπηρεσίες καθαρισμού και
συντήρησης, παιδικής φροντίδας, λιμουζίνες και ταξί, καθαριστήρια, υπηρεσίες
ενοικίασης σκαφών αναψυχής, υπηρεσίες συμβουλευτικής, φωτογράφοι,
οικοδομικές εργασίες καθώς και γυμναστήρια και σχολές χορού.
Με την ενεργοποίηση του μέτρου οι φορολογούμενοι που θα ζητούν και θα παίρνουν
αποδείξεις από τους συγκεκριμένους επαγγελματίες θα μπορούν να γλιτώνουν
φόρο έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, έως 1.100 ευρώ
αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, έως 1.400 ευρώ για
εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ, έως 1.800 ευρώ για εισόδημα από 30.000 έως
40.000 ευρώ και έως 2.200 ευρώ αν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει τα 40.000
ευρώ.
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