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Στις 8 Μαΐου ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - 
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων», ο οποίος εισάγει 
τροποποιήσεις κυρίως στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και μία 
ριζική ασφαλιστική μεταρρύθμιση, για την οποία θα επανέλθουμε με πιο αναλυτικό 
Flash. 

 
Α. Φορολογικές Κλίμακες - Φορολογικοί Συντελεστές στο εισόδημα 
φυσικών προσώπων 

   
Θέσπιση ενιαίας κλίμακας για τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία, 
συντάξεις καθώς και από επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

 Θεσπίζεται ενιαία κλίμακα φορολογικών συντελεστών στα εισοδήματα από 
μισθωτή εργασία και συντάξεις καθώς και στα κέρδη από επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα: 
 

 

 Παρέχεται μείωση φόρου (οδηγώντας στην ουσία σε αφορολόγητο όριο που 
διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση) ανάλογα με το φορολογητέο εισόδημα και 
τα εξαρτώμενα τέκνα.  
 

 Καταργείται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (κατά βάση στους 
ελεύθερους επαγγελματίες και στις ατομικές επιχειρήσεις) η εώς τώρα 
ισχύουσα κλίμακα στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με 
συντελεστές 29% και 33%. Επίσης, δεν χορηγείται μείωση φόρου στο εν λόγω 
εισόδημα (όπως συμβαίνει στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία). 
  

 Από 1 Ιουλίου 2016 και μετά, ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών των εργαζομένων 
στον ιδιωτικό τομέα θα κατατίθεται από τους εργοδότες σε τραπεζικό 
λογαριασμό ταυτόχρονα με τις μηνιαίες αποδοχές και τις ασφαλιστικές 
εισφορές και θα μεταφέρεται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των 
δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου. Για την εφαρμογή της εν λόγω 
διάταξης προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 
 

Επισημαίνεται ότι οι υπάρχουσες διατάξεις του άρθρου 60 του ΚΦΕ σχετικά με 
το χρόνο παρακράτησης και απόδοσης του ΦΜΥ δεν έχουν καταργηθεί. Το εν 
λόγω ζήτημα θα πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά προκειμένου να μη τίθενται 
ερμηνευτικά θέματα. 
 
 

Κλιμάκιο Εισοδήματος (σε  
Ευρώ) 

 Φορολογικός 
Συντελεστής  

0 – 20.000 22% 
20.001 – 30.000 29% 
30.001 – 40.000 37% 
>40.001 45% 

Νέα ενιαία 

κλίμακα για τα 

εισοδήματα από 

μισθωτή εργασία, 

συντάξεις και 

κέρδη από 

επιχειρηματική 

δραστηριότητα 

Αλλαγή στον 

τρόπο και χρόνο 

απόδοσης του 

Φόρου Μισθωτών 

Υπηρεσιών 



 

 

 
 
 
Κλίμακα Εισοδημάτων από Ακίνητα 
 

 Ορίζονται νέοι συντελεστές και διευρυμένη βάση υπολογισμού στο εισόδημα 
από ακίνητη περιουσία. Πιο συγκεκριμένα: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Β. Μερίσματα 
 

 Αυξάνεται σε 15% (από 10%) ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων. 
 

 

Γ.  Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα 
 

 Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενσωματώνεται στον ΚΦΕ αποκτώντας έτσι 
μόνιμο χαρακτήρα, ενώ υπολογίζεται βάσει της οριζόμενης από το νόμο 
κλίμακας. Πιο συγκεκριμένα: 
 

Εισόδημα 
(σε  Ευρώ) 

Συντελεστής Ειδικής 
Εισφοράς Αλληλεγγύης 

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% 
> 220.001   10% 

 
 

 Οι παραπάνω φορολογικές κλίμακες εφαρμόζονται στα εισοδήματα και κέρδη 
που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά. 
 

 Ειδικά για τους μισθούς και τις συντάξεις, οι ανωτέρω συντελεστές της 
εισφοράς αλληλεγγύης θα εφαρμόζονται για παρακρατήσεις που διενεργούνται 
στα εν λόγω εισοδήματα από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 
Νόμου. 
 
 

Δ. Θεσπίζεται ενιαίος συντελεστής στα κέρδη από επιχειρηματική 
δραστηριότητα που αποκτούν νομικά πρόσωπα (εκτός κεφαλαιουχικών 
εταιρειών) με απλογραφικά βιβλία 

 

 Από 1 Ιανουαρίου 2016 και μετά, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 
που αποκτούν νομικά πρόσωπα (εκτός των κεφαλαιουχικών εταιρειών) που 
τηρούν απλογραφικά βιβλία (δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, κλπ) φορολογούνται με ενιαίο 
συντελεστή 29%. Η περαιτέρω διανομή των κερδών όμως δεν υπόκειται και σε 
φόρο μερίσματος. 

  

Κλιμάκιο Εισοδήματος (σε  
Ευρώ) 

 Φορολογικός 
Συντελεστής  

0 – 12.000 15% 
12.001 – 35.000  35% 
>35.001 45% 

Η Ειδική 

Εισφορά 

Αλληλεγγύης  

υπολογίζεται 

βάσει της νέας 

κλίμακας  

Έναρξη ισχύος 

Νέα κλίμακα για 

τα εισοδήματα 

από ακίνητα 

Έναρξη ισχύος 

Θέσπιση ενιαίου 
συντελεστή 29%  
 

Αυξάνεται σε 15% 

ο συντελεστής 

φορολόγησης 

μερισμάτων 
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