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Μειώσεις φόρου μέσω
ηλεκτρονικών συναλλαγών

Ψηφίσθηκε από τη Βουλή των
Ελλήνων στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ο
Νόμος 4446 με τον οποίο
παρέχονται μεταξύ άλλων κίνητρα
για την πραγματοποίηση
συναλλαγών με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.
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Με την προσθήκη της παραγράφου 3 στο άρθρο 16 του
Ν.4172/2013, για τη διατήρηση του δικαιώματος μείωσης του
φόρου από 1.900 έως 2.100 ευρώ στο εισόδημα από μισθωτή
εργασία, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται από
την 1η Ιανουαρίου του 2017 ο φορολογούμενος να
πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης
υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου οι οποίες να
έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, (π.χ.
πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, κλπ.), το ελάχιστο ποσό των
οποίων προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Οι φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ
πρέπει να καλύπτουν το 10% αυτού του ποσού με δαπάνες

εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, χρεωστικών ή
πιστωτικών καρτών.

Οι φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδημα από 10.001 ευρώ
έως 30.000 ευρώ να καλύπτουν το 15% αυτού του ποσού με
δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών,
χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.

Οι φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδημα από 30.001 ευρώ
και άνω, να καλύπτουν το 20% αυτού του ποσού, με δαπάνες
εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, χρεωστικών ή
πιστωτικών καρτών. Σε κάθε περίπτωση μέγιστο ποσό που
πρέπει να εξοφληθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
πληρωμής είναι 30.000 ευρώ.
Η παραπάνω κλίμακα έχει προοδευτική εφαρμογή.
Οι φορολογούμενοι που εξαιρούνται από την υποχρέωση
χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως ενδεικτικά οι
φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω και τα άτομα με
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, απαιτείται να προσκομίσουν
αποδείξεις ίσης αξίας για να καλύψουν τα απαιτούμενα ποσά
δαπανών, σύμφωνα με την κλίμακα εισοδημάτων της
προηγούμενης περίπτωσης.
Σε περίπτωση μη κάλυψης του ανωτέρω ελάχιστου
απαιτούμενου ποσού με δαπάνες μέσω χρήσης ηλεκτρονικών
μέσων πληρωμής, ο φόρος προσαυξάνεται με συντελεστή 22%
για το μη καλυπτόμενο ποσό.
Τέλος, προβλέπεται επίσης ότι προϋπόθεση για τη μείωση
φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν. 4172/2013 για
τις ιατρικές δαπάνες, είναι η πραγματοποίηση αυτών με τη
χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου
πληρωμής.
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New rules requiring electronic
rather than cash payments

The Greek parliament approved Law
4446 on 21 December 2016 that
includes measures designed to
encourage taxpayers to use
electronic payment methods rather
than cash.
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Effective 1 January 2017, to qualify for a tax reduction ranging
between EUR 1,900 and EUR 2,100 on employment income, a
taxpayer will be required to pay for the purchase of goods or
services (in Greece, the member States of the European Union
and the European Economic Area) using an electronic means
of payment (e.g. debit or credit card, etc), as follows:

For taxable income up to EUR 10,000, at least 10% of
the income must be used to pay expenses via an electronic
payment method.

For taxable income between EUR 10,001 and EUR
30,000, at least 15% of the income must be used to pay
expenses via an electronic payment method.

For taxable income exceeding EUR 30,000, at least 20%
of the income must be used to pay expenses via an electronic
payment method.
The above rates and scales are progressive.
Certain taxpayers, such as indicatively elderly people above
the age of 70 and disabled taxpayers with more than 80%
disability, are exempt from the above mentioned requirement.
In those cases, the taxpayers must provide receipts to the
competent tax authorities equal the required level of
expenditure.
If a taxpayer fails to make the minimum payment via an
electronic payment method, his/her income tax assessment
will be increased by 22% on the difference between the
minimum required payment and the actual payment.
Finally, the separate tax deduction of Article 18 of
L.4172/2013 for medical expenses will only be granted if they
are paid via an electronic means of payment.
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