
Νόμος 4387/2016:
Περίληψη κύριων διατάξεων φορολογίας εισοδήματος (Άρθρο 112)

Ο νέος νόμος με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό-φορολογικό σύστημα είναι πλέον γεγονός. Το άρθρο 112 αυτού επιφέρει 
σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις στα εισοδήματα των  φυσικών προσώπων, τις οποίες παρουσιάζουμε παρακάτω:
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A. Μισθωτή εργασία και συντάξεις

Νέος Νόμος
Εισόδημα (€) Συντελεστής
0 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 29%
30.001 – 40.000 37%
>40.000 45%

Παλιός Νόμος - Άρθρο 15(1) ΚΦΕ 
Εισόδημα (€) Συντελεστής 

<25.000 22%
25.000,01 – 42.000 32%
>42.000 42%

Το άρθρο 15(1) του Κ.Φ.Ε (ν. 4172/2013), το οποίο όριζε τον 
τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία 
και συντάξεις, αντικαθίσταται με νέους συντελεστές. 

Αφορολόγητο

Από τον ανωτέρω υπολογισμό του φόρου για το εισόδημα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις πρέπει να αφαιρεθεί το αφορολόγητο όριο που
προβλέπουν οι νέες φορολογικές διατάξεις.

Συγκεκριμένα, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου
15 μειώνεται κατά το ποσό 1.900€ για τους μισθωτούς και
συνταξιούχους που είναι άγαμοι ή δεν έχουν παιδιά καθώς και για τις
συζύγους αυτών.

Επιπροσθέτως, η έκπτωση φόρου μειώνεται σε 1.950€ για όσους έχουν
ένα προστατευόμενο τέκνο και σε 2.000€ για τους φορολογούμενους
που έχουν δύο προστατευόμενα τέκνα.

Τέλος, το αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται σε 2.100€ για
φορολογούμενους με τρία ή παραπάνω προστατευόμενα τέκνα.

Σημαντική λεπτομέρεια είναι πως το αφορολόγητο όριο ισχύει μόνο για
εισοδήματα από μισθωτές εργασίες και συντάξεις και όχι για εισόδημα
που πηγάζει από ελεύθερο επάγγελμα.
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Β. Ελεύθερο επάγγελμα  - Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός πως το εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα που θα ενταχθεί στην κλίμακα 
είναι το καθαρό εισόδημα, δηλαδή το εισόδημα που προκύπτει 
ύστερα από την αφαίρεση των επαγγελματικών δαπανών. 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός πως το εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ΟΕ και ΕΕ θα φορολογείται 
πλέον με συντελεστή 29%

Το εισόδημα ενός φυσικού προσώπου από ελεύθερο επάγγελμα
πλέον παύει να φορολογείται βάσει του άρθρου 29(1), και εντάσσεται
στην ίδια κλίμακα φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή
εργασία και συντάξεις.

Αναλυτικότερα, το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα θα
προστίθεται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και το
σύνολο αυτού, ανά κλιμάκιο, θα υποβάλλεται στους παραπάνω
συντελεστες, δηλαδή 22%, 29%, 37% ή 45%.

Γ. Ακίνητα

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται και στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Ειδικότερα, το εισόδημα από ακίνητη περιουσία, δηλαδή το
εισόδημα που προέρχεται από ενοίκια, πλέον φορολογείται αυτοτελώς με βάση την παρακάτω κλίμακα.

Νέος Νόμος 
Εισόδημα (€) Συντελεστής
0 – 12.000 15%
12.001 – 35.000 35%
>35.000 45%

Παλιός Νόμος - Άρθρο 40(4) ΚΦΕ
Εισόδημα (€) Συντελεστής

<12.000 11%

>12.000 33%
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Ε. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Με το νέο νόμο η ειδική εισφορά αλληλεγγύης από ότι φαίνεται
έχει έρθει για να μείνει κι αυτό γιατί ενσωματώνεται μέσα στον
κώδικα φορολίας εισοδήματος, γεγονός που ερμηνεύεται ως
παγιοποίηση αυτής της εισφοράς.

Συγκεκριμένα, ο νέος νόμος έρχεται να προσθέσει το άρθρο
43Α στον ν. 4172/2013 το οποίο ορίζει πως επιβάλλεται ειδική
εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 12.000€ των
φυσικών προσώπων.

Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο
του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των
εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από
επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία
μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο,
πραγματικό ή τεκμαρτό.

Επιπροσθέτως, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο
συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου, υπολογίζεται με
βάση την παρακάτω κλίμακα:

Εισόδημα (€) Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
<12.000 0,0%
12.001 – 20.000 2,2%
20.001 – 30.000 5,0%
30.001 – 40.000 6,5%
40.001 – 65.000 7,5%
65.001 – 220.000 9,0%
>220.000 10,0%

Δ. Μερίσματα

Με την εώς τώρα εφαρμογή του Κ.Φ.Ε ο συντελεστής παρακράτησης για τα μερίσματα διαμορφωνόταν στο 10%. Με τον νέο νόμο, ο 
συντελεστής αυτός «σκαρφαλώνει» στο 15% αντικαθιστώντας τον προισχύοντα του άρθρου 64(1). 


