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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

 Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται από 01.01.2017 ένα ισχυρό πλαίσιο κινήτρων
προς τους πολίτες για τη διεύρυνση της χρήσης μέσων πληρωμής με κάρτα. Οι
συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής
συμβάλλουν στη διατήρηση του προβλεπόμενου ποσού μείωσης του φόρου.
 Ειδικότερα σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τα παρακάτω εισοδήματα ορίζεται
αντίστοιχο ποσοστό που πρέπει να καλύπτεται με δαπάνες από πλαστικό χρήμα.
Εισόδημα (€)
0-10.000
10.001-30.000
>30.000

Ποσοστό
10%
15%
20%

 Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το ποσοστό που αναλογεί στο εισόδημα, θα
επιβάλλεται φόρος 22% στη διαφορά.
 Παράλληλα, η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει ότι προϋπόθεση για τον
συνυπολογισμό των ιατρικών δαπανών στον προσδιορισμό του ποσού μείωσης φόρου,
είναι η πραγματοποίηση αυτών με τη χρήση μέσου πληρωμής με κάρτα ή άλλου
ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

 Μειώνεται από €1.500 σε €500 το όριο άνω του οποίου θα εξοφλούνται αποκλειστικά
με τη χρήση κάρτας (ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής) τα φορολογικά στοιχεία
που εκδίδονται στο πλαίσιο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες. Στο
πλαίσιο των μέτρων για τη διασφάλιση και τον έλεγχο των συναλλαγών, δεν
επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.
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 Δεν εκπίπτουν επιχειρηματικές δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
εργασιακής σχέσης (π.χ. δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές διευθυντών ή
μελών Δ.Σ, αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, αμοιβές εργαζομένων με
μπλοκάκι), εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη
χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
 Καθορίζεται πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (λοταρία) που θα βασίζεται στις
ηλεκτρονικές συναλλαγές για την αγορά αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών. Το συνολικό
διανεμόμενο χρηματικό ποσό κατά τις διενεργούμενες κληρώσεις επιβαρύνει τον
Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν υπερβαίνει το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ κατ'
έτος.
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Παραχώρηση αυτοκινήτου σε εργαζόμενο

 Αλλαγή τρόπου υπολογισμού των παροχών αυτοκινήτων από τις εταιρείας προς τους
εργαζόμενους
Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, για
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό
της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:
ΛΤΠΦ (€)
0-12.000
12.001-17.000
17.001-20.000
20.001-25.000
>25.001

Ποσοστό
4%
7%
14%
18%
22%*

*ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε
τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα. Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε
περισσότερα του ενός πρόσωπα.
Η αξία της παραχώρησης του οχήματος (ΛΤΠΦ) μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:
Παλαιότητα σε έτη
0-2
3-5
6-9
10<

Ποσοστό Μείωσης
0%
10%
25%
50%
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Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται
αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ
Φόρων έως 12.000 ευρώ.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται
από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.
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Φορολογία Ακινήτων

Φορολογία υπεραξίας για τη μεταβίβαση ακινήτου
 Αναστολή της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης
περιουσίας με επαχθή αιτία, που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 41 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Φόρος εισοδήματος για τα ενοικιαζόμενα μέσω Airbnb
 Ρυθμίζεται η φορολόγηση των εισοδημάτων που προκύπτουν από την
βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
(Airbnb). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το εισόδημα που αποκτάται από την
ενοικίαση αυτή θα φορολογείται με βάση τις διατάξεις της φορολογίας των
ενοικίων. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, ο μισθωτής θα πρέπει να υποβάλλει Δήλωση
Περιουσιακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Προβλέπεται η
δυνατότητα ενοικίασης των καταλυμάτων αυτών μόνο για 90 μέρες το χρόνο και,
εφόσον πρόκειται για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων, μόνο για 60 μέρες. Θα
μπορεί να γίνεται υπέρβαση των ορίων αυτών μόνο για όσους έχουν εισοδήματα
που δεν ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ.
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Διαμόρφωση αφορολογήτου

 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ως προς το
αφορολόγητο. Για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή
ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες
σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) και εφόσον αυτοί δεν είναι
επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχει εφαρμογή,
για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, η ενιαία κλίμακα των
μισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου
του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το
πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το
τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Όταν το
πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων υπερβαίνει το ποσό των 6.000
ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την προαναφερθείσα ενιαία
κλίμακα μη εφαρμοζόμενων των μειώσεων του φόρου βάσει του αριθμού
τέκνων.

Διανομή κερδών επιχειρήσεων
 Το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται (στις περιπτώσεις
κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος
εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων) φορολογείται ως
κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη
φορολογικών ζημιών. Τα ανωτέρω εφαρμόζοντα για φορολογικά έτη που
αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.
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Φορολογητέα ύλη παρελθόντων ετών

 Τίθεται σε εφαρμογή πρόγραμμα οικειοθελούς γνωστοποίησης φορολογητέας
ύλης παρελθόντων ετών και παρέχεται η δυνατότητα σε όσους
φορολογούμενους δεν είχαν υποβάλει καθόλου δηλώσεις ή είχαν υποβάλλει
φορολογικές δηλώσεις ανακριβώς ή ελλιπώς, να υποβάλουν αρχική ή
τροποποιητική δήλωση και να συμπεριλάβουν νέα φορολογητέα ύλη μέχρι τη
λήξη του προγράμματος την 31η Μαΐου 2017.
 Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά, εφόσον η
προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έχει λήξει μέχρι τις 30.9.2016.
Ενδεικτικά, η ρύθμιση καταλαμβάνει τους φόρους εισοδήματος,
κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, Φ.Π.Α., τα τέλη χαρτοσήμου κ.λπ.
 Οι φορολογούμενοι για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί εντολή ελέγχου ή θα
εκδοθεί μέχρι τη λήξη του προγράμματος (31.5.2017) μπορούν να υπαχθούν
στην προτεινόμενη ρύθμιση, καθώς και φορολογούμενοι για τους οποίους
έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων.
 Ο κύριος φόρος που επιβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης υπολογίζεται
με βάση τη φορολογική κλίμακα του έτους που ίσχυε κατά τον αντίστοιχο
χρόνο. Ενδεικτικά, οι κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
έχουν ως εξής:
Έτος
2002-2006
2007-2009
2010-2012
2013-2015

Φόρος
40%
40%
45%
42%

Πόσα
> €23.000
> € 75.000
> € 100.000
> € 42.000
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 Πρόσθετοι φόροι υπολογίζονται ως ποσοστά επί του ποσού του κύριου
φόρου ως εξής:
• 8% αν η υποβολή της δήλωσης γίνει μέχρι και την 31.3.2017
• 10% αν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την 31.3.2017
• 13% αν έχει κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου πριν την 12.12.2016
• 15% αν έχουν εκπνεύσει οι συντομότερες ειδικές προθεσμίες που
προβλέπονται για τις περιπτώσεις που η εντολή ελέγχου έχει ήδη
κοινοποιηθεί ή κοινοποιήθηκε μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη
Βουλή
• 30% αν μετά την εκπνοή των ειδικών προθεσμιών και πριν την υποβολή
της δήλωσης, η Φορολογική Διοίκηση κοινοποίησε προσωρινό
διορθωτικό προσδιορισμό φόρου
• 25% αν έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου πριν την
12.12.2016.
 Οι παραπάνω πρόσθετοι φόροι αναπροσαρμόζoνται περαιτέρω βάσει
συγκεκριμένων συντελεστών για χρήσεις πριν το 2010, οι οποίοι μπορεί να
φτάνουν μέχρι και το 25% αναλόγως του έτους εντός του οποίου έληγε η
προθεσμία υποβολής της εκάστοτε αρχικής δήλωσης. Πιο συγκεκριμένα :
Έως έτος
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 και μετά

Συντελεστής
25%
23%
20%
16%
15%
12%
10%
6%
5%
0%

 Προφανώς στον φορολογούμενο θα καταλογιστεί και εισφορά αλληλεγγύης
ως προς χρήσεις κατά τις οποίες ίσχυε. Έτσι, το συνολικό ποσοστό φόρου που
θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος μέσω του συγκεκριμένου
προγράμματος εθελοντικής συμμόρφωσης μπορεί να ξεπεράσει για
συγκεκριμένα χρόνια το 60%.
 Εάν μέχρι τις 12.12.2016 έχει ήδη κοινοποιηθεί οριστικό φύλλο ελέγχου, οι
φορολογούμενοι δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικειοθελούς
συμμόρφωσης ως προς τη φορολογητέα ύλη που έχει περιληφθεί στις πράξεις
αυτές.
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Φ.Π.Α.

 Επανακαθορίζεται το όριο του ετήσιου κύκλου εργασιών για το οποίο έχει
εφαρμογή το ειδικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, στα δύο εκατομμύρια
(2.000.000) ευρώ, μετά και την αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του
σχετικού αιτήματος διαβούλευσης.

Παραγραφές φόρων
 Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση
πράξεων προσδιορισμού φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων,
τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν την 31.12.2016 παρατείνονται
κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους για υποθέσεις για τις οποίες έχουν
εκδοθεί, ή θα εκδοθούν μέχρι την 31.12.2016 εισαγγελικές παραγγελίες,
εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα
διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από
την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

