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To 9 opoXoYLKO μας σύσοημα έχευ πολλά καυ σοβαρά μευονεκτ.ήμαοα
Το μεγαλύ-οερο ύσως θα λέγαμε oxu εΰναυ τ.ο εξής: Η αβεβαυόεηχα τ.ης
φορολογΰας που προκαλεύεαυ απο εην υπερβολυκά συχνή υροποπούηση
υων φορολογυκών δυαχάξεων.

Σε σημεύο που να μη μπορεύ κανεύς να

γνωρύζευ με ακρύβευα ευ υσχύευ σήμερα καυ ευ πρόκευεαυ να υσχύσευ
εην επόμενη.
Με εην εργασία αυεήν θα προσπαθήσω να δώσω εην εελευεαύα
εροποπούση εης φορολογίας ευσοδήμαεος φυσυκών καυ νομυκών
προσώπων με εον Ν. 2065\92.
Η εργασία χωρίζεεαυ σε ερία εμήμαεα. Το πρώεο εμήμα αφορά εην
φορολογία ευσοδήμαεος εων Φυσυκών Προσώπων. Το δέυεερο περυέχευ
εην φορολογία ευσοδήμαεος Νομυκών Προσώπων, ενώ εο ερίεο
καεαλήγευ σεα συμπεράσμαεα γυα εα μευονεκεήμαεα καυ εα
πλεονεκεήμαεα εου νέου νόμου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Η Evvoua tou φόρου εύναυ απόλυτα δεμενη με την ύπαρξη του
κρότους.Το κρότος έχευ δυάφορες ανάγκες κατ γυα να τυς καλύψευ επυβάλετ στους πολίτες του (φυσυκά πρόσωπα) αλλά καυ
σττς συνεταυρυστυκές επτχευρύσευς καυ οργανυσμούς (νομυκό
πρόσωπα)δυόφορους φόρος τέλη.Ολα τα φυστκά ή νομτκά πρόσωπα
εΰνατ υποχρεωμένα ανάλογα με ττς ουκονομυκές τους δυνάτοτυτες
να ετσφέρουν φόρους.Η ευσφορά αυτή σήμερα ετναυ

χρηματτκή.

Το κράτος απο την πλευρά του εύναυ αναγκασμένο να προσφέρετ
στους πολίτες του, όχυ συγκεκυμένο καυ χωρτστά αναγκασττκά
γυα τον καθένα,δτάφορες υπηρεστες.
Υπάρχευ όμως περίπτωση εκτός απο ττς γεντκές υπηρεσίες του
κράτους,που όλοτ οτ πολίτες έχουν ανάγκη άμεσα ή έμμεσα να
προσφέροντατ απο αυτό κατ ξεχωρτστές υπηρεσίες γτα

κάποτα

άτομα,τότε όμως που το κράτος με τα όργανα δτοίκησής του ττς
ττς θεωρεί αναγκατές.
Ετστ το κράτος στην υποχρεωττκή παροχή των φόρων των πολττών του, προτάσετ την προατρεττκή ανττπαροχή του σε αυτούς
με την μορφή δταφόρων υπηρεστών.Οτ υπηρεσίες που προσφέρετ
το κράτος είνατ δτάφορες κατ αφορούν την δτοίκηση κατ την
δταχείρηση του.Εχουν κοτνωντκό σκοπό κατ εδρατώνουν την εμπτστωσύνη των πολττών προς το κράτος.
Το κτίστμο, η συντήρηση κατ η λεττουργεία π.χ. ενός σχολείου
είνατ μτα ανττπαροχή του κράτους ποε έχετ μάλτστα ευγεντκό χα
ρακτήρα.

9,4

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
Υπάρχουν πολλές δυακρύσευς εων φόρων ανάλογα με τα κρυτήρυα
που χρηουμοπουούνταυ γυα τον προσδυορυσμό τους.
Βασυκότερη δυάκρυση εύναυ εκεύνη που τους χωρύζευ οε άμεσους
καυ σε έμμεσους φόρους.Σαν κρυτήρυα χρηουμοπουούνταυ η δυουκητυκή καυ η δημοσυοουκονομυκή ή ουκονομυκή άποψη.
Σύμφωνα με την δυουκητυκή άποψη ου φόρου πρέπευ να δυακρύνονταυ
αναλογά με τον τρόπο που ευσπράτονταυ.
Σύμφωνα με την δημοσυονομυκή άποψη ου φάρου δυακρύνονταυ με δύο
τρόπους απο το υποκεύμενο το οπούο βαρύνουν (επύπτωση φόρου)
αλλά καυ το αντυκεύμενο που φορολογούν (τη φύση του φορολογυκού
αντυκευμένου).
Ετσυ σύνφωνα με την αντύληψη αυτή, την οπούα ακολουθεύ καυ η
δυούκηση της χώρας μας,άμεσου φόρου εύναυ αυτού που επυβάλλονταυ
σε πρόσωπα τα οπούα σύνφωνα με την αντύληψη του νομοθέτη πρέπη
να πληρώνουν φόρο.Αμεσου φόρου εύναυ :ο φόρος ευσοδήματος καυ ου
φόρου περυουσυάς (πλούων,ακύνητης περυουσύας,μεταβύβασης ακυνήνήτων,κληρονομυών,δωρεών κ.λ.π.).
Εμμεσου φόρου εύναυ εκεύνου που,παρόλο ότυ ευσπράτονταυ απο
συγκεκρυμένο πρόσωπο το οπούο έχευ την υποχρέωση να τους αποδ(όσευ επυρύπτονταυ απο αυτό σε άλλους φορολογούμενους.
Η ύπαρξη αυτών γεννυέταυ με την δαπάνη του ευσοδήματος.Εμμεσου
φόρου εύναυ όλου ου φόρου κατανάλωσης ( Φ.Π.Α.) τέλου χαρτοσή
μου, ου δασμού καυ κάθε άλλος φόρος που μπορεύ να επυρυφθεύ απο
τον φορολογούμενο

που θα τον αποδώσευ σε τρύτους ου οπούου θα

υποστούν τελυκό το βάρος του.

♦ΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

θα αναφέρουμε λύγα λόγυα γυα εον φόρο ευσοδήμαεος που εΰναυ ο
κυρυόεερος άμεσος φόρος καυ με εον οπούο θα ασχοληθούμε.
Η φορολόγυα ευσοδήμαεος αποτελεί, τα πανάρχαυο έσοδο των κρατών.
Τρεύς τύπου φορολογύας ευσοδήματος υπάρχουν καυ εύναυ ου εξής:
1) 0 προσωπυκός φόρος ευσοδήματος.Επυβάλεταυ απο το προσωπυκό
ευσόδημα των φορολογούμενου με ενυαύο τρόπο γυα μυα χρονυκή
περίοδο καυ έχευ προοδευτυκό συντελεστή με τον οπούο φορολογεί
το συνολυκό ευσόδημα όλων των πηγών μαζί.
2) 0 Αναλυτυκός φόρος ευσοδήματος.Επυβάλεταυ χωρυστά στο ευσόδημα
κάθε πηγής.Δεν εξετάζευ την ουκονομυκή κατάσταση του
φορολογούμενου,αλλά το ευσόδημα κάθε πηγής το οποίο φορολογεί με
αναλυτυκό συντελεστή.
3) Ο μυκτός φόρος ευσοδήματος.Είναυ κράμα των δύο
προηγούμενων καυ προσπαθεί να αποφύγευ τα μευνεκτήματα αυτών καυ
να ενώσει τα πλεονεκτήματα. Φορολογεί το ευσόδημα κάθε πηγής
χωρυστά καυ με αναλογυκό συντελεστή γυα κάθε πηγή. Αθροίζευ μετά
τα ευσοδήματα όλων των πηγών καυ φορολογεί πάλυ με προοδευτυκό
συντελεστή τώρα

το συνολυκό ευσόδημα , επυβάλοντας έτσυ ένα

συμπληρωματυκό φόρο στο άθρουσμα των αναλυτυκών φόρων. Στη χώρα
μας εφαρμόζεταυ το Ν.Δ.3323/55 που είναυ προσωπυκός φόρος (ο
οπουός αντυκατέστησε το Ν.1640/19). Στη συνέχευα ο νόμος
συμπληρώθηκε απο το Ν.Δ.3843/58 γυα τη φορολογία ευσοδήματος
νομυκών προσώπων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
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δαπανών.

Γυα tov προσδυορυσμό της συνολυκής ετήουας δαπάνης δυαβίωσης
του φορολογούμενου , της συζύγου του κααυ των προσώπων που
συνουκούν καυ τους βαρύνουν λαμβάνονταυ υπόψη τα ακόλουθα
στουχεύα :
α) Το ετήσυο τεκμαρτό ή καταβαλόμενο μύσθωμα γυα δευτερέυουσα
κατουκύα γενυκά πάνω από 150 τετραγωνυκά μέτρα το οπούο
πολλαπλασυάζεταυ με συντελεστή 2.
β) Η ετήσυα τεκμαρτή δαπάνη που υπολογύζεταυμε βάση το ύψος των
ετήσυων εζόδων συντήρησης κα κυκλσψσρΰας επυβατυγού αυτοκυνήτου
υδυωτυκής χρήσης που προσδυορύζεταυ ανάλογα με τους
ψορολογύσυμους ύππους του αυτοκυνήτου καυ της συμμετοχής της
τεκμαρτής αυτής δαπάνης στους ουκογενευακούς προυπολογυσμούς ως
ακολούθους:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΙΜΟΙ
ΙΠΠΠΟΙ
Μέχρυ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1991

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ
1992

650.000
800.000
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
1.800.000
2.200.000
2.600.000
3.400.000
4.100.000
4.600.000
5.200.000
5.800.000
7.500.000
8.200.000
9.000.000

1.000.000
1.200.000
1.500.000
1.800.000
2.200.000
2.600.000
3.100.000
3.700.000
4.500.000
5.500.000
6.500.000
7.500.000
9.000.000
10.500.000
12.500.000
15.000.000

Η Τεκμαρτή αυτή δαπάνη από κάθε επυβατηγό αυτοκΰνητο υδεωτυκής
χρήσης μευώνεταυ ανάλογα με την παλαυότητα του η οπούα
υπολογύζεταυ απο το έτος που γυα πρώτη φορά κυκλοφόρησε στην
Ελλάδα κατά ποσοστό:
10% γυα χρονυκό δυάστημα πάνω από 5 έτη μέχρυ 10
20% γυα xpovLKO δυάστημα πάνω από 10 έτη
30% γυα αυτοκΰνητο που έχευ αγορασθεΰ απο τον οργανυσμό
δυαχευρΰσεως δημόσυου υλυκού.
Παράδευγμα : Αν τη 1-3-92 έχευ αγορασθεΰ επυβατηγό αυτοκΰνητο
10 φορολογΰσυμων ΰππων αντΰ 4.000.000 δρχ. η συνολυκή τεκμαρτή
δαπάνη με βάση τυς ρυθμΰσευς του νέου φορολογυκοΟ νομοσχεδΰου θα
εΰναυ : 4.000.000 + (1.800.000 * 10/12) = 5.500.000 δρχ.. Η
δυκαυολόγηση της τεκμαρτής δαπάανης μπορεΰ κατ αρχήν να γΰνευ με
βάση το δηλοΟμενο συνολυκό ουκογενευακό ευσόδημα. Αν αυτό εΰναυ
ΰσο ή υπερβαΰνευ τα 5.500.000 δρχ. δε γΰνεταυ θέμα τεκμαρτού
προσδυορυσμού του φορολογητέου ευσοδήματος. Αν όμως το δηλωθέν
ευσόδημα εΰναυ μυκρότερο της παραπάνω τεκμαρτής δαπάνης , γυα
παράδευγμα 4.000.000 δρχ., τότε η δυαφορά μεταξύ δηλωθέντος
ευσοδήματος καυ τεκμαρτώς προσδυορυσθέντος θα πρέπευ να
δυκαυολογηθεΰ με βάση το τεκμαρτό ευσόδημα. Το 1991 εΰχαμε
δυαφορετυκά ποσά γυα τον υπολογυσμό της τεκμαρτής δαπάνης
δυαβΰωσης.Η ετήσυα τεκμαρτή δαπάνη με βάση τον κυβυσμό του δΰτρχου υδυωτυκής χρήσης αυτοκυνούμενου οχήματος καθορΰζεταυ στο
ποσό των 800.000 γυα μοτοσυκλέτα 500 κυβ.εκ. προσαυξανόμενη με
το ποσό των 150.000 ανά 100 κυβ.εκατ.

To 1991 η τ,εκμαροή δαπάνη για εα δύεροχα καθορΰζεεαί στες
500000 δρχ.γεα δύτροχο 500 κυβ.εκ. προσαυξανόμενη με ποσό 85000
ανα ΙΟΟκυβ.εκ.
Γεα μηχανοκΰνητα σκάφη ανοεκτοΟ τύπου, ταχύπλοα καε μη ολεοκού
μήκους μέχρε 5 μέτρα στο ποσό των 500000 δρχ. ορέζεταε η τεκμαρτή
δαπάνη καε προσαυξόνεταε με το ποσό των 120000 δρχ,.γεα κάθε
μέτρο μήκους πάνω απο 5 μέτρα.Το 1991 τα αντέστοεχα ποσά εεναε
200000 δρχ.καε 85000δρχ. Προκεεμένου γεα εστεοφόρα ή μηχανοκίνητα
ή μεκτά με χώρο ενδεαέτησης η τεκμαρτή δαπάνη υπολογέζεταε βάσεε
των μέτρων ολεκού μήκους του σκάφους ως ακολούθως:
ΜΕΤΡΑ ΜΕΧΡΙ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ
1991

1992

800000
1400000
1800000
2300000
3000000
3800000
4800000
6000000
7400000
11000000

2000000
3700000
4800000
6100000
8000000
10100000
12800000
16000000
20000000
24000000
29500000

27 & πάνω
Η τεκμαρτή δαπάνη απο κάθε σκάφος μεεώνεταε

νάλογα με την

παλαεότητα του κατά ποσοστό 10% γεα κάθε χρονεκό δεάστημα
πάνω απο 5 έτη καε μέχρε 10 απο το έτος που νηολογήθηκε
γεα πρώτη φορά, 20% αν έχεε περάσεε χρονεκό δεάστημα πάνω
από 10 έτη.
Το 1991 τα αντέστοεχα ποσοστά εέναε 15% καε 20% γεα χρονεκό
δεάστημα 10-15 έτη καε 30% γεα δεάστημα πάνω απο 15 έτη.

Η ετήσυα εεκμαρεή δαπάνη γι,α αεροσκάφη,ελυκόπεερα καυ ανεμό
πτερα κυρτότητας ή κατοχής του φορολογούμενου, της συζήγου
του ή των προσώπων που συνουκούν μαζί, τους καυ τους βαρύνουν
κατά τυς δυατάζετς του νέου νόμου ορτζεταυ ως εξής:
1)

Γυα αεροσκάφη με κτνητήρα κουνά, εσωτερυκής κάυσης καυ

στροβυλοελτκοφόρα, καθώς καυ ελυκόπττερα, στο ποσό των 5000000
δρχ. γυα τους 150 πρώτους ύππους που προσαυξάνεταυ με το ποσό
των 40000 δρχ. γυα κάθε ύππο πάνω απο τους 500 ύππους του κυνητήρα αυτών.
Το 1991 το τεκμήρυο ήταν 3000000 γυα τους ΙΟΟπρώτους ύππους
που προσαυξάνεταυ με το ποσό των 20000 δρχ. γυα κάθε ύππο.
2)

Γυα ανεμόπτερα στο ποσό του 1000000 δρχ.Το 1991 το ποσό

ήταν 350000 δρχ.
3)

Γυα αεροσκάφη αερυοπροωθούμενα στο ποσό των 15000 δρχ. γυα

κάθε λύμπρα ώθησης.Το 1991 το ποσό ήταν 5000 δρχ.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
Καταργήταυ η εξαύρεση απο το τεκμήρυο αυτοκυνήτων των μυσθωτών
μέχρυ 10 ύππου Ι.Χ. αυτοκύνητο καθώς καυ των πολυτέκνων.
Το 1991 η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε επυβατυκό αυτοκύνητο IX
μευώνεταυ ανάλογα με την παλαυότητα, η οπούα υπολογύζεταυ
απο το έτος που γυα πρώτη φορά κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με τα εξής
ποσοστά;
1)

15% γυα χρονυκό δυάστημα πάνω από 5 έτη μέχρυ 10

2)

20% πάνω απο 10 έτη εώς 15.

3)

30% γυα δυάστημα πάνω από 15 έτη ή αν πρόκευταυ γυα αγορά

επυβατυκού αυτοκυνήτου Ι.Χ. Ο.Δ.Δ.Υ.
4)

50% όταν πρόκευταυ γυα υδυωτυκής χρήσης ααυτοκύνητο το οπούο

εύναυ ευδυκά δυασκευασμένο γυα να χρησυμοπουήταυ απο ανάπηρους.
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ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κατ:αργήχαυ to teκμήpLO αγοράς κυνηοών πpαγμάtωv μεγάλης αξΰας.
Τεκμήρυα εύναϋ η αγορά aotOKLvqtwv, δυερόχων ή tpLtpόχωv,
πλοί-ων KOL λουπών σκαίρών αναψυχής καθώς καυ αεροοκαφών.
ΕξαυροΟνχαυ tou εεκμηρύου ου πυο πάνω αγορές που αποεελούν to
άμεσο αvtuκεύμεvo δpασtηρuόtηtας tης επυχ\σης καυ ta αυtoκL.vηtα
Δ.Χ.Τεκμήρυο θεωρήεαυ η αγορά επυχ\σεων ή η σύσtαση tης, ή η
αύξηση tou κεφαλαύου εης που λευεουργεύ με εην μορφή ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ
κουνωνύα,κουνοπραξύας ή αγορά εtαupuκώv μερυδύων καυ χεογράφων
γενυκώς.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΙΟΣΗ ΤΟΥ
Α) Αγορά ή ανέγερση πρώεης καtouκύας μέχρυ 120tp.
Αν η πpώtη καεουκύα εύναυ πάνω από 120tμ ως εεκμήρυο λαμβάvovtαu
ta πάνω απο 120tμ επυφάνευας.
Β) Ου εpγoληπtuκές επυχ\σευς που καtά κύρυο επαγγέλμα
αναλαμβάνουν tηv ανέγερση ουκοδομών.
Θεωρo0vtαu εεκμήρυο όχυ μόνο ου καtαθέσεuς tωv εοαύρων που
μεεέχουν σε εtαupύα αλλά καυ ου προσωρυνές δυευκολύνσευς .Γυα εην
μεύωση tou οεκμηρυοΟ σε ευσαγωγή συν\εος μη υποχεωευκά εκχωρηtέou
σtηv Τράπεζα Ελλάδος έπρεπε να αυευολογηθεύ πλήρως η απόκtηση
tou εuσoδήμαtoς αtηv αλλοδαπή.
Με tuς νέες δυαεάξευς δεν απαutήtαu αutuoλόγηση :
α)γυα άεομα που δυαμένουν μόνυμα oto εξωεερυκό
β)γυα άtoμα που έχουν δυαμεύνευ tpCa χρόνυα oto εξωtερuκό καυ η
αγορά tou περυουσυακού otouxtuou Yuvotau μέσα σε 5 χρόνυα απο tη
μόνυμη εγκαtάσtαση tou σtηv Ελλάδα.

Μεχρυ τώρα γυα την κάλυψη του τεκμηρυού στα χρηματυκά ποσά
δωρεές εν ζωή , υπήρχε χρονυκός προσδυορυσμός καυ η σχετυκή
δήλωση πρέπευ να υποβληθεί! μέχρυ το τέλος του έτους μέσα στο
οπούο πραγματοπουήθηκε η δωρεά.Γυα τυς γονυκές παροχές δεν υπήρχε
προσδυορυσμός χρονυκός.Με τυς δυατάξευς του νέου νόμου ο χρονυκός
προσδυορυσμός των δωρεών εφαρμόζεταυ καυ γυα τυς γονυκές παροχές.
Το τεκμαρτό μύσθωμα μύας ή περυσσοτέρων εξοχυκών κατουκυών
υπολογύζεταυ σε κάθε μία απο αυτές γυα 3 μήνες το έτος.Γυα την
εφαρμογή αυτής της παραγράφου η αξία της ουκοδομής που
υδυοκατουκείταυ προσδυορίζεταυ κάθε 3 έτη.Το 1992 λαμβάνεταυ
ως έτος βάση γυα την πρώτη τρυετία.
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ΕΚΠΤΩΣΗ 2yUIANQN ΑΠΟ TO ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Ο τ;ύτ:λος tou άρθρου 8 χο ν.δ. 3323\55 ανχυκαχασχάθηκε όπως
παραπάνω.Σχην παράγραφο 2 χου άρθρου 8 χου ν.δ. 3323\55
έχουμε κάπουες αλλαγές.Γυα να θεωρηθεί, ένα πρόσωπο όχυ βαρΟνευ
χο φορολογούμενο θα πρέπευ να έχευ ευσόδημα μέχρυ 150000 ή 350000
δρχ. αν παρουσυάζευ αναπηρΰα 67% καυ πάνω απο δυανοηχυκή
καθυσχέρηση

ή φυσυκή αναπηρία.Τα ποσά αυχά ανχυκαθύσχανχαυ

με 300000 καυ 600000 ανχυσχουχώς.
O l παράγραφου 3,4 & 5 χου άρθρου 8 χου ν.δ.3323\55 καχαργούνχαυ.
Αναφερόνχουσαν σχα αφορολόγηχα ποσά χου ύδυου χου φορολογούμενου
καυ χων προσώπων που χον βαρύνουν, ανάπηρων καυ μυσθωχών.
Το εδάφυο α χης παρ.6 χοςυ άρθρου 8 ανχυκαθήσχαχαυ ως εξής:
Απο χο συνολυκό ευσόδημα χου φορολογούμενου αφαυρούνχαυ χα ποσά
χων πLO κάχω δαπανών:
Ποσοσχό 30% χης δαπάνης χου ενουκύου που καχαβάλεχαυ εχησύως γυα
κύρυα καχουκύα χου φορολογούμενου καυ χης ουκογενούας χου καυ
ποσοσχό 15% χου ευσοδήμαχος που δηλώνεχαυ, μη δυνάμενο να υπερβεύ
χο ποσό χων 240000 δρχ.
Καχαργσύνχαυ χα αφορολόγηχα ποσά με δυκαυολογηχυκά γυα απόκχηση
καυ συνχήρηση πρώχης καυ δεύχερης καχουκύας, χα ποσά δαπάνης
γυα αγορά επίπλων, ηλεκχρυκών συσκευών κ.λ.π. γυα εγκαχάσχαση
σύνδεση, επυσκευή κ.λ.π ηλεκχρυκών συσκευών κ.λ.π αγορά εχοίμων
ενδυμάχων, υπόδησης, επυσκευής αυχοκυνήχων, θερυνής καχουκίας
κ.λ.π αγορά βυβλίων κ.λ.π.
Το χέχαρχο εδάφυο χης περίπχίνσηης σχ χης παραγράφου 6 χου
άρθρου 8 χου ν.δ. 3323\55 ανχυκαθίσχαχαυ ως εξής:

auKaLOUTce

ο φορολογούμενος ποσοσεό 30% εης δαπάνης εου

ovolklou

που καεαβάλευ ετ.ησΰως γυα τ.α τ.έκνα που μυσθώνευ καεουκύες γυα εην
υκανοπούση εων στεγασευκών εους αναγκών, εα οπούα φουεούν σε
αναγνωρυσμένα σχολεύα ή σχολές εου εσωεερυκού, εφόσον ου
καεουκΰες που μυσθώνονεαυ βρύσκονεαυ σεην περυοχή που έχευ εην
έδρα εης η σχολή ή εο σχολείο που φουεούν εα εέκνα, μέχρυ ποσοσεό
10%εου ευσοδήμαεος, που δηλώνεεαυ, εο οποίο δεν μπορεί να υπερβεί
εο ποσό εων 120.000 δρχ.
Το εδόφυο εης περίπεωσης σε που ανευκαθησεάθηκε όρυζε εο
ποσοσεό εης δαπάνης εου ενουκίου που καεαβάλεεαυ εεησίως γυα
κύρυα καεουκία σε 60% μέχρυ εο ποσό εων 200.000 δρχ. 30% γυα ποσό
από 201.000 εώς 400.000 καυ 15% γυα εο ποσό από 401.000 εώς
800.000.Τα ποσοσεό αυεά προσαυξάνονεαυ με 5 ποσοσευαυές μονάδες
γυα κάθε εέκνο που βαρύνευ εο φορολογούμενο. Το ποσοσεό είναυ 50%
μέχρυ εο ποσό εων 120.000 δρχ. γυα ενοίκυο που καεαβάλευ εεησίως
γυα κάθε εέκνο.
Η περίπεωση ~η“ εης παραγράφου 6 εου παρόνεος άρθρου
ανευκαθίσεαεαυ ως εξής:
Το ποσό εης εεήσυας δαπάνης που καεαβόλευ ο φορολογούμενος γυα
ασφάλυσερα ζωής ή θανάεου, ασφαλυσερωων προσωπυκών αευχημόεων,
καθώς καυ εων ασφαλίσερων γυα ασφαλυσεήρυα ασθένευας γυα εην
ασφάλυση εου υπόχρεου, εου άλλου συζήγου καυ εων εέκνων, φθάνεl
ευς 200.000 δρχ. αθρουσευκώς υπολογυζόμενο καυ γυα εους δύο
συζύγους. Το ποσό αυεό ήεαν 120.000 δρχ. σεο Ν.Δ.3323/55.
Η περίπεωση ~θ~ εης παραγράφου 6 ανευκαθίσεαεαυ ως εξής:
Ποσοσεό 40% εης δαπάνης γυα παράδοση καε οίκον υδυαυεέρων
μαθημόεων ή φρονευσεηρίων οπουασδήποεε αναγνωρυσμένης μορφής
εκπαυδευευκής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών που καεαβόλευ εεησίως ο
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φορολογούμενος γυα κάθε εέκνο που tou βαρύνευ ή γυα εον ί-δυο καυ
μέχpL 150.000 γυα καθένα απ αυεά εα πρόσωπα. Το ποσό

πσυ

ανευκαεασεήθηκε ήεαν 120.000 δρχ.καυ εο ποσοσεό 50%.
Η περύπεωση ~ε~ εης παραγράφου 7 ανευκαθιίσεαεαυ ως εξής:
Το συνολυκό ποσό γυα εόκους που καεαβάλονεαυ από εο
φορολογούμενο γυα : α) σεεγασευκά δάνευα με υποθήκη, β) χρέη προς
εο Δημόσυο από φόρο κληρονομυάς, δωρεάς καυ γονυκής παροχής που
οφεύλονεαυ από αυεόν, γ) προκαεαβολές που χορηγούνεαυ από εα
Ταμεύα Αλληλοβοήθευας Σεραεού,Ναυευκού,Αεροπορύας, γυα απόκεηαη
σεέγης απο εους βοηθημαεούχους, δεν μπορεί,(εο ποσό) σε καμμύα
περί,πεωση να εύναυ ανώεερο απο 25% εου συνολυκού ουκογενευακού
ευσοδήμαεος. 0 περυορυσμός αυεός δεν υσχύευ γυα εόκους δανεύων
γυα απόκεηση πρώεης καεουκύας. Το ποσοσεό που ανευκαεασεήθηκε
εLvαL 50%.
Σεην παράγραφο 6 εου άρθρου 8 εου Ν.Α.3323/55 προσεύθεεαυ η
περί,πεωση "υε~ ως εξής:
Ποσοσεό 30% εης δαπάνης γυα εην αμουβή που καεαβόλεεαυ σε
δυκηγόρο γυα ευς νομυκές υπηρεσίες αυεού από οπουαδήποεε αυεί,α
καυ μέχρυ ποσοσεό 10% εου ευσοδήμαεος που δηλώνεεαυ με εην
εκπρόθεσμη αρχυκή δήλωση εου υπόχρεου, εο οποίο δε μπορεί να
υπερβεί εο ποσό εων 200.000 δρχ.
Σεο άρθρο 8 εου Ν.Α.3323/55 προσείθεεαυ νέα παράγραφος 7 ως
εξής: Επίσης εκπίπεευ ως δαπάνη χωρίς δυκαυολογηευκά ποσό 500.000
δρχ. γυα εον ίδυο εο φορολογούμενο καυ γυα καθένα απο εα πρόσωπα
που συνουκούν με αυεόν καυ εο βαρύνουν εφόσον: α)παρουσυόζουν
αναπηρία 67% καυ πάνω. Αεν λαμβάνεεαυ υπόψη η επαγγελμαευκή ή η
ασφαλυσευκή αναπηρία. β)είναυ ευφλοί καυ είναυ γραμμένου σεο
μηερώο ευφλών, γ) είναυ νεφροπαθείς που εελούν αυμοκάθαρση ή
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πρόσωπα που πάσχουν απο μεσογευακή αναυμύα καυ κάνουν μεεαγγύοευς
αύμαεος, δ)εύναυ ανάπηρου αξυωμαευκού ή οπλύτες ου οπούου
παύρνουν σΟνυαξη απο ro Δημόσυο.
Η παράγραφος 8 ανευκαθύσταταυ ως εξής:
Γυα τη σύζυγο η οπούα έχευ ευσόδημα ου δαπάνες που αναφέραμε
που αφορούν τα τέκνα της απο προηγούμενο γάμο,τα χωρύς γάμο τέκνα
της, τους γονεύς της καυ τους ανήλυκους ορφανούς από πατέρα

καυ

μητέρα συγγενεύς της μέχρυ β βαθμό, αφαυρούνταυ από το δυκό της
ευσόδημα.
Η αντυκατασταθεύσα παράγραφος αναφέρευ καυ γυα αδελφούς ή
αδελφές που εύναυ άγαμου, ή δυαζεγμένου ή τελούν σε κατάσταση
χήρεύας,εφόσον παρουσυάζουν αναπηρύα 67% καυ πάνω απο δυανοητυκή
καθυστέρηση ή φυσυκή αναπηρύα.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
Αφορολόνττεα

Ποσά

Το εισόδημα που απομένευ μετ.ά εην αφαύρεση εων ποσών εων
μευώσεων καυ εων δαπανών απο εο συνολυκό ευσόδημα εου
φορολογούμενου υποβάλλεεαυ σε φόρο με βάση εην ακόλουθη κλύμακα:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1992

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΤνΕΣΤΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.000.000

0

0

1.000.000

ΦΟΡΟΥ
0

1.500.000

5

75.000

2.500.000

75.000

1.500.000

15

225.000

4.000.000

300.000

3.000.000

30

900.000

7.000.000

1.200.000

Υπερβάλον.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1991

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΦΟΡΟΣ

ΦΟΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.200.000

18

216.000

1.200.000

ΦΟΡΟΥ
216.000

1.800.000

30

540.000

3.000.000

756.000

4.500.000

43

1.935.000

7.500.000

2.691.000

Υπερβάλον

50

rua το φορολογούμενο που αποκτά ευσόδημα απο μεσθωτές υπηρεσύες
καε το βαρύνουν τέκνα , το ποσό του φόρου που προκύπτεε με βάση
την πεο πάνω κλέμακα σε αυτό το εεσόδημα μεεώνεταε: Γεα το
φορολογούμενο που εέναε έγγαμος ή άγαμος ή χήρος ή δεαζευγέμενος
στον οποέο έχεε ανατεθεί η επεμέλεεα τέκνων με τα ακόλουθα ποσά;
α) 20.000 δρχ. γεα κάθε τέκνο,όταν έχεε μέχρε 2 τέκνα που το
βαρύνουν
β) 30.000 δρχ. γεα κάθε τέκνο,όταν έχεε μέχρε 3 τέκνα που το
βαρύνουν
γ) 40.000 δρχ. γεα κάθε τέκνο,όταν έχεε απο 4 τέκνα καε πάνω που
το βαρύνουν.
Αν ο φορολογούμενος αποκτά εεσόδημα καε από άλλες κατηγορίες
τα πεο πάνω ποσά μείωσης του φόρου υπολογίζονταε μόνο στο ποσό
του φόρου που αντεστοεχεί επεμερεστεκώς στο ποσό του καθαρού
εεσοδήματος απο μεσθωτές υπηρεσίες .
Αυτά είναε τα αφορολόγητα ποσά γεα το 1992.
Το 1991 τα ποσά αυτά ήταν δεαμορφωμένα ως εξής: 470.000 δρχ.γεα
τον ίδεο το φορολογούμενο καε 675.000 δρχ. αφορολόγητο μεσθωτών,
160.000

γεα την σύζηγο του όταν δεν έχεε εεσόδημα,160.000 γεα το

πρώτο παεδί καε το δέυτερο, 260.000 γεα το τρίτο, 400.000 γεα το
τέταρτο καε 480.000 γεα το πέμπτο καε κάθε παεδί μετά το πέμπτο.
Γεα το παεδί που υπηρετεί την στρατεωτεκή του θητεία καθώς καε
γεα τα προστατευόμενα μέλη το αφορολόγητο είναε 65.000.
Τα παραπάνω αφορολόγητα ποσά προσαυξάνονταε κατά 470.000 γεα κάθε
πρόσωπο που παρουσεάζεε φυσεκή ή πνευματεκή αναπηρία πάνω απο 67%
γεα τους τυφλούς που είναε γραμμένοε στο μητρώο τυφλών, τους
ανάπηρους, αξεωματεκούς καε οπλίτες, καθώς καε θύματα πολέμου.
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Επύσης ύσχυαν μευώσευς εου φόρου γυα εους πολύτεκνους με τρύα
παυδυά KOU πάνω.

Εεσυ το ποσό εου φόρου θα μευωθεύ με ποσοσεό

30% εου φόρου καυ εώς 100.000 αν ο φορολογούμενος έχευ ερέα
παυδυά, με ποσοσεό 40% εου φόρου καυ εως 200.000 γυα 4 παυδυά
με ποσοσεό 50% εου φόρου γυα 5 παυδυά καυ πάνω.
Ου ουκογενουακές δαπάνες αποεελούν εο λεγόμενο αφορολόγηεο με
αποδήξης εο οπούο εο 1992 δεν εσχύευ.
Τα αφορολόγηεα ποσά εύχαν ορυσθεύ γυα 260.000 δρχ. γυα εους
άγαμους, 390.000 δρχ. γυα έγγαμους σεο οπούο προσεύθεεαυ 130.000
γυα κάθε ανήλυκο παυδύ.
Με ένα παράδευγμα θα δούμε καλύεερα εην δυαφορά σεον υπολογυσμό
εου φόρου

εο 1991 με εο 1992:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Εσεω μυσθωεός εου υδεωευκού εομέα με σύζυγο χώρες εεσόδημα καε
με δύο ανήλεκα εέκνα. Εσεω ο μεσθωεός αυεόε έχεε εεσόδημα εφέεος
4.200.000

δρχ. καε όεε εύχε συγκενερώσεε αποδήξεες δαπανών ποσού

650.000. Εσεω όεε ο μεσθωεός αυεός με βάση εην αεομεκή σύμβαση
εργασύας, έχεε πάρεε εφέεος αύζηση 300.000 δρχ.μενεαύως,οπόεε
εο εεήσεο εφεεεενό εου εεσόδημα θα δεαμορφωθεύ σε 4.620.000 δρχ.
Η φορολογεκή μεεαχεύρηση γεα εα εεσοδήμαεα εου 1991 θα εύναε :
καθαρό εεσόδημα: 4.200.000
φόρος που αναλογεύ: 1.272.000 (1.200.000*43%=516.000+756.000=
1.272.000)
αφορολόγηεο ποσό: 2.275.000

(675.000+470.000+160.000+160.00
+160.000+650.000=2.275.000)

φόρος που αναλογεύ : 538.000

(1.075.000*30%=322.000+216.000
=538.000)

φόρος που οφεύλεεαε: 1.272.000—538.500=733.500
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Μεύον 15% σύνολο φορολογυκής

οφευλής 623.475

Με χυς νέες ρυθμύσευς ο φόρος που αναλογεύ με βάση χην νέα
κλύμακα γυα χο ευσόδημα που θα αποκχηθεύ εφέχος (4.620.000)
εέναυ:

620.000*30%=186.000+300.000=486.000

Απο χο ποσό αυχό θα αφαυρεθεύ 20.000 γυα κάθε παυδύ οπόχε
η φορολογυκή χου υποχρέωση θα ανέλθευ σε 460.000
Δηλ. με χο νέο σύσχημα έχευ μεύωση καχά 177.475 δρχ. παρά χο
γεγονός όχυ χο εχήσυο ευσόδημα αυξήθηκε καχά 420.000δρχ.
Αν

0X0

συνολυκό ευσόδημα περυλαμβάνεχαυ καυ ευσόδημα απο

ακύνηχα εκχός απο χο απαλασσόμενο ευσόδημα απο υδυοκαχούκηση
κύρυας καυ δευχερέυουσας καχουκΰας,χο ακαθάρυσχο ποσό αυχού
υποβάλλεχαυ καυ σε συμπληρωμαχυκό φόρο, ο οπούος υπολογύζεχαυ με
συνχελεσχή 3%.
Το 1991 ο συμπληρωμαχυκός φόρος υπολογύζεχαυ με βάση χην
ακόλουθη κλίμακα:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ
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Απο χο συμπληρωμαχυκό αυχό φόρο εξαυρείχαυ χο ευσόδημα που
προέρχεχαυ απο υδυοκαχοίκηση καυ εκμίσθωση ουκοδομών ου οποίες
χρησυμοπουοΟνχαυ ως καχουκίες.
Προσχέθηκε μυα παράγραφος ,η εξής: Γυα χο φορολογούμενο που
αποκχά ευσόδημα από μυσθωχές υπηρεσίες εφόσον αυχός προσφέρευ
υπηρεσίες ή καχουκεί γυα 9 χουλάχυσχον μήνες μέσα σχο έχος που
απέκχησε χο ευσςόδημα σχους νομούς Ξάνθη,Ροδόπης,Εβρου,Λέσβου,Χίου,
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Σάμου,Δωδεκάνησου,καθώς καυ σε περυοχή εων νομών

θεσπρωτύας

Ιωαννύνων,Καστ.ορυάς,Φλώρυνας,Πέλλης,Κυλκΰς,Σερρών και. Δράμας η
οπούα περυλαμβάνεχαυ σε ζώνη 20χλμ. απο

εη μεθωρυανή γραμμή εα

ποσά εου φόρου προσαυξάνονεαυ με 10.000 δρχ. γυα κάθε εέκνο που
βάρυνεL εο φορολογούμενο.

Αν απο εην αφαύρεση αυεών εων ποσών

προκύπεευ πυσεωευκό υπόλουπο αυεο δεν επυσερέφεεαυ οΟεε
συμψυφύζεεαυ με εην οφευλή απο ευχόν άλλα ευσοδήμαεα εου
υπόχρεου.

Ούεε μεεαφέρεεαυ γυα να συμψυφυσεεύ με εην οφευλή που

προκύπεευ σεα ευσοδήμαεα εης συζήγου.
Το ποσό που απομένευ Οσεερα απο ευς μευώσευς αποεελεύ εο φόρο
που αναλογεί, σεο συνολυκό καθαρό ευσόδημα εου φορολογούμενου.
Η παράγραφος 7 εου αρ. 9 εου ν.δ. 3323\55 ανευκαθύσεαεαυ ως εξής:
0 φόρος που αναλογεύ σεο συνολυκό καθαρό ευσόδημα ή εο υπόλουπο
που απομένευ μεεά ευς εκπεώσευς πυ αναφέραμε καεαβάλλεεαυ σε 3
ύσες δόσευς απο ευς οπούες η πρώεη καεαβάλλεεαυ μέχρυ εην
εελευεαύα εργάσυμη γυα ευε δημόσυες υπηρεούες, ημέρα εου επόμενου
μήνα απο εην βεβαυωση εου φόρου καυ η κάθε μυα απο ευς επόμενες
εην εελευεαύα εργόσυμη γυα ευς δημοσυες υπηρεούες, ημέρα εου
ερύεου καυ πέμπεου μήνα ανευσεούχως απο εην βεβαύωση εου φόρου.
Απο εο συνολυκό ποσό εης οφευλής η οπούα προκύπεευ με βάση εην
αρχυκή δήλωση εου υπόχρεου εύναυ μέχρυ 30.000 δρχ.γυα εον ύδυο
καυ γυα εην σύζυγο εου αθρουσευκά, εούεο θα καεαβληθεύ μέχρυ εην
εελευεαύα εργόσυμη γυα ευς δημόσυες υπηρεούες εου μεθεπόμενου
μήνα απο εην βεβαύωση εου φόρου .
Αν γυα οπουωδήποεε λόγο ο φόρος βεβαυώνεεαυ μεεά εο μήνα Οκεώβρυο
εου ουκεύου ουκονομυκού έεους, ο φόρος καεαβάλλεεαυ σε 2 ύσες
δόσευς απο ευς οπούες η πρώεη καεαβάλλεεαυ μέχρυ εην εελευεαύα
εργόσυμη γυα ευς δημόσυες υπηρεούες,ημέρα εου επόμενου απο εη
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βεβαΐ-ωση του φόρου μήνα καυ η άλλη την τελευταύα εργάσυμη γυα τυς
δημόσυες υπηρεσύες του μεθεπόμενου μήνα.
Η παράγραφος που αντυκαταστήθηκε έλεγε ότυ ο φόρος που αναλογεί,
καταβάλλεταυ σε 4 ΰσες δύμηνες δόσευς εντός μηνών Μαϋο,Ιούλυο,
Σεπτέμβρυο,Νοέμβρυο.
Αν επύσης το συνολυκό ποσό της οφευλής εύναυ μέχρυ 20.000 δρχ.
καταβάλλεταυ μέχρυ την τελευταύα εργάσυμη του μήνα Σεπτεμβρύου.
O l παραγράφου 8,9,10 καταργοΟνταυ.

Προστύθεταυ νέα παράγραφος

η 8 η οπούα αναφέρευ; Οσου κατουκούν στην αλλοδαπή καυ αποκτούν
ευσόδημα απο πηγή που βρύσκεταυ στην Ελλάδα,στο ποσό του φόρου
που αντυστουχεύ με βάση την φορολογυκή κλύμακα προστύθεταυ ο
φόρος ο οπούος προκύπτευ με την εφαρμογή του αναλογυκου
συντελεστή 5%γυα το τμήμα του ευσοδήματος μέχρυ 100.000δρχ.
Καταργήταυ η έκπτωση 10% του φόρου σε εφάπαξ εξόφληση του
εμπόθεσμου.
Οταν στο φορολογούμενο ευσόδημα περυλαμβάνεταυ καυ ευσόδημα απο
κυνητές αξύες ή απο μερύδυα ΕΠΕ ή εταυρόρυθμων εταυρυών το
ευσόδημα υποβάλλεταυ σε συμπληρωματυκό φόρο 3%.
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ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

1) Κάθε φυσυκό πρόσωπο γυα εο οποΰο συντρέχουν ου προύποθέσευς
του αρ.3 έχευ υποχρέωση να υποβάλλευ δήλωση εφόσον το εεήσυο
φορολογούμενο ευσόδημα υπερβαύνευ το ποσό των 400.000δρχ.
ΙσχΟευ απο το 1993 το εξής: Υποχρέωση γυα υποβολή δήλωσης
υπόρχευ επύσης όταν το συνολυκό ευσόδημα εσυ φορολογούμενου εύναυ
μυκρόεερο απο 400.000 δρχ. αλλά σεο ευσόδημα αυεό περυλαμβόνεεαυ
καυ ζημυά απο εμπορυκή επυχ\ση ή γεωργυχή εκμ\ση εην οπούα
δυκαυούνεαυ καεά ευς δυαεόξευς εου άρθρου 4 να συμψυφήσευ με
ευσοδήμαεα εου υδύου καυ εων επόμενων εεών.
Παρόλευψη εου υπόχρεου να επυδώσευ μέχρυ εο εέλος εου ουκεύου
έεους δήλωση η οπούα αναγρόφευ εη ζημυό πυ προέκυψε σεο ύδυο ή
σεα προηγούμενα αυεό ουκονομυκά έεη εου σεερεύ εο δυκαύωμα να
συμψυφύσευ.

Ευδυκώς προκευμένου γυα εα φυσυκό πρόσωπα εα οπούα

αποκτούν αποκλευσευκώς ευσόδημα απο μυσθωεές υπηρεσύες, αυτά
υποχρεούνεαυ να υποβαλλούν δήλωση αν εο εεήσυο φορολογούμενο
ευσόδημα τους υπερβαύνευ εο ποσό εων 800.000 δρχ.εφόσον έχουν εην
καεουκύα τους στην Ελλάδα.
Σε περύπεωση που ο φορολογούμενος καεουκεύ στην αλλοδαπή,
υπόχρεου σε υποβολή δήλωσης εύναυ αλληλεγγύως με αυτόν,ου
ανευπρώσοπου ή ου πράκτορες εου στην Ελλάδα.
Υπόχρεου σε υποβολή δήλωσης γυα εα ευσοδήμαεα τους ανεξάρτητα απο
εο αν υπόκευνεαυ σε φόρο ή όχυ καεά ευς δυαεάξευς αυτού εου νόμου
εύναυ καυ:
α) Ου κύρυου ή κάτοχου επυβαευκού αυεοκυνήεου υδυωευκής χρήσης
ή ημυφορεηγού εκτός απο αγροευκό ημυφορεηγό ή μοεοσυκλέεας απο
600 κυβ.εκ.πόνω ή κοεέρου ή θαλαμηγού ή αεροσκάφους καθώς καυ
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όσου έχουν στη δυάθεση τους γυα τυς ατομτκές ή ουκογενευακές του
ανάγκες,τέτουου εύδους μεταφορυκά μέσα τα οπούα ανήκουν εύτε στη
σύζυγο τους , εττε στα μέλη που τους βαρύνουν εύτε σε εταυρύες
σττς οπούες μετέχουν αυτού ως εταύροτ ή εύναυ πρόεδρου καυ ασκούν
πραγματυκή δυούκηση ή ως δυευθυντές ή εντεταγμένου σύμβουλου.
β) Οσου δυατηρούν στη προσωπυκή τους υπηρεσύα ένα ή περυσσότερα
άτομα ως μυσθωτούς.
γ) Οσου ασκούν ατομυκή επυχεύρηση ή ελευθέρυο επάγγελμα,
δ) Οσου μετέχουν σε προσωπυκή ή περυορυσμένης ευθύνης εταυρύα
ή κουνοπραξύα ή κουνωνύα ή αστυκή εταυρύα που ασκεύ επυχεύρηση
ή επάγγελμα.
ε) Οσου έχουν ευσόδημα απο εκμύσθωση ακυνήτων πάνω απο 50.000
δρχ. το χρόνο.
στ) Οσου αγοράζουν ακύνητα ή ανεγεύρουν ουκοδομή.
ζ) Οοου δυατηρούν δευτερεύουσα κατουκύα ή κατουκούν σε ουκοδομή
πάνω απο 150 τ.μ.
η) Οσου λαμβάνουν επυχορηγήσευς ή επυδοτήσευς επυ της παραγωγής
ποσού πάνω απο 500.000 δρχ. εφόσον ασχολούνταυ κατα κύρυο
επάγγελμα με τη παραγωγή φυτυκών ή ζωυκών προυόντων ή ποσού πάνω
απο 100.000 δρχ.στυς λουπές περυπτώσευς.
θ) Οσου έχουν άδευα της αρμόδυας αρχής να πωλούν αγαθά πλανωδύως
ή στυς λαυκές αγορές.
υ) Οσου κατέχουν ή καλλυεργούν ορυσμένη έκταση γεωργυκής γής,
καθώς καυ όσου ευσπράττουν επυστρεφόμενο φόρο προστυθέμενης
αζύας. Με αποφάσευς του Υπουργού Ουκονομυκών που δημοσυεύονταυ
στην Εφημερύδα της Κυβέρνησης, καθορύζεταυ η ελάχυστη έκτακτη σε
σχέση με το εύδος της καλλυέργευας, το ύψος του επυστρεφόμενου
φόρου προστυθέμενης αζύας καυ κάθε άλλη λεπτομέρευα πσυ εύναυ
ΣΕΛ. -23-

αναγκαί-α γυα τ:ην εφαρμογή εης περύπεωσης.
lq)

Οπουοδήποεε εφόσον προσκληθεί! γυα αυεό εγγράφως απσ εσν

αρμόδεο προύσχάμενο εης ΔΟΥ.

Σεην περύπεωση αυεή ο καλούμενος

υποχρεοϋεε να υποβάλευ εες ουκΰες δηλώσεες μέσα σε μεα πρσθεσμεα
30 ημερών απο εην ημερομηνεα της επέδωσης σε αυτόν της οεκεεας
πρόσκλησης.
2) Προκεεμένου γεα έγγαμους γεα τους οποέους συντρέχουν οε
προϋποθέσεες του πρώτου εδαφέου της παρ.1 του αρ.6 υπόχρεος σε
υποβολή δήλωσης εέναε ο σύζυγος καε γεα τα εεσοδήματα της
συζύγου.

Εεδεκά υποχρεούνταε να επεδώσουν φορολογεκή δήλωση

ο καθένας χωρεστά γεα το συνολεκό εεσόδημα τους οε σύζυγοε όταν:
α) Εχεε δεακοπεέ η έγγαμη συμβέωση κατα το χρόνο υποβολής της
δήλωσης. Το βάρος της απόδεεζης γεα τη δεακοπή, φέρεε ο
φορολογούμενος.
β) Ο ένας απο τους δύο συζύγους εέναε σε κατάσταση πτώχευσης
γ) Ο ένας απο τους δύο συζύγους έχεε τεθεέ σε δεκαστεκή ή νόμεμη
απαγόρευση ή τελεέ υπο δεκαστεκή αντέληψη. Γεα τα εεσοδήματα των
ανήλεκων τέκνων, υπόχρεος γεα την υποβολή της δήλωσης εέναε ο
πατέρας ή αν αυτός δεν υπάρχεε ή δεν έχεε τη γονεκή μέρεμνα, η
μητέρα.
Εεδεκά σ υπόχρεος σε υποβσλή δήλωσης στες πεο κάτω περεπτώσεες
εέναε :
α) Σε περεπτώσεες σχολάζουσας κληρονομεάς ή επεδεκέας ή
μεσεγγύησης κατα περέπτωση, ο κηδεμόνας ή ο προσωρενός
δεαχεερεστής ή ο μεσεγγυούχος.
β) Γεα τους ανήλεκους ή τους δεκαστεκώς ή νομέμως απαγορευμένους
ή αυτούς που βρέσκονταε υπο δεκαστεκή αντέληψη,κατά περέπτωση ο
επέτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο αντελήπτορας.
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γ) Σε περύπ-εωση θανάτου του φορολογούμενου, ου κληρονόμου αυεού
γεα το σύνολο του εεσοδήματιος που αυτός απέκτησε μεχρε τη
χρονολογΰα του θανάτου του.
- Οτ πωλητές αγαθών πλανωδύως ή σε λαεκη αγορά
- Οσοε κατέχουν ελάχεστη καλλεεργήσεμη γη καε όσοε εεσπράτουν
επεστρεφόμενο Φ.Π.Α.
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΣ

Η δήλωση υποβάλλεταε σε δύο αντέτυπα αυτοπρόσωπος από τον
υπόχρεο

ή από

πρόσωπο

που

έχεε

εξουσεοδοτηθεε

από

αυτόν

ή

ταχυδρομήταε επέ αποδήξεος στον προϊστάμενο της ΔΟΥ που εεναε
αρμόδεος,μέχρε της 2 Μαρτέου του οεκεύου οεκονομεκού έτους.
Η προεσχύουσα δεάταξη όρεζε μέχρε 25 Φεβρουαρέου.
Κατά εξαέρεση η δήλωση υποβάλλεταε:
Α) Μέχρε 12 Μαρτέου του οεκεέου οεκονομεκού έτους όταν μεταξύ των
εεσοδημάτων του φορολογούμενου περελαμβάνεταε εεσόδημα απο
μεσθωτές υπηρεσέες.
Η προεσχύουσα δεάταξη όρεζε μέχρε 10 Μαρτέου.
Β) Μέχεε της 15 Απρελέου όταν περελαμβάνονταε:
αα) Κέρδη απο εμπορεκές γενεκά επε\σεες ή γεωργεκές εκμ\σεες που
τηρούν βεβλέα Γ & Δ κατηγορέας του Κ.Β.Σ. καε εφόσον η
δεαχεερεστεκή τους περέοδος λήγεε μέσα στους μήνες Νοέμβρεο ή
Δεκέμβρεο.
ββ) Εεσόδημα που προέκυψε στο εξωτερεκό
γγ) Εεσόδημα απο αμοεβές ως αξεωματεκούς ή κατωτέρου πληρώματος
εμπορεκών πλοέων.
δδ) Εεσόδημα που προέκυψε στην ημεδαπή εφόσον ο φορολογούμενος
δεν κατοεκεέ σε αυτήν.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
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ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Ευσόδημα απο ακίνητα εύνατ αυτό που προκύπτετ κάθε οτκονομτκό
έτος είτε απο εκμίσθοχιη ή επίταξη ή έμμεσα απο τδτοκατοίκηση ή
τδτοχρηστμοποίηση μίας ή περυσσοτέρων οτκοδομών είτε απο
εκμίσθωση μίας ή περτσσοτέρων γαίων το οποίο αποκττέτατ απο κάθε
ίδτοκτήτη, νομέα, επυκαρπωτή.
Σε αυτό το άρθρο έχουμε την εξής προσθήκη: Επτβάλλετατ
αυτοτελώς φορολογία με συντελεστή 20% στον οποίο περτλαμβάνετατ
ο φόρος ετσοδήματος,τα τέλη χαρτοσήμου,κατ η ετσφορά ΟΓΑ στο
χαρτόσημο,στο ακαθάρτστο ετσόδημα απο εκμίσθωση κοτνόχρηστων
χωρών,γεντκώς σε στκοδσμές πσυ απο κανοντσμό της οροφοκτησίας
ανήκουν στους υδτοκτήτες των δτηρτμένων τδτοκτηστών της.
Το ποσό του φόρου που αναλογεί αποδίδετατ απο τον δταχετρτστή της
πολυκατοτκίας με δήλωση η οποία υποβάλλετατ μέχρτ την τελευταία
εργάστμη γτα ττς δημόστες υπηρεσίες ημέρα του μήνα Δεκεμβρίου του
οτκείου έτους στην δημόστα στκονσμτκή υπηρεσία στην περτφέρετα
της σπσίας βρίσκετατ τσ εκμτσθσΟμενσ ακίνητο.

Η δήλωση

υποβάλλετατ σε τρία αντίτυπα απο τα οποία το πρώτο κατατίθετατ
στην αρμόδτα οτκονομτκή φσρσλογτκή αρχή κατ τα άλλα δύο αφού
θεωρηθούν παραδίδοντατ στον υπόχρεο.
Τα αντίτυπα αυτά ανττκαθτστούν τα πτστοποτηττκά που απαττούντατ
απο

οποταδήποτε

αρχή

ή ενδταφερόμενο

γτα

την

απόδετξη

της

επλήρωσης της φορολογτκής υποχρέωσης.
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: Απο το ακαθάρτστο ετσόδημα απο ακίνητα υπάρχετ
έκπτωση 10% γτα οτκοδομές οτ οτποίες χρηστμσποτούντατ ως
κατοτκίες, οτκοτροφία, σχολεία, φρονττστήρτα, αίθουσες
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κυνηματ:ογράφηση θεάτρων,ξενοδοχεία,κλυνυκές καε σανατόρεα γεα
αποσβέσεες. Το ποσοστό αυτό το 1991 ήταν 25% τόσο γεα τες
αποσβέσεες όσο καε γεα τα συντήρησης, επεσκευής.
Το 1992 έχουμε ποσοστό μέχρε 15% γεα ασφάλεστρα κατά κενδύνου
πυρκαγεάς ή άλλων κενδύνων,γεα έξοδα επεσκευής καε συντήρησης
καθώς καε γεα την αμοεβή δεκηγόρος γεα δίκες γεα δεάφορες
απόδωσεες μεσθίου ή καθορεσμού μεσθώματος.
Αν οε δαπάνες αυτές αφορούν κοενόχρηστους χώρους του
ακενήτου,επεμερίζονταε αναλόγως στους συνοδεοκτήτες.
Γεα το εεσόδημα που προκύπτεε απο οεκοδομές που χρησεμοποεούνταε
γεα άλλες χρήσεες{καταστήματα γραφεία κ.λ.π. ) το ποσοστό έκπτωσης
απο 10% που ήταν το 1991 μεεώνεταε σε 5% το 1992.
Το ποσό που απομένεε μετά τες εκπτώσεες που αναφέραμε αποτελεί
το καθαρό εεσόδημα απο ακίνητα.
Καταργήταε η προοδευτεκή κλίμακα γεα τον συμπληρωματεκό φόρο
καε ορίζεταε αναλογεκός συντελεστής 3%.
Καταργήταε επίσης η απαλλαγή που ίσχυε απο τον συμπληρωματεκό
φόρο, σε περίπτωση που τα μεσθώματα προέρχονταε απο εκμίσθωση
κατοεκεών.
Καταργήταε το τέλος ύδρευσης 3% που επεβάλλεταε στο πραγματεκό
καε τεκμαρτό μίσθωμα.
Οε παραπάνω μεταβολές έχουν οπωσδήποτε επίπτοχιη στη φορολογεκή
μεταχείρηση του εεσοδήματος που προέρχονταε απο εκμίσθωση
οεκοδομών.
Με δύο παραδείγματα θα κατανοήσουμε ποεά είναε η φύση της
έκπτωσης που γίνεταε λόγος παραπάνω.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1; Εστ.ω φορολογούμενος ο οποίος αποκεά εεαόδημα
αποκλευσεεκά απο εκμίσθωση οεκοδομών. Εσεω όευ εο 1991 εο
εεσόδημα εου ανήλθε σε 2.500.000δρχ. απο εκμίσθωση γραφείων καυ
σε 1.500.000 δρχ. απο εκμίσθωση καεοεκίας. Εσεω όεε εο 1992
δεν έγενε καμία αναπροσαρμογή σεα παραπάνω ποσά.
0 φορολογούμενος είναυ έγγαμος με δύο παυδυά,με σύζυγο χωρίς
εεσάδημα καε αποδήζεες δαπανών 650.000 δρχ. Η φορολογεκή εου
μεεαχείρηση γεα εα εεσοδήμαεα εου εο 1991 θα είναε:

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:[2.500.000-(2.500.000*10%)]+[1.500.000-(1.500.000
*25%)]=3.375.000
ΦΟΡΟΣ

ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ:

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟ:

917.250
1.600.000

(470.000+160.000+160.000+160.000+650.000)
ΦΟΡΟΣ

ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ:

336.000

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΕ:

581.250

(917.250-336.000)

Ο παραπάνω φορολογούμενος θα επεβαρυνθεί ακόμη με εέλος ύδρευσης
3% σεο ακαθάρεσεο εεσόδημα.
Δηλ. με ποσά 120.000 δρχ. καε με συμπληρωμαεεκό φόρο σεο καθαρό
εεσόδημα απο εκμίσθωση γραφείων,ο οποίος ανέρχεεαε σε 90.000 δρχ.
Εεσε η συνολεκή εου επεβόρυνση θα ανέλθεε σε

791.000 δρχ.

Με εο νέο καθεσεώς φορολογίας η φορολογεκή εου μεεαχείρηση θα
είναε:
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 3.725.000
[2.500.000-(2.500.000*15%)+1.500.000-(1.500.000*10%)]
Σεο εεσόδημα αυεό αναλογεί φόρος με βάση εη νέα φορολογεκή
κλίμακα 258.750 δρχ.

ο συμπληρωματικός φόρος με συντελεστή 3% θα ανέλθευ σε 111.750

δρχ. Δηλ. συνολυκή επυβόρυνση 370.500 δρχ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Εστω μLσθωτός με σύζυγο χωρύς ευσόδημα καυ δύο
ανήλτκα πατδυά. Εστω ότυ το 1991 απέκτησε καθαρό ετσόδημα από
μτσθούς

2.500.000 δρχ. καυ από εκμίσθωση μυας κατουκύας

960.000 δρχ.
Εστω ότυ συγκέντρωσε αποδεύζευς δαπανών 650.000
δρχ. Ας υποτεθετ όττ εφέτος τα παραπάνω ευσοδήματα του έχουν
αναπροσαρμοσθεύ καυ το ευοόδημα από μυσθωτές υπηρεσίες ανήλθε σε
2.800.000 δρχ. ενώ το ευσόδημα από εκμίσθωση σε 1.044.000 δρχ.
Η φορολογυκή του μεταχείρηση θα είναυ γυα το 1991 η εξής:

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:
♦ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ:
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟ:

3.220.000
850.600
2.275.000

♦ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ:

538.500

♦ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΕ:

312.100

Με τυς νέες ρυθμίσευς το συνολυκό καθαρό εLσόδημα του 1992 θα
ανέλθετ συνέπευα καυ των αυξήσεων που έχευ λόβευ σε 3.739.600
δρχ. Στο ευσόδημα αυτό αναλογεί φόρος 260.940 δρχ.
Απο το ευσόδημα αυτό θα αφαυρεθεί γυα ανήλυκα παυδυά ποσό 29.940
δρχ. Προσθέτουμε το συμπληρωματυκό φόρο στο καθαρό ευσόδημα :
939.600*3%=28.188 δρχ. Οπότε η συνολυκή επυβάρυνση θα ανέλθευ σε
259.188 δρχ.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚ ΚΙΝΗΤΩΝ Α2ΙΩΝ

ELσόδημα εκ κυνηεών αξυών εύναυ εο κάθε έκασεον OLKOvopuKO έεος
κεώμενον εουούεον υπό πανεώς δυκαυούχου αυεών εο προκύπεον:
Α) Εκ μερυσμάεων καυ εόκων εξ υδρυευκών εύελων και. μεεοχών εων
ημεδαπών ανωνύμων εεαυρυών,ως καυ ομολογυών καυ χρεογράφων εν
γένευ εου ελληνυκού δημοσύου ή ημεδαπών νομυκών προσώπων δημοσύου
δυκαΐ-ου ή ημεδαπών πάσης φϋσεως επυχ\σεων έεσυ δε καυ εξ αμουβών
καυ ποσοσεών εων δυευθυνεών

καυ δυαχεupυσεών εων ανωνύμων

εεαυρυών.
Β) Εκ μερυσμάεων καυ εόκων εων καεά εην ανωεέρω περύπεωση εεελων
αλλοδαπής προελεύσεως.
Γ) Εκ εόκων πανεός εύελου ενεόκου εους μεερηεής καεαθέσεως ή
εγγυήσεως,ως καυ πανεός εύελος χρεωσευκού επΰ υποθήκη,ενέχυρο
ή εκ εων μη περυλαμβανομένων ευς ευς προηγούμενες περυπεώσευς A
& Β.
Δ) Απο κέρδη αμουβαί-ων κεφαλαύων
Ε) Απο κέρδη ανωνύμων εεαυρυών που δυανέμονεαυ με εην μορφή
μεερηεών σεο εργαεοϋπαλληλυκό προσωπυκό εους.
ΣΤ) Απο εην υπεραπόδοση επενδύσεων εων μαθημαευκών αποθεμάεων που
σχημαεΰζονεαυ με ευς δυαεάξευςεου ν.δ. 400\1970 γυα ασφαλύσευς
ζωής.
Ομούως εο ευσόδημα απο εόκους που επυδυκάζονεαυ με δυκασευκή
απόφαση.
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ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

O l παράγραφου 2 εώς 5 του παρόντος άρθρου του ν.δ. 3323\55
αντυκαθυστανταυ ως εξής:
2) Το ποσό που λαμβάνουν ου κάτοχου υδρυτυκών τύτλων ανώνυμης
εταυρύας κατά την εξαγορά τους απο αυτή λογύζεταυ ως ευσόδημα απο
κυνητές αξύες.
Η παράγραφος που αντυκαταστήθηκε αναφερόταν στο εξής:Σε περίπτωση
δυάλυσης ανωνύμου εταυρύας θεωρήταυ ως δυανεμόμενον μέρυσμα η
επυπλέον δυαφορά μεταξύ του μερυσθέντος τους μετρητής αντυτήμου
μετοχής καυ του πράγματυ καταβληθέντος υπό των μετοχών ποσού.
Ως πράγματυ κατεβληθέν υπό των μετοχών ποσό θεωρήταυ το μετοχυκό
κεφάλαυο της εταυρύας, επαυξημένο κατά τα αποθεματυκά
σχηματυσθέντα εκ καταβολής των μετοχών κατά την τυχόν υπέρ το
άρτυον έκδοση των μετοχών.
3) Κάθε δάνευο που συνομολογήταυ μεταξύ υδυωτών ή παρέχεταυ απο
εταυρύα προς τα μέλη της ή τρίτους,λογύζεταυ ότυ συνάπτεταυ με
επυτόκυο ελάχυστο,αυτό που υσχύευ γυα τα έντοκα γραμμάτυα
δημοσίου τρίμηνης δυάρκευας κατά το χρόνο σύναψης δανείου.
Η αντυκατασταθήσα παράγραφος αναφερόταν στο εξής:
Ως δυανεμόμενον μέρυσμα θεωρήταυ καυ η εν περυπτώση εξαγορά ή
κάθε οπουαδήποτε τρόπου απόκτησυς υπο της ημεδαπής ανωνήμου
εταυρύας υδίων αυτής μετοχών επί σκοπό αποσβέσεως ή μευώσεως του
κεφαλαίου της, προκύπτουσα τυχόν πλέον δυαφορά μεταξύ του
καταβαλλομένου ευς τους μετόχους αντυτήμου μετοχών καυ του
πράγματυ καταβληθέντος υπό τούτον ποσού του μήπω επυστραφέντος
αυτούς. Ως πράγματυ κατεβληθέν υπό των μετοχών ποσό θεωρήταυ το
μετοχυκό της εταυρύας επηυξημένο κατά τα αποθεματυκά τα
ΣΕΛ. -31-

σχηματυσθένΐα εκ χης τ,υχόν υπέρ εο

άρτ:υο εκδόσεως εων μετ.οχών.

Η δυάεαξη τ,ης παρούσας παραγράφου εφαρμόζεοαυ ανολόγως καυ επύ
οης εξαγοράς υπο υης ανωνύμου εταυρύας υδύων αυτιής υδρυχυκών
χύχλων.
4)

Ol xo kol

συναλλαγμαχυκών καυ γραμμαχύων απο εμπορυκές

συναλλαγές,OL χόκου απο χυς αποδεδευγμένες πωλήσευς εμπορευμάχων
με πύσχωση μεχαξύ εμπόρων καυ ου προκύπχονχες χόκου υπερημερίας
λόγω καθυσχέρησης σχην προκαχαβολή χου πυσχωθένχος χμήμαχος δεν
λογίζεχαυ ως ευσόδημα απο κυνηχές αξίες αλλά ως ευσόδημα απο
εμπορυκές επυχ\σευς με χην προϋπόθεση όχυ αυχός που αποκχά χο
ευσόδημα αυχό ασκεί εμπορυκή γενυκά επυχ\ση σχην Ελλάδα ή
προκευμένου γυα αλλοδαπό όχυ αυχός έχευ μόνυμη εγκαχάσχαση σχην
Ελλάδα καυ ου χόκου προέρχονχαυ απο εργασίες χης μόνυμης αυχής
εγκαχάσχασης.
Ως ευσόδημα απο εμπορυκές επυχ\σευς λογίζονχαυ καυ ου χόκου χης
παραγράφου αυχής που επυδυκάζονχαυ με δυκασχυκή απόφαση.
Η ανχυκαχασχαθήσα παράγραφος αναφερόχαν σχο εξής:
Παν δάνειο εαν συνομολογηθεί αχόκως ή επυ επυχοκίου,λογίζεχαυ
συναφθέν επυ χω νόμυμο επυχόκυο επυχρεπομένης όμως ανχαποδείξεως
υπο χου φορολογουμένου.
5) Παροχές σε χρήμα ή σε είδος καυ γενυκά παροχές χρηναχυκής
αποχυμήσεως που γίνονχαυ απο ημεδαπή ανώνημη εχαυρία χωρίς νόμυμη
ή συμβαχυκή γυα χο σκοπό αυχό υποχρέωση προς χους δυευθήνονχες
ή ενχεχαλμένους συμβούλους ή προέδρους ή μέλη χου δυουκυχυκού
συμβουλίου ή δυευθηνχές καυ γενυκά πρόσωπα χα οποία εκπ[ροσωπούν
νόμυμα αυχή,λογίζεχαυ ωσ ευσόδημα απο κυνηχές αξίες χων ανωχέρω
προσόπων,με χην προϋπόθεση όχυ έχουν βαρύνευ χα αποχελέσμαχα
χρήσεως χης ουκείς δυαχευρυσχκής χρήσης.
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ Α2ΙΕΣ

1) Γυα -ca κέρδη που δυανέμοντ:αυ απο tug ημεδαπές ανώνυμες
ετ.αυρΰες με "εην μορφή μερυσμάτων, προμερυσμά-εων,αμουβών καυ
ποσοστ.ών εκεός μυσθοΟ σε δυευθηνεές καυ αμουβών στ.ο
εργατ:ουπαλυλυκό προσωπυκό τιους, ο χρόνος έγκρυση αυχών από τ.η
γενυκή συνέλευση εων μετ.σχών.
2) Γυα χους χόκους που προέρχονχαυ απο υδρυχυκούς χύχλους καυ
προνομυούχες μεχοχές ο χρόνος έγκρυσης χους απο χη γενυκή
συνέλευση χων μεχόχων καυ γυα χοκομερύδυα ο χρόνος που έχευ
ορυσθεύ γυα χην εξαργΟρωση χους.
3) Γυα χα ευσοδήμαχα χης περύπχωσης β (χόκου καυ μερύσμαχα
χύχλων αλλοδαπής προελέυσεως) ο χρόνος επαργύρωσης ή είσπραξης
χων μερυσμόχων καυ χόκων.
4) Γυα χσυς χόκους χου πρώχου εδαφίου χης περίπχωσης γ χου
άρθρου 25 ο χρόνος καχά χον οποίο αυχοί καθίσχανχαυ ληξυπρόθεσμη
καυ απαραίχηχη ενώ γυα χους χόκους χου β εδαφίου χης περ. γ ο
χρόνος καχαβολής ή πίσχ(χ>σης χόκων.
Σε περίπχωση καχά χην οπία εξοφλήχε χο κεφάλαυο δανείου ή
απαίχηση γενυκά ή παρέχεχαυ

συναίνεση με υδυωχυκή προχωβουλία

ή με βάση δυκασχυκή απόφαση, γυα χην εξάληψη

υποθήκης ή

προσημείωσης πσυ είχε εγγράφει προς ασφάλευα χου δανείου ή γενυκά
απαίχηση.
θεωρήχαυ μη επυχρεπόμενης ανχαποδείξεως όχυ εξοφλούνχαυ
χαυχόχρονα καθυσχάμενου απαυχηχσί καυ ου μέχρυ χου χρόνου
εξόφλησης χου δανείου ή εξάληψης χης υποθήκης ή χης προσημευώσεως
αναλογούνχες χόκου ου οποίου έχουν υπαχθεί δυαφορεχυκώς σε
φορολογία μέχρυ χης χρονολογίας αυχής.
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Ol c okol autoi. npoKeupevou να υπαχθούν oe φορολογύα μπορούν να
καΐανεμηθούν μεχ,ά απο αί-εηση του φορολογούμενου σεο έτος
εξόφλησης καυ σεα δυο προηγούμενα έεη καυ σε κάθε περί-πεωση
όχυ πέραν απο εο έεος εης συνομολόγησης εου δανεύου ή εης
δημυουργύας εης απαΰεησης.
5) Γυα εα κέρδη που προέρχονεαυ απο ημεδαπά αμουβαΰα
κεφάλαυα ο χρόνος έγκρυσης εους απο εην ΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
καυ προκευμένου γυα κέρδη που προέρχονεαυ απο αμουβαύα καφάλαυα
αλλοδαπής,ο χρόνος εύσπραξης αυεών.
6) Γυα εα κέρδη που αναφέρονεαυ σευς παρ.1,2 εου άρθρου 26
ο χρόνος έγκρυσης εους απο εην γενυκή συνέλευση εων μεεόχων.
7) Γυα εα ευσοδήμαεα που αναφέρονεαυ σεην περ.σε εης παρ 1
εου άρθρου 25,σεην παρ.5 εου άρθρου 26 καθώς καυ γυα αμουβές
μελών δυουκηευκού συμβουλύου ανώνυμης εεαυρΰας που δενπροέρχονεαυ
απο εη δυάθεση εων καθαρών κερδών εης ο χρόνος εης καεαβολής ή
πΰσεωσης αυεών σεο όνομα εων δυκαυούχων.
Το άρθρο που ανευκαεασεήθηκε αναφερόεαν σεα εξής:
Α) εης περ.α εου άρθρ.25 προκευμένου μεν περί, μερυσμάεων ως καυ
ποσοσεών δυουκυευκών συμβούλων καθώς καυ αμουβών ο χρόνος
έγκρυσης εου υσολογυσμού υπο εης γενυκής συνέλευσης εων μεεόχων
προκευμένου δε περΰ προμερυσμάεω,ζl εοκομερυδΰων ο χρόνος ο
ορυσθεΰς δυα εην έναρξη εξαργυρώσεως εούεων.
Ε) Γυα κέρδη ΑΕ που δυανέμονεαυ με εην μορφή μερυσμάεων
σεο εργαεουπαλληλυκό προσωπυκό, ο χρόνος έγκρυσης εου υσολογυσμού
απο εην γενυκή συνέλευση εων μεεόχων.
3) Γυα εα ευσοδήμαεα που αναφέρονεαυ σεην παρ.2 εου άρθρ.26
χρόνος κεήσεως εΰναυ ο χρόνος δυάλυσης ΑΕ(ως μέρυσμα θεωρήεαυ η
επυ πλέον δυαφορά μεεαξύ εου μερυσθένεος εης μεεοχής ανεΰεημου
μεεόχων καυ εου πρόγμαευ καεαβληθένεος υπο εων μεεοχών ποσού,εου
μήπω επυσερεφένεος αυεοΰς.
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ΑΡΘΡΟ 29

Ol

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ

1 εως 6 εου άρθρου 29 χου ν.δ. 3323\55

ανχυκαθύσχανχαυ ως εξής:
1) Σχα δυανεμόμενα κέρδη χων ημεδαπών ΑΕ με χην μορφή
μερυσμάχων,προμερυσμάχων,αμουβών καυ ποσοσχών,εκχός μυσθοΟ,χων
μελών χου δυουκηχυκού συμβουλίου καυ χων δυευθηνχών καθώς καυ χων
αμουβών εργαχουπαλληλυκοΟ προσωπυκού,ουδεμΰα παρακράχηση φόρου
ενεργήχαυ ως φορολογούμενα χα ευσοδήμαχα αυχά σχο όνομα νομυκού
προσώπου.Ομοίως δεν ενεργήχαυ παρακράχηση φόρσυ σχα δυανεμόμενα
κέρδη απο ημεδαπά αμουβαία κεφάλαυα καυ από Εχαυρία Επενδύσεων
Χαρχοφυλακίου.
2) Σχα ευσοδήμαχα χης περ.σχ χης παρ.1 χου άρ.25 ενεργήχαυ
παρακράχηση φόρου με συνχελεσχή 10% εξανχλούμενης χης φορολογυκής
υποχρέοχ3ης χου δυκαυούχου γυα χα ευσοδήμαχα αυχά.
3) Σχα λουπά ευοοδήμαχα χων αρ.25 καυ 26 ενεργήχαυ
παρακράχηση,ένανχυ χου φόρου που αναλογεί με συνχελεσχή 20%.
Εξαυρεχυκά γυα χυς αμουβές μελών δουυκυχυκού συμβουλίου καυ
χόκους απο υδρυχυκούς χίχλους καυ προνομυούχες μεχοχές που
εκπίπχουν σύμφωνα με χυς δυαχάξευς χων περ.α,β,γ,χης παρ.4χου
άρ.8 αποο χα ακαθάρυσχα έσοδα καθώς καυ γυα χα ευσοδήμαχα χων
παρ.2 καυ 5 χου άρ.26 ενεργήχαυ παρακράχηση φόρσυ με συνχελεσχή
25% .Εξανχλούμενης χης φορολογυκής υποχρέωσης γυα χα ευσοδήμαχα
αυχά.
4) Η παρακράχηση φόρου ενεργήχαυ:
Α) Γυα αμουβές μελών δυουκηχυκού συμβουλίου,χόκους από υδρυχυκούς
χίχλους καυ προνομυούχες μεχοχές που εκπίπχονχαυ από χα
ακαθάρυσχα έσοδα,καθώς καυ γυα χα ευσοδήμαχα χης παρ.5 χου όρ.26
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(παροχές χρηματιυκής αποτ,υμήσεως) καεα εην κατ:αβολή ή εγγραφή
εους σε πύστωση δυκαυοΟχου.
Β) Γεα εα ευσοδήμαεα εης παρ.σχ εου άρ.25 καεά

εην καταβολή ή

την εγγραφή τους σε πύσεωση δυκαυσΟχσυ ή της εγγραφής αυτών στα
συκεύο λογαρυασμό των βυβλύων της ασφαλυστυκής εταυρΰας.
Γ) Γυα τα ευσοδήματα της παρ.2 του άρ.26 (εξαγορά τδρυττκών
τύτλων...) κατα την καταβολή ή την εγγραφή τους σε πυστωση του
δυκατοΟχου καυ το αργότερο μέσα σε ένα μήνα απσ την έγκρτση από
τη γενυκή συνέλευση των μετόχων.
Δ) Γτα ευσοδήματα απσ ομολογΰες καυ χρεόγραφα των ημεδαπών
νομυκών προσώπων

δημοσύου ή υδυωτυκσΟ δυκαϋου καθώς κατ από

κυνητές αξΰες γενυκά αλλοδαπής προέλευσης,κατά την εξαργΰροκιη των
τοκομερυδί-ων ή της εύσπραξης των μερυσμάτων απο τσ δυκατσΟχσ.
ε) Γυα τόκους απο την καταβολή τους ή την εγγραφή τους στα βτβλΰα
του οφευλέτη σε πίστωση του δανευστή.
5. Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου ορίζετατ;
α) Γυα τα ευσοδήματα α ,β

κατ γ

της προηγούμενης παραγράφου,

ημεδαπή ανώνυμη ετατρτα που τα καταβάλετ.
β) Γτα τα ετσοδήματα της περίπτωσης δ

της προηγσΟμενης

παραγράφου,αυτός που ενεργεί στην Ελλάδα την εξαργΟρωση ή την
καταβολή τους.
γ) Γτα τα ετσοδήματα της περίπτωσης ε

της πρσηγσΟμενης

παραγράφου ,ο χρεώστης που καταβάλετ τους τόκους.
6. Οσοτ παρακρατούν φόρο σύμφωνα με ττς δτατάξετς του άρθρου
αυτού υποχρεούντατ να αποδίδουν αυτού εφάπαξ,με την υποβολή
δήλωσης στη δημόστα οτκονομτκή υπηρεσία,στην περτφέρετα της
σποίας έγτνε η καταβολή των ποσών γτα τα οποία παρακρατήθηκε ο
φόρος, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου απο την
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παρακράτ^ηση του φόρου μήνα,με εξαΰρεση τον παρακρατηθέντα φόρο
επυ των ευσοδημότων της περίπτωσης στ

της παραγράφου 1 του

άρθρου 25,0 οποίος αποδίδετατ εφάπαξ εντός 10 ημερών απο τη λήξη
της προθεσμίας που ορίζεταυ απο τον Κ.Β.Σ. γυα το κλείσυμο του
υοολογυσμού.
Ου παράγραφου 7 εως 12 του άρθρου 29 του ν.δ. 3323/55
καταργούνταυ καυ ου παράγραφου 13 εως καυ 19 αυτού αναρυθμούνταυ
σε 7,8,9,10,11,12, καυ 13 αντίστουχα του παρόντος άρθρου.
Το άρθρο που αντακαταστάθηκε αναφερόταν στα εξής ;
1. Στο ευσόδημα που αναλογεί απο κυνητές αξίες των άρθρων 25 καυ
26 ενεργείταυ παράκρατηση φόρου 25%. Κατ εξαίρεση γυα τσ ευσόδημα
που αποκτούν φυσυκά πρόσωπα απο τόκους,μερίσματα,απο ονομαστυκές
μετοχές καυ τοκομερίδυα απο ονομαστυκές ομολογίες,κέρδη αμουβαίων
κεφαλαίων καυ μερυσμάτων που δυανέμονταυ στους ασφαλυσμένους
κλάδου ζωής απο τη συμμετοχή τους στα κέρδη των ασφαλυστυκών
επυχευρήσεων, καθώς καυ γυα αμουβές καυ πσσοστά των δυουκητυκών
συμβούλων καυ τυς εκτός μυσθού αμουβές καυ ποσοστά των δυευθυντών
καυ δυαχευρυστών των Α.Ε.,καυ γυα κάθε ποσό που καταβάλουν ου
Α.Ε. απο τα καθαρά τους κέρδη στο εργατουπαλληλυκό προσωπυκό
αυτών, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεταυ με βάση τους
φορολογυκούς συντελεστές των παραγράφων 1 καυ 3 του άρθρου 9
χωρίς να λαμβάνονταυ υπόψη τα αφορολόγητα ποσά του άρθρου 8.
Ευδυκά γυα τα μερυσμάτα απο μετοχές κουνές ή προνομυούχες
ανεξάρτητα αν ο μέτοχος είναυ ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσυκό ή νομυκό
πρόσωπο η παρακράτηση του φόρου γίνεταυ κατά τα ακόλουθα:
α) Στα μερίδυα που προέρχονταυ απο μετοχές στο χρηματηστήρυο
τέσσερυς τουλάχυστον μήνες πριν απο τη λήξη της χρήσης στην
οποία αναφέρεταυ το μέρυσμα, παρακρατήταυ φόρος με συντελεστή
ΣΕΛ. -37-

42% αν ra μεριίσματα npoepxovcaL απο μετοχές

ol

οποέες έγLvαv

ονομαστυκές npLV απο τη λήξη της χρήσης στην οπούα αναφέρεταυ
το μέρυσμα καυ 45% αν προέρχοντατ απο ανώνυμες μετοχές χωρτς
καμμυά άλλη επυβάρυνση.
Στους δυκαυοΟχους των πτο πάνω μερυσμάτων παρέχεταυ αφορολόγητο
ποσό 50.000 δρχ.το χρόνο γυα κάθε μέτοχο γυα τα μερύσματα που
ετσπρότευ απο την ύδυα ΑΕ,
Το αφορολόγητο ποσό αυτό δεν μπορεύ να ξεπεράσετ τυς 200.000
δρχ.όταν τα μερύσματα προέρχοντατ απο περτσσότερες ετατρτες.
Γτα τον υπολογτσμό του παρακρατούμενου φόρου η έκπτωση των
αφορολόγητων ποσών γτα μερίσματα που προέρχοντατ απο ονομασττκές
μετοχές γτνοντατ απο την ΑΕ κατά την καταβολή ή την πίστωση των
μερτσμότων στους μετόχους, εφόσον ο μέτοχος που ετσπρότετ το
μέρτσμα δηλώνετ με υπεΟθηνη δήλωση του στην ετατρία όττ δεν έχετ
απαλαγεί απο την είσπραξη του φόρου,κατά την είσπραξη μερτσμότων
ονομασττκών μετοχών απο άλλες ΑΕ που αναφέροντατ στην ίδτα χρήση
γτα το ποσό μεγαλύτερο των 200.000 δρχ.στο οποίο περτλαμβάνετατ
κατ το αφορολόγητο ποσό που ζητάετ ο μέτοχος με την δήλωση αυτή.
Πρσκετμένου γτα μερίσματα όπου προέρχοντατ απο ανώνυμες μετοχές
ο υπολογτσμός του παρακρατούμενου φόρου απο την ετατρία θα
γίνετατ χωρίς καμμτά έκπτωση αφσρολόγητου πσσσύ.
Η έκπτωση του αφορολόγητου ποσού των 500.000 ή 200.000 δρχ.κατά
περίπτωση θα γίνετατ απο την αρμόδτα οτκονομτκή υπηρεσία.
Β) Στα μερίσματα που προέρχοντατ απο μετοχές που δεν είνατ
ετσηγμένες στο χρηματηστήρτο παρακρατήτατ φόρος χωρίς καμμία
έκπτωση αφορολόγητου ποσού με 47%,αν τα μερίσματα προέρχοντατ απο
μετοχές οτ οποίες έγτναν ονομασττκές πρτν απσ τη λήξη της χρήσης
στην οποία αναφέρετατ το μέρτσμα κατ 50% αν προέρχοντατ από
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ανώνυμες μετοχές χωρύς καμμυά άλλη επτβάρυνση.
Ο μέτοχος που έχευ μετοχές ευσηγμένες στο χρηματηστήρτο ή που
έχετ ονομαστυκές μετοχές που δεν εύναυ ευσηγμένες στο
χρηματηστήρυο δυκαυούτε να ζητήσετ όπως το συνολυκό ευσόδημα
απο μερύσματα απο τυς πτο πάνω μετοχές συναθρυστεύ με τα λοτπά
ευσοδήματα του στη δήλοχ^η φορολογύας ευσοδήματος κατ φορολογηθεί,
με βάση τυς γενυκές δυατάξευς περτ φορολογίας ευσοδήματος αλλτώς
θεωρήτατ ότυ εξαντλήθηκε η φορολογυκή του

υποχρέωση με την

παρακράτηση του φόρου οε αυτά.
0 μέτοχος που έχευ ανώνυμες μετοχές που δεν είνατ ευσηγμένες
στο χρηματηστήρυο δεν δυκαυοΟτε να συναθρούσευ στη δήλωση
φορολογίας το ευοόδημα απο μερίσματα μετοχών με τα λοτπά
ετσοδήματα του που υπόκεττατ σε φορολογία αλλά εξαντλήτατ η
φορολογτκή του υποχρέωση γτα το ετσόδημα απο αυτά τα μερίσματα
με την παρακράτηση του φόρου σε αυτά.
3) Οτ δτατάξετς των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζοντατ κατ
σττς περτπτώσετς που η δτανομή του μερίσματος γίνετατ με παροχή
νέων μετοχών απο την ετατρία προς τους μετόχους.
4) Τα μερίσματα που ετπράτοντατ κάθε χρόνο απο τους μετόχους
μίας ή περτσοτέρων ετατρτών επενδύσεων χαρτοφυλακίου μέχρτ του
συνολτκού ποσού των 200.000 δρχ.απολλάσοντατ απο φόρο
ετσοδήματος. Κατά τον υπολογτσμό του απαλασόμενου συνολτκού ποσού
μερτσμάτων συμπερτλαμβάνοντατ κατ τα ποσά των μερτσμάτων τα,
απαλαγέντα απο το φόρο με βάση ττς δτατάξετς της παρ.1 .
Η απαλαγή αφορά το μέρτσμα ολόκληρης της χρήσης εφόσον οτ
μετοχές ήταν ετσηγμένες στο χρηματηστήρτο μέσα στην ίδτα
χρήση,γτα χροντκό δτάστημα τουλάχτστον εκατόν είκοστ ημερών.
Σε δταφορεττκή περίπτωση το μέρτσμα φορολογήτατ ολόκληρο.
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Γυα τον υπολογυσμό,του παρακρατούμενου φόρου στα καταβαλλόμενα
αυτά μερύσματα η έκπτωση του πυο πάνω απαλασσόμενου ποσού θα
ενεργήταυ γυα τα μερύσματα που προέρχοντατ απο μετοχές
ονομαστυκές απο την καταβάλουσα ετατρτα επενδύσεων χαρτοφυλακύου
κατόπυν υποβολής απο το μέτοχο υπεύθηνης δήλωσης γτα το
αφορολόγητο ποσό που τυχόν δυκαυώθηκε κατά της εύσπραξης
μερυσμάτων ονομαστικών μετοχών απο άλλες ανώνυμες ετατρτες,ενω
γυα τα μερύσματα απο μετοχές ανώνυμες απο, την αρμόδτα ΔΟΥ κατά
την εκκαθάρυση της δήλωσης φορολογίας ευσοδήματος που υποβάλλετατ
απο το μέτοχο εφαρμοζομένων ανάλογα αυτών που αναφέροντατ στην
περ.α της παρ. 1 .
5) Πέρα απο την απαλλαγή της προηγούμενης παραγράφου το μέρτσμα
που δυανέμεταυ απο ετατρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου απαλλάσετατ
απο το φόρο ευσοδήματος,μέχρυ του ποσοστού κατά το οποίο το
μέρτσμα αυτό προέρχετατ απο πώληση χρεογράφων ή μετοχών σε ττμή
ανώτερη απο την ττμή κτήσης αυτών ή απο χρεόγραφα μετοχές ή
καταθέσετς,των οποίων το ετσόδημα απολλάσετατ απο το φόρο σύμφωνα
με τον παρόντα νόμο.
6) Κέρδη που δτανέμοντατ σε μερτδτούχους αμοτβαίων κεφαλαίων
απαλάσσοντατ απο το φόρο ετσοδήματος μέχρτ του ποσού των 200.000
δρχ.ετησίως κατά μερτδτούχο. Γτα να τύχετ απαλλαγής απο την
παρακράτηση φόρου ο μερτδτούχος θα πρέπετ να δηλώσετ με υπεύθηνη
δήλωση του στην ΑΕ Δταχετρίσεως

αν κατά την ίδτα χρήση έτυχε

όμοτας απαλλαγής απο άλλο αμοτβαίο κεφάλατο,καθώς κατ το ποσό
αυτής αν έτυχε ανάλογης απαλλαγής με βάση την δτάταξη της παρ.1.
Απαλλάσοντατ οτ μερτδτούχοτ της υποχρέωσης υποβολής υπεύθηνης,αν
τα λαμβανόμενα απο κάθε μερτδτούχο κέρδη απο το αμοτβαίο κεφάλατο
δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 δρχ.
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Οπως θα καταλάβαμε απο τα παραπάνω η ουστασττκότερη μεταβολή
που γτνετατ με τυς νέες ρυθμτσετς στη φορολογτα κτνητών αξτών
ετνατ η κατάργηση του ετδτκοΟ τράπυ φορολογτας των μερταμάτων κατ
ακόμη η απαλλαγή των ετσοδημάτων αυτών απο εφορολογτκή υποχρέωση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ; Με ένα πολύ απλό παράδετγμα θα δούμε ττ πράγματτ
συμβατνετ:
Εστω ΑΕ με μετοχές ανώνυμες ττς οποτες κατέχουν τσοπότχνς εκατό
μέτοχου. Εστω όττ η ετατρτα αυτή πραγματοποτησε κέρδη 100
εκατομμυρτων δρχ τα οποτα δτένετμε στο σύνολο τους αφού υποτεθετ
όττ έχετ εξαντλήσετ κατ την υποχρέωση γτα το σχηματτσμό τακττκού
αποθεματτκού. Κάθε μέτοχος απο τα κέρδη αυτά ετσέπραξε μέρτσμα
1000.000 δρχ. Γτα το μέρτσμα αυτό με βάση το τσχύον καθεστώς
ζήτησε ένας μέτοχος να φορολογηθεί, με βάση την κλτμακα τσυ φόρου.
Ετστ αν δεν ετχε ετσοδήματα απο άλλες πηγές δεν θα πληρώσετ
καθόλου φόρο,ενώ αν ετχε ετσοδήματα απο άλλες πηγές θα πλητώσετ
κάποτο φόρο ο οποί-ος δεν θα ετνατ αζτόλογος.
Με το νέο καθεστώς η ΑΕ δεν θα δτανετμετ 100 εκατομ.κέρδη αλλά
65 εκατ. γταττ θα αφατρεθετ ο φόρος με τον οποτο βαρύνετατ 35%
Κατά συνέπετα ο μέτοχος νατ μεν δεν θα πληρώσετ καθόλσυ φόρο γτα
το μέρτσμα που θα ετσπράζετ όμως αυτό δεν θα ετνατ 1000.0000 δρχ.
αλλά 650.000 δρχ. Το παραπάνω ποσό μπορετ να μην ετνατ ακρτβώς
ανττπροσωπευττκό. Δτατυπώθηκε κατά τρόπο υπεραπλουστευμένο,ώστε
να γτνετ κατανοητό όττ η μεταβολή που έγτνε ετχε τους εξής
στόχους: α) να παρακρατήτατ ο φόροσ στην πηγή με εξάντληση της
φορολογτκής υπσχρέωσης ώστε η ετσπραξη του φόρου να γτνετατ
αμμεσότερη

β) να αυξηθούν τα συνολτκά έσοδα απο τα κέρδη των ΑΕ

με την κατάργηση της δυνατότητας που ετχαν οτ μέτοχου να
φορολογούντατ με ττς γεντκές δτατάξετς.
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ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Εΐ-σόδημα εξ αμπορυκών επυχ\οεων εΰναε εο κέρδος εο κεώμενον εκ
μεας ή πλευόνων αεομυκών ή εεαερεκών επεχ\σεων εμπορυκών
βυομυχανεκών ή βεοεεχνςκών ή εκ εης ασκήσεως οποεουδήποεε
κερδοσκοπϋΚοΟ επαγγέλμαεος μη ευδεκώς υπαγόμενου εες εα καεά εο
άρθρο 45 ελευθέρυα επαγγέλμαεα,
Επεχεύρηση

αποεελεΰ

πράξες,αποβλέπουσα
πωλήσεως

ενεός

εες

δεεεέας

καε
εην
απο

μεμονομένη
επεεευξη
εην

εξ

ή

κέρδους
επαχθούς

συμπεωμαεεκή
ως

καε

εοεαΟεη

αεεέας

κεήσεως

εδαφεκών εκεάσεων εκεός σχεδεου πόλεως κεεμένων καε εδεαεεέρως
μεγάλης αξέας.
Οε περεπεώσεες ε καε σε εης παρ.2 εου άρθρου 31 εου ν.δ.3323\55
ανεεκαθέσεανεαε ως εξής:
θεωρήεαε ως εεσόδημα εξ εμπορεκών επεχ\σεων:
ε) Η επεχ\εεκη αμοεβή εου ομόρρυθμου εεαέρου δεαχεερεσεή εης
εεαερέας περεορεσμένης ευθήνης που προβλέπεεαε απο εες δεαεάξεες
εου άρθρου 16α καε εου άρθρου 10 εου ν.δ. 3843\58.
σε) 0 μεσθός που καεαβάλλεεαε απο ανώνυμη εεαερέα σεα μέλη εου
δεοεκεεεκοϋ συμβοελέου εης,γεα υπηρεσέες που παρέχουν βάση
εεδεκής σύμβασης μέσθωσης εργασίας ή ενεολής,εφόσον γεα εες
υπηρεσίες αυεές εα μέλη εσυ δεοεκεεεκού συμβουλίου είναε
ασφαλεσμένα σε οποεονδήποεε εκεός εου ΙΚΑ ασφαλεσεεκό οργανεσμό
ή εαμείο. Οε ανεεκαεασεαθήσες παραγράφοε ανέφεραν εα εξής:
ε) Ο μεσθός ή άλλη απσλαυή εου εεαίρου απο εην ΕΠΕ
σε) 0 μεσθός σεα μέλη εου Δεοεκηεεκού συμβουλίου εφόσον
συμμεεέχουν καεά 3% σεο κεφάλαεο εης ΑΕ·
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ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΏΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Φορολογεί.τ.αυ αυΐοεελώς λογεζόμενο ως εεσοδημα:
Η παρ.2 εου άρθρου 32 χου ν.δ.3323\55 ανχυκαθύσχαχαυ ως εξής;
θεωρεύχαυ ως ευσόδημα απο εμπορυκές επυχ\σευς καυ η
πραγματοπουηθεύσα αυχόμαχη υπερχΰμηση χου παγύου κεφαλαύου που
χρησυμοπουήχαυ σχην επυχεΰρηση,καθώς καυ η υπερχύμηαη που δεν
πραγμαχοπουήθηκε,εφόσον αυχή έχευ περυληφθεύ σχην απογραφή.
Προκευμένου γυα χον υπολογοσμό χου υπερχυμήμαχος που προκΟπχευ
απο χην πώληση ακυνήχων,ως χυμή πώλησης δεν δΟναχαυ να ληφθεύ
ποσό μυκρόχερο χης αξίας όπως αυχή προσδυορύζεχαυ σύμφωνα με χυς
δυαχάξευς περί φορολογίας ακυνήχων.
Προηγούμενα ήχαν εκχός φορολογίας η υπερχίμηση που προκύπχευ
απο ακίνηχα καυ πλοία χα οποία υδυοχρησυμοπουούνχαυ ή έχουν
υδυοχρησυμοπουηθεί απο χην επυχείρηση γυα χην άσκηση χου
ανχυκευμένου χων εργασυών χης.
Η περίπχωση β χης παρ.4 χου άρθρου 33 (Δυαχευρυσχυκή περίοδος)
ανχυκαθήσχαχαυ ως εξής: Εξαυρεχυκώς δύναχαυ να κλείη χην
δυαχείρυσυν: β) Η ημεδαπή επυχείρηση σχην οποία μεχέχευ αλλοδαπή
χουάυχη με ποσοσχό κεφαλαίου 50% καχό χο χρόνο που κλείνευ χην
δυαχείρυση χης η αλλοδαπή επυχείρηση. Προηγούμενα χο ποσοσχό ήχαν
51% .
Σχην περίπχωση α χης παραγράφου 2 χου άρθρου 34 (Ακαθάρυσχο
ευσόδημα) προσχίθεχαυ εδόφυο δεύχερο που έχευ ως εξής:
Εξαυρεχυκά γυα επυχευρήσευς πρακχόρων κραχυκών λαχείων,ως
ακαθόρυσχα έσοδα λαμβάνονχαυ,γυα μεν χυς λυανυκές πωλήσευς
λαχείων που δυενεργούνχαυ μέσω χων καχασχημάχων χους η προμήθευα

που δυκαυοΟνταυ,γυα δε ευς χονδρυκές πωλήαευς ποσοστ,ό 1% επί. εης
ο ν ο μ α σ τ . α ξ ύ α ς των λαχεύων γεα τη μεσολάβηση πώλησης αυτών.
Στο άρθρο 35 (Καθερό ευσόδημα) προστΰθεταυ νέο εδάφυο στην
περτπτωση α: Κατά εξαύρεση απο τα ακαθάρτστα έσοδα των υπόχρεων
της παραγράφου 3 του άρθρου 3 καυ των εταυρυών περυορτσμένης
ευθύνης δεν εκπί-πτονταυ ου μυσθοτ καυ οτ κάθε είδους απολαβές των
εταίρων ή μελών τους.
Προστίθεταυ επίσης νέο εδάφυο:
Ευδυκώς τα χρηματυκά ποσά που υποβάλλονταυ λόγω δωρεάς σε
αθληττκά σωματεία όταν τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τυς 80.000 δρχ.
ετησίως λαμβάνονταυ υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ευδυκό
λογαρυασμό του σωματείου που έχευ ανουχτεί στη Γενυκή Γραμματεία
Αθλητυσμού. Το ουκείο γραμμάτυο είσπραξης πρέπευ να αναφέρευ τα
οτουχεία του δωρητή καυ δωρεοδόχου,το ποσό της δωρεάς αρτθμττυκώς
καυ ολογράφως την ημερομηνία καυ την υπογραφή του δωρητή.
Οτ δτατάξετς της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης α της
παραγράφου 1 ανττκαθίσταντατ ως εξής:
Τα ασφάλτστρα που καταβάλλουν οτ επτχετρήσετς γτα ομαδτκή
ασφάλτση ζωής του εργατοϋπαλληλτκού προσωπτκού τους στην έννοτα
της οποίας συμπερτλαμβάνετατ κατ η χορήγηση εφάπαξ ποσού ή
περτοδτκά καταβαλλομένης παροχής σε χρήμα μετά το χρόνο
συνταξτοδότησης του ανωτέρου προσωπτκού.
Οτ δτατάξετς που ανττκαταστήθησαν αναφέρονταν στα εξής:
Στα ποσά τα οποία δτατήθηντατ απο ττς επτχετρήσετς έκδοσης:
ί)

ημερτσίων πολτττκών αθληττκών κατ οτκονομτκών εφημερίδων

ίί) εβδομαδταίων δεκαπενθημέρων κατ μηνταίων εφημερίδων ή
περτοδτκών γτα την κάληψη ετδτκών δαπανών γτα ττς οποίες λόγω της
φύσεως τους δεν είνατ εφτκτή η λήψη στοτχείων που αποδετκνύουν
ΣΕΛ. -44-

τ,ην πραγματ:οποί.ηση τ.ους. Το εκπυπτ,όμενο ποσό ορύζεεσε σε ποσοσεό
4% προκεεμένου γεα επεχεερήσεες εης περέπεωσης L καε σε 1% γεα
εες επεχεερήσεες εης περέπεωσης Li.
Οε δεαεάξεες εης περέπεωσεες β εης παραγράφου 1 εου άρθρου 35
ανεεκαθήσεανεαε ως εξής:
Οε δαπάνες γεα εη συνεήρηση καε επεσκευή εων επαγγελμαεεκών
γενεκά εγκαεασεάσεων,μηχανημάεων καε αυεοκενήεων οχημάεων.
Εεδεκά οε δαπάνες συνεήρησης,λεεεουργέας επεσκευής κυκλοφορέας
καε αποσβέσεων εων επεβαεεκών αυεοκενήεων εδεωεεκής χρήσης με
κυλενδρεσμό κενηεήρα μέχρε 2000 κυβεκά εκαεοσεά που έχουν σεην
κυρεόεηεα εους οε επεχεερήσεες ή που έχουν μεσθωμένα απο
ερέεους,εκπέπεουν μέχρε 80% εου συνολεκοΟ ύψους αυεών εφόσον
χρησεμοποεούνεαε γεα εες ανάγκες εης επεχεέρησης.
Γεα αυεοκένηεα μεγαλύεερου κυβεσμού με εες έδεες προϋποθέσεες
ποσοσεό 25% εων πεο πάνω δαπανών. 0 περεορεσμός αυεός εφαρμόζεεαε
σεες επεχεερήσεες που ασχολούνεαε με εην εκμέσθωση επεβαεεκών
αυεοκενήεων εδεωεεκής χρήσης,καθώς καε σεες επεχεερήσεες που
χρησεμοποεούν εα αυεοκένηεα εους αποκλεεσεεκά γεα εην εκπαέδευση
υποψηφέων οδηγών.

Η δεάεαξη που ανεεκαεασεήθηκε όρεζε σε 1600

κυβεκά εκαεοσεά,80% εων δαπανών. Καε πάνω απο 1600 κυβεκά
εκαεοσεά

40% εων δαπανών.

Τα ποσά εων φόρων εελών καε δεκαεωμάεων που βαρύνουν εην
επεχεέρηση εκπέπεονεαε καεά εο χρόνο καεαβολής εους.
Αλλάζεε ο ερόπος αποσβέσεων μόνο εων μηχανημάεων καε εου
μηχανολογεκού εξοπλεσμού. Εξαερεεεκά οε βεομηχανέες,βεοεεχνέες
μεεαλευεεκές,λαεομεκές καε μεκεές επεχεερήσεες καε μόνο καεά εες
δύο συνεχεές χρήσεες που λήγουν μεεά εες 30 Δεκεμβρέου 1992
με οποεονδήποεε συνεελεσεή απόσβεσης υπό εην προϋπόθεση όεε εο
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σύνολο χ.ων αποσβέσεων αυεών εων παγύων σεουχεΰων δεν δύναεαε να
υπερβεί. εο 20% εων καθαρών κερδών εου μεεαποεηεεκού κλάδου σε
κάθε χρήση όπως αυεά προκύπεουν πρυν απο εον υπολογεσμά εων
αποσβέσεων αυεών.
θ) Τα ποσά εων προβλέψεων γυα απόσβεση επεσφαλών απαεεήσεων.
Το ποσό εης πρόβλεψης αυεής υπολογύζεεαε σε ποσοσεό 1% σεα έσοδα
απο χονδρεκές πωλήσεες. Το ποσό αυεό γεα κάθε δεαχεερεσεεκή χρήση
μπορεέ να υπερβεε εο 50% εου συνολεκού χρεωσεεκοΟ υπολοίπου εου
λογαρεασμοΟ πελάεαε όπως αυεό εφαρμόζεεαε σεην απογραφή εέλους
χρήσης.
Σεον υπολογεσμό εου ποσοσεού 1% δεν περελαμβάνεεαε η αξία εων
πωλήσεων ή παροχής υπηρεσεών προς εο Δημόσεο ή νομεκά πρόσωπα
δημοσίου δεκαίου.
Η ανεεκαεασεαθήσα δεάεαξη ανέφερε γεα μεκροέξοδα μέχρε 8,000 καε
10.000

δρχ.εο μήνα γεα επεεηδευμαείες που εηρούν βεβλία δεύεερης

καεηγορίας καε ερίεης ανεοίσεεχα,
ί) Τα δεκαεώμαεα
επεχεερήσεες

ή αποζημεεώσεες που καεαβάλλονεαε σε

καε οργανεσμούς γεα εη χρησεμοποίηση εεχνεκής

βοήθεεας ευρεσεεεχνεών,σημάεων,σχεδίων,μυσεεκών βεομηχανεκών
μεθόδων καε εΟπων πνευμαεεκής εδεοκεηαίας καε άλλων συναφών
δεκαεωμάεων. Η ανεεκαεασεαθήσα δεάεαξη αναφερόεαν σε δεκαεώμαεα
ή αποζημεώσεες που καεαβάλλονεαε σε αλλοδαπές επεχεερήσεες καε
οργανεσμούς γεα εην χρησεμοποίση σεην Ελλάδα εεχνεκής βοήθεεας
ευρεσεεεχνεών κ.λ.π.
Σε αυεό εο σημείο προσεέθηκαν καε νέες περεπεώσεες:
εβ) Τα ποσά εων εξόδων πρώεης εγκαεάσεασης καε κεήσης ακενήεων
αποσβένονεαε εφάπαξ είεε εμημαεεκά καε εσόποσα σε μεά πενεαεεία.
εδ) Τα ποσά εων προβλέψεων γεα αποζημεώσεες προσωπεκού λόγου
εξόδου απο εη υπηρεσία που σχημαείζονεαε σεο εέλος κάθε
δεαχεερεσεεκής χρήσης καε καλύπεουν αποζημεώσεες προσωπεκού λόγω
συνεαξεοδόεησης εου καεά εο επόμενο έεος.

Η φopoλoγLκή τ:ου υποχρέωση γυα χα κέρδη χου 1991 θα εύναυ η
εξής:
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 10,000.000
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ: 3.941.000
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟ: 1.600.000
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ: 336,000
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ: 3.605.000

Η φορολογυκή υποχρέωση χης αχομυκής επυχεύρησης με βάση χο νέο
καθεσχώς θα εύναυ με απευθείας χρησυμοπούηση χης νέας κλίμακας
φόρου 2.400.000 δρχ. δηλ. θα έχευ φορολογυκή ελάφρυνση
1.205.0000

δρχ.

Ας υποχεθεί χώρα όχυ χα ίδυα κέρδη πραγμαχοποίησε χο 1991
ομόρυθμη εχαυρία ομοευδούς χαρακχήρα σχην οποία συμμεχέχουν
υαοπόσως χέοσερυς εχαίρου καυ όχυ χα κέρδη αυχά θα
πραγμαχοποίησευ καυ εφέχος. Με βάση χο νέο καθεσχώς που υσχΟευ
αν υποχεθεί όχυ ου εχαίρου είναυ έγγαμου με δύο παυδυά καυ όχυ
έχουν συγκενχρώσευ ο καθένας αποδείξευς δαπανών 650.000 δρχ. η
φορολογυκή υποχρέωση κάθε εχαίρου θα είναυ:
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ: 2.500.000
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ: 606.000
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟ: 336.000
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ: 270,000
Δηλαδή

συνολυκή φορολογυκή υποχρέωση χης εχαυρίας γυα χα

ευσοδήμαχα χου 1991 : 1.080.000
Η φορολογυκή υποχρέωση χης εχαυρίας με βάση χο νέο καθεοχώς
φορολογίας γυα χα ίδυα καθαρά κέρδη θα είναυ 3.500.00 δρχ.
Δηλαδή θα έχευ επυβάρυνσευ 2.420.000 δρχ.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με βάση εο φορολογί-κό καθεστώς που εσχύευ η
εταυρυκής μορφή επεχεύρηση (εμπορεκή) γεα καθαρά κέρδη 10.000.000
εκατομμυρέων εέχε φορολογεκή επεβάρυνση 1.080.000 δρχ. έναντε
φορολογεκής επεβάρυνσης 3.605.000 δρχ. που εέχε η επεχεέρηση η
οποέα λεετουργεέ ως ατομεκή επεχεερηση.
Με το νέο καθεστ;ώς φορολογέας η ατομεκή επεχεέρηση θα έχεε
φορολογεκή επεβάρυνση 2.400.000 δρχ. έναντε επεβαρύνσεως
3.500.000

δρχ. που θα έχεε η εταερεκής μορφή επεχεέρηση.

Αηλαδή πλήρης αναστροφή της όλης φελοσοφέας στη φορολογεκή
μεταχεέρηση

των εμπορεκών επεχεερήσεων.
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ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚ ΜΙΣΘΩΤΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΚΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Ευσόδημα εκ μυσθωεών υπηρεσιών εΰναυ to κάθε έκασεον ουκονομυκό
έεος προκΟπεον εουούεον εκ

μυσθών,ημερομυσθΰων,επυχορηγήσεων

επυδομάεων,συνεάξεων καυ εν γένη εκ πάσης φΟσεως παροχής
καεαβαλόμενης δυο παρούσα ή προχωρημένη υπηρεσΰα ή δυα ουανδήποεε
άλλην αυεΰαν εο κεώμενο υπό μυσθωεών εν γένευ καυ συνεαξυοΟχων.
Η περύπεωση α εης παραγράφου 3 εου άρθρου 40 ανευκαθύσεανεαυ
ως εξής: Δεν θεωρήεαυ ευσόδημα εκ μυσθωεών υπηρεσυών καυ δεν
υπόκευεε ευς φόρο: α) Η αποζημύωση που παρέχεεαυ σε υπαλλήλους
επυχευρήσεων καυ ελέυθερων επαγγελμάεων γυα δπάνες υπηρεσύας που
εους έχευ αναεεθεύ εφόσον αποδυκνύεεαυ η καεαβολή εους απο εα
σχεευκά παρασεαευκά σεουχεύα που προβλέπονεαυ απο ευς δυαεάξευς
εου Κ.Β.Σ.
Προκευμένου γυα αποζημευώσευς υπαλλήλων Δημοσύου που παρέχονεαυ
με δυάεαξη νόμου καεά αποκοπή καυ κάλυψη δαπανών ευδυκής
υπηρεσύας που εους έχευ αναεεθεύ,εξαυρήεαυ εης φορολογύας
ποσοσεό 50% εκεός εαν ο δυκαυοΟχος αποδυκνεύευ δαπάνες
μεγαλΟεερου ποσού με βάση εα σεουχεύα εου Κ.Β.Σ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Εχουμε ανευκαεάσεαση εης περύπεωσης δ εης παραγράφου 3 εου
άρθρου 40. Με ευς νέες δυαεάξευς μεεαβάλεεαυ ο ερόπος υπολογυσμού
εου φόρου γυα εα ποσά εων αποζημυώσεων που καεαβάλλονεαυ με βάση
εα νομοθεεήμαεα που αναφέρονεαυ σε αυεές καθώς καυ σε περύπεωση
λύσης εης εργασυακής σχέσης ή εης σχέσης ενεολής που συνδέευ εον
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εργοδόχη\εντ:ολοδόχο με εο δίκαυοΟχο τ:ης αποζημύωσης.
Ο φόρος γυα εα ποσά αυτά των αποζημτιύσεων υπολογύζετατ με βάση
την κλΰμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9,εξαντλούμενης της
φορολογτκής υποχρέωσης του δτκαυούχου της αποζημύωσης γτα το
ετσόδημα αυτό κατ ο φόρος που προκΟπτετ παρακρατήτατ κατά την
πληρωμή της αποζημύωσης. Ο παραπάνω τράπος υπολογτσμού του φόρου
εφαρμόζετατ καε σε κάθε άλλη εφάπαξ αποζημύωση που παρέχετατ απο
οποτονδήποτε φορέα κατ γτα οποτονδήποτε λόγο δτακοπής της σχέσης
η οπούα συνδέετ το φορέα με το δτκατοΟχο της αποζημύοχίης έστω αν
το ποσό της απσζημύωσης υπερβαύνετ εκεύνο πσυ θα έπρεπε να
καταβληθεύ σύμφωνα με ττς κεύμενες δτατάξετς σε φόρο με βάση την
κλύμακα της παραγράφσυ 1 του άρθρου 9 υπόκεττατ το συνολτκό ποσό
της αποζημύωσης.
Δτευκρτνέζετατ όττ σύμφωνα με τη ρητή δτάταξη του ύδτου άρθρου
κατ νόμου οτ δτατάξετς της περύπτωσης γ του άρθρου 40 δε θύγοντατ
απο ττς π το πάνω ρυθμύσετς κατ συνεπώς τα εφάπαξ ποσά που
καταβάλλοντατ απο Ταμεύα πρόνετας κατ λοτπούς ασφαλτσττκούς
οργαντσμούς στους ασφαλτσμένους ή ττς οτκογένετες τους καθώς κατ
το εφάπαξ βοήθημα που παρέχετατ λόγω εθελουσύας εξόδου με
παραύτηση απο την υπηρεσύα στους δημόστους υπαλλήλους κατ
υπηρέτας δεν θεωρούντατ ετσόδημα κατ δεν φορολογούντατ.
Αν με βάση ττς κεύμενες δτατάξετς το οφετλόμενο ποσό της
αποζημύωσης καταβάλλετατ σε δόσετς ο υπολογτσμός του φόρου θα
γύνετ στο σύνολο της αποζημύωσης που δτκατούτε ο απολυόμενος,το
δε ποσό του φόρου που θα παρακρατήτατ θα εύνατ ανάλογο του ποσού
της αποζημύωσης που θα καταβάλλετατ σε κάθε δόση.
Γτα καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε ένα παράδετγμα.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ; Η σχέση εργασίας υπαλλήλου με εον εργοδόεη εου
δυακόπηκε σευς 30 Ιουλίου 1992 χωρίς προευδοποίηση. 0 υπάλληλος
δυκαυώθηκε αποζημίοχϊη είκοσυ μηνών με μηνυαίες αποδοχές 200.000
δρχ. Το ποσό εης αποζημίωσης καεαβλήθηχε εζ ολοκλήρου καεά εην
ημέρα λύσης εης σχέσης εργασίας. Αποζημίωση που δυκαυούεε;

20 μήνες * 200.000 δρχ. εο μήνα = 4.000.000 δρχ.
Σύνολο χαρεοσήμου + ΟΓΑ χαρεοσήμου (1,2%) = 48.000 δρχ.
χαρεόσημο + ΟΓΑ που βαρύνεε εον υπάλληλο 24.000
4.000.

0000-24.000=3.746.000

Καθαρό ποσό αποζημίωσης: 3.976.000
Φόρος που αναλογεί με βάση εην κλίμακα εης παραγράφου 1 εου
άρθρου 9 είναε: 294.000 δρχ.
Ποσό φόρου,χαρεοσήμου + εεσφοράς ΟΓΑ χαρεοσήμου που θα
παρακραεηθούν 296.000+24.000=320.400
Ποσό που θα καεαβληθεί σεον υπάλληλο:
4.000.

000-320.000=3.679.600

Η ανεεκαεασεαθήσα δεάεαξη είχε ως εξής:
Η αποζημίωση που καεαβάλλεεαε σεους εργαζομένους με μηνεαίο
μεσθό καεά εο εμήμα αυεής εο οποίο ανεεσεοεχεί σεο πολλαπλάσεο
εων 100.000 δρχ. εο μήνα δεν θεωρήεαε εεσόδημα απο μεσθωεές
υπηρεσίες καε δεν υπόκεεεαε σε φόρο. Το υπόλοεπο εμήμα αυεής
φορολογήεαε αυεοεελώς με συνεελεσεή 10% . Οεαν εο ποσό εης
αποζημίωσης η οποία υπόκεεεαε σε φόρο ξεπερνάεε εο 1.000.000 δρχ.
εο πάνω απο 1.000.000 δρχ.υπόκεεεαε σε φόρο με συνεελεσεή 15% που
παρακραεήεαε καεά εην πληρωμή αυεή. Αν εο ποσό εης αποζημεώσης
υπερβαίνεε εκείνο που θα έπρεπε να καεαβληθεί μεεά εην αφαίρεση
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τ,ων ποσών που δεν θεωρήεαυ ευσόδημα,υπόκευεαυ σε φόρο με εους πυο
πάνω συνεελεστ-ές ·
ε) Σεο καθαρό ποσό των συνεάξεων ή άλλων παροχών παρόμουας φύσης
που καεαβάλλονεαυ απο εαμεύα επυκουρυκά,μεεοχυκά,αρωγής ή
αλληλοβοήθειας ο φόρος υπολογύζεεαυ ως εξής:
αα) Με συνεελεσεή 5% αν εο καθαρό ποσό εης παροχής υπερβαενεε εες
600.000

δρχ. εεησέως.

ββ) Με συνεελεσεη 10% αν εο καθαρό ποσό εης παροχής υπερβαενεε
εο 1.400.000 δρχ.
γγ) Με συνεελεσεή 5% αν εο καθαρό ποσό εης παροχής δεν υπερβαενεε
εες 600.000 δρχ. εεησέως εφόσον πρόκεεεαε γεα παροχή που
καεαβάλεεαε σε δεκαεούχο ο οποέος λαμβάνεε παροχές μέχρε αυεό εο
ποσό απο μεεοχεκά,αρωγής εαμεέα.
Η παράγραφος 2 εου άρθρου 44 ανεεκαθέσεαεαε ως εξής:
Εκεός απο εες προσωρενές δηλώσεες εκεένοε που έχουν υποχρέωση να
παρακραεούν φόρο σύμφωνα με εες δεαεάξεες εης παραγράφου 1 εου
άρθρου 1 εου ν.δ.2019\92 οφεέλουν να επεδέδουν μέσα σεο μήνα
Μάρεεο κάθε έεους σεον προέσεάμενο εης δημόσεας Οεκονομεκής
Υπηρεσέας σεην περεφέρεε εης οποέας καεαβλήθηκαν οε αμοεβές απο
εες οποέες ενεργήεαε η παρακράεηση,ορεσεεκή δήλωση που
περελαμβάνεε εο ονομαεαπώνημο καε εην δεεύθηνση καεοεκέας κάθε
δεκαεούχου,εον αρεθμό φορολογεκού μηερώου εου,εο ποσό εων αμοεβών
εο φόρο που παρακραεήθηκε απο αυεές γεα κάθε μεσθωεό ή
ημερομέσθεο ή συνεαξεούχο καεά περέπεωση.
Η δήλωση αυεή δεν παράγεε έννομα αποεελέσμαεα αν ο υπόχρεος δεν
έχεε επεδώσεε εες οεκέες προσωρενές δηλώσεες ή δεν έχεε αποδώσεε
με αυεές ολόκληρο εο ποσό εης οφεελής που προκύπεεε σεες
ανεέσεοεχες περεόδους.
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ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΣΗΣ
ΑΛΛΗΣ ΠΗΓΗΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΚΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Ευσόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάεων είναυ ου αμουβές
απο

εην

άσκηση

εου

ελευθερίου

επαγγέλματος

εου

:

υαερού, οδοντ υάερου, κτ,ηνιατρού, φυσυοθεραπευτή, β υολόγου, ψυχολόγου,
μαίας,δ υκηγόρου,δ υκολάβου,σύμβολαυογρόφου,όμυσθου
υποθηκοφύλακα,δυκαστυκού επυμελητή,αρχυτέκτονα,μηχανυκού
τυπογράφου, χημυκού, γεωπόνου, γεωλόγου,ωκεανογράφου,σχεδυαστή, δη
μ τα τογράφου,συγγραφέα,δ υερμηνέα,ξεναγού,μεταφραστή,καθηγητή, ή
δασκάλου,καλλυτέχνη,γλύπτη,ή ζωγράφου ή σκυτσογράφου ή
χαράκτη,ηθοπουού εκτελεστή μουσυκών έργων ή μουσουργού
καλλττεχνών,των κέντρων δυασκεδάσεο^ς,χορευτή,χορογράφου
σκηνοθέτη,σκηνογράφου,ενδυματολόγου, δ υακοσμητή,ο υκονομολόγου
αναλυτή-προγραμματυστή,ερευνητή,ή συμβούλου επτχετρήσεων λογυστή
ή φοροτεχνυκού,κουνωνυολόγου καυ εμπευρογνώμονα.
Ευς το ευσόδημα εξ υπηρεσυών ελευθέρυων επαγγελμάτων
περτλαμβάνονταυ καυ ποσά αμουβή καταβαλλομένη:
Η περίπτωση δ της παραγράγου 2 αντυκαθίσταραυ ως εξής:
Στη σύζηγο ή στο σύζηγο λόγω δυατροφής η οποία επτδτκάστηκε σε
αυτούς ή συμφωνήθηκε με συμβολαυογραφτκή πράξη.
Το ποσό της δυατροφής που καταβάλλεταυ σε τέκνα απο οπουαδήποτε
αυτία δε θεωρήταυ ευσόδημα τους. Η αντυκατασταθήσα περίπτωση δ
είχε ως εξής: Στη σύζηγο ή στο σύζηγο καυ τα τέκνα λόγω
δυατροφής η οποία επυδυκάστηκε σε αυτούς ή συμφωνήθηκε με
συμβολαυογραφυκή πράξη.
Προστίθεταυ νέα παράγραφος 4: Ως ετσόδημα απο ελευθέρυα
επαγγέλματα λογίζονταυ καυ ου πάσης φύσεως τόκου πουκαταβάλλονταυ
σε αρχυτέκτονες,μηχανυκούς,τοπογράφους λόγω καθυστέρησης
είσπραξης των αμουβών τσυς γυα προσφερθείσες απο αυτούς
υπηρεσίες.

‘*6

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Απο τ.ο αχαθάρυστο εϋσόδημα εκπιίπτουν ou επαγγελμα·εεκές δαπάνες
που αναφέρονχαυ σχην παράγραφο 1 χου άρθρου 3 (έξοδα μυσθοδοσύας
καυ αμουβής προσωπυκού-χεκμαρχό ενούκυο ακυνήχου που
χρησυμοπουοΟνχαυ απο χην επυχεύρηση κ.α.) μόνο εφόσον
αποδευκνεύεχαυ η καχαβολή χους απο νόμυμο φορολογυκό σχουχεύο καυ
έχουν αναγραφεύ σχα βυβλύα χου υπόχρεου. Ευδυκά γυα δαπάνες
συνχήρησης,λευχουργύας,επυσκευής,κυκλοφορύας καυ αποσβέσεων χων
επυβαχυκών αυχοκυνήχων υδυωχυκής χρήσης που χρησυμοπουοΟνχαυ γυα
χυς ανάγκες ελευθέρυου επαγγέλμαχος εφόσον αποδευκνήεχαυ η
καχαβολή χους καυ έχουν αναγραφεύ σχα βυβλύα χου υπόχρεου
εκπύπχευ ποσοσχό 25% χου αυνολυκοΟ ύψους αυχών,μη δυνάμενο να
υπερβεύ ποσοσχό 3% χου δηλωθένχος ακαθάρυσχου ευσοδήμαχος απο
υπηρεσύες ελευθερύων επαγγελμάχων.
Η ανχυκαχασχαθήσα δυάχαξη όρυζε όχυ γυα χυς δαπάνες συνχήρησης
κ.λ.π επυβαχυκών αυχοκυνήχων εκπύπχευ ποσό μέχρυ 7000 δρχ. χο
μήνα χωρύς δυκαυολογηχυκό. Η παράγραφος 3 ανχυκαχασχήθηκε:
Εξαυρεχυκώς χο ακαθάρυσχο ευσόδημα απο χο έργο,χης πνευμαχυκής
παραγωγής χων συγγραφέων,χων μουσουργών καυ χων καλλυχεχνών
ζωγράφων ή γλυπχών ή χαρακχών καχανέμεχαυ υσομερώς σχο πρώχο έχος
απόκχησης χου ευσοδήμαχος απο αυχό χο έργο καυ χα αμέσως επόμενα
χρύα έχη εκχός αν ο υπόχρεος επυθυμεύ να φορολογηθεύ σύμφωνα με
όσα ορύζονχαυ σχην παράγραφο 1.
Αυχό εφαρμόζονχαυ επύσης προκευμένου γυα χυς κάθε εύδους
επαγγελμαχυκές δαπάνες,ol οπούες επυβαρύνουν χο κόσχος χου έργου
χων πυο πάνω προσώπων ανεξόρχηχα απο χο χρόνο που
πραγμαχοπουήθηκαν εκχός αν ο υπόχρεος επυθυμεύ να φορολογηθεύ
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σύμφωνα με όσα opLζov^:αL στην παράγραφο δύο.
Το πρώτο εδάφυο της παραγράφου

πέντε ανττκαθήσταταυ ως εξής:

Κατά εξαύρεση γυα αμουβές αρχυτεκτόνων καυ μηχαντκών γυα την
σύνταξη μελετών καυ σχεδύων ουκοδομυκών κατ λουπών τεχνυκών
έργων,την επύβλεψη της εκτέλεσης τους τη δυεύθηνση εκτέλεσης
(δυούκηση έργου) καυ την ενέργευα πραγματογνωμωσυνών καυ
δυαυτησυών σχετυκών με αυτά τα έργα,το καθαρό ευσόδημα
εξευρύσκεταυ με την χρήση συντελεστή στυς ακαθάρυστες αμουβές
τους στυς οπούες συμπερυλαμβάνονταυ καυ ου πόσης φύσεως τόκου
υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πυο πάνω αμουβών
ως εξής:
α) 35% γυα μελέτη επύβλεψη κτυρυακών έργων
β) 17% γυα μελέτη επύβλεψη χωροταξυακών,πολεοδομυκών
συγκουνωνυακών,υδραυλυκών έργων καυ γυα ακαθάρυστες αμουβές απο
δυεύθηνση εκτέλεσης έργσυ.
γ) 21% γυα μελέτη, επύβλεψη ηλεκτρομηχανυκών έργων
δ) 13% γυα μελέτη, επύβλεψη τοπογραφυκών έργων
ε) 55% γυα ακαθάρυστες αμσυβές αρχυτεκτάνων καυ μηχανυκών που
προσφέρουν ανεξάρτητες υπηρεσίες σε οργανωμένα γραφεία καυ γυα
την ενέργευα πραγματογνωμωσυνών καυ δυαυτησυών σχετυκών με αυτά
τα έργα.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Στ:ο euo05qpa απο αμουβές eXeuHepuou επαγγέλματιος evepYHTiaL
παρακράτηση φόρου με συνοελεσχ-ή 15% σχο ακαθάρχσχο ποσό χων
αμοχβών αυχών. 0 φόρος παρακραχήχαχ απο χχς δημόσχες υπηρεσίες,
οργανχσμοϋς χοπχκής αυχοδχούκησης καχ λοχπό νομχκό πρόσωπα
δημοσίου δχκαίου,κοχνοφελή χδρΟμαχα,οργανχσμοϋς καχ επχχεχρήσεχς
κοχνής οφέλεχας,δημόσχες επχχεχρήσεχς,χρόπεζες,πχσχωχχκό χδρΟμαχα
ή πχσχωχχκοϋς οργανχσμοϋς,συνεχαχρχσμοϋς καχ ενώσεχς
χους,συλλόγους γενχκό καχ ενώσεχς προσώπων ανεξόρχηχα απο χο
σκοπό χους,καθώς καχ απο επχχεχρήσεχς καχ ελεϋθερους
επαγγελμαχίες που χηροϋν βχβλία Β καχ Γ καχηγορίας χου Κ.Φ.Σ.
καχό χην καχαβολή χων αμοχβών.
Εξαχροϋνχαχ από χην παρακρόχηση φόρου οχ προμήθεχες που
καχαβόλοναχαχ από ασφαλχσχχκές εχαχρίες σχους νόμχμους
ανχχπροσώπους ή εξουσχοδοχημένους γενχκοϋς ή απλοϋς πρόκχορες
χους.Ο φορολογοϋμενος μπορεί να ζηχήσεχ να παρακραυηθεί ο φόρος
με μεγαλϋχερο συνχελεσχή.
Οχ ανωχέρω υπόχρεοχ αποδίδουν χον παρακραχοϋμενο φόρο εφάπαξ σχη
ΛΟΥ χης περχφέρεχας που έγχνε η καχαβολή εως 15\4,15\7,15\1 κάθε
έχους με δήλωση η οποία περχλαμβόνεχ χα ακαθόρχσχα ποσό που έχουν
καχαβληθεί σχο προηγοϋμενο ημερολογχακό χρίμηνο καχ χον
παρακραχημένο φόρο. Εχδχκό οχ ΑΕ Νομοϋ Αχχχκής υποβάλλουν
δηλώσεχς ανάλογα με χο πρώχο γράμμα χης Επωνυμίας ή χου χίχλου
χους ως εξής:
Α-Α μέχρχ 15\4, 15\7, 15\10, 15\1
Ε-Κ μέχρχ 16\4, 16\7, 16\10, 16\1
Λ-Π μέχρχ 17\4, 17\7, 17\10, 1'7\1
Ρ-Ω μέχρχ 18\4, 18\7, 18\10, 18\1

ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Αυχ-οι. που παρακρατιοΟν φόρο έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε
αυεούς που έγυνε η παρακράτηση μέχρυ 15\2 βεβαίωση σεην οποία να
αναγράφουν εο φορολογούμενο ευσόδημα καυ εον φόρο που
παρακραεήθηκε κατά το προηγούμενο ημερολογυακό, έτος. Οσου
αρνούνταυ να χορηγούν τυς βεβαυώσευς αυτές ή χορηγούν αναληθείς
υπόκευνταυ σε πράστυμο.
Στους τρίτους που δεν υποχρεούνταυ στην έκδοση στουχείων Κ.Φ.Σ.
υπολογίζεταυ χαρτάσημο καυ ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6% .
Οσου υπάχρεου (γυα παρακράτηση φόρου) όταν γυα την επαγγελματυκή
τους εξυπηρέτηση ή γυα την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν
σε τρίτους προμήθευες , μεσητείες , αμουβές ή άλλες κάθε είδους
παροχές μη έμμυσθης υπηρεσίας,ενοίκυα αυτοκυνήτων,μηχανημάτων,ή
άλλων κυνητών πραγμάτων εφόσον σε αυτές τυς περυπτώσευς δεν
ορίζεταυ η έκδοση αποδευκτυκού στουχείου από το δυκαυούχο των
αμουβών αυτών,οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της
αμουβής φάρο ο οποίος υπολογίζεταυ με συντελεστή 15% στο
ακαθάρυστο ποσό αυτής.
Η αντυκατασταθήσα παράγραφος 3 του άρθρου 36 είχε ως εξής;
Ου κάθε είδους επαγγελματυκές δαπάνες των συγγραφέων που
επυβαρύνουν το κόστος του έργου τους ανεξάρτητα απο το χρόνο που
πραγματοπουήθηκαν κατανέμονταυ υσομερώς στο πρώτο έτος απόκτησης
του ευσοδήματος απο το έργο αυτό καυ τα αμέσως επόμενα τρία έτη.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΓΟΝΙΚΩΝ 1

Σύμφωνα με ευς μέχρο σήμερα υσχύουσες

δ L α ·c ά ξ ε L ς

ol

φορολογούμενου κοεοεάσονυαυ ανάλογα με εην συγγενυκή χους σχέση
προς χο δυκαυοπάροχο χους (κληρονομούμενο-δωρηχή-προυκοδόχη)
σε πένχε καχηγορύες καυ σε κάθε μυα απο χυς καχηγορύες αυχές
υσχύευ υδυαύχερη κλύμακα με υδυαύχερους προοδευχυκούς (καχά
κλυμάκυα) συνχελεσχές καυ με υδυαύχερο αφορολόγηχο όρυο.
Τόσο χο αφορολόγηχο ποσό όσο καυ ou φορολογυκού συνχελεσχές έχουν
ορυσθεύ όπως προελέχθευ με βάση χο βαθμό συγγένευας μεχαξύ
δυκαυοπαρόχου καυ δυκαυοδόχου.
Οσο πλησυέσχερος εύναυ ο μεχαξύ χους βαθμός συγγένευας χόσο
αυξημένο εύναυ χο αφορολόγηχο όρυο καυ ελαφρύχερου ου
συνχελεσχές.
Σχα πλαύσυα χης γενυκόχερης προσπόθευας απλοπούησης αλλά καυ
ελάφρυνσης χης φορολογυκής επυβόρυνσης ου φορολογυκές κλύμακες
μευώνονχαυ σε χέσσερυς καυ ανακαχένομονχαυ ορυσμένου απο χους
κληρονόμους σχυς καχηγορύες αυχές.
Εχσυ: 1) σχην πρώχη καχηγορύα ενχόσονχαυ ου ανυόνχες πρώχου
βαθμού καυ ου καχυόνχες (χέκνα απο νόμυμο γόμο,χέκνα χωρύς γόμο
ένανχυ χης μηχέρας,αναγνωρυσθένχα εκουσύως ή δυκασχυκώς ένανχυ
χου παχέρα,νομυμοπουηθένχα με επυγενόμενο γόμο ή δυκασχυκώς
ένανχυ καυ χων δύο γονέων που μέχρυ σήμερα ενχάσσονχαν σχη β
καχηγορύα. 2) Σχη δεύχερη καχηγορύα ενχόσσονχαυ αδελφού χου
κληρονομούμενου που μέχρυ σήμερα ενχάσσονχαν σχη χρύχη
καχηγορύα καθώς καυ συγγενεύς εξ αύμαχος χρύχου βαθμού εκ
πλαγύου (ανήψυα) που μέχρυ σήμερα ενχάσσονχαν σχη χέχαρχη
καχηγορύα.

3) Στ,ην τ:ρί.ΐ,η καχ,ηγορύα εντ:άσσοντ:αυ

ol
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απο προηγούμενο γάμο εου συζήγου,καθώς καε γαμπρού καε νύφες που
όλου τ,ους μέχρε σήμερα ενεάσσονεαν στ.η τ.έχαρτ.η καεηγορύα.
4 ) Σεη ΐ.έ·εαρεη καΐηγορύα ενχάσσονχαε όλοε οε άλλοε κληρονόμοε
(συγγενεύς ή εξωεερεκού) που μέχρε σήμερα ενχάσσονεαν σχη πέμπχη
καχηγορύα.
Παράλληλα προς χα παραπάνω, χα φορολογεκά κλεμ;άκεα περεορύζονχαε
απά δώδεκα που μέχρε σήμερα εσχύουν μόνο σε χέσσερα.
Αυξάνεχαε χο όρεσ χων 15.000.000 δρχ. πάνω απο χο οποεο
εφαρμόζεχαε σχαθεράς συνχελεσχής σε 20.000.000 δρχ. καε ακόμη
μεεώνονχαε οε φορολογεκού καχά κλεμάκεο συνχελεσχές:
Με χον χρόπο αυχό όχε μόνο επέρχεχαε απλοπούηση σχο μέγεσχο
δυναχό βαθμό χων φορολογεκών κλεμακύων με άμεση συνέπεεα
χο ευκολόχρησχο καε χο δεκαεόχερο αυχών,αφού οε οποεεσδήποχε
δεαφοροποεήσεες χων αξεών δεν θα επηρεάζουν αναγκαύως καε χη
φορολογεκή επεβάρυνση,λόγω χου ευρέους χων κλεμακύων αλλά
μεεώνεχαε σοβαρά η φορολογεκή επεβάρυνση.
Καχά χην εσχύουσα νομοθεσύα σε περύπχωση που σχους κληρονόμους
χης πρώχης καχηγορύας περελαμβάνονχαε καε ανήλεκα παεδεά χου
κληρονομούμενου, αυχά έχουν πρόσθεχο,ποσό αφορολογήχου που
κυμένεχαε απο 1.474.000 δρχ. μέχρε 395.000 δρχ. ανάλογα με χο αν
χα ανήλεκα εύναε ηλεκύας μέχρε δεκαχρεών εχών ή δεανύουν χο έχος
χο 14 ο, 15ο,16ο,17ο,18ο,χης ηλεκύας χους.
Ηδη όμως με χο άρθρο 28 χου ν.δ. 2065\92 αλλάζεε ο χρόπος
φορολογύας χων ανηλύκων, καχαργήχαε η πρόσθεχη μεύωση χης
κληρονομεκής χους μερύδας καε ορύζεχαε πως εεδεκά γεα χη
φορολογύα κληρονομεών αν ο κληρονόμος εύναε ανήλεκος (δηλαδη
μέχρε χου 18ου έχους χης ηλεκύας χου) δεκαεούχε μεύωση χου φόρου
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(όχυ -εης αξ ύας τ,ης μερίδας εου) που αναλογεί σεην κληρονομυκή του
μερίδα καεά ποσοστ.ό: α) 60% γυα εην μέχρε 5.000.000 δρχ. αξία ΐ.ης
κληρονομεκής εου μερίδας β) κατ.ά ποσοστ,ό 30% γεα εην πάνω από
5.000.000 δρχ. καε μέχρε 20.000.000 δρχ. αξία εης κληρονομεκής
εου μερίδας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο A ανήλεκος (ηλεκίας 15 εχών) κληρονομεί από εον
πατέρα του 10.000.000 δρχ. Με βάση την νέα φορολογεκή κλίμακα A
ο φόρος είναε : γεα αξία 5.000.000 δρχ. είναε 175.000 δρχ. καε
175.000-

(60%)105.000δρχ. είναε φόρος 70.000 δρχ.

Γεα αξία 5.000.001-10.000.000*15% είναε φόρος 750.000 δρχ.
750.000-

(30%) 225.000 είναε φόρος 525.000 . Καταβλητέε ποσό φόρου

595.000 δρχ.
Με την παλαεό δεόταξη ο φόρος που θα κατέβαλε ο ανήλεκος ήταν:
Αξία 10.000.000 -1.000.000(15 ετών)=9.000.000 δρχ. καε γεα αξία
8.500.000 φόρος 1.054.000, 500.000*19%(με βάση τα 12 κλεμόκεα)
=φόρος 95.000 δρχ. Σύνολο 1.149.000 δρχ.
Δηλαδή με την νέα ρύθμεση έχουμε μείωση του φόρου κατά ποσοστό
48,2% (1.149.000-(60%>595.000=554.000).
Πρέπεε να σημεεώσουμε ότε η κατά τα άνω μείωση του φόρου κατά 60%
καε 30% εσαχύςε μόνο σε περίπτωση κτήσης της περεουσίας αετία
θανάτου καε όχε σε δωρεό εν ζωή ή αετία θανάτου ή σε γονεκή
παροχή.
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Σύμφωνα με τες εσχύουσες δεατόξεες 1882\90 αν ο κληρονόμος
εεναε ανάπηρος δεκαεούτε πρόσθετη απαλλαγή σε ποσοστό 67% (εκτός
το (αφορολόγητου) η οποία εσούτε με 2.000.000,1100.000,362.000,
262.000 καε 130.000 ανάλογα με το αν αυτός εντόσεταε στη α,β,γ,δ
ή ε κατηγορία αντίστοεχα.
Με τον νέο νόμο όμως 2065\92 προκεεμενου γεα κληρονόμους με
αναπηρία 67% ο φόρος που αναλογεί στη μέχρε 20.000.000 δρχ. αξία
της κληρονομεκής μερίδας ή κληροδοσίας μεεώνεταε κατά 60% .
ΣΕΛ.-61-

ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Το ύψος -ςων περυουσυακών στουχεύων μέχρυ τ:ου οποιίου

ol

δϋκαυούχοϋ γονυκής παροχής τ.υγχάνουν ευνοϊκής φορολογυκής
μεεαχεύρησης αρχυκώς ορύστηκε σε 5000.000 δρχ.αθρουσευκά καυ απο
δύο γονεΰς καυ με συνυπολογυσμό τ.ων προγενέσχερων δωρεών-γονυκών
παροχών,αυξήθηκε μεταγενέστερα κατ σήμερα εύναυ 12.000.000 δρχ.
αλλά χωρτστά απο κάθε γονέα.
Το ποσά αυξάνεταυ σε 18.000.000 δρχ. στην περύπτωση που ο ένας
απο τους γονεΰς έχευ απεβτώσετ.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Με το ν.1882\90 το ποσό απαλλαγής θεσπήστηκε γυα οτκΰα ή
δταμέρυσμα μέχρτ 5000.000 δρχ. γτα κάθε κληρονόμο προσαυξανόμενο
κατά 2000.000 δρχ. γυα κάθα μέλος της ουκογένετας.
Τα ποσά αυτά με το ν.2065\92 αυξάνονταυ σε 6000.000 δρχ. γτα τον
ΰδυο τον κληρονόμο κατ σε 3000.000 δρχ. γτα καθένα απο τα
προστατεϋομενα μέλη.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Με το ν.1828\89 θεσπήστηκε απαλλαγή απο το φόρο γτα απόκτηση
πρώτης κατουκΰας με γονυκή παροχή.
Η πρόσθετη αυτή απαλλαγή μετά την τροποποΰηση του ν.1828\89
ορΰστηκε σε 500.000 δρχ. γυα τσν δυκατούχο της γοντκής παροχής
καυ 500.000 δρχ. γυα κάθε προστατευομένο μέλος της ουκογένετας
του. Τα ποσά αυτά σήμερα αυξάνοντατ σε 1000.000 δρχ. γτα

το

δτκαυοΟχο της γοντκής παροχής κατ 700.000 δρχ. γτα κάθε ένα απο
τα προστατευόμενα μέλη.
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Παράλληλα θεσπύζετιαυ
γονυκής παροχής

kol

ylq

πρώεη φόρα όεε αν ο SLKaLOuxoq εης

μόνο αυτ,ός παpoυσL·άζεL αναπηρία 67% η

πρόσθεεη απαλλαγή εου δεν θα είναυ 1.000.000 δρχ. αλλά ίση με ro
μεσό εης φορολογητέας αξίας του ακενήτου που του δίνεταε ως
γονεκή παροχή καε ότε σε καμεά περίπτωση η απαλλαγή αυτή δεν
μπορεί να είναε μεγαλύτερη απο 1.000.000 δρχ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οποχ; είναε γνωστό με το ν. 1078\80 δόθηκε δυνατότητα σε άτομα
ή οεκογένεεες τα οποία στεροΟνταε να αποκτήσουν πρώτη κατοεκία
με απαλλαγή του Φ.Μ.Α. εφόσον συντρέχουν ορεσμένες προϋποθέσεες
προβλεπόμενες απο το νόμο.
Παρατηρήθηκε ότε σε ορεσμένες περεπτώσεες που ο οργανεσμός
εργατεκής κατοεκίας έχεε εγκρίνεε τη χορήγηση στεγαστεκού δανείου
γεα αγορά κατοεκίας καε συμβεί το δεκαεούχο πρόσωπο να απεβεώσεε
πρεν απο τη χορήγηση του δανείου το εγκρεθέν δάνεεο χορηγείταε
στον επεζώντα σύζυγο καε τα ανήλεκα τέκνα του θανόντος.
Τα πρόσωπα αυτά κατά την αγορά της κατοεκίας δεν μπορούν να
απαλλαγού,απο το Φ.Μ.Α.γεατί καθένα απο αυτά αγοράζεε ποσοστό εξ
αδεαερέτου καε όχε ολόκληρη την κατοεκία όπως προβλέπεε ο νόμος.
Ηδη όμως με την δεάταξη αυτή σήμερα θεσπίζεταε ότε στες ανωτέρω
περεπτώσεες που στον επεζόντα σύζυγο καε τα ανήλεκα παεδεά του
θανόντος χορηγήταε απο τον Ο.Ε.Κ. το στεγαστεκό δάνεεο που έχεε
εγκρεθεί στον κληρονομούμενο, παρέχεταε απαλλαγή απο το Φ.Μ.Α.
παρά το γεγονός ότε αγοράζεταε ποσοστό εξ αδεαερέτου απο καθένα
απο τα δεκαεούχα αυτά πρόσωπα.

Ακόμη ορί.ζετ.αυ 0t:l τ,α av^Xuxa παυδυά χία οποΰα oxepoOvraL
δύο γονεΰς τ,ους

kql

kql

τ.ους

τελούν υπό γονυκής μέρυμνας τ,ρύχου

απαλλάσονεαυ απο τ:ο Φ.Μ.Α. κατά ι:ην αγορά πρώτης κατουκΰας.
Η απαλλαγή απο το Φ.Μ.Α. που προβλέπεταυ,προϋποθέτευ τη συνδρομή
ορυσμένων προϋποθέσεων γυα την αγορά ουκύας, δυαμερΰσματος ή
ουκοπέδου καυ δεν εύναυ απερυόρυστη γυα οπουαδήποτε αξΰα:
α) Γυα αγορά ουκιίας ή δυαμερύσματος η απαλλαγή εΰναυ προκευμένου
γυα: αα) άγαμο 35 τμ μέχρυ 7.000.000 δρχ.
ββ) έγγαμο 70 τμ γυα τη μέχρυ 14.000.000 δρχ. αξΰα τους.
Η απαλλαγή που δυκαυοϋτε ο έγγαμος προσαυξάνεταυ κατά 15 τμ καυ
γυα μέχρυ 3000.000 δρχ. γυα καθένα απο τα προστατευόμενα
παυδυά του.
β) Γυα αγορά ουκοπέδου; άγαμου μέχρυ του ποσού 4000.000 δρχ. ενώ
γυα έγγαμο 8.000.000 δρχ. Ηαξΰα αυτή προσαυξάνεται, κατά 1.000.000
δρχ. γυα καθένα απο τα

παυδυά του. Τα ποσά που αντυκαταστάθηκαν

ήταν: αα) Αγαμος μέχρυ 35 τμ ή γυα ποσό μέχρυ 4.200.000 δρχ.
ββ) Εγγαμος μέχρυ 70 τμ ή γυα ποσό 8.400.000 δρχ. Το ποσό
αυτό, πρσσαυξάνεταυ κατά 15 τμ ή γυα ποσαύ μέχρυ 2.000.000 δρχ.
γυα καθένα απο τα παι,δυά του.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σύμφωνα

με το ν.634\77 όπως υσχύευ η σύμβαση αγοράς ή

απαλλαγής κυρυότητας γεωργυκής ή κτηνοτροφυκής έκτασης εφόσον
ουντρέχουν ου προυποθέσευς που ορΰζευ ο νόμος αυτός απαλάσονταυ
απο το Φ.Μ.Α. γυα ποσό μέχρυ 300.000 δρχ. το στρέμμα καυ μέιχρυ
40

στρέμματα αγοραζόμενης έκτασης αν

η στρεματυκή

αξύα της

έκτασης δεν υπερβαυνευ τυς 500.000 δρχ.
Με την δυάταξη σήμερα τα άνω ποσά εύναυ μέχρυ 500.000 δρχ. εφόσον
η κατά στρέμμα αγοραΰα αξύα δεν υπερβαΰνευ τα 1000.000 δρχ.
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ΑΡβΡΟ 1

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
Επυβάλλε-εαί φόρος επΰ του συνολεκού εκ πόσης πηγής καθαρού
εεσοδήμαΐος εου κεώμενου υπό πανεώς νομεκού προσώπου εων
καεωεέρων καεηγορεών.

0 καεά εον παρόνεα νόμο φόρος επεβάλλεεαε κάθε έκασεον
οεκονομεκό έεος: α) προκεεμένου περέ ημεδαπών Α.Ε. ως καε λοεπών
προσώπων εης παραγράφου 1 εου άρθρου 3 επέ εου συνολεκού εκ πόσης
πηγής καθαρού εεσοδήμαεος αυεών εου κεηθένεος καεά εην
δεαχεερεσεεκή περέοδο εης οποέας η λήξη εμπέπεεε εες εο απο 1
Σεπεεμβρέου εου προηγούμενου ημερολογεακού έεους μέχρε 31
Αυγούσεου εου οεκεέου οεκονομεκού έεους χρονεκό δεάσεημα.
β) προκεεμένου περέ εων υπόχρεων εης παραγράφου 2 εου άρθρου 3
επε εου συνολεκού εκ πόσης πηγής καθαρού εεσοδήμαεος αυεών εου
υπαγομένου εες εην φορολογέαν εου παρόνεος νόμου καε κεηθένεος
καεά εο αμέσου; προηγούμενο ημερολογεακό έεος.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ TOY ΦΟΡΟΥ

Ι.Ευς -CO φόρο του παρόντος Νομτκού Δτατάγματος

υπόκετντατ;

α) OL ημεδαπές ανώνυμες ετατρύες
β)

OL

δημόστε,δημοτυκές,κουνοτυκές επτχετρήσευς καυ εκμεταλεύσευς

κερδοσκοπυκοΟ χαρακτήρα που αποτελούν ή όχτ ύδυα νομυκά πρόσωπα,
γ) οτ κατά το νόμο 602 συνεταυρυσμού κατ ενώσευς αυτών,
δ) OL αλλοδαπές επυχευρήσευς που λευτουργοΟν με με οποτονδήποτε
τύπο εταυρύας ως καυ οτ πόσης φΟσεως αλλοδαπού οργαντσμού οτ
αποβλεπόντες στην απόκτηση οτκονομτκών ωφελημάτων.
Προστέθηκε η παράγραφος ε: Οτ ημεδαπές ετατρτες περτορτσμένης
ευθήνης
2.Υπόκετντατ ετς το φόρο κατ τα μη κερδοσκοπτκού χαρακτήρα
ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα νομτκά δημοστου ή τδτωττκού
δτκατου,περτλαμβανομένων κατ της πάσης φύσεως τδρυμάτων.
ε) οτ ΕΠΕ εντάσοντατ στο υποκετμενο του φόρου ανττ της
φορολογτσής τους κατά το Ν.Δ. 3323\55 άρθρο 16.

ΑΡβΡΟ 4

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Ανχ.υκεύμενο εου φόρου τ.ων ημεδαπών ΑΕ καυ ΕΠΕ με εξαΰρεση ευς
εραπεζυκές καυ ασφαλυσευκές εεαυρύες εο συνολυκό καθαρό ευσόδημα
ή κέρδος που προκύπεευ απο εην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
Τα δυανεμόμενα κέρδη λαμβάνονεαυ απο εο ανώεερο καθαρό ευσόδημα
ή κέρδος μεεά εην αφαύρεση εου αναλογοΟνεος φόρου.
ΠαΟευ δηλαδή ο δυαχωρυσμός εων κερδών σε δεανεμόμενα καε
αδεανέμηεα. Το συνολεκό εων κερδών φορολογήεαε με ενεαέο
συνεελεσεή 35% Παύουν να εσχΟουν αφού δεν επαναλαμβάνονεαε οε
δεαεάξεες περέ δεανομής εες εο εργαεοϋπαλληλεκό προσωπεκό καε
περέ αποκρυβένεων κερδών.
Εεδεκά σε ημεδαπές εραπεζεκές, ασφαλεσεεκές ανώνυμες εεαερέες
ανεεκεέμενο εου φόρου εέναε εο συνολεκό καθαρό εεσόδημα ή κέρδος
που αποκεόεαε σεην ημεδαπή ή αλλοδαπή αφού αφαερεθεέ εο μέρος
αυεού που αναλογεέ σεα αφορολόγηεα έσοδα καε εο φόρο καε εα
φορολογούμενα καεά εεδεκό ερόπο με εξάνεληση εης φορολογεκής
υποχρέωσης.
Οε παλεές δεαεόξεες αφορούσαν μόνο εραπεζεκές εεαερέες καε η
αναλογέα επέ εων αφορολογήεων καε εεδεκών φορολογουμένων ποσών
εξευρέσκεεο δε επεμερεσμού

μεεαξύ αδεανέμηεων καε συνολεκών

κερδών. Σε αυεό εο σημεέο προσεέθεεαε ένα εδάφεο.
Σε περέπεωση δεανομής εων κερδών σεα οποέα περελαμβάνανεαε καε
αναλογεκά μέρας εων αφορολόγηεων καε εων φορολσγουμένων καεά
εεδεκό ερόπο με εξάνεληση εης φσρσλογεκής υποχρέωσης.
Το μέρος αυεών εων κερδών που ανεεσεοεχεέ σεα δεανεμόμενα κέρδη
πρσσεέθεεαε σεο συνολεκό φορολογηεέο εεσόδημα αφού μάλεσεα
αναχθεέ σε μεκεό ποσό με εην προσθήκη εου αναλογούνεος φόρου.

Kql η παράγραφος Γ τ,ου άρθρου 4 αντ.υκατ.αστ,άθηκε ως εξής:
Σε αυτ,ή τη δυάταξη ρυθμύζεταυ το θέμα του συνολυκοΟ φορολογητέου
ευσοδήματος των συνεταυρυσμών Ν.602 .
Συγκεκρυμένα αντίκεύμενο φόρου των συνεταυρυσμών καυ ενώσεων
αυτών εύναυ το συνολυκό καθαρό ευσόδημα

που αποκτάταυ στην

ημεδαπή ή αλλοδαπή πρυν απο την αφέρεση οπουασδήποτε εκπτώσεως
στα μέλη τους. Τα διανεμόμενα κέρδη λαμβόνονταυ (καθώς καυ ου
χορηγούμενες εκπτώσευς) απο το απομένον ποσό μετά την αφαύρεση
του φόρου. Στυς nuo πάνω εκπτώσευς δεν συμπερτλαμβόνονταυ ου
τυμολογυακές εκπτώσευς πωλήσεων επύ των δυατυμημένων ευδών καυ
μέχρυ την επυτρεπόμενων ποσοστών.
Με τυς παλυές δυατάξευς αντυκευμενο φόρου των συνετάυρυσμών καυ
των ενώσεων αυτών εύναυ το αδυανέμητο καθαρό ευσόδημα.
Γενυκό παρατηρούμε στην παράγραφο αυτή μυα εκ βόθρων αλλαγή στον
τρόπο φορολογυός ευσοδήματος νομυκών προσώπων. Αντυκευμενο
πλέον του φόρου εύναυ το συνολυκό καθαρό ευσόδημα ή κέρδος με
κατάργηση του δυαχωρυσμού σε δυανεμόμενο καυ αδυανέμητο.
Υπόρχευ τελυκά μυα απλοπούηση στον τρόπο φορολογύας στην πηγή.
Με την παράγραφο που ακολουθεύ έχουμε αντύστουχη εφαρμογή όλων
των προαναφερθήσων δυατόξεων καυ στα υποκαταστήματα των αλλοδαπών
τραπεζυκών καυ ασφαλυστυκών εταυρυών που λευτουργούν μονύμυ^ς στην
Ελλάδα.

Τα κέρδη απο την εκμετόλευση υπό Ελληνυκή σημαύα πλούων

απαλόσσονταυ του παρόντος φόρου καθόσον υπόγονταυ σε ευδυκό φόρο
άλλων δυατόξεων. Το πρόβλημα δημυουργήταυ όταν τα κέρδη αυτό
αποκτούσε ΑΕ ή ΕΠΕ ή συνεταυρυσμός καυ τα δυένημε παυρετέρω σε
φυσυκό ή νομυκό πρόσωπα.
Το θέμα αντυμετωπυζόταν με δύο απόψευς. Κατά τη μύα άποψη η
δυανομή αυτή συνέχυζε να απολαμβόνευ την απαλλαγή της ανωτέρω
δυόταξης, κατά τη άλλη άποψη όχυ.
Η παρούσα παράγραφος λύευ ορυστυκα το θέμα αναφέροντας ότυ η
δυανομή με οπουαδήποτε μορφή των κερδών αυτών απαλλάσεταυ απο τον
παρόντα φόρο.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η παράγραφος 1 τ,ου άρθρου 8 ανχ.υκαθήστ.ατ.αυ ως εξής;
Με αυεήν τ,ην παράγραφο ορΰζεεαυ όευ εο συνολυκά καθαρό ευσόδημα
εξευρΰσκεεαυ αν από εα ακαθάρυσεα έσοδα αφαυρέσουμε ευς εκπεώσευς
εων παραγράφων 3,4 εου άρθρου 8.
Με ευς παλυές δυαεάξευς ενεργοΟνεαυ εκπεώσευς μόνο εης παραγράφου
3 καθόσον η παράγραφος 4 εύχε καεαργηθεέ.
Σεο άρθρο 8 εου ν.δ. 3843\88 προσειίθεεαυ [παράγραφος 4 που έχευ
ως εξής:Εκεάς εων δαπανών που εκπύπεονεαυ σεο άρθρο 35 επέπεονεαυ
καυ

OL

ακόλουθες δαπάνες προκευμένου εης εξεύρεσης εου καθαρού

εεσοδήμαεος.
α) Τα ποσά που καεαβάλευ ημεδαπή ΑΕ γυα εην εξαγορά υδρυεεκών
εύελων αυεής, καθώς καυ εόκου που καεαβάλλευ σεους καεόχους
εδρυευκών εύλων αυεής εφόσον ou εόκου αυεού δεν προέρχονεαε απο
εα κέρδη εης.
β) O l εόκου που καεαβάλλευ ημεδαπή ΑΕ σεους καεόχους προνομεούχων
μεεοχών αυεής εφόσον

ol

εόκου δεν προέρχονεαε απο εα κέρδη εης.

γ) Οε αμοεβές καε σε αποζημεώσεες μελών εου δεοεκηεεκού
συμβουλίου που βαρύνουν εην έδεα εην ΑΕ.
Μεεά εο άρθρο 8 προσεεθεεαε νέο άρθρο 8α που έχεε ως εξής:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚ ΜΙΣΘΩΤΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το φορολογυκό σύστημα μεταχευρυζόταν ανέκαθεν τους μυσθωτοΟς
κατ τους συνταξυοΟχους με κάπουα επυεΰκυα.
Αλλοτε τους έδυνε πρόσθετη αφορολόγητη έκπτωση καυ άλλωτε ευδτκή
μεύωση φόρου. Με το υσχΟον σύστημα όσου αποκτούν ευσοδήματα απο
μυσθούς καυ συντάξευς έχουν ευδυκό, πρόσθετο αφορολόγητο ΰσο με
675.000 δρχ. ενώ ου συνταξυούχου έχουν ακόμη ευδυκό πρόσθετο
αφορολόγητο ποσό γυα τα μερύσματα που παϋρνουν απο τα επυκουρυκά
ταμεΰα ΰσο με 250.000 δρχ.
Με τυς νέες ρυθμΰσευς που θα εφαρμοσθούν γυα τη φορολογΰα των
εφετευνών ευσοδημάτων όλα αυτά καταργούνταυ καυ δΰνεταυ σε όσους
αποκτούν ευσοδήματα απο μυσθωτές υπηρεσΰες μυα χρηματυκή μεύωση
του φόρου γυα κάθε παυδύ που προστατεύουν.
Δηλαδή ουσυαστυκά με το νέο σύστημα ου συνταξυούχου χάνουν την
ευδυκή μεταχεΰρηση που εύχαν με το προηγούμενο καθεστώς αφού
αποτελεύ σπάνυα περύπτωση συνταξυούχος να προστατεύευ ανήλυκα
παυδυά. θα πρέπευ να σημευωθεύ ότυ με το νέο σύστημα καταργήθηκε
γυα τους μυσθωτούς καυ τους συνταξυούχους η μεύωση του φόρου κατά
15% λόγω προεύσπραξης.
Με βάση λουπόν καυ τα παραδεύγματα που έχουμε παραθέσευ καυ πυό
πάνω συμπεραύνουμε ότυ τα πολύ χαμηλά ευσοδήματα ενώ με το υσχύον
καθεστώς εύναυ αφορολόγητα,με το νέο θα επυβαρυνθούν με κάπουο
ποσό φόρου.
Επύσης προκύπτευ ότυ τα μεγάλα καυ μεσαύα ευσοδήματα ελαφρύνονταυ
σημαντυκά ενώ γυα τα πολύ χαμηλά ου επυβαρύνσευς που προκύπτουν
εύναυ μεν μυκρές θα έχουν όμως άμεση επύπτωση στο δυαθέσυμο
ευσόδημα.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Σε αυτ.ό ΐο σημειίο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε συνοπΌυκά tug
μετ,αβολές γυα τ:α ευσοδήμαχ,α απο εκμύσθωση ακυνήτ,ων.
Κατ,αργεύ^εαυ η απαλλαγή απο τ.ο συμπληρωμαΐυκό φόρο που ύσχυε σε
περύπτιωση που ra μυσθώματα προέρχονταυ από εκμύσθωση καχουκυών.
Καχ,αργεLtau η προοδευ^υκή κλύμακα γυα χ,ο συμπληρωματιυκό φόρο
καυ ορύζεται, αναλογυκός συντ.ελεστ;ής 3% .
Καχαργεύτ^αυ to ι:έλος ύδρευσης 3% .
Μετιαβάλλονεαυ τ:α ποσοσχ,ά εκπτώσεων απο τ.ο ακαθάρυσχ,ο ευσόδημα
που υσχύουν γυα τ.α μυσθώματ.α ουκοδομών.
Με βάση ta παραδεύγματ:α που αναφέρονταυ πυο πάνω εύναυ εύκολο
να καταλάβουμε ότυ προκύπτευ μυα ελάφρυνση στα ετσοδήματα εξ
ακυνήτων.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΚ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Η ουσυαστυκότερη μεταβολή που έγυνε με τυς νέες ρυθμύσετς στη
φορολογύα κυνητών αξυών εύναυ η κατάργηση του ευδτκού τρόπου
φορολογύας των μερυσμάτων καυ ακόμη η απαλλαγή αυτών απο κάθε
φορολογυκή μεταχεύρηση.
Αυτή η μεταβολή δυατυμπανύζεταυ ότυ θα τονώσευ την κεφαλαυαγορά
δυότυ OL μερυσματούχου δεν θα πληρώνουν ευς το εξής κανένα φόρο.
Η φορολογυκή υποχρέωση γυα όλα τα κέρδη μετατύθεταυ με τυς νέες
ρυθμύσευς στο νομυκό πρόσωπο της Α.Ε. η οπούα θα

βαρύνεταυ με

συντέλεστη 35% ·
Πρόκευταυ γυα υσχυρυσμό λεύαν απατηλό. Με ττς νέες ρυθμύσετς οτ
μερτσματούχοτ κατ ετδτκότερα οτ μτκρομετόχοτ θα έχουν απώλετα

ευσοδήματιος

oxl

εξαυτ,ύας εης φορολογΰας αλλά γυαεΰ θα

εLσπρά^:τ.oυv τα μερύσματα τους μετωμένα κατά 35% .
Η μεταβολή αυτή έγτνε γτα τους εξής στόχους:
- Να παρακρατήτατ ο φόρος στην πηγή με εξάντληση της φορολογτκής
υποχρέϋΧ3ης ώστε η εύσπραξη του φόρου να γτνετατ αμεσότερη.
- Να αυξηθούν τα συνολτκό φορολογτκό έσοδα απο τα κέρδη των Α.Ε.
με την κατάργηση της δυνατότητας που ετχαν ou μετόχου να
φορολογούνταυ με τυς γενυκές δυατόξευς.
Ποτέ δεν εύχε δυανοηθευ κανεύς να χωρυσευ τους φορολογούμενους
με βάση το ασφαλυστυκό ταμευο φορολογώντας επαχθέστερα εκεύνους
που γυα οπουωδήποτε λόγο δεν υπάγονταυ στην ασφάλυση ΙΚΑ.
Τον παρόλογο δυαχωρυσμό αυτό των φορολογούνενων ευσήγαγε ο
τελευταύος φορολογυκός νόμος που ανέλυσα σε αυτή την εργασύα με
την δυόταξη γυα την φσρσλογυκή μεταχεύρηση των αμουβών των μελών
των Δ.Σ. ,Α.Ε. πσυ ανάλογα με το ασφαλυστυκό ταμεύσ του
φορολογούμενου άλλωτε φορολογούνταυ ως επυχευρυματύες από
εμπορυκές επυχευρήσευς με συντελεστή 35% καυ άλλωτε από μυσθωτές
υπηρεσύες δηλαδή με τυς γενυκές δυατόξευς.
Μοναδυκό κρυτήρυο αποτελεί, ο ασφαλυστυκός φορέας του
ασφαλυσμένου με αποτέλεσμα η ρύθμυση να πλήτευ εκεύνους τους
μυσθωτούς που λόγο υδυότητος δεν υποχρεούνταυ σε ασφάλυση στο ΙΚΑ
όπ(υς συμβαύνευ με τους μηχανυκούς γυα παράδευγμα που έχουν δυκό
τους ασφαλυστυκό φορέα το ΤΣΜΕΔΕ.
Γυα να γύνευ κατανοητός ο παραλογυσμός της σχετυκής δυάταξης θα
σημευώσουμε ότυ αν στο ΑΣ μεγάλης φαρμακοβυομηχανύας συμμετέχουν
ο ουκονομυκός δυευθηντής (ουκονομολόγος) ο δυευθηντής παραγωγής
(χημυκός Πανεπυστημύου) ο γενυκός δυευθηντής (χημυκός του ΕΜΠ)
καυ ο τεχνυκός δυευθηντής (μηχανολόγος-ηλεκτρολόγοςτου ΕΜΠ) τότε

ο μυσθός τ:ων δύο, πρώτιων θα φορολογηθεί, με 'CLg γενεκές δεαεάξεες
επεLδή ασφαλύζονεαυ σχο ΙΚΑ, ενώ ou άλλοε δύο ως έμπορου με
συνχελεσχή 35% .
0 παραλογυσμός όμως δεν σχαμαχάευ εδώ αφού ο νομοθέχης όπως
προκύπχευ απο χην σχεχυκή εγκύκλυο αν καυ φορολογεύ χο ευσόδημα
χου μηχανυκού ως προερχόμενο απο εμπορυκή επυχεύρηση χαυχόχρονα
χο αναγνωρύζευ ως εκπεσχέα δαπάνη μυσθοδοσύας απο χα ακαθάρυσχα
έσοδα χων ΑΕ .

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολλές μεχαβολές έγυναν σχη φορολογύα ευσοδήμαχος από
εμπορυκές επυχευρήσευς.
Το ζήχημα εύναυ αν με χυς νέες ρυθμύσευς η φορολογύα αυχού χου
ευσοδήμαχος γύνεχαυ βαρύχερη ή όχυ. Αν η εμπορυκή ή βυοχεχνυκή
επυχεύρηση λευχουργεύ με αχομυκή μορφή προκύπχουν ελαφρύνσευς ου
οπούες οφεύλονχαυ σχη δυάρθρωση χης νέας κλύμακας φόρου.
Αν όμως λευχουργεύ με μορφή εχαυρυκή ως προσωπυκή εχαυρύα χόχε
προκύπχουν επυβαρύνσευς.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Παρατ.ηρούμε μύα πρόθεση τ:ου νομοθέ·εη να αφαL·pέση απo■cαμLεu'CLκή
δύναμη απο τα οτκονομούντα άτομα κατ τϋς επτχετρήσετς
μεταφέροντας τα ποσά αυτά στο σκέλος των εσόδων του κρατυκοΟ
προϋπολογυσμού. Ασφασλώς η τακτυκή αυτή σε καμμυά περίπτωση δεν
συνυστά αναπτυξυακό μέτρο ενώ επυβραδύνετ την επενδυτυκή ενέργευα
των οτκονομτκών μονάδων. Βεβαίως η αντυπαράθεση στα ανωτέρω
μπορεί να είναυ η εξής: Ου προσωπυκές εταυρίες ας αναβαθμυσθούν
αλλάζοντας νομυκή μορφή μετατρεπόμενες σε ανώνυμες εταυρίες ου
οποίες έχουν αρκετά μυκρότερη φορολογυκή επυβάρυνση περυορυζόμενη
στο 35% επί του συνόλου των κερδών. Ομως αυτό δεν σημαίνευ ότυ
όλες ου επυχευρήσευς έχουν την δυνατότητα να μετατραπούν σε ΑΕ
ου οποίες εκτός των άλλων χαρακτηρίζονταυ από μεγάλη
γραφευοκρατία καυ είναυ δυσκίνητες εφόσον τα κεφάλαυα τους δεν
είναυ μεγάλα. Οδηγούμαστε λουπόν στο συμπέρασμα ότυ ου νέες
φορολογυκές ρυθμίσευς δυέπονταυ απο το πνεύμα μετεξέλυξης των
μυκρών επυχευρήσεων σε Α.Ε. καυ με την προοπτυκή δημυουργίας
ουκονομυκών μονάδων υκανών να ανταγωνυσθούν τα αντίστουχα
κουνοτυκά συγκροτήματα. Τώρα σε πουό βαθμό είναυ δυνατόν να
να επυτευχθεί αυτό θα μας δείξευ το μέλλον.
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