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Μη διστάζεις να το λες!!!
 Διαβάζω Θράκη Press

Μόλις πρόσφατα, και μετά από έντονες διαβουλεύσεις, 
κατατέθηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο αφορά 
τα εισοδήματα του 2013 (και ίσως και των επόμενων ετών). 
Με αυτό το φορολογικό μόρφωμα επιδιώκονται επιπλέον 
έσοδα €2,307 δις. μέχρι το 2016 εκ των οποίων τα €515 εκατ. 
θα εισπραχθούν το 2013 ενώ προβλέπεται να αυξηθούν σε 
€1,991 δις. το 2014 και σε €2,142 δις. το 2015.
Συγκεκριμένα οι διατάξεις που τίθενται σταδιακά σε ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου 2013, και ανατρέπουν το μέχρι τώρα 
φορολογικό τοπίο είναι, επιγραμματικά οι ακόλουθές:
1. Καταργείται το αφορολόγητο όριο των €5.000, και αντί 
αυτού θεσπίζεται ένα σύστημα έκπτωσης φόρου €2.100 για 

εισοδήματα μέχρι €21.000 η οποία όμως  μειώνεται κατά €100 για κάθε επιπλέον €1.000 
εισοδήματος. Η έκπτωση αυτή μηδενίζεται για εισοδήματα που αγγίζουν τα €42.000.
2. Καθιερώνονται δυο κλίμακες φορολόγησης διαχωρίζοντας τη φορολογία για φυσικά 
πρόσωπα και ελευθέρους επαγγελματίες - επιτηδευματίες.
3. Η κλίμακα φορολογίας για μισθωτούς –συνταξιούχους έχει συντελεστή 22% για 
εισοδήματα μέχρι €25.000, 32% από €25.001 έως €42.000, και 42% για εισοδήματα άνω των 
€42.000.
4. Η κλίμακα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ, αστικές, 
κερδοσκοπικές, συμμετοχικές, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου) προβλέπει 
συντελεστή 26% για έσοδα μέχρι €50.000 και 33% για άνω των €50.000. Οι δε νέοι 
επιτηδευματίες θα φορολογούνται με συντελεστή 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ των 
εσόδων τους κατά την πρώτη τριετία άσκησης του επαγγέλματος.
5. Για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, επιβάλλεται συντελεστής 13% σε εισοδήματα 
από γεωργική επιχείρηση από το 2014, ενώ για το 2013 θα φορολογηθούν με βάση τη 
φορολογική κλίμακα των μισθωτών.
6. Τα εισοδήματα από ενοίκια πρόκειται να φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10% 
και μέχρι τα €12.000, ενώ πέραν του ποσού αυτού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 33%. 
Επιπλέον, το ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια συνεχίζει να υπόκειται σε συμπληρωματικό 
φόρο 1,5%, ενώ παραμένει και η φορολόγηση με 3% για κτίσματα επιφάνειας άνω των 300 
τ.μ.
7. Εκπίπτει μόλις το 10% από το φόρο οι ιατρικές δαπάνες η διατροφή μεταξύ συζύγων (με 
ανώτατο όριο φόρου τα €1.500, οι δωρεές (με όριο το 5% επί του συνολικού εισοδήματος), οι 
δωρεές ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων.
8. Μειώνεται κατά €200 ο φόρος για τον φορολογούμενο και για κάθε πρόσωπο που τον 
βαραίνει με αναπηρία 67% και άνω.
9. Δεν προβλέπεται, και ως εκ τούτου καταργείται, η υποχρεωτική προσκόμιση 
αποδείξεων και η έκπτωση φόρου που προέκυπτε από αυτές.
10. Αυξάνεται κατά 5% ο φόρος στις καταθέσεις από 1.1.2013 (από 10% σε 15%).
11. Καταργείται η επιχειρηματική αμοιβή.
12. Θεσπίζεται ένα αντικειμενικό σύστημα ελέγχου προκειμένου να προσδιορίζονται τα 
έσοδα των επιτηδευματιών κατά τη διαδικασία ελέγχου.
13. Επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 20% κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων, με βάσει 
τους συντελεστές παλαιότητας (0,60 -0,90). Από τον φόρο αυτό εξαιρούνται τα κέρδη 
από εμπορική δραστηριότητα αγοραπωλησίας ακινήτων, κέρδη από πώληση ακινήτου 
που είναι πάγιο περιουσιακό στοιχείο, καθώς και το κέρδος μέχρι 25.000 ευρώ από 
μεταβίβαση ακινήτου που έχει διακρατηθεί μια 5ετία και δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα 

που πραγματοποιούν πέραν της μιας μεταβίβασης στο διάστημα των πέντε ετών.
14. Μειώνεται στο 10% από 25% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα των 
ΑΕ.
15. Αυξάνεται στο 40% από 35% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για αμοιβές μελών 
διοικητικού συμβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές.
16. Μειώνεται στο 10% από 25% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα κέρδη που 
διανέμουν οι συνεταιρισμοί και οι ΕΠΕ σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
17. Συνολικά καταργούνται τα αφορολόγητα ποσά που αφορούσαν τα παιδιά και 
θεσπίζεται ένα ενιαίο μηνιαίο επίδομα €40 για κάθε παιδί μέχρι τα δυο. Από το τρίτο παιδί 
και πάνω χορηγείται ετήσιο επίδομα €500 για κάθε παιδί. Όμως υπάρχει το εισοδηματικό 
όριο των €45.000.
18. Επιβάλλεται φόρος 10% και μέχρι €40.000 στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, 20% για ποσά 
άνω των €40.000 και με 15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή. Οι συντελεστές 
αυτοί διπλασιάζονται σε περίπτωση που το συμβόλαιο εξαγοράζεται πρόωρα.
19. Αυξάνεται στα €800 από €400 που είναι σήμερα το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος για 
ελεύθερους επαγγελματίες που εδρεύουν σε πόλη μέχρι 200.000 κατοίκους, και σε €1.000 
από €500 για πόλεις με μεγαλύτερο πληθυσμό. Αυξάνεται επίσης και το τέλος στα €650 για 
εμπορικές επιχειρήσεις και στα €600 για τα υποκαταστήματα.
20. Επιπλέον προβλέπονται αυτοτελή πρόστιμα από €1.000 έως €10.000 στις επιχειρήσεις 
αν δεν υποβάλλουν το συνοπτικό πίνακα πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργική ταυτότητα 
της επιχείρησης και από €10.000 έως €100.000 αν δεν προσκομίσουν και το φάκελο στην 
αρμόδια ελεγκτική αρχή.
21. Καταργείται η περαίωση των φορολογικών υποθέσεων, και
22. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρόκειται να υποβάλλονται από 1η 
Φεβρουαρίου και μέχρι 30η Ιουνίου κάθε έτους.

 (Πηγές : www.taxheaven.gr, www.e-forologia.gr )
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