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Φορολογικά Νέα
Αλλαγές στους συντελεστές και στις
κλίμακες φορολογίας εισοδήματος
O Νόμος 4387/2016 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης στις 12 Μαΐου 2016 επιφέρει αλλαγές στους
συντελεστές και στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για τα
εισοδήματα από μισθωτή εργασία, επιχειρηματική
δραστηριότητα, ακίνητη περιουσία και μερίσματα καθώς και
στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο σύνολο
του εισοδήματος.
Οι αλλαγές αφορούν εισοδήματα που αποκτώνται από 1
Ιανουαρίου 2016 και μετά. Ειδικά για τα μερίσματα ο νέος
συντελεστής θα ισχύσει από το 2017.
Ειδικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες αλλαγές:

Επικοινωνία:
Μαρία Τρακάδη
Tax Managing Partner
mtrakadi@deloitte.gr
Tηλ.: 210 6781260
Θωμάς Λεβέντης
Tax Partner
tleventis@deloitte.gr
Tηλ.: 210 6781262

1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη
κλίμακα:
Συνολικό φορολογητέο
εισόδημα (ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής

0 – 20.000

22%

20.001 – 30.000

29%

30.001 – 40.000

37%

άνω των 40.000

45%

Μειώνεται η έκπτωση φόρου από 2.100 σε 1.900 και εισάγεται η
έκπτωση φόρου ανάλογα του αριθμού των τέκνων ως
ακολούθως:
Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της ανωτέρω
κλίμακας μειώνεται κατά το ποσό των 1.900 ευρώ για το
φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει
το ποσό των 20.000 ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε
1.950 ευρώ για το φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, σε
2.000 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα και σε 2.100 ευρώ για 3
εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι
μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται
στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και
συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, το
ποσό της μείωσης μειώνεται 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του
φορολογητέου εισοδήματος.
2. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
φορολογούνται με την ανωτέρω κλίμακα, αφού προστεθούν
σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα
κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται
οι παραπάνω μειώσεις.
3. Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται
αυτοτελώς, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Εισόδημα από ακίνητη
περιουσία (ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής

0 – 12.000

15%

12.001 – 35.000

35%
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άνω των 35.000

45%

4. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 15%
(αυξήθηκε από 10%).
5. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο
συνολικό καθαρό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από
την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και
συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από
κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου,
φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή
τεκμαρτό υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:
Συνολικό
εισόδημα (ευρώ)

Εισφορά
αλληλεγγύης

0 – 10.000

0%

12.001 – 20.000

2,2%

20.001 – 30.000

5,0%

30.001 – 40.000

6,5%

40.001 – 65.000

7,5%

65.001 – 220.000

9,0%

άνω των 220.000

10,0%

6. Τέλος, αυξάνεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται
από το φορολογικό έτος 2016 και μετά, η αγοραία αξία
της παραχώρησης ενός οχήματος από φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα προς εργαζόμενο ή εταίρο
ή μέτοχο στο 80% (από 30%) του κόστους του
οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του
εργοδότη.

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 εταιρίεςμέλη 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
2016 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.
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