
NOUSTAX

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 4 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
& ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α’ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ 2  ΤΚ 56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX : 2310608440  e-mail: info@noustax.gr

Καλή σας ημέρα,
Όπως σας υποσχεθήκαμε, σας παραθέτουμε σήμερα, τις κυριότερες αλλαγές που επήλθαν με το νέο
φορολογικό νόμο.
Πάντως μην ανησυχείτε, στο προσεχές διάστημα θα ψηφιστεί και ακόμα ένα φορολογικό με
επιπλέον αλλαγές.
Ας δούμε όμως προς το παρόν τα καινούργια δεδομένα, που αφορούν την χρήση 2013. (το 2012 θα
φορολογηθούμε όπως και πέρσι)

1) Οι νέες κλίμακες:
Το δηλωθέν εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης για
παροχή υπηρεσιών ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και
δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα
με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο
εισοδήματος

Φορολογικός
συντελεστής

Φόρος
κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ) % (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου

(ευρώ) (ευρώ)

25.000 22% 5.500 25.000 5.500

17.000 32% 5.440 42.000 10.940

Υπερβάλλον 42%

Το δηλωθέν εισόδημα από ατομική επιχείρηση, υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη
κλίμακα:

2) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Κλιμάκιο
εισοδήματος

Φορολογικός
συντελεστής

Φόρος
κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ) % (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου

(ευρώ) (ευρώ)

50.000 26% 13.000 50.000 13.000

Υπερβάλλον 33%

3) Με την καινούργια κλίμακα η φορολογική επιβάρυνση για τους μισθωτούς (χωρίς παιδιά)
είναι μικρότερη. Οι έχοντες τέκνα φαινομενικά θα επιβαρυνθούν περισσότερο, δεδομένου
ότι δεν προβλέπεται επιπλέον αφορολόγητο για τα τέκνα, όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
και το επίδομα που θα δοθεί (για το οποίο ακόμα δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα). Κατ’ ουσία
για εισοδήματα μέχρι 21.000€, οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα έχουν αφορολόγητο
9.550€.

4) Ως μισθωτοί θα φορολογούνται και τα “μπλοκάκια”.  Από τα έσοδα θα αφαιρούνται μόνο οι
εισφορές  των ασφαλιστικών εισφορών (ούτε ενοίκια, ούτε τηλέφωνα, ούτε βενζίνες κλπ) ,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
αα) Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις
υπηρεσίες τους, και
ββ) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν
τα τρία (3), ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό
(75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο
επάγγελμα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις
υπηρεσίες αυτές.
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 Η εν λόγω ρύθμιση είναι ευνοϊκή μέχρι εισόδημα 50.000€, για μεγαλύτερο
εισόδημα πληρώνεις περισσότερα με την κλίμακα του μισθωτού, αναμένουμε
διευκρινήσεις για το αν η επιλογή κλίμακας είναι δεσμευτική ή κατόπιν επιλογής.

5) Οι επιχειρηματίες με κέρδη άνω των 58000€ από το 2013 θα πληρώνουν λιγότερο φόρο σε
σχέση με το 2012.

6) Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη
δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη
άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της
παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ εισόδημα

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Κλιμάκιο
εισοδήματος

Φορολογικός
συντελεστής

Φόρος κλιμακίου Σύνολο

(ευρώ) % (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου

(ευρώ) (ευρώ)

12.000 10 % 1 .200 12 .000 1.200

Υπερβάλλον 33%

Τα ενοίκια πλέον φορολογούνται αυτόνομα!!!! Επιπλέον επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος, ο
οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής του
προηγούμενου εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%), εφόσον η επιφάνεια κατοικίας
υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.
Φυσικά εξακολουθεί και υπάρχει η επιβάρυνση 3,6% του χαρτοσήμου (το οποίο κατά περίπτωση και
κατόπιν συμφωνίας μπορεί να πληρώνεται από τον ενοικιαστή).

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Οι  ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.)., φορολογούνται με την  κλίμακα :

Κλιμάκιο
εισοδήματος

Φορολογικός
συντελεστής

Φόρος κλιμακίου Σύνολο

(ευρώ) % (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου

(ευρώ) (ευρώ)

50.000 26 % 13. 000 50 .000 13.000

Υπερβάλλον 33%

Εδώ να σημειωθεί ότι με το νέο φορολογικό νόμο ουσιαστικά είναι αδιάφορη η νομική μορφή μιας
επιχείρησης (για την φορολογία πάντα), ακόμα και τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων δεν
επηρεάζουν  την τελική φορολογική επιβάρυνση. Ενώ, πλέον δεν υπάρχει η έννοια της
επιχειρηματικής αμοιβής! Όλα τα κέρδη φορολογούνται στο όνομα της εταιρείας και οι εταίροι
απολαμβάνουν τα εναπομείναντα κέρδη αφορολόγητα.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Πλέον με το νέο φορολογικό νόμο, τα εισοδήματα φορολογούνται αυτοτελώς (με τις κλίμακες που
προαναφέραμε) και όχι αθροιστικά.

Παράδειγμα:
Ο κ. Παπαδόπουλος ως μισθωτός έχει ετήσιο εισόδημα 14.000€, έχει επίσης ατομική επιχείρηση και
εμφανίζει κέρδη 10.000€, νοικιάζει και ένα ακίνητο που του αποδίδει εισόδημα 6.000€, τέλος είναι
μέλος και σε μια ΟΕ (ποσοστό 30%) η οποία εμφάνισε κέρδη 20.000€

Μέχρι και το 2012 το συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του είναι :
14000€+10000€+6000€+3000€(από την εταιρεία: 20000€/2 *0,3)=33.000€ . Με το εισόδημα αυτό θα
πλήρωνε φόρο 6.390€

Με τα ίδια δεδομένα για το 2013 θα πληρώσει φόρο ως μισθωτός 980€, ως ατομική επιχείρηση
2600€, για τα ενοίκια 600€ και για την εταιρεία 0 € ( τα κέρδη των εταιρειών φορολογούνται όλα
στην εταιρεία πλέον ) => Συνολικός Φόρος 4.180€.

Αναφορικά με την εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα, αυτές έχουν περιοριστεί κατά πολύ:
1) Οι επαγγελματίες μπορούν να εκπέσουν εξ ολοκλήρου τις εισφορές τους προς τα

ασφαλιστικά τους ταμεία
2) Ο φόρος μειώνεται κατά 200€ για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα

που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:
I. Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω με βάση τη γνωμάτευση

των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Δεν
λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

II. Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν
σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση
πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή
νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση
υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.1579/1950 (Α’
286) και του Ν.Δ. 330/1947 (Α’ 84).

III. Είναι θύματα πολέμου. Θύματα πολέμου κατά την έννοια του παρόντος είναι τα
πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα θύματα πολέμου
εξομοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών,
οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο,
δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο.

IV. Παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή
εμφυλίου πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1543/1985 (Α’ 73) και ν. 1863/1985
(Α’ 204), όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 1976/1991 (Α’ 184).

3) Για του μισθωτούς –συνταξιούχους ισχύουν:
I.10% έκπτωση από τον φόρο για ιατρικές-νοσοκομειακές  δαπάνες από την στιγμή που οι

δαπάνες αυτές ξεπερνούν  το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.
II.10% έκπτωση από τον φόρο του ποσού της διατροφής που επιδικάστηκε και καταβάλλεται

από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα. Το ποσό της
μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

III.10% έκπτωση από τον φόρο των ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω
δωρεάς.

IV.10% έκπτωση από τον φόρο της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων
αυτοκινήτων, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά
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ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και
επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

V.Το συνολικό ποσό των δωρεών των δύο προηγούμενων περιπτώσεων δεν μπορεί να
υπερβαίνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού εισοδήματος.

Προσοχή!!!!

Ο φόρος των μισθωτών - συνταξιούχων μειώνεται:
α) Για εισόδημα μέχρι και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ.
Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ το ποσό
μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.
β) Για εισόδημα πάνω από είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ το ποσό μείωσης της  κατά εκατό (100)
ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό
(2.100) ευρώ.
Προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου, ο φορολογούμενος
απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις
οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του ή τα τέκνα που τους βαρύνουν (στην Ελλάδα ή και την
Ευρωπαϊκή Ένωση).

Στις πιο πάνω δαπάνες περιλαμβάνονται αγαθά και υπηρεσίες που ανήκουν στις ομάδες 1, 2, 3, 4
(μόνο υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας),

5, 7 (μόνο μεταφορές πραγμάτων, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου-μοτοσικλέτας,
ανταλλακτικά αυτοκινήτου, λιπαντικά-αντιψυκτικό, μίσθωση ταξί, καύσιμα οχήματος),

9 (εκτός από εισφορές ΕΡΤ και συνδρομητικής τηλεόρασης),

10 (μόνο δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών), 11 και 12 (εκτός κάθε είδους ασφάλισης),
όπως ορίζονται στη σχετική ταξινόμηση για το Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
(Αναλυτικότερα μπορείτε και την σχετική κατάσταση που σας επισυνάπτουμε στο τέλος )

Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, η
καταβαλλόμενη διατροφή, οι δωρεές και οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.
Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται είναι σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
του εισοδήματος. Το ποσό των αποδείξεων δεν απαιτείται να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες
πεντακόσια (10.500) ευρώ.

Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, τότε ο φόρος
προσαυξάνεται κατά  22% επί της διαφοράς των αποδείξεων που δεν έχουν προσκομιστεί.

 Οι τόκοι που προκύπτουν από καταθέσεις από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά
φορολογούνται με ε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) (από 10%)

Μόλις ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των πιο σημαντικών αλλαγών που πιστεύουμε ότι σας αφορούν
άμεσα. Συν το χρόνο και υπό το φως νέων διευκρινήσεων από το υπουργείο θα επανέλθουμε.


