Λογιστής Φοροτεχνικός A’ Τάξης
Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

(παρ 1 αρθ 112 Ν.4387/2016)

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (€) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ (%)
0 -20.000
22%
20.001 – 30.000
29%
30.001 – 40.000
37%
˃ 40.001
45%



ΜΙΣΘΟΙ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000€

Μείωση φόρου: Ο φόρος που προκύπτει σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα μειώνεται, και
μάλιστα λίγο περισσότερο με την ύπαρξη εξαρτωμένων τέκνων ως ακολούθως, εφόσον το
φορολογητέο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000€. (παρ 2.1
αρθ 112 Ν.4387/2016)
Αριθμός τέκνων Μείωση φόρου σε €
0
1900
1
1950
2
2000
3 και άνω
2100
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το αφορολόγητο ποσό ανέρχεται στα 8.636€ για άγαμο,
στα 8.860€ για ένα τέκνο, 9.090€ για δύο τέκνα και 9.545€ για τρία τέκνα.



ΜΙΣΘΟΙ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 20.000€

Μείωση φόρου: Το ποσό της μείωσης φόρου μειώνεται («ψαλιδίζεται») κατά 10€ για κάθε 1000€
επιπλέον των 20.000€ ποσού εισοδήματος. (παρ 2.2 αρθ 112 Ν.4387/2016)
Παράδειγμα προς κατανόηση Ι
Συνταξιούχος με ετήσια εισοδήματα 17.600€ χωρίς εξαρτώμενα τέκνα:
Φόρος εισοδήματος

17600*22%=

Μείον έκπτωση φόρου χωρίς παιδί

3872
-1900

Τελικός φόρος εισοδήματος
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Παράδειγμα προς κατανόηση ΙΙ
Μισθωτός με ετήσια εισοδήματα 13.400€ και δύο εξαρτώμενα τέκνα:
Φόρος εισοδήματος

13400*22%=

Μείον έκπτωση φόρου με δύο παιδιά

2948
-2000

Τελικός φόρος εισοδήματος

948

Παράδειγμα προς κατανόηση ΙΙΙ
Μισθωτός με ετήσια εισοδήματα 23.500€ χωρίς εξαρτώμενα τέκνα:
Φόρος εισοδήματος

(20.000*22%) +(3.500*29%)=

5415

(1900-35)=

-1865

Τελικός φόρος εισοδήματος

3550

Μείον έκπτωση φόρου χωρίς παιδί

Το ποσό της μείωσης φόρου ψαλιδίζεται κατά 35€,
αφού το συνολικό εισόδημα του υπόχρεου ξεπερνά τις 20.000€ κατά 3500€.

Παράδειγμα προς κατανόηση ΙV
Συνταξιούχος με ετήσια εισοδήματα 22.000€ και ένα εξαρτώμενο τέκνο:
Φόρος εισοδήματος

(20.000*22%) +(2.000*29%)=

4980

(1950-20)=

-1930

Τελικός φόρος εισοδήματος

3050

Μείον έκπτωση φόρου χωρίς παιδί

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (παρ 7.4 αρθ 112 Ν.4387/2016)
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (€)
0 - 12.000
12.001 - 35.000
>35.000

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ (%)
15%
35%
45%

Παράδειγμα προς κατανόηση V
Εισοδηματίας εισπράττει ετησίως 36.000€ από ακίνητα:
Φόρος εισοδήματος= (12.000*15%) +(23.000*35%) + (1.000*45%) = 10.300€
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
με απλογραφικά βιβλία (παρ 5.1 αρθ 112 Ν.4387/2016)
Ο φόρος που επιβάλλεται επί των καθαρών κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των
ατόμων αυτών, από 1/1/2016 ακολουθεί την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων:
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (€) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ (%)
0 -20.000
22%
20.001 – 30.000
29%
30.001 – 40.000
37%
˃ 40.001
45%
Παρατηρήσεις:



Δεν υπάρχει καμία μείωση στο φόρο λόγω ύπαρξης παιδιών ή από άλλη αιτία, δηλαδή τα

κέρδη από ατομική επιχείρηση φορολογούνται από το πρώτο ευρώ σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.



Εάν υπάρχουν και εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις, τότε αυτά προστίθενται στα κέρδη

από ατομική επιχείρηση και φορολογούνται αθροιστικά με την κλίμακα των μισθωτών και
συνταξιούχων.
Για τα εισοδήματα από μισθούς εξακολουθεί να ισχύει η μείωση φόρου
αλλά για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπάρχει καμία μείωση.



Από 1/1/2016 και έπειτα η προκαταβολή του φόρου για το επόμενο έτος λόγω

επιχειρηματικής δραστηριότητας αναπροσαρμόζεται σε 100%.



Για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1/1/2013 και εφόσον τα

συνολικά ετήσια ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) δεν υπερβαίνουν τις 10.000€, τότε ο φορολογικός
συντελεστής του πρώτου κλιμακίου μειώνεται σε 11%.
Παράδειγμα προς κατανόηση VΙ
Φορολογούμενος εμφανίζει ετήσια μόνο κέρδη από ατομική επιχείρηση 21.500€, ενώ έχει δυο
εξαρτώμενα τέκνα:
Φόρος εισοδήματος = (20.000*22%) +(1.500*29%)= 4.835€
*Σύμφωνα με τις διατάξεις δεν υπάρχει καμία έκπτωση φόρου λόγω ύπαρξης του προστατευόμενου μέλους
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Παράδειγμα προς κατανόηση VΙΙ
Φορολογούμενος εμφανίζει ετήσια εισοδήματα από μισθωτή εργασία 9.500€ και κέρδη από
ατομική επιχείρηση 12.500€, ενώ έχει ένα εξαρτώμενο τέκνο:
Συνολικό ετήσιο εισόδημα

(9.500+12.500)=

22.000

(9500*22%) -1950 =

140

(10500*22%)+(2000*29%)=

2.890

Τελικός φόρος εισοδήματος

3.030

Φορολογία μισθωτών υπηρεσιών
Φορολογία κερδών ατομικής επιχείρησης
Συνολικό εισόδημα 20.000€!

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Ισχύουν ακριβώς οι ίδιες διατάξεις με τη φορολογία των μισθωτών και συνταξιούχων.



Εάν υπάρχουν και εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις, τότε αυτά προστίθενται στα κέρδη

από ατομική αγροτική επιχείρηση και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και
συνταξιούχων σωρευτικά. Ωστόσο, η μείωση φόρου λόγω των εξαρτώμενων τέκνων δεν χάνεται
και θα υπολογιστεί μόνο μια φορά για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις αναλογικά και όχι
στα κέρδη από ατομική επιχείρηση.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Από 1/1/2016 η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται κλιμακωτά στα εισοδήματα που
υπερβαίνουν τις 12.000€, με την ίδια λογική που υπολογίζεται και ο φόρος εισοδήματος, σύμφωνα
με την κάτωθι κλίμακα (παρ 9 αρθ 112 Ν.4387/2016):
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
% ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
0 – 12.000
0
12.001-20.000
2,2
20.001-30.000
5
30.001-40.000
6,5
40.001-65.000
7,5
65.001-220.000
9
>220.000
10

ΥΜΗΤΤΟΥ 75, 11633 ΠΑΓΚΡΑΤΙ – Τ: 211.0149320 , Φ: 211.0122995

www.sotele.gr
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Παράδειγμα προς κατανόηση VΙΙΙ
Φορολογούμενος δηλώνει ετήσια εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες 15.600€, χωρίς
εξαρτώμενα τέκνα:
Φόρος εισοδήματος
Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης

[(15.600*22%)-1.900]=

1.532

(12.000*0%)+(3.600*2,2%) =

79,20

Τελικός φόρος εισοδήματος 1.611,20
Παράδειγμα προς κατανόηση ΙΧ
Φορολογούμενος δηλώνει ετήσια συνολικά εισοδήματα από όλες τις πηγές 42.800€. Έκτακτη
εισφορά αλληλεγγύης:

12.000*0% =

0

8.000*2,2%=

176

10.000*5%=

500

10.000*6,5%=

650

2.800*7,5%=

210

42.800

1.536
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