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Πλήρης κατάργηση του µειωµένου συντελεστή Φ.Π.Α από 

1.1.2018

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, στoυς νοµούς Λέσβο, Χίο, Σάµο και

∆ωδεκάνησα (εκτός Ρόδου και Καρπάθου, όπου ήδη οι µειωµένοι

συντελεστές έχουν καταργηθεί) οι συντελεστές του ΦΠΑ θα αυξηθούν

από τα επίπεδα του 5%, του 9% και του 17% στο 6%, στο 13% και το

24%.

Αλλαγή στην παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος 

Με τον Ν.4472/2017 καταργήθηκε η έκπτωση 1,5% που είχαν οι

µισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Η κατάργηση αυτή ισχύει για τα

εισοδήµατα που θα αποκτηθούν από 1.1.2018 και µετά.

Ενεργοποιείται από 1.1.2018 η επιβολή του φόρου υπεραξίας στην

πώληση ακινήτων.

Ο εν λόγω φόρος είχε επιβληθεί µε το άρθρο 41 του Ν. 4172/2013 ο

οποίος όµως έχει παγώσει έως 31.12.2017.

Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 15% επί της διαφοράς της αξίας

κτήσης µε την αξία πώλησης αφού πρώτα η αξία κτήσης

αποπληθωρισθεί µε συντελεστή παλαιότητας που ορίζει ο νόµος

ανάλογα µε τα χρόνια που κατέχει ο φορολογούµενος το ακίνητο.

Η τελική υπεραξία επί της οποίας θα υπολογίζεται ο φόρος θα

προσδιορίζεται µε βάση ποσοστιαίους συντελεστές

αποµείωσης κλιµακούµενους ανάλογα µε τα έτη διακράτησης του

ακινήτου (από 98,2% για δύο χρόνια διακράτησης έως 60% για

περισσότερα από 26, βλ. σχετικό πίνακα). Ειδικά για ακίνητα που έχουν

αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002 οι

συντελεστές αποµείωσης θα περιορίζονται, καθώς θα

πολλαπλασιάζονται µε 0,8.

Επιβολή φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων

Αλλαγή στον υπολογισµό των ασφαλιστικών εισφορών των 

ελευθέρων επαγγελµατιών (Ν. 4387/2016)

Από 1.1.2018 αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού των ασφαλιστικών

εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους επιτηδευµατίες

µε ατοµική επιχείρηση.

Με την αλλαγή οι εισφορές θα υπολογίζονται επί των ακαθάριστων

εσόδων της προηγούµενης χρονιάς 2017 µειωµένες κατά 15% αλλά

χωρίς την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν

καταβληθεί.
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Επιβολή φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων (συνέχεια)

Πίνακας ποσοστιαίων συντελεστών αποµείωσης µε βάση τα έτη διακράτησης:

Έτη

διακράτησης

Συντελεστής

αποµείωσης

Έτη

διακράτησης

Συντελεστής

αποµείωσης

1 100,00% 14 77,90%

2 98,20% 15 76,40%

3 96,40% 16 74,80%

4 94,70% 17 73,20%

5 93,00% 18 71,70%

6 91,20% 18 70,20%

7 89,50% 20 68,70%

8 87,80% 21 67,20%

9 86,10% 22 65,70%

10 84,50% 23 64,20%

11 82,80% 24 62,80%

12 81,10% 25 61,50%

13 79,50% 26+ 60,00%

� Εάν ο φορολογούµενος έχει διακρατήσει το ακίνητο

που πωλεί για 5 τουλάχιστον έτη η υπεραξία θα είναι

αφορολόγητη µέχρι το ποσό των 25.000,00 ευρώ.

� Οσοι µεταβιβάζουν ακίνητα τα οποία έχουν στην

κατοχή τους πριν από το 1995 θα απαλλάσσονται

από το φόρο υπεραξίας.

� Την υποχρέωση καταβολής του φόρου έχει ο

πωλητής ενώ ο αγοραστής συνεχίζει να επιβαρύνεται

µε Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) 3%.
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Οι σηµαντικότερες φορολογικές επιβαρύνσεις που θα επέλθουν το

2018 από την ψήφιση των Νόµων 4387/2016 & 4472/2017

Επιβάλλεται από 1.1.2018 φόρος διαµονής στα ξενοδοχεία και τα

ενοικιαζόµενα δωµάτια – διαµερίσµατα (Ν. 4387/2016)

Ο φόρος διαµονής θα ανέρχεται σε :

• 0,5 ευρώ ανά ηµερήσια χρήση δωµατίου για ξενοδοχεία 1-2

αστέρων.

• 1,5 ευρώ ανά ηµερήσια χρήση δωµατίου για ξενοδοχεία 3

αστέρων.

• 3 ευρώ ανά ηµερήσια χρήση δωµατίου για ξενοδοχεία 4

αστέρων.

• 4 ευρώ ανά ηµερήσια χρήση δωµατίου για ξενοδοχεία 5

αστέρων.

• 0,50 ευρώ ανά ηµερήσια χρήση για τα ενοικιαζόµενα

Απώλεια της ρύθµισης των 100 δόσεων από την 1η µέρα που µια νέα

οφειλή προς το ∆ηµόσιο θα γίνεται ληξιπρόθεσµη. Αν, δηλαδή, ο

οφειλέτης καθυστερήσει έστω και µία µέρα την πληρωµή ενός νέου

χρέους προς το ∆ηµόσιο, θα χάνει αυτόµατα τη ρύθµιση των «100

δόσεων».

Φόρος ∆ιαµονής

Απώλεια ρύθµισης των 100 δόσεων 

Eπιβολή φόρου επί των εισοδηµάτων από περιστασιακές και 

βραχυπρόθεσµες µισθώσεις ακίνητης περιουσίας, Airbnb 

(Ν.4472/2017)

Στο ετήσιο εισόδηµα από τη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων που

αποκτά από φέτος κάθε φυσικό πρόσωπο θα επιβληθεί το 2018

φόρος εισοδήµατος µε βάση την κλίµακα φορολογίας των ενοικίων,

δηλαδή µε συντελεστές 15% από το πρώτο ευρώ µέχρι τις 12.000

ευρώ του ετήσιου εισοδήµατος, 35% στο τµήµα του ετήσιου

εισοδήµατος από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ και 45% στο τµήµα

του ετήσιου εισοδήµατος πάνω από τις 35.000 ευρώ, εφόσον τα

ακίνητα εκµισθώνονται επιπλωµένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε

υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασµάτων.

Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το

εισόδηµα αυτό θα λογίζεται ως εισόδηµα από επιχειρηµατική

δραστηριότητα και φορολογείται µε 22% µέχρι τις πρώτες 20.000

ευρώ, 29% στο τµήµα από τις 20.001 έως τις 30.000 ευρώ, 37% στο

τµήµα από τις 30.001 έως τις 40.000 ευρώ και 45% στο τµήµα πάνω

από τις 40.000 ευρώ.

Επικοινωνήστε µαζί µας 

Ζέτα Νευράκη

Manager -Tax Department

T +30 2130 186100

F +30 2130 186101

Page 3


