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Φορολογία Εισοδήματος, Φόρος Πολυτελούς
Διαβίωσης και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Οι αλλαγές βάσει Νόμου 4334/16.07.2015

Με τον Νόμο 4334/2015(ΦΕΚ 80/16.07.20115) επήλθαν, μεταξύ
άλλων, σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος, το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης και την ειδική
εισφορά αλληλεγγύης, (σχετική Εγκύκλιος Πολ. 1159/2015)
Ειδικότερα:
 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013)
Φορολογικός συντελεστής κερδών από επιχειρηματική
δραστηριότητα
- Αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας
εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική
δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα που
τηρούν διπλογραφικά βιβλία καθώς και τα νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης
γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που τηρούν
απλογραφικά βιβλία.
- Η αλλαγή στο συντελεστή φορολογίας εισοδήματος ισχύει
για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που
αρχίζουν από 1.1.2015 και μετά.
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
- Αυξάνεται από 80% σε 100% η προκαταβολή φόρου
εισοδήματος των νομικών προσώπων. Η αύξηση της
προκαταβολής του φόρου εισοδήματος ισχύει για τα
κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που
αρχίζουν από 1.1.2015 και μετά.
- Για τις προσωπικές εταιρίες, τα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τις κοινωνίες αστικού
δικαίου, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες και τις
κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών, η προκαταβολή
φόρου εισοδήματος αυξάνεται από 55% σε 75% μόνο για
τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που
αρχίζει από την 1.1.2015 έως και την 31.12.2015
(φορολογικό έτος 2015).
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Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (Νόμος 4111/2013)
Επιβάλλεται Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης στα σκάφη
αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε (5) μέτρων, ο
οποίος ανέρχεται σε 13% επί της ετήσιας αντικειμενικής
δαπάνης του σκάφους. Εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη
καθώς και τα πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί
στην Ελλάδα εξ’ ολοκλήρου από ξύλο.
Για επιβατικά αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 2.500 κ.ε., για
αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα και για δεξαμενές
κολύμβησης ο συντελεστής του φόρου πολυτελούς
διαβίωσης αυξάνεται από 10% σε 13%.
Οι μεταβολές αυτές έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα
που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής
(φορολογικές δηλώσεις 2015 και μετά). Για δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 που
έχουν ήδη υποβληθεί θα ακολουθήσει νέα εκκαθάριση με
επαναπροσδιορισμό του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με
βάση τις νέες διατάξεις.

Επικοινωνία:
Μαρία Τρακάδη
Tax Managing Partner
mtrakadi@deloitte.gr
Τηλ.: 210 6781260
Θωμάς Λεβέντης
Tax Partner
tleventis@deloitte.gr
Τηλ.: 210 6781262
Στέλιος Κυριακίδης
Tax Partner
stkyriakides@deloitte.
gr
Τηλ.: 210 6781358
Νίκος Σούρδης
Tax Partner
nsourdis@deloitte.gr
Τηλ.: 210 6781291

www.deloitte.gr

Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.
Φραγκοκκλησιάς 3α και Γρανικού,
151 25 Μαρούσι
210 67 81 100
Το υλικό αυτό έχει προετοιμαστεί από επαγγελματίες των εταιρειών μελών της Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Πρόκειται για ένα γενικό οδηγό μόνο και η
εφαρμογή του σε ειδικές καταστάσεις εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να
αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν υποκατάστατο τέτοιας
συμβουλής. Παρόλο που κάθε δυνατή προσπάθεια έχει καταβληθεί για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται είναι ακριβείς, η Deloitte Touche
Tohmatsu Limited δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχει, είτε προκλήθηκαν από αμέλεια ή διαφορετικά ή για ζημίες,
όπως κι αν προκλήθηκαν σε κάθε πρόσωπο που βασίστηκε σε αυτό.
Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι
εταιρίες-μέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες.
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των εταιριών-μελών της.
Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των
κλάδων. Με ένα παγκοσμίως διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας κλάσης
δυνατότητες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι
περισσότεροι από 200.000 επαγγελματίες της Deloitte δεσμεύονται να γίνουν πρότυπα αριστείας.
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου
Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte
Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 580 άτομα προσωπικό και γραφεία
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες
της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr
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