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Το νομοθετικό διάταγμα υπό τον τίτλο «Φορολογική Απλοποίηση» που 
δημοσιεύθηκε στην ιταλική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 28.04.2012, 
περιλαμβάνει 14 άρθρα και χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη. Στα μέτρα, μεταξύ 
άλλων, περιλαμβάνονται οι εξής ρυθμίσεις: 
- Καταργείται το τέλος χαρτοσήμου 2% για τη μεταφορά χρημάτων. 
- Από 1ης Ιουλίου απαγορεύονται οι πληρωμές μετρητοίς για ποσά μεγαλύτερα των 

1.000 ευρώ. 
- Απαλλαγή από το φόρο ακινήτων για ακίνητα στο εξωτερικό για φόρο μικρότερο 

των 200 ευρώ. 
- Δυνατότητα πληρωμής του φόρου ακινήτου σε 2 ή 3 δόσεις. 
- Τίθεται όριο στις κατασχέσεις για χρέη ως εξής: 1/10 του μισθού για χρέη που δεν 

υπερβαίνουν τα 2.500 ευρώ, 1/7 για χρέη μεταξύ 2.500 και 5.000 ευρώ και 1/5 για 
χρέη άνω των 5.000 ευρώ. 

- Μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για την ηλεκτρική ενέργεια για τις 
μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

- Περικοπές στις δαπάνες των Υπουργείων ύψους 280 εκ. για το 2012 και 180 εκ. 
ευρώ για το 2013, ακόμα και των ασφαλιστικών Ταμείων, όπως INPS (48 εκ. 
ευρώ) και INAIL (12 εκ. ευρώ), και των κρατικών μονοπωλίων (11 εκ. ευρώ). 

- Επιβάλλεται «Τέλος Αποβίβασης» για τα μικρότερα νησιά, ύψους 1,50 ευρώ, το 
οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στο ακτοπλοϊκό εισιτήριο. 

- Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας επί των «Αερο-ταξί» ύψους 100 ευρώ ανά 
επιβάτη για ταξίδια που δεν υπερβαίνουν τα 1.500 χλμ. και 200 ευρώ για ταξίδια 
άνω των 1.500 χλμ. 

- Υποτροφίες: απαλλάσσονται της φορολογίας οι υποτροφίες οποιοδήποτε ποσού. 
- Επεκτείνονται και στη Δημόσια Διοίκηση οι ρυθμίσεις οι σχετικές με τα 

πιστοποιητικά χρέους για τις συμβάσεις, τις προμήθειες και τη μεταφορά των 
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πιστώσεων από τις πιστώτριες επιχειρήσεις στις τράπεζες. Οι εταιρείες, ωστόσο, 
θα εγγυώνται τη φερεγγυότητα του οφειλέτη. 

- Επιβάλλεται δημοτικός φόρος για διαφήμιση σε γερανούς κατασκευών που 
χρησιμοποιούνται στα διάφορα εργοτάξια. 

- Υποθήκες και εξώσεις επέρχονται μόνο σε περιπτώσεις χρεών άνω των 20.000 
ευρώ. 

- Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν 
επιθεωρήσεις στα γραφεία των ΜΚΟ και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών. 

- Η οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) θα έχει αυξημένες εξουσίες 
έρευνας και θα λαμβάνει αναφορές περί ξεπλύματος χρήματος. 

- Θα συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομίας το Ταμείο για την αξιοποίηση και την 
κοινωνικο-οικονομική προβολή των παραμεθόριων περιοχών με κεφάλαιο 20 εκ. 
ευρώ. 

- Πρόσληψη επιθεωρητών της οικονομικής αστυνομίας για την ενίσχυση του 
αγώνα κατά της φοροδιαφυγής. 


