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Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 

από 1/1/2020 σύμφωνα με το Ν.4646/2019 
 
 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   (άρθρο 6) 

 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (€) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ (%) 

0 -10.000 9% 
10.001-20.000 22% 

20.001 – 30.000 28% 
30.001 – 40.000 36% 

˃ 40.001 44% 
 

 ΜΙΣΘΟΙ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12.000€ (άρθρο 9) 
 
Μείωση φόρου: Ο φόρος που προκύπτει σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα μειώνεται και 

μάλιστα αυξητικά με την ύπαρξη εξαρτωμένων τέκνων, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα από 

μισθούς και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000€, ως ακολούθως: (παρ 1) 

Αριθμός τέκνων Μείωση φόρου σε € 
0 777 
1 810 
2 900 
3 1120 
4 1340 

Για κάθε επιπλέον 220 
 

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το αφορολόγητο ποσό ανέρχεται στα 8.633€ για άγαμο,  

στα 9.000€ για ένα τέκνο, 10.000 € για δύο τέκνα και 11.000€ για τρία τέκνα. 
 

 ΜΙΣΘΟΙ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 12.000€ 
 
Μείωση φόρου: Το ποσό της μείωσης φόρου μειώνεται («ψαλιδίζεται») κατά 20€ για κάθε 1000€ 

επιπλέον των 12.000€ ποσού εισοδήματος. (παρ 2) 

 
Παράδειγμα προς κατανόηση Ι 
 
Συνταξιούχος με ετήσια εισοδήματα 11.400€ χωρίς εξαρτώμενα τέκνα: 

Φόρος εισοδήματος                           [(10.000*9%)+(1400*22%)]= 1.208 
Μείον έκπτωση φόρου χωρίς παιδί                               -777 

Τελικός κύριος φόρος εισοδήματος 431 
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Παράδειγμα προς κατανόηση ΙΙ 
 
Μισθωτός με ετήσια εισοδήματα 17.600€ χωρίς εξαρτώμενα τέκνα: 

Φόρος εισοδήματος                           [(10.000*9%)+(7600*22%)]= 2.572 
Μείον έκπτωση φόρου χωρίς παιδί                             (777-152*)= -625 

Τελικός κύριος φόρος εισοδήματος 1.947 
 
*Το ποσό της αναλογούσας μείωσης φόρους «ψαλιδίζεται» κατά 20€ για κάθε 1000€ παραπάνω 
από τα 12.000€ ετήσιο καθαρό εισόδημα. 
    
Παράδειγμα προς κατανόηση ΙΙΙ 
 
Μισθωτός με ετήσια εισοδήματα 25.300€ και δύο εξαρτώμενα τέκνα: 

Φόρος εισοδήματος [(10.000*9%)+(10.000*22%)+(5.300*28%)]= 4.584 
Μείον έκπτωση φόρου με 2 παιδία                             (900-266*)=                               -634 

Τελικός κύριος φόρος εισοδήματος 3.950 
 

 Ναυτικοί  
 
Τα εισοδήματα από μισθωτή υπηρεσία όσων υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού 

φορολογούνται αυτοτελώς ως κάτωθι: 

 
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ (%) 

Αξιωματικός  15% 
Κατώτερο πλήρωμα  10% 

 

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (άρθρο 7) 
 
Για την κατοχύρωση της μείωσης φόρου, το απαιτούμενο ποσό δαπανών που πραγματοποιείται 

με κάρτα για κάθε φορολογικό έτος από 1/1/2020 είναι: 

 

Δαπάνες με κάρτα = Πραγματικό εισόδημα * 30% 
 

• Αφορά τους μισθωτούς και συνταξιούχους και τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα 

(ατομική επιχείρηση, ελεύθερο επαγγελματία) και μέχρι 20.000€ δαπανών. 

• Η μη πραγματοποίηση των δαπανών με κάρτα επιφέρει αύξηση του φόρου κατά 22% επί της 

διαφοράς των πραγματοποιηθεισών δαπανών και αυτών που θα έπρεπε να είχαν 

πραγματοποιηθεί βάσει δηλωθέντος εισοδήματος.  
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (παρ 7.4 αρθ 112 Ν.4387/2016) 

 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (€) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ (%) 

0 - 12.000 15% 
12.001 - 35.000 35% 

>35.000 45% 
 

• Έκπτωση φόρου εισοδήματος για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής 

αναβάθμισης σε κτίρια που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα όπως πχ το «Εξοικονομώ», 

σε ποσοστό 40% του ύψους τους και μέχρι 16.000€ κατανεμημένα ισόποσα σε  4 χρόνια, αρκεί να 

υπάρχει νόμιμο παραστατικό εξοφλημένο μέσω ενός ηλεκτρονικού μέσου.  (άρθρο 16) 

 

Παράδειγμα προς κατανόηση ΙV 
 
Εισοδηματίας εισπράττει ετησίως 36.000€ από ακίνητα: 

Φόρος εισοδήματος=  (12.000*15%) +(23.000*35%) + (1.000*45%) = 10.300€ 

 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜ ΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  

με απλογραφικά βιβλία  
 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (€) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ (%) 
0 -10.000 9% 

10.001-20.000 22% 
20.001 – 30.000 28% 
30.001 – 40.000 36% 

˃ 40.001 44% 
 

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 διατάξεις.  

 Υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με κάρτα ως οι μισθωτοί και συνταξιούχοι. 

 Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για τις ατομικές αγροτικές επιχειρήσεις. 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  % 
Μερίσματα  5 

Τόκοι  15 
Δικαιώματα  20 
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ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
Με το Ν. 4646/2019 ισχύει η ίδια κλίμακα υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης 

κλιμακωτά εφόσον τα συνολικά ετήσια εισοδήματα υπερβαίνουν τις 12.000€, (παρ 9 άρθρο 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 
 

• Πλήρη απαλλαγή του φόρου έχουν τα πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία οποιασδήποτε 

μορφής σε ποσοστό 80% και άνω. (άρθρο 18) 


