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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε πέληε ηκήκαηα. Αξρηθά, ζην πξψην κέξνο αλαιχεηαη 

ε ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο, φπνπ κειεηάηαη ν 

ζθνπφο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. ηφρνο είλαη θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ πνπ 

θαηέρεη ν νξγαληζκφο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.  

ηε ζπλέρεηα ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ζχληνκε κειέηε ηεο δηεζλήο 

θνξνινγίαο θαη θπξίσο ηεο θνξνινγίαο ζηε δψλε ησλ Βαιθαλίσλ. Σελ ζχληνκε απηή 

αλάιπζε αθνινπζεί ιεπηνκεξείο αλάιπζε ησλ θνξνινγηθψλ λνκνζρεδίσλ ηεο Ηζπαλίαο, 

Ηηαιίαο, Γαιιίαο, Γεξκαλίαο θαη Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Μειεηψληαη αλαιπηηθά νη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

θαζψο επίζεο θαη νη ζπληειεζηέο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην αθνξνιφγεην φξην πνπ έρεη ζέζεη θάζε θξάηνο-κέινο θαζψο θαη νη 

θνξνινγήζηκεο πεγέο πνπ έρεη ζεζπίζεη.  

ην ηξίην θεθάιαην ελαπνηίζεληαη ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ λένπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο βάζε ηνπ Ν.4172/2013 θαζψο επίζεο κειεηψληαη νη θπξηφηεξεο αιιαγέο πνπ 

επέθεξε ζηελ θνξνινγία.  

Έπεηηα, ζην ηέηαξην θεθάιαην ελαπνηίζεληαη κεξηθά παξαδείγκαηα θνξνινγίαο 

εηαηξηψλ. Σα παξαδείγκαηα καο δείρλνπλ ζε κνξθή πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ηηο αιιαγέο πνπ 

επέθεξε ν λένο ΚΦΔ. ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζπκπεξηιακβάλνληαη παξαδείγκαηα 

θνξνινγίαο νκφξξπζκεο εηαηξίαο, εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη αλψλπκεο εηαηξίαο. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο πνπ έγηλε ζηα 

θνξνινγηθά λνκνζρέδηα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θξαηψλ – κειψλ ηνπ ΟΟΑ (Ηζπαλία, Ηηαιία, 

Αγγιία, Γεξκαλία, Γαιιία & Διιάδα). Σα ζπκπεξάζκαηα πεξηιακβάλνπλ αληηζέζεηο θαη 

δηαθνξέο πνπ έγηλαλ αληηιεπηέο ζηα θνξνινγηθά λνκνζρέδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Παξαζέηνληαη επίζεο δηαγξάκκαηα κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο 

ζχγθξηζεο ησλ θνξνινγηθψλ λνκνζρεδίσλ κεηαμχ ηνπο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

«εκείν θακπήο» πξνβιέπεηαη λα απνδεηρζεί ην 2014 γηα ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε 

ηηο πξνβιέςεηο ηεο νηθνλνκηθήο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Κνκηζηφλ) γηα ηελ επφκελε δηεηία. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε επηηξνπή αλαθέξεη πσο ε αλάπηπμε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ην 2014 

αλακέλεηαη λα θηάζεη ζην 0,6% θαη ζα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ζην 2,9% ην 2015 θαη ζην 3,7% 

ην 2016. 

ηελ έθζεζή ηεο, ε επηηξνπή γηα ηελ Διιάδα ππνγξακκίδεη φηη κεηά απφ έμη ρξφληα 

χθεζεο, ην 2014 αλακέλεηαη λα είλαη κηα αλάζα γηα ηελ Διιάδα. Όπσο επηζεκαίλεηαη, «ε 

πνιππφζεηε αλάθακςε» ζα έρεη σο θηλεηήξηα δχλακε ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη ηηο 

εμαγσγέο, αιιά πξνζζέηεη φηη ην κέγεζνο ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ 

δεκηνπξγία λέσλ επελδχζεσλ. 

ηα πιαίζηα απηψλ ησλ ζεηηθψλ πξνκελπκάησλ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο 

αλαθνηλψζεθαλ απφ ηνλ πθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ επηθείκελεο αιιαγέο ζηελ θνξνινγία πνπ 

ζηνρεχνπλ λα αλαθνπθίζνπλ ηνπο θνξνινγνχκελνπο απφ ηελ επαρζή θνξνιφγεζε ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ.  

Αλαιπηηθφηεξα, αλαθνηλψζεθε ε θαηάξγεζε ησλ ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο γηα ηα 

εηζνδήκαηα ηνπ 2015 θαη επηθείκελεο κεηψζεηο ζηνλ εληαίν θφξν ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ, ζηνπο 

ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ, θαζψο θαη ζηνπο ζπληειεζηέο 

θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ. 

Ζ δπζβάζηαρηε θνξνινγία, ην εξγαιείν ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ αχμεζε ησλ 

θξαηηθψλ εζφδσλ, νδήγεζε ηνπο θνξνινγνχκελνπο λα δνπλ θνληά ζην φξην ηεο θηψρεηαο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ην 2013, πνπ δφζεθαλ πξφζθαηα ζηε δεκνζηφηεηα 

πάλσ απφ έλαο ζηνπο ηξεηο Έιιελεο (35,7%) δεη θνληά ζην φξην ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ην δε 23% δεη κε πεληρξφ εηζφδεκα, αθφκα θαη κεηά ηελ απφδνζε 

ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ. Σα πνζνζηά απηά θαηαηάζζνπλ ηελ Διιάδα ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ πιεζπζκνχ θνληά ζην φξην ηεο θηψρεηαο, 

κεηά ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία.  

Σν 2014 καο θαισζφξηζε κε έλα θαηαηγηζκφ αιιαγψλ ζηε θνξνινγηθή πνιηηηθή ηεο 

ρψξαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαπξνζαξκνγήο. Οη αιιαγέο απηέο πξαγκαηεχνληαη 

ζηελ παξνχζα εξγαζία θαζψο επίζεο γίλεηαη θαη ζπγθξηηηθή κειέηε κε ηα θνξνινγηθά 

ζπζηήκαηα  ησλ θπξηφηεξσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα γλσξίζνπκε θαιχηεξα ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο θαη πλεξγαζίαο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ φπσο επίζεο θαη ηελ επηξξνή πνπ 

αζθεί ζηελ νηθνλνκηθή δψλε ηεο Δπξψπεο. Δπίζεο ε εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ επηβνιήο ηεο θνξνινγίαο ηφζν ζηα θξάηε πνπ είλαη κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ φζν θαη 

ζηελ Διιάδα.  

Με έλαπζκα ην γεγνλφο πσο ν λένο Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο είρε πεγή 

έκπλεπζεο θαη πξνέιεπζε άιια θνξνινγηθά λνκνζρέδηα θξαηψλ πνπ είλαη κέιε ηνπ ΟΟΑ, 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν ηξφπνο θνξνιφγεζεο ζηελ Ηζπαλία, Ηηαιία, 

Γαιιία, Γεξκαλία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην. Αλαιπηηθφηεξα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα 

δηαπηζησζνχλ νη θπξηφηεξεο δηαθνξέο απηψλ ησλ θνξνινγηθψλ λνκνζρεδίσλ κε  απηφ ηεο 

Διιάδαο. Ζ ζχγθξηζε γίλεηαη ζε ζεκείν πνπ ην επηηξέπνπλ ηα κεγέζε, δειαδή πξνζεγγηζηηθά 

θαζψο ππάξρεη πνιπκνξθία ζηα θνξνινγηθά λνκνζρέδηα θάζε θξάηνπο. 

Πέξα απφ ηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο 

θαη Αλάπηπμεο θαη ηελ αλάιπζε ησλ θνξνινγηθψλ λνκνζρεδίσλ ησλ θπξηφηεξσλ θξαηψλ – 

κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ εξγαζία πεξηιακβάλεηαη επίζεο ζχληνκε εξκελεία ησλ 

θπξηφηεξσλ άξζξσλ ηνπ λένπ Κψδηθα Φνξνινγίαο. Μέζσ ηεο έξεπλαο δηαπηζηψλνληαη νη 

θπξηφηεξεο δηαθνξέο ηνπ λένπ θψδηθα κε ηνλ πξνγελέζηεξν. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη 

δηαγξάκκαηα, κε ηελ ρξήζε ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ θάζε θξάηνπο. 

Κιείλνληαο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ κειέηε είλαη απφ επίζεκεο πεγέο φπσο πίλαθεο-θαηαζηάζεηο πνπ εθδίδεη ν 

νξγαληζκφο, ζηνηρεία ηνπ Γηεζλέο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ζηνηρεία ηεο θάζε εζληθήο 

ζηαηηζηηθήο εηαηξίαο πνπ κειεηάηαη θιπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 

Ο ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

ΚΑΗΑΝΑΠΣΤΞΖ&ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

 

ην αθφινπζν θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη πεξηγξαθή ηεο ελλνηνινγηθήο ζεκαζίαο ηνπ 

θφξνπ θαη ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε 

ηνπ ζθνπνχ, ηεο δξάζεο θαη ηελ δηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο.  

1.1Έλλνηα ηεο Φνξνινγίαο 

 

Φφξνο είλαη νηηδήπνηε είλαη θαλείο ππνρξεσκέλνο λα εηζθέξεη ή λα θαηαβάιιεη ζε 

θάπνηα αλψηεξε αξρή1.χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Γάιινπ νηθνλνκνιφγνπ Gaston Zezeν 

θφξνο απνηειεί αλαγθαζηηθή εηζθνξά πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ πνιίηε, ρσξίο εηδηθή 

αληηπαξνρή θαη ηελ εηζπξάηηεη ην θξάηνο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο2. 

Σα θξαηηθά έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο θφξνπο ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ απνηεινχλ ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία ηελ ζεκαληηθφηεξε πεγή εζφδσλ. Ο 

αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο θνξνινγίαο είλαη ηξηπιφο: αθελφο κελ ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ, αθεηέξνπ ε ελίζρπζε ή ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

ηέινο ε αλαθαηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ γηα άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ.  

Ζ θνξνινγία απνηειεί κηα ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δεκφζησλ θνξέσλ ζε φιεο 

ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, θαη ηδηαίηεξα ζηηο αλεπηπγκέλεο, αθνχ εμαζθαιίδεη ζπλήζσο 

πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ησλ εζφδσλ ηνπο (πιένλ δελ ππάξρνπλ έζνδα απφ θξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ιφγσ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ηα θξαηηθά έζνδα πξνέξρνληαη 99% απφ ηνπο 

θφξνπο). Γηα ην ιφγν απηφ απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αληηθείκελν κειέηεο, κε ην 

νπνίν αζρνινχληαη ηφζν ε νηθνλνκία, φζν θαη άιιεο επηζηήκεο3. 

 

  

                                                 

1 Μπακπηληψηεο Γ., Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο, 2005  

2Γθίλνγινπ Γ., Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή, 2004 

3 Γεσξγαθφπνπινο Θ., Δηζαγσγή ζηε Φνξνινγία, 2003 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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1.1.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

Ζ θνξνινγία θαίλεηαη λα μεθίλεζε απφ ηελ αξραηφηεηα σο ππνρξέσζε ησλ αλζξψπσλ 

λα θαηαβάιινπλ αληηθείκελα ή πξντφληα αμίαο ζε άξρνληεο ή θξάηε. πλήζσο ζε θάζε 

πεξηνρή ππήξρε έλαο άξρνληαο κε ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή εμνπζία ή ήηαλ απιά έλαο 

γαηνθηήκνλαο ζηνλ νπνίν απνδίδνληαλ νη θφξνη, θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ηηο έζηειλε ζηελ 

αλψηαηε θξαηηθή αξρή. Άιιν έλα αμηνζεκείσην θαηλφκελν ηεο αξραηφηεηαο θαη ηνπ 

Μεζαίσλα είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνπο άξρνληεο  πξνο ηνπο πνιίηεο κε αληάιιαγκα ην 

δηθαίσκα ηεο είζπξαμεο ησλ θφξσλ κηαο επαξρίαο γηα δηθφ ηνπο φθεινο . 

Ζ θνξνινγία ζηελ αξραηφηεηα θαη ην Μεζαίσλα έρεη ζπλδεζεί θαη κε ζηξαηησηηθή 

θαηάθηεζε φπσο ππνδειψλεη ε ραξαθηεξηζηηθή θξάζε θφξνο ππνηέιεηαο. 

ρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηε θνξνινγία αλαπηχρζεθε θαη ην θαηλφκελν 

ηεο θνξνδηαθπγήο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ εηδηθέο νξγαλψζεηο ζπιινγήο  θφξσλ 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ηνπο θαη ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ηνπο. Απηέο νη 

νξγαλψζεηο κπνξνχζαλ επίζεο λα επηβάιινπλ πνηλέο ζε θνξνθπγάδεο.  

Οη θφξνη αξρηθά ήηαλ έλα κέξνο ηεο ζνδεηάο θαη φπσο ζπλέβαηλε ζηελ αξραία 

Αίγππην ν ππνινγηζκφο ηεο ππνρξεσηηθήο θαηαβνιήο εμαθνινπζνχζε λα γίλεηαη κε βάζε ηελ 

έθηαζε ησλ θηεκάησλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ κέρξη θαη κεηά ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία ζε 

πνιιά θξάηε. Αξγφηεξα αληηθαηαζηάζεθαλ κε ρξήκαηα κεηά ηελ επηθξάηεζε ηνπ ρξήκαηνο 

σο κέζν ζπλαιιαγήο ζηελ νηθνλνκία. 

Ζ θνξνινγία δελ είλαη πάληα ε κνλαδηθή πεγή εζφδσλ ελφο θξάηνπο, ππάξρνπλ θαη 

πεξηπηψζεηο φπνπ ην θξάηνο ειέγρεη κεξηθά κνλνπψιηα σο θχξηα ή ζπκπιεξσκαηηθή πεγή 

εζφδσλ, φπσο ζπλέβε επί Όζσλα ζηελ Διιάδα, φπνπ ην θξάηνο είρε ηνλ έιεγρν ησλ νξπρείσλ 

ηεο Υαιθηδηθήο. Νεφηεξα παξαδείγκαηα κνλνπσιίσλ είλαη ε ΓΔΖ θαη ν ΟΣΔ4. 

 

1.1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Φόξσλ 

 

Οη θφξνη έρνπλ δχν βαζηθά γλσξίζκαηα: 

 Απνηεινχλ αλαγθαζηηθφ κέζν κεηάζεζεο πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ζην δεκφζην ηνκέα.  

                                                 

4
Γηαδηθηπαθή Βηβιηνζήθε Βηθηπαίδεηα  

http://el.wikipedia.org  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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 Απνηεινχλ κνλνκεξέο κέζν, δειαδή ζπλεπάγνληαη κφλν παξνρή απφ ηνπο ηδησηηθνχο  

θνξείο πξνο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ρσξίο αληίζηνηρα εηδηθή αληηπαξνρή ησλ 

ηειεπηαίσλ πξνο ηνπο πξψηνπο 

 

Φνξνινγηθή βάζε θαιείηαη ην κέγεζνο κε βάζε ην νπνίν ππνινγίδεηαη ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε, δειαδή ην πνζφ θφξνπ πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο 4. 

ήκεξα σο θνξνινγηθή βάζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο δηάθνξα νηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ηδηαίηεξα ην εηζφδεκα, ε πεξηνπζία θαη ε 

θαηαλαισηηθή δαπάλε. Ο λένο Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο εηζάγεη λέεο ηερληθέο 

εμεχξεζεο πεγψλ εηζνδήκαηνο. 

Ζ θνξνινγία δηαθξίλεηαη απφ ακεζφηεηα θαη αληίζηνηρα νη θφξνη δηαθξίλνληαη ζε δχν 

είδε, αλάινγα κε ην ζπζρεηηζκφ ηνπο κε ην εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Οη θφξνη 

δηαθξίλνληαη ζε άκεζνπο θαη έκκεζνπο. Ζ δηάθξηζε απηή βαζίδεηαη ζηε θχζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ, αθνχ ιεθζεί ππφςε θαη ε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ.  

 Ο άκεζνο θόξνο είλαη απηφο πνπ επηβάιιεηαη ζην εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ ή 

ζηελ πεξηνπζία ηνπ. Άκεζνο θφξνη είλαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο θαη ν θφξνο θεθαιαίνπ 

(θιεξνλνκηάο , δσξεψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ) επεηδή εηζπξάηηνληαη κε βάζε 

νλνκαζηηθνχο θαηαιφγνπο. 

 Ο έκκεζνο θόξνο είλαη απηφο πνπ επηβάιιεηαη ζην εηζφδεκα πνπ δαπάλεζε ν 

θνξνινγνχκελνο, δειαδή ζηελ θαηαλάισζε. Ο έκκεζνο θφξνο ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

αμία πψιεζεο ησλ αγαζψλ θαη εηζπξάηηεηαη απφ φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ηνπξίζηεο. Σα 

έζνδα απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θφξν ιακβάλνληαη απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, 

αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο. Παξαδείγκαηα έκκεζεο θνξνιφγεζεο απνηεινχλ ν Φφξνο 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ), ν θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ (πιελ ΦΠΑ), ηα ηέιε 

ραξηνζήκνπ θαη νη δαζκνί5. 

 

  

                                                 

5 Γθίλνγινπ Γ., Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή, 2004 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%85_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AD%CE%BB%CE%B7_%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AD%CE%BB%CE%B7_%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AD%CE%BB%CE%B7_%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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1.1.3 Γηπιή Φνξνιόγεζε 

 

Τπάξρεη θίλδπλνο λα θνξνινγεζεί ην εηζφδεκά δχν θνξέο, εάλ ν θνξνινγνχκελνο : 

 δηακέλεη ζε κηα ρψξα ηεο ΔΔ, αιιά εξγάδεηαη ζε άιιε (είλαη δηαζπλνξηαθφο 

εξγαδφκελνο) 

 είλαη απνζπαζκέλνο ζην εμσηεξηθφ γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 δηακέλεη θαη αλαδεηά εξγαζία ζην εμσηεξηθφ θαη έρεη κεηαθέξεη ηηο παξνρέο αλεξγίαο 

απφ ηε ρψξα ηνπ  

 είλαη ζπληαμηνχρνο θαη έρεη κεηεγθαηαζηαζεί ζε κηα ρψξα αιιά ιακβάλεη ζχληαμε 

απφ άιιε 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη θνξνινγνχκελνη θαινχληαη λα πιεξψζνπλ θφξν 

(θαη κε ηα θνξνινγηθά λνκνζρέδηα) ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο, ελδέρεηαη φκσο λα πξέπεη 

επίζεο λα θαηαβάινπλ θφξνπο θαη ζηελ άιιε ρψξα. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρνπλ ζπλάςεη ζπκβάζεηο δηπιήο θνξνιόγεζεο. Οη ζπκβάζεηο απηέο  

απαιιάζζνπλ ηνπο θνξνινγνχκελνπο απφ δηπιή θνξνιφγεζε. 

χκθσλα κε πνιιέο δηκεξείο θνξνινγηθέο ζπκβάζεηο, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

πιεξψλεη ν θνξνινγνχκελνο ζηε ρψξα απαζρφιεζήο ηνπ ζπκςεθίδεηαη κε ηνλ θφξν πνπ 

νθείιεη ζηε ρψξα δηακνλήο ηνπ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ην εηζφδεκα πνπ απνθηήζεθε ζηε 

ρψξα απαζρφιεζήο ηνπ θνξνινγνχκελνπ θνξνινγείηαη κφλν ζηε ρψξα απηή 

θαη απαιιάζζεηαη απφ ηε θνξνινγία ζηε ρψξα ηεο δηακνλήο ηνπ. 

Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο κεηαμχ δχν ρσξψλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα δηαθέξνπλ. Αλ ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζηε ρψξα ζηελ νπνία εξγάδεηαη ν θνξνινγνχκελνο είλαη 

πςειφηεξνο, απηφ είλαη θαη ην ηειηθφ πνζνζηφ κε ην νπνίν ζα θνξνινγεζεί. Απηφ ηζρχεη  

αθφκε θαη αλ ν θφξνο πνπ θαηαβάιιεη ζηε ρψξα απηή ζπκςεθίδεηαη έλαληη ηνπ νθεηιφκελνπ 

θφξνπ ζηε ρψξα δηακνλήο ηνπ, ή θαη αθφκα θαη αλ ε ρψξα δηακνλήο ηνλ απαιιάζζεη απφ 

θάζε πεξαηηέξσ θφξν6. 

Ζ Διιάδα έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο-ζπκθσλίεο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο 

θνξνιφγεζεο κε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ θξαηψλ εληφο θαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ελ 

ιφγσ ζπκβάζεηο είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζηα Διιεληθά, Αγγιηθά θαη Γαιιηθά7. 

                                                 

6
Δπίζεκνο Γηαδηθηπαθφο Σφπνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/double-taxation/index_el.htm 
7
Καξαβνθχξεο Α., ηακαηφπνπινο Γ., Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, 2014  

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/double-taxation/index_el.htm#cross-border
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/double-taxation/index_el.htm
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Πίλαθαο 1 : πκβάζεηο Απνθπγήο ηεο Γηπιήο Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο / 

Κεθαιαίνπ κεηαμύ Διιάδαο θαη άιισλ Υσξώλ  

 

ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ Ν.3826/2010 ΚΟΤΒΔΗΣ Ν.3330/2005 

ΑΗΓΤΠΣΟ Ν.3484/2006 ΚΡΟΑΣΗΑ Ν.2653/1998 

ΑΛΒΑΝΗΑ Ν.2755/1999 ΚΤΠΡΟ Α.Ν.573/68 

ΑΡΜΔΝΗΑ Ν.3014/2002 ΛΔΣΟΝΗΑ Ν.3318/2005 

ΑΤΣΡΗΑ Ν.3724/2008 ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ Ν.3356/2005 

ΒΔΛΓΗΟ 

(αλαζεψξεζε) 

Ν.Γ.117/1969 

Ν.3407/2005 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ  Ν.2319/1995 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΟ 

Ν.2255/1994 

Ν.2927/2001 

ΜΑΛΣΑ Ν.3681/2008 

ΓΑΛΛΗΑ Ν.Γ.4386/1964 ΜΑΡΟΚΟ Ν.3820/2010 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ Α.Ν.52/1967 ΜΔΞΗΚΟ Ν.3406/2005 

ΓΔΩΡΓΗΑ Ν.3045/2002 ΜΟΛΓΑΒΗΑ Ν.3357/2005 

ΓΑΝΗΑ Ν.1986/1991 Ν.ΑΦΡΗΚΖ Ν.3085/2002 

ΓΖΜ.ΑΓ.ΜΑΡΗΝΟΤ Ν.4243/2014 ΝΟΡΒΖΓΗΑ Ν.1924/1991 

ΔΛΒΔΣΗΑ Ν.1502/1984 ΟΛΛΑΝΓΗΑ Ν.1455/1984 

ΔΘΟΝΗΑ Ν.3682/2008 ΟΤΓΓΑΡΗΑ Ν.1496/1984 

ΖΝ.ΑΡΑΒΗΚΑ 

ΔΜΗΡΑΣΑ 

Ν.4234/2014 ΟΤΕΜΠΔΚΗΣΑΝ  Ν.2659/1998 

ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑ. Ν.Γ.2732/53 ΟΤΚΡΑΝΗΑ Ν.3046/2002 

ΖΠΑ Ν.Γ.2548/53 ΠΟΛΩΝΗΑ Ν.1939/1991 

ΗΝΓΗΑ Ν.Γ.4580/66 ΠΟΡΣΟΓΑΛΛΗΑ Ν.3009/2002 

ΗΡΛΑΝΓΗΑ Ν.3300/2004 ΡΟΤΜΑΝΗΑ Ν.2279/1995 

ΗΛΑΝΓΗΑ Ν.3684/2008 ΡΩΗΑ 

(Μεξηθή Σξνπ/ζε) 

Ν.3047/2002 

Ν.3679/2008 

ΗΠΑΝΗΑ Ν.3015/2002 ΑΟΤΓΗΚΖ 

ΑΡΑΒΗΑ 

Ν.3821/2010 

ΗΡΑΖΛ Ν.2572/1998 ΔΡΒΗΑ Ν.3825/2010 

ΗΣΑΛΗΑ Α.Ν.23/1967 ΛΟΒΑΚΗΑ Ν.1838/1989 

ΚΑΝΑΓΑ Ν.3824/2010 ΛΟΒΔΝΗΑ Ν.3084/2002 

ΚΑΣΑΡ  Ν.3823/2010 ΟΤΖΓΗΑ Ν.Γ.4300/63 
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ΚΗΝΑ Ν.3331/2005 ΣΟΤΡΚΗΑ Ν.3228/2004 

ΚΟΡΔΑ Ν.2571/1998 ΣΔΥΗΑ Ν.1838/1989 

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ Ν.1191/1981 ΣΤΝΖΗΑ Ν.3742/2009 

 

1.2Ο Οξγαληζκόο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α)  

 

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο  (Ο.Ο..Α.) ζηα Αγγιηθά : 

Organisation Of Economic Co-operation and Development (OECD) θαη ζηα 

Γαιιηθά: Organisation de Coopérationet de Développement Economiques (OCDE) είλαη έλαο 

δηεζλήο νξγαληζκφο αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη έρεη έδξα ζηε Γαιιία, ζην 

Παξίζη8. 

Ζ απνζηνιή ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) είλαη 

λα πξνσζήζεη πνιηηηθέο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία ησλ 

αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο : 

 Παξέρεη έλα θφξνπκ ζην νπνίν νη 

θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ καδί γηα λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα 

αλαδεηήζνπλ ιχζεηο ζε θνηλά πξνβιήκαηα.  

 πλεξγάδεηαη κε ηηο θπβεξλήζεηο ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο πνπ νδεγεί ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή αιιαγή.  

 Μεηξάεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηηο παγθφζκηεο ξνέο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

επελδχζεσλ. 

 Αλαιχεη θαη ζπγθξίλεη ηα δεδνκέλα γηα λα πξνβιέςεη ηηο κειινληηθέο ηάζεηο.  

 Δμεηάδεη ηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ θαζεκεξηλή δσή φισλ καο, φπσο ην 

πσο νη άλζξσπνη πιεξψλνπλ ηνπο θφξνπο θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ηνπο. 

Πξαγκαηνπνηνχλ ζπγθξηηηθέο κειέηεο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ-

κειψλ φζν αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηνπο λένπο ηνπο γηα ηε ζχγρξνλε δσή 

αιιά θαη κειέηεο ζηα  ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα φζν αθνξά ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο. 

                                                 

8Γηαδηθηπαθή Βηβιηνζήθε Βηθηπαίδεηα 

http://el.wikipedia.org
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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 Με βάζε ηα γεγνλφηα θαη ηελ εκπεηξία ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, πξνηείλνπλ πνιηηηθέο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ9. 

 

1.2.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή Ο.Ο..Α 

 

Ο ΟΟΑ ηδξχζεθε ην 1948 σο Οξγαληζκόο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο(ΟΔΟ) (Organisation for European Economic Co-operation - OEEC), κε 

πξψην γεληθφ γξακκαηέα ηνλ Γάιιν Robert Marjolin, κε ζθνπφ ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο 

Δπξψπεο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Αξγφηεξα επεθηάζεθε θαη ζε κε επξσπατθά 

θξάηε, θαη ην 1960κεηαζρεκαηίζηεθε ζηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο.  

ηνλ νξγαληζκφ ΟΔΟ αλαηέζεθαλ ηφηε ε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο βνήζεηαο 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, πνπ έγηλε γλσζηφ σο ρέδην Μάξζαι, θαη ην έξγν ηεο 

νηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο ηεο Δπξψπεο. Ο ΟΔΟ εθπιήξσζε κε επηηπρία ηνπο ζθνπνχο πνπ 

ηνπ είραλ αλαηεζεί, ελψ αμίδνπλ λα αλαθεξζνχλ ηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα πνπ πέηπρε ζην 

δήηεκα ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αληαιιαγψλ. Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Πιεξσκψλ (Δ.Δ.Π.) πξνζπάζεζε λα δηεπθνιχλεη έλα πνιχπιεπξν ζχζηεκα πιεξσκψλ.  

Ζ δξάζε ηνπ φκσο βξηζθφηαλ πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εμαηξεηηθέο απαηηήζεηο θαη 

δπζθνιίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή, θαη επνκέλσο, κφιηο 

ιχζεθαλ ηα πξνθιεζέληα απφ ηνλ πφιεκν δξακαηηθά πξνβιήκαηα, απνδείρηεθε ηειείσο 

αλεπαξθήο γηα ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ Δπξψπε. Γελ επξφθεηην πιένλ, 

γηα ηελ θαηαλνκή ελφο πνζνχ βνήζεηαο αλάκεζα ζε κεξηθέο ρψξεο απνδηνξγαλσκέλεο απφ 

ηνλ πφιεκν νχηε γηα ηελ εμεχξεζε πξνζσξηλψλ κεζφδσλ γηα ηελ ππεξπήδεζε ηεο γεληθήο 

έιιεηςεο δνιαξίσλ, πξνζπάζεηεο ζηηο νπνίεο ν Ο.Δ.Ο.. απνδείρζεθε εμαηξεηηθά ρξήζηκνο . 

Έπξεπε, φκσο λα αληηκεησπηζηνχλ λέα πξνβιήκαηα φπσο νη ηεηακέλεο ζρέζεηο κεηαμχ 

εμαηξεηηθά εθβηνκεραληζκέλσλ ρσξψλ, ε παξνρή βνήζεηαο ζηηο ππαλάπηπθηεο ρψξεο θαη ε 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ νκάδσλ πνπ είραλ ζην κεηαμχ ζπγθξνηεζεί ζηνλ 

νξγαληζκφ. 

Έπξεπε επίζεο λα ιπζεί ην πξφβιεκα ησλ ζρέζεσλ κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, νη 

νπνίεο, εθφζνλ είρε ήδε νινθιεξσζεί ε επξσπατθή νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε, έπξεπε λα 
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Δπίζεκνο Γηαδηθηπαθφο Σφπνο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο  
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ελζσκαησζνχλ ζην ζχζηεκα ηεο δπηηθήο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κε ζέζε ηζφηεηαο σο πξνο 

ηα άιια κέιε ηεο νξγάλσζεο.  

Οη πξψηεο ζπζθέςεηο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ Ο.Δ.Ο.. έγηλαλ ζην Παξίζη κεηαμχ 

ησλ αξρεγψλ ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Γαιιίαο, ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Γεξκαλίαο, ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ην Γεθέκβξην ηνπ 1959. 

Με ηελ επθαηξία απηή απνθαζίζηεθε λα ζπγθξνηεζεί κηα εηδηθή Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε 

νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, αλάζεζε ζε ηέζζεξηο δηαπξεπείο πξνζσπηθφηεηεο (ηνπο ιεγφκελνπο 

Σέζζεξηο νθνχο: ηνλ Ακεξηθαλφ Ράληνιθ Μπάξγθεο, ην Γάιιν Μπεξλάξ Κιαππηέ, ηνλ 

Άγγιν Πσι Πσξ-Μπνπζ θαη ηνλ Έιιελα Ξελνθψληα Ενιψηα) λα δηαηππψζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πάλσ ζην δήηεκα απηφ. Ζ έθζεζε ησλ Σεζζάξσλ δεκνζηεχηεθε ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1960 θαη ηνλ επφκελν κήλα νη αληηπξφζσπνη ησλ ελδηαθεξφκελσλ ρσξψλ 

ζπγθεληξψζεθαλ γηα ηελ ηειηθή θάζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, νη νπνίεο ηεξκαηίζηεθαλ ζηηο 

14 Γεθεκβξίνπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πνπ ίδξπε ηνλ Ο.Ο..Α. 

ηηο 30 επηεκβξίνπ 1961 ε γαιιηθή θπβέξλεζε, θχιαθαο ηεο ζπκθσλίαο, αλάγγεηιε 

φηη πήξε ηηο 17 επηθπξψζεηο πνπ ήηαλ αλαγθαίεο γηα λ‟ αξρίζεη ε ηζρχο ηεο ζχκβαζεο θαη απφ 

ηελ εκέξα εθείλε ν Ο.Ο..Α αληηθαηέζηεζε επίζεκα ηνλ Ο.Δ.Ο.. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1961 

νη ππνπξγνί είθνζη ρσξψλ κειψλ ηνπ Ο.Ο..Α. ζπγθεληξψζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζην Παξίζη 

κε πξφεδξν ηνλ Καλαδφ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Νηφλαιλη Φιέκηλγθ θαη έζεζαλ σο θνηλφ 

ζθνπφ ηελ αχμεζε θαηά 50% ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο θάζε ρψξαο . 

ήκεξα, 34 ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ ζε φιν ηνλ θφζκν απεπζχλεηαη ηαθηηθά ν έλαο 

ζηνλ άιιν γηα λα δηαπηζηψζνπλ πξνβιήκαηα, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ πνιηηηθέο γηα 

ηελ επίιπζή ηνπο. Σν ηζηνξηθφ είλαη εληππσζηαθφ. Οη ΖΠΑ έρνπλ δεη ηνλ εζληθφ πινχην ηεο 

ζρεδφλ λα ηξηπιαζηάδεηαη ηηο ηειεπηαίεο πέληε δεθαεηίεο απφ ηφηε πνπ δεκηνπξγήζεθε ν 

ΟΟΑ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ αλά θάηνηθν. Άιιεο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ έρνπλ δεη παξφκνηα, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αθφκε πην ζεακαηηθά 

απνηειέζκαηα. Δπίζεο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο πνπ απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ πξψελ 

ζνβηεηηθνχ κπινθ, είηε έρνπλ εληαρζεί ζηνλ ΟΟΑ είηε έρνπλ πηνζεηήζεη ηα εγθεθξηκέλα 

πξφηππα θαη ηηο αξρέο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ ηνπο ζηφρσλ 10. 
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1.2.2 Μέιε θαη Δηαίξνη 

 

Αξρηθά, ην 1960 κέιε ήηαλ 18 επξσπατθέο ρψξεο καδί κε ηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά. 

 ήκεξα, 34 ρψξεο είλαη κέιε απφ φιν ηνλ θφζκν, απφ ηε Βφξεηα θαη ηε Νφηηα Ακεξηθή έσο 

ηελ Δπξψπε θαη ηελ πεξηνρή Αζίαο-Δηξεληθνχ. Σα κέιε πξνέξρνληαη απφ ηηο πην πξνεγκέλεο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη ηηο αλαδπφκελεο ρψξεο φπσο ην Μεμηθφ, ηε Υηιή θαη ηελ 

Σνπξθία. Δπίζεο ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε αλαδπφκελνπο γίγαληεο φπσο ε Κίλα, ε Ηλδία θαη ε 

Βξαδηιία θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο φπσο ηελ Αθξηθή, ηελ Αζία, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή 

θαη ηελ Καξατβηθή. Ο ζηφρνο εμαθνινπζεί λα είλαη λα νηθνδνκήζνπλε έλαλ ηζρπξφηεξν, 

θαζαξφηεξν θαη πην δίθαην θφζκν.  

ε έλα πκπιεξσκαηηθφ Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο γηα ηνλ ΟΟΑ, ηεο 14εο 

Γεθεκβξίνπ 1960, νη ππνγξάθνπζεο ρψξεο ζπκθψλεζαλ φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα 

πξέπεη λα ιάβεη κέξνο ζηηο εξγαζίεο ηνπ ΟΟΑ. Δθπξφζσπνη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

εξγάδνληαη παξάιιεια κε ηα κέιε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θεηκέλσλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ ΟΟΑ, ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο νξγάλσζεο 

θαη γεληθφηεξα ζην ζπιινγηθφ έξγν. Δλψ ε ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη 

αλψηεξε απφ ηνπ απινχ παξαηεξεηή, δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά κε ηηο 

απνθάζεηο ή ηηο ζπζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ γηα έγθξηζε. 

Μαδί κε απηνχο, ν ΟΟΑ θέξλεη γχξσ απφ ην ηξαπέδη 40 ρψξεο  πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 80% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο  εκπνξίνπ θαη επελδχζεσλ, δίλνληαο έλα 

θαίξην ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε παγθφζκηα νηθνλνκία.  

Ζ Ρσζία βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα λα γίλεη κέινο ηνπ ΟΟΑ φπσο επίζεο 

ππνςήθηνη γηα έληαμε είλαη ε Λεηηνλία θαη ε Κνινκβία. Δπηπξνζζέησο έρεη πξνηαζεί 

πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο κε ηε Βξαδηιία, ηελ Κίλα, ηελ Ηλδία, ηελ Ηλδνλεζία θαη ηε Νφηηα 

Αθξηθή. 
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Πίλαθαο 2 : Κξάηε-Μέιε ΟΟΑ 

ΣΡΔΥΟΤΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Απζηξαιία (1971) Γαιιία (1961) Κνξέα (1996) ινβελία (2010) 

Απζηξία (1961) Γεξκαλία (1961) Λνπμεκβνχξγν (1961) Ηζπαλία (1961) 

Βέιγην (1961) Διιάδα (1961) Μεμηθφ (1994) νπεδία (1961) 

Καλαδάο (1961) Οπγγαξία (1996) Οιιαλδία (1961) Διβεηία (1961) 

Υηιή (2010) Ηζιαλδία (1961) Νέα Εειαλδία (1973) Σνπξθία (1961) 

Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο(1995) Ηξιαλδία (1961) Ννξβεγία (1961) Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Γεκνθξαηία ηεο ινβαθίαο(1961) Ηζξαήι (2010) Πνισλία (1996) (1961) 

Δζζνλία (2010) Ηηαιία (1962) Πνξηνγαιία (1961) Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Φηλιαλδία (1969) Ηαπσλία (1964) Γαλία (2000) (1961) 

 

*ε παξέλζεζε είλαη ην έηνο εηζφδνπ ζηνλ νξγαληζκφ 

**Ζ παγθφζκηα ηξάπεδα ραξαθηεξίδεη ηελ Υηιή, Μεμηθφ, Πνισλία θαη Σνπξθία ρψξεο 

ρακεινχ εηζνδήκαηνο. 

 

Ζ εληαμηαθή δηαδηθαζία είλαη πεξίπινθε θαη κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξα, δεδνκέλνπ 

φηη πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ εμεηάζεηο γηα λα εθηηκεζεί ε ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο λα 

αληαπνθξηζεί ζηα πξφηππα ηνπ ΟΟΑ θαη ζε έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ πνιηηηθήο. Απηφ 

θαζηζηά δχζθνιε ηελ πξφζθιεζε πεξηζζφηεξσλ απφ έλα κηθξφ αξηζκφ λέσλ κειψλ θαηά ηελ 

ίδηα πεξίνδν. 

Ζ Υηιή έγηλε κέινο ηνπ Οξγαληζκνχ ζηηο 7 Μαΐνπ 2010, ε ινβελία έγηλε κέινο ζηηο 

21 Ηνπιίνπ 2010 θαη ην Ηζξαήι έγηλε κέινο ζηηο 7 επηεκβξίνπ 2010. ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 

2010, ε Δζζνλία έγηλε κέινο, αθνχ νινθιεξψζεθαλ νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο έγθξηζεο. 

Σα θξάηε-κέιε ζπλεηζθέξνπλ ζην έξγν ηνπ ΟΟΑ κε έλαλ ζπλερή θαη νινθιεξσκέλν 

ηξφπν. Έλα θεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο άκεζεο θαη ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ησλ ρσξψλ απηψλ ζην έξγν ηνπ Οξγαληζκνχ11. 
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1.2.3 Παγθόζκηα πλεξγαζία & Γηεζλείο Οξγαληζκνί 

 

Με πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ν ΟΟΑ εζηηάδεη ζε εθηεηακέλεο επαθέο κε θξάηε πνπ δελ 

είλαη κέιε ελψ δηαηεξεί ήδε ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε έλα κεγάιν αξηζκφ απφ απηά. Ζ 

γξακκαηεία ηνπ νξγαληζκνχ Global Relations (GRS) αλαπηχζζεη θαη επηβιέπεη ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ παγθφζκησλ ζρέζεσλ ηνπ ΟΟΑ κε θξάηε κε-κέιε.  

Γέθα Παγθφζκηα θφξνπκ έρνπλ ζπζηαζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαζπλνξηαθψλ 

ζεκάησλ, φπνπ ε ζεκαζία ηνπ έξγνπ ηνπ ΟΟΑ εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ δηαιφγνπ κε 

κε-κέιε. Ο νξγαληζκφο Sahel and West Africa Club δεκηνπξγεί, πξνάγεη θαη δηεπθνιχλεη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο.  

OΟΟΑ έρεη επίζεκεο ζρέζεηο θαη κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θνξείο, φπσο 

ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο,o Οξγαληζκφο Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο, ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, θαη 

πνιινχο άιινπο θνξείο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ο ΟΟΑ ζπλεξγάδεηαη επίζεο κε ην Γηεζλέο 

Φφξνπκ Μεηαθνξψλ, έλαλ αλεμάξηεην νξγαληζκφ, πνπ αζρνιείηαη κε δεηήκαηα βειηίσζεο 

φισλ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο.  

Σν εηήζην θφξνπκ ηνπ ΟΟΑ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηήζηα 

ππνπξγηθή ζχλνδν, επηηξέπεη ζηνπο εγέηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κε-θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο, λα ζπδεηήζνπλ βαζηθά ζέκαηα κε ππνπξγνχο θαη αλψηεξνπο αμησκαηνχρνπο ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

Ο ΟΟΑ δηαηεξεί επίζεο ζηελή ζρέζε κε βνπιεπηέο, θπξίσο κέζσ καθξνρξφλησλ 

δεζκψλ κε ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, θαη κε ηελ 

Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ ΝΑΣΟ. 

Σν εηήζην θφξνπκ ηνπ ΟΟΑ, είλαη κηα παγθφζκηα πιαηθφξκα γηα ηελ αληαιιαγή 

ηδεψλ, ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ. πγθεληξψλεη φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνπξγψλ ηεο θπβέξλεζεο,  εθπξνζψπνπο  ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ12. 
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1.2.4 Γηνίθεζε Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο  

 

πκβνύιην (council) :  

Βαζηθφ φξγαλν ηνπ Ο.Ο..Α. είλαη ην πκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ 

αληηπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ. Απφ απηφ εμαξηψληαη φιεο νη απνθάζεηο γεληθνχ 

&πνιηηηθνχ ραξαθηήξα θαη δηνηθεηηθήο θχζεο. Σν πκβνχιην ππνβνεζάηε απφ κηα 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ δέθα κέιε, πνπ εθιέγνληαη θάζε ρξφλν.  

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ αλήθεη ζην πκβνχιην ηνπ ΟΟΑ. Ζ νκάδα απηή 

πέξα απφ ηνπο εθπξνζψπνπο απφ θάζε ρψξα κέινο, απνηειείηαη θαη απφ έλαλ εθπξφζσπν ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σν πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θαη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη  

νκφθσλα. Οη ζπλεδξηάζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Σν πκβνχιην ζπλέξρεηαη επίζεο, ζε ππνπξγηθφ επίπεδν κία θνξά ην 

ρξφλν γηα λα ζπδεηήζνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα θαη λα ζέζνπλ πξνηεξαηφηεηεο γηα ηηο εξγαζίεο 

ηνπ νξγαληζκνχ.  

Σα παξαθάησ δηαγξάκκαηα ( Γηάγξακκα 1 & 2) παξνπζηάδνπλ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο 

θαζψο θαη ηελ ηεξαξρία πνπ επηθξαηεί ζηηο απνθάζεηο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ.   

 

Γηάγξακκα 1 : Γηνίθεζε ΟΟΑ (Αγγιηθά)  
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Δπηηξνπέο (committees) :  

Δθπξφζσπνη απφ ηα 34 θξάηε-κέιε ηνπ ΟΟΑ ζπκκεηέρνπλ ζε εμεηδηθεπκέλεο 

επηηξνπέο γηα λα πξνσζήζνπλ λέεο ηδέεο θαη λα επαλεμεηάζνπλ ηελ πξφνδν ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνιηηηθήο, φπσο ε νηθνλνκία, ην εκπφξην, ηελ επηζηήκε, ηελ 

απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε ή ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο.  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο επηηξνπέο κε εηδηθά θαζήθνληα ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπνπ 

αζθείηαη ε δξάζε ηνπ νξγαληζκνχ: απφ απηέο πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη επηηξνπέο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, βνήζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε, αληαιιαγψλ, θνξνινγηθψλ δεηεκάησλ, 

γεσξγίαο, βηνκεραλίαο, θαη ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. 

Τπάξρνπλ πεξίπνπ δηαθφζηεο πελήληα επηηξνπέο, νκάδεο εξγαζίαο θαη νκάδεο 

εκπεηξνγλσκφλσλ. Πεξίπνπ ζαξάληα ρηιηάδεο αλψηεξα ζηειέρε απφ ηηο εζληθέο δηνηθήζεηο 

πεγαίλνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΟΟΑ εηεζίσο  γηα λα ζπκβάινπλ ζην έξγν πνπ έρεη  

αλαιάβεη ε Γξακκαηεία ηνπ ΟΟΑ. Μφιηο επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, έρνπλ απεπζείαο 

πξφζβαζε ζηα έγγξαθα θαη κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ ελφο εηδηθνχ 

δηθηχνπ πνπ ππάξρεη.  

 

 

Γηάγξακκα 2 : Γηνίθεζε ΟΟΑ  

 

  

Συμβοφλιο 

Εποπτζια & Στρατθγικι 
Κατεφκυνςθ

Γραμματεία 

Ανάλυςθ & Προτάςεισ

Επιτροπζσ 

Συηιτθςθ & Εφαρμογι 
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Γξακκαηεία (secretariat) :  

Ο Angel Gurría δηεπζχλεη ηε Γξακκαηεία ηνπ ΟΟΑ θαη πιαηζηψλεηαη απφ 

αλαπιεξσηέο Γεληθνχο Γξακκαηείο. Ο Angel Gurría πξνεδξεχεη επίζεο ηνπ πκβνπιίνπ ην 

νπνίν παξέρεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ εζληθψλ αληηπξνζσπεηψλ θαη ηεο Γξακκαηείαο. Ζ 

γξακκαηεία βξίζθεηαη ζην Παξίζη θαη απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 2.500 ππαιιήινπο νη νπνίνη 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηηξνπψλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΟΑ . Σν πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ 

νηθνλνκνιφγνπο, δηθεγφξνπο, επηζηήκνλεο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο. Σα πεξηζζφηεξα κέιε 

ηνπ πξνζσπηθνχ εξγάδνληαη ζηελ έδξα ηνπ νξγαληζκνχ ζην Παξίζη, ελψ ε κεηνςεθία απηψλ 

εξγάδεηαη ζε θέληξα ηνπ ΟΟΑ ζε άιιεο ρψξεο13. 

 

1.2.5 Ο Οξγαληζκόο ζηελ Πξάμε 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο ηδξπηηθήο ζχκβαζεο, ν Ο.Ο..Α. έρεη ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ θαη ηελ πιήξε απαζρφιεζε θαη επεκεξία ησλ ρσξψλ 

κειψλ. Απηφ πεηπραίλεηαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο λνκηζκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηε βνήζεηα πξνο 

ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζην δξφκν ηεο αλάπηπμεο, ηελ αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ 

ζε πνιπκεξή βάζε θαη κε απνθιεηζκφ θάζε κέηξνπ δηάθξηζεο.  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ απηψλ, ηα θξάηε-κέιε αλέιαβαλ ηελ 

ππνρξέσζε λα ζπληνλίζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο ζηα νηθνλνκηθά, δεκνζηνλνκηθά, δαζκνινγηθά, 

εκπνξηθά ζέκαηα, θαζψο θαη ζην πεδίν ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

δηεζλνχο βνήζεηαο. 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα (3 & 4) παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζε επίπεδν ιήςεο θαη εθαξκνγήο απνθάζεσλ. 

                                                 

13
Δπίζεκνο Γηαδηθηπαθφο Σφπνο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο  

    http://www.oecd.org/about/whodoeswhat/ 
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Γηάγξακκα 3 : Οξγαλόγξακκα Λεηηνπξγίαο ΟΟΑ (Αγγιηθά)  

 

 

Γηάγξακκα 4 : Οξγαλόγξακκα Λεηηνπξγίαο ΟΟΑ 

 

Συλλογι 
Δεδομζνων

Ανάλυςθ Συηιτθςθ

Αποφάςεισ Εφαρμογι

Αξιολόγθςθ 
& Εποπτεία
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Ο ΟΟΑ ρξεζηκνπνηεί ηνλ πινχην ησλ πιεξνθνξηψλ ζε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ γηα 

λα βνεζήζεη ηηο θπβεξλήζεηο λα πξνσζήζνπλ ηελ επεκεξία θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο, κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Δπίζεο νθείινπλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηα θξάηε-κέιε. 

Οη εξγαζίεο ηνπ ΟΟΑ βαζίδνληαη ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ 

γίλνληαη ζηα θξάηε-κέιε, θαζψο θαη ζηηο ππφινηπεο νηθνλνκηθέο δψλεο πέξαλ ησλ ρσξψλ-

κειψλ θαη πεξηιακβάλεη ηαθηηθέο πξνβιέςεηο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη κεζνπξφζεζκσλ 

νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ.  

Ζ Γξακκαηεία ηνπ ΟΟΑ ζπιιέγεη θαη αλαιχεη δεδνκέλα, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ απφ ηηο επηηξνπέο. ηε ζπλέρεηα ην πκβνχιην ιακβάλεη ηηο 

απνθάζεηο, θαη έπεηηα νη θπβεξλήζεηο νθείινπλ λα εθαξκφζνπλ ηηο ζπζηάζεηο. 

 

Οη ζπκθσλίεο, ηα Πξόηππα θαη νη πζηάζεηο :  

Οη ζπδεηήζεηο ησλ επηηξνπψλ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ κεξηθέο θνξέο εμειίζζνληαη ζε 

απνθάζεηο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο, φπνπ νη ρψξεο-κέιε ηνπ ΟΟΑ πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ ψζηε λα επηηεπρζεί δηεζλή ζπλεξγαζία.  

Μπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε επίζεκεο ζπκθσλίεο κε ρψξεο, φπσο ε θαηαπνιέκεζε 

ηεο δσξνδνθίαο ή ε ζεξαπεία ησλ θηλήζεσλ θεθαιαίνπ. Μπνξνχλ λα παξάγνπλ πξφηππα θαη 

κνληέια, ζρεηηθά κε εθαξκνγή ησλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ, ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλεξγαζηψλ 

θαη άιισλ εμίζνπ ζνβαξψλ ζεκάησλ φπσο ε θνξνινγία. Μπνξνχλ επίζεο λα νδεγήζνπλ ζε 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ή ηηο 

πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο. 

 

Δθδόζεηο :  

Οη εθδφζεηο δεκνζηεπκάησλ-κειεηψλ ηνπ ΟΟΑ είλαη έλα εμαηξεηηθφ φρεκα γηα ηε 

δηάδνζε ηεο πλεπκαηηθήο παξαγσγήο ηνπ Οξγαληζκνχ θαζψο είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

εθδφηεο ηνπ θφζκνπ. Δθδίδεη πεξηζζφηεξα απφ 250 λέα βηβιία θαη ζηαηηζηηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ θαζψο θαη ρηιηάδεο λένπο ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο, κειέηεο θαη άξζξα ζε πεξηνδηθά 

θάζε ρξφλν.  

Ο ΟΟΑ δεκνζηεχεη ηαθηηθά πξνβιέςεηο, εηήζηεο επηζθνπήζεηο θαη ζπγθξηηηθέο 

κειέηεο ησλ εζληθψλ επηδφζεσλ. Μεηαμχ απηψλ είλαη :  
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 Economic Outlook  αμηνινγεί ηηο πξννπηηθέο ησλ 

κειψλ θαη ησλ κεγάισλ νηθνλνκηψλ κε-κειψλ. 

 Factbook  είλαη έλα βαζηθφ εξγαιείν αλαθνξάο γηα 

φινπο φζνπο εξγάδνληαη ζε νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα 

 Economic πεξηιακβάλεη έξεπλεο  πνπ παξέρνπλ κεκνλσκέλεο εζληθέο αλαιχζεηο θαη 

πνιηηηθέο πξνηάζεηο. 

Δπίζεο νη εθδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε ( iLibrary) 

θαη onlineβηβιηνπσιείν (bookshop).  

 Ζ iLibrary πεξηιακβάλεη ην πιήξεο θάζκα ησλ βηβιίσλ ηνπ ΟΟΑ, έγγξαθα θαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε κνξθή PDF, WEB θαη XML κε απεπζείαο ζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ απφ 

παλεπηζηήκηα θαη θπβεξλήζεηο14. 

 

1.2.6 Ο ΟΟΑ ζηα 50 ρξόληα θαη Μεηά 

 

Σν 2011 ν ΟΟΑ έθιεηζε 50 ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη πνξεία ζηελ ελεξγή θαη 

παγθφζκηα νηθνλνκία. ην πιαίζην ησλ γελεζιίσλ ηνπ ν νξγαληζκφο έζεζε λένπο ζηφρνπο θαη 

πξνζδνθίεο γηα ηα επφκελα πελήληα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.   

Οη λέεο βάζεηο πνπ ηέζεθαλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε θαη ην δηεζλέο 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, εζηηάδνπλ ζηελ παξνρή βνήζεηαο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ-

κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνβιεπφκελε αλαπηπμηαθή επηβξάδπλζε, ν δηεζλήο νξγαληζκφο πξνηείλεη 

πνιηηηθέο ζε ηέζζεξηο άμνλεο: επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο, ελίζρπζε ησλ 

ζεζκψλ, ψζηε λα γίλνπλ αλζεθηηθφηεξνη ζηνπο θξαδαζκνχο, κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ γηα 

άκβιπλζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη, θπξίσο, ελδπλάκσζε ηεο γλψζεο 

πάλσ ζηελ νηθνλνκία, ε νπνία ζα απνβεί ε βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο αλάπηπμεο ζην 

κέιινλ. Αλαιπηηθφηεξα :  

 πξψηνλ θαη θχξησλ, πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζχλε ζηηο αγνξέο, ηα 

ηδξχκαηα θαη ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή δψλε θάζε ρψξαο. Απηφ 
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Δπίζεκνο Γηαδηθηπαθφο Σφπνο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο  

http://www.oecd.org/about/whatwedoandhow/ 

http://www.oecd.org/about/publishing/ 

 

http://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm
http://www.oecd.org/publications/factbook/
http://www.oecd.org/economy/surveys/
http://www.oecd.org/about/whatwedoandhow/
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ζα απαηηήζεη βειηίσζε ησλ ξπζκίζεσλ θαη πην απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε ζε φια 

ηα επίπεδα ηεο πνιηηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δσήο. 

 δεχηεξνλ, νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα επαλαθέξνπλ κηα πγηή νηθνλνκία σο βάζε γηα κηα 

κειινληηθή βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

 παξάιιεια, πξέπεη λα βξεζνχλ ηξφπνη γηα λα πξνσζεζνχλ λέεο πεγέο αλάπηπμεο 

κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο πνπ λα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.(ζηξαηεγηθέο 

«πξάζηλεο αλάπηπμεο») 

 ηέινο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο, επηδηψθνπλ λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη νη άλζξσπνη φισλ ησλ ειηθηψλ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπο, θαη γηα λα εξγαζηνχλ παξαγσγηθά θαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο ηνπ αχξην. 

 

Πξνβιέςεηο :  

Μέζα απφ ηελ ηειεπηαία ηνπ έθζεζε ν ΟΟΑ πξνβιέπεη επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ  

αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη κεγάιε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο 

νηθνλνκηθήο ηζρχνο ηα επφκελα πελήληα ρξφληα πξνο φθεινο ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ 

θαη εηδηθά εθείλσλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο. 

ε επίπεδν αγνξάο εξγαζίαο, νη εξγαδφκελνη θαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε κε ηελ 

πςειφηεξε εμεηδίθεπζε ζα σθειεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ελψ ε 

ίδηα ε ηερλνινγία ζα θαηαξγεί ή ζα ππνθαζηζηά ζέζεηο εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ απιέο 

δεμηφηεηεο κεζαίνπ επηπέδνπ. Ζ δηεχξπλζε ηνπ εηζνδεκαηηθνχ ράζκαηνο ζα θαηαγξαθεί 

αλάκεζα ζε φζνπο έρνπλ πςειά θαη ζε φζνπο έρνπλ κεζαία εηζνδήκαηα. 

O ΟΟΑ πξνεηδνπνηεί γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ ιφγσ ηεο απξαμίαο θαη 

απεπζχλεη έθθιεζε λα ζπγθξνηεζεί κία πην κεγαιφπλνε παγθφζκηα αηδέληα, κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία θνηλσληψλ κε ιηγφηεξνπο απνθιεηζκνχο θνηλσληθψλ νκάδσλ, ηε βειηίσζε ηεο 

επεκεξίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηηο επφκελεο γεληέο. 

Ο δηεζλήο νξγαληζκφο επηζεκαίλεη φηη ηα πξνζερή 50 ρξφληα ζα κεησζεί ην ράζκα ζηα 

εηζνδήκαηα κεηαμχ ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ, κε απνηέιεζκα λα 

πεξηνξηζηνχλ θαη ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζε κεηαλάζηεπζε πξνο ηε Γχζε. 

Δπηπιένλ, ν ΟΟΑ πξνβιέπεη φηη ζα επεξεαζηνχλ νη νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ εάλ δελ 

κεησζνχλ νη εθπνκπέο ξχπσλ. Οη πνιηηηθνί, φληαο αληηκέησπνη κε ηηο αλσηέξσ 

πξνθιήζεηο, ζα πξέπεη λα αλαδσνγνλήζνπλ ηηο αγνξέο εξγαζίαο θαη πξντφλησλ, λα ζηεξίμνπλ 

ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη λα εθαξκφζνπλ απνδνηηθέο πνιηηηθέο ζηελ 
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αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ δνκψλ15. 

 

1.2.7 Ο ΟΟΑ & ε Διιάδα 

 

Σν θνηλσληθφ ηνπ πξφζσπν πξνζπαζεί λα δείμεη ν ΟΟΑ γηα ηελ Διιάδα ζε απηήλ 

ηελ δχζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλχεη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Γηα ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

ΟΟΑ, Άλρει Γθνχξηα, ε ιχζε βξηζθφηαλ ην 2008 ζηελ επηκήθπλζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο 

πνπ ζα έδηλε ρξφλν ζηελ Διιάδα, λα αθνκνηψζεη ηα κέηξα πξνζαξκνγήο ηεο, φπσο είρε 

δειψζεη. 

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα είλαη ε 

θξνληίδα πξνο ηηο πην επαίζζεηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, κε πξφζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ επηκφξθσζε, πνπ ζα πξέπεη λα επεθηαζνχλ 

ηδηαίηεξα πξνο ηηο πξνβιεκαηηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ ΟΟΑ 'Αλρει Γθνπξία είρε αλαθεξζεί ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο Διιάδαο ην 2008 ζρεηηθά κε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ είραλ εληνπηζηεί ζην 

ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο : «Δλ γλψζε ηεο ε πνιηηηθή ηάμε νδήγεζε απηέο ηηο 

ρψξεο (Διιάδα, Ηζπαλία,  Πνξηνγαιία  θαη Ηηαιία) ζηελ θαηαζηξνθή». «Σν 2008 εμεηάζακε 

ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ησλ θξαηψλ- κειψλ καο θαη ε Διιάδα είρε ην πην γελλαηφδσξν 

απφ φια», δειψλεη ν θ. Γθνπξία θαη επηζεκαίλεη φηη ήδε ηφηε ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα 

ήηαλ έηνηκν λα θαηαξξεχζεη, φπσο θαη ζπλνιηθά ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο ρψξαο. 

Ζ Διιάδα είρε ην πιένλ γελλαηφδσξν ζπληαμηνδνηηθφ-αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, αιιά 

κεηαμχ ησλ πξσηνπφξσλ ήηαλ επίζεο ε Ηζπαλία, ε Πνξηνγαιία θαη ε  Ηηαιία, επηζεκαίλεη ν 

Πξφεδξνο ηνπ ΟΟΑ θαη εμεγεί φηη δελ πξφθεηηαη γηα ηπραίν γεγνλφο, θαζψο, φπσο ιέεη, 

θνληφθζαικεο θαη θαθέο απνθάζεηο δηαπέξαζαλ ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο 

ρψξεο απηέο. ηε ζπλέρεηα εξσηήζεθε γηα ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ, ιφγσ θξίζεο, ρσξψλ θαη δήισζε πσο:  «Οη ρψξεο ππφ θξίζε 

πξέπεη αθφκα λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ νηθνλνκία ηνπο. ηα δεκνζηνλνκηθά ην έρνπλ 

επηηχρεη, ηψξα πξέπεη λα βάινπλ ζε ηάμε ηελ νηθνλνκία ηνπο θαη απηφ ζεκαίλεη θπξίσο 

                                                 

15
Δπίζεκνο Γηαδηθηπαθφο Σφπνο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο  
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κείσζε ηεο αλεξγίαο, θπξίσο ηεο λεαληθήο, ε νπνία απνηειεί ηεξάζηην βάξνο γηα ηηο 

θνηλσλίεο. Αο είκαζηε ξεαιηζηέο: απηέο νη ρψξεο έρνπλ αθφκε καθξχ δξφκν κπξνζηά ηνπο». 

πγθεθξηκέλα, ζηελ αλάγθε «επεηγνπζψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο» πνπ έρεη ε Διιάδα αλαθέξεηαη ε δηεηήο έθζεζε ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ 

θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηηο ρψξεο-κέιε, πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην. 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε, ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ κεηψζεθε θαηά 30% 

κέζα ζηελ πεληαεηία 2007-2012 κε κέζεο απψιεηεο 4.400 επξψ αλά άηνκν. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

κεγαιχηεξε απψιεηα ζηνλ ΟΟΑ θαη 4 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο 

επξσδψλεο. 

Αλαιπηηθφηεξα ιηγφηεξνη θφξνη επηβιήζεθαλ ζηνπο κηζζσηνχο ζηελ Διιάδα ην 2013 

ζε ζρέζε κε ην 2012, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ.  Σν θνξνινγηθφ βάξνο ζην 

εηζφδεκα ηνπ κέζνπ κηζζσηνχ ρσξίο παηδί ζηελ Διιάδα ην 2013 δηακνξθψζεθε ζην 41,6% 

απφ 42,9% ην 2012.Ωζηφζν, ε θνξνινγία ησλ κηζζσηψλ ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ πςειά ζε 

ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηνπ Οξγαληζκνχ, ν νπνίνο είλαη ζην 35,9%.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, ε Διιάδα είλαη πξψηε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

ζην θνξνινγηθφ βάξνο γηα δεπγάξηα κε δχν παηδηά θαη έλαλ εξγαδφκελν (ζην 44,5% ζηελ 

Διιάδα, ζην 26,4% ν κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ), ελψ ηελ ίδηα ψξα, ε ρψξα καο είλαη δεχηεξε 

φζνλ αθνξά ην θνξνινγηθφ βάξνο  γηα δεπγάξηα κε δχν παηδηά θαη δχν εξγαδφκελνπο (ζην 

42% ζηελ Διιάδα, ζην 28,3% ν κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ)16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

16
Πεγή : Γηεηήο έθζεζε ΟΟΑ 2014(φιεο νη εθζέζεηο ηνπ ΟΟΑ είλαη δεκνζηεπκέλεο ζην iLibrary) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
 

Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΡΑΣΧΝ-ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΟΟΑ 

 

ην παξαθάησ θεθάιαην γίλεηαη ζχληνκε κειέηε ηεο δηεζλήο θνξνινγίαο θαη θπξίσο 

ηεο θνξνινγίαο ζηε δψλε ησλ Βαιθαλίσλ. Αθνινπζεί ιεπηνκεξείο αλάιπζε ησλ 

θνξνινγηθψλ λνκνζρεδίσλ ηεο Ηζπαλίαο, Ηηαιίαο, Γαιιίαο, Γεξκαλίαο θαη Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ.  

 

2.1 Διιάδα & Βαιθάληα 

 

Μεηαμχ ησλ ρσξψλ κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπληειεζηψλ ΦΠΑ βξίζθεηαη ε Διιάδα απνδεηθλχνληαο γηα πνην ιφγν ε 

ρψξα καο δελ πξνηηκάηαη γηα επελδχζεηο, αιιά θαη γηαηί αξθεηέο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Διιάδα κεηέθεξαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ. 

Οη πνιχ πςεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

λφκσλ, ηελ γξαθεηνθξαηία θαη ηελ έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, έρνπλ εμειηρζεί ζε 

ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε νπνία ζηεξείηαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν επελδπηηθνχ νμπγφλνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ελψ ε θνξνινγία ζα 

κπνξνχζε λα θαηαζηεί θχξην εξγαιείν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο θαη πφιν έιμεο 

κεγάισλ μέλσλ επελδχζεσλ, γηα πνιιά ρξφληα παξέκελε εμαηξεηηθά πςειή θαη απνηξεπηηθή 

γηα αλάιεςε νπνηνπδήπνηε βαζκνχ επελδπηηθνχ ξίζθνπ.  

Όιεο ζρεδφλ νη κειέηεο δηεζλψλ θαη εγρψξησλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζην βαζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θάλνπλ ιφγν γηα πςεινχο 

ζπληειεζηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ.  

Παξαηεξείηαη ινηπφλ, ζπλερέο θχκα κεηαλαζηεχζεσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Αιβαλία, ζηα θφπηα θαη ζηελ Βνπιγαξία. ην εμσηεξηθφ αλαδεηνχλ δηέμνδν νη επηρεηξήζεηο 

ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, θαζψο ην ερζξηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ απμεκέλε θνξνινγία, 

ην γξαθεηνθξαηηθφ θξάηνο θαη ην πςειφ εξγαηηθφ θφζηνο ιεηηνπξγεί πην απνηξεπηηθά απφ 

πνηέ. Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο ζηα 

Σίξαλα αλαθέξεη ζεκαληηθά απμεκέλν ελδηαθέξνλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα 
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δξαζηεξηνπνίεζε επί αιβαληθνχ εδάθνπο κε δηάθνξεο κνξθέο, αθφκε θαη κε απηή ηεο 

κεηαθνξάο ηεο παξαγσγήο ηνπο. 

Με ηηο δειψζεηο ηνπ γξαθείνπ Ο.Δ.Τ ζηελ Αιβαλία έξρεηαη λα ζπκθσλήζεη ε Δζληθή 

πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (ΔΔΔ), πνπ εθηηκά φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

εγθαηαιείςεη ηε ρψξα κε πξννξηζκφ γεηηνληθά θξάηε πεξηζζφηεξεο απφ 1.500 επηρεηξήζεηο, 

ΑΔ θαη ΔΠΔ, απφ ηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

Όπσο ζεκεηψλεη ν ζχκβνπινο Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 

ειιεληθήο πξεζβείαο ζηα Σίξαλα, ην ειιεληθφ ελδηαθέξνλ γηα αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηελ Αιβαλία είλαη ηδηαίηεξα έληνλν. Ζ ηάζε απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

επηθξαηεί ζηελ Διιάδα, νη έιιελεο επηρεηξεκαηίεο αλαδεηνχλ έλα πεξηβάιινλ κε κεγαιχηεξε 

αληαγσληζηηθφηεηα, θαιχηεξε θνξνινγία θαη κεησκέλν εξγαηηθφ θφζηνο. Δίλαη ελδεηθηηθφ 

πσο ζηελ Αιβαλία ν κηζζφο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε είλαη πνιχ ρακειφο,  ελψ ε θνξνινγία 

ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κφιηο 15% (απφ 10% πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο). 

Ζ Βνπιγαξία δηαζέηεη απφ ηα πιένλ θηιηθά επελδπηηθά πεξηβάιινληα ζηελ πεξηνρή, 

θαζψο κε θφξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο 10% θαη θηελφ εξγαηηθφ θφζηνο εμεγεί ηελ ηάζε 

δηαθπγήο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Τπάξρεη έληνλε δηεζλήο ηάζε γηα κείσζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ εηαηξεηψλ. 

Πνιιέο ρψξεο έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη ζε κείσζε ησλ θφξσλ απηψλ φπσο ε Ηζπαλία πνπ απφ 

30% κείσζε ηνλ ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο ζε 28% ην 2015 θαη ζε 25% ην 2016. Απηή ε 

πξαθηηθή είλαη απφξξνηα ησλ πςειψλ ειιεηκκάησλ πνπ έρνπλ νη πεξηζζφηεξεο εζληθέο 

νηθνλνκίεο. Οη δηεζλείο ζπγθπξίεο ινηπφλ έρνπλ επηβάιεη ηε κείσζε ησλ θφξσλ, θαη αξθεηέο 

ρψξεο έρεη ήδε ζεζπίζεη λνκνζεηηθά πεξαηηέξσ κείσζε ησλ θφξσλ ηα επφκελα ρξφληα, παξά 

ηελ πξφζθαηε ιφγσ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ αλάγθε γηα αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ. 

 

2.1.1 Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηα Βαιθάληα 

 

Ζ θξίζε ρξένπο ζηελ επξσδψλε επέθεξε βαξχηαην πιήγκα θαη ζηηο νηθνλνκίεο ησλ 

ρσξψλ ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ. Ζ ηζρπξή νηθνλνκηθή εμάξηεζή ηνπο απφ ηελ ΔΔ δελ αθήλεη 

πεξηζψξηα αηζηνδνμίαο γηα άκεζε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο.  

Πξηλ μεζπάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ ΔΔ ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ ήηαλ εληνλφηαηε, δηαζέηνληαο θεθάιαηα ζηα Βαιθάληα. 



Σν λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο κεηά ην Ν.4172/2013 θαη ε ζχγθξηζε ηνπ 

κε απηφ ησλ θπξηφηεξσλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΑ 

 

 25 
 

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο ήηαλ έλα βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο εγρψξηεο νηθνλνκίεο. Ζ 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο φκσο ζηελ Διιάδα ήηαλ ηφζν κεγάιε, πνπ νη ηξάπεδεο απηέο απέζπξαλ 

θεθάιαηα απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο κε απνηέιεζκα λα δηνγθσζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε 

έιιεηςε δαλεηζκνχ ζηηο ρψξεο απηέο.  

 Οη ρψξεο ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ πιήηηνληαη ζήκεξα ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

επξσπατθή θξίζε ρξένπο. Βαζηθφο ιφγνο είλαη νη ζηελέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ 

βαιθαληθψλ ρσξψλ κε ηηο ρψξεο ηεο Έλσζεο . Ζ κείσζε ησλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ρψξεο απηέο, 

ε κείσζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ αιιά θαη ησλ εκβαζκάησλ θεθαιαίσλ απφ κεηαλάζηεο πξνο 

ηηο παηξίδεο ηνπο είραλ άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ. Οη 

ζπλέπεηεο είλαη νιέζξηεο: ην έλα ηξίην ησλ αλζξψπσλ ζηα δπηηθά Βαιθάληα δνπλ ζήκεξα ζε 

ζπλζήθεο θηψρεηαο, ε αλεξγία έρεη εθηνμεπζεί ζηα χςε ελψ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη κεηαλαζηεχνπλ. Όια εθείλα δειαδή, ηα νπνία ήζειαλ λα απνθχγνπλ νη ρψξεο 

απηέο, φηαλ πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηελ ΔΔ. 

 

2.2 Ζ Φνξνινγία Γηεζλώο 

 

ην ηδηαίηεξα κηθξφ πνζνζηφ ησλ ρσξψλ πνπ αχμεζαλ κέζα ζε έλα ρξφλν ηνπο 

εηαηξηθνχο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο ζπγθαηαιέγεηαη ε Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο 

KPMG International. Σαπηφρξνλα, ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζηελ πέκπηε ζέζε κε ηνπο 

πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ΦΠΑ.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα γηα ηνπο εηαηξηθνχο θαη έκκεζνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο ηνπ 2014, ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο 13 ρψξεο παγθνζκίσο αχμεζαλ ην πνζνζηφ 

ησλ έκκεζσλ θφξσλ θαη θακία δελ ην κείσζε. Δπίζεο, ελλέα ρψξεο αχμεζαλ ην πνζνζηφ ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ησλ εηαηξηθψλ θφξσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα απφ 20% 

ζε 26%, ελψ, αληίζεηα, 24 ρψξεο ηνλ κείσζαλ. Βέβαηα, νη αιιαγέο ζηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο ζηε ρψξα καο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηφπηλ πηέζεσλ ηεο ηξφηθαο πξνθεηκέλνπ 

αθελφο λα απμεζνχλ ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ, αθεηέξνπ λα πεξηνξηζηεί ε θνξνδηαθπγή ζηηο 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ κέρξη πξφηηλνο 

δήισλαλ εηζνδήκαηα πνπ δελ μεπεξλνχζαλ ηα αθνξνιφγεηα φξηα πνπ ίζρπαλ γηα ηα θπζηθά 

πξφζσπα. Πάλησο, ε ζπλεηζθνξά ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ ζηα ζπλνιηθά δεκφζηα έζνδα 

ηεο ρψξαο ήηαλ ηδηαίηεξα κηθξή. εκεηψλεηαη φηη πιένλ φιεο νη επηρεηξήζεηο (Α.Δ., ΔΠΔ 

θ.ιπ.) θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 26%.  
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χκθσλα κε ηε δηεπζχληξηα ηνπ θνξνινγηθνχ ηκήκαηνο ηεο KPMG θ. Γεσξγία 

ηακαηέινπ, «ε πνξεία ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ δηεζλψο ηα ηειεπηαία ρξφληα δείρλεη 

μεθάζαξα φηη νη θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ κεηαμχ ηεο αλάγθεο γηα 

απμεκέλα δεκνζηνλνκηθά έζνδα θαη ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ γηα πξνζέιθπζε 

επελδχζεσλ». 

 

2.2.1 Έκκεζε Φνξνινγία 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Διεγθηηθή-πκβνπιεπηηθή εηαηξία 

KPMG International ζε 130 ρψξεο, νη απμήζεηο ησλ έκκεζσλ θφξσλ δείρλνπλ μεθάζαξα φηη 

έρνπλ γίλεη ην «εξγαιείν» γηα ηηο θπβεξλήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν γηα λα ζπγθεληξψλνπλ ηα 

απαξαίηεηα έζνδα ρσξίο λα απνζαξξχλνπλ ππνςήθηνπο επελδπηέο. Γηα ηηο ρψξεο πνπ 

επηβάιινπλ έκκεζν θφξν, ε Οπγγαξία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κε 27%, ελψ ε Διιάδα 

βξίζθεηαη ζηελ πέκπηε ζέζε κε 23%. ηε ρακειφηεξε ζέζε είλαη ε Αξνχκπα, κε πνζνζηφ 

1,5%. Δπίζεο, ε Κχπξνο έρεη πιένλ ΦΠΑ 19% απφ 17%, ελψ θαη ε Ηηαιία αχμεζε θαηά κία 

πνζνζηηαία κνλάδα ηνλ ζπληειεζηή ΦΠΑ, ν νπνίνο δηακνξθψζεθε ην 2014 ζην 22%. ηελ 

ίδηα ζέζε κε ηελ Διιάδα βξίζθνληαη θαη ε Ηξιαλδία, ε Πνισλία θαη ε Πνξηνγαιία. 

 

Πίλαθαο 3 : Οη Τςειόηεξνη Έκκεζνη Φόξνη (Πεγή KPMG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 πληειεζηήο 

ΦΠΑ 

Οπγγαξία 27% 

Ηζιαλδία 25,5% 

Κξναηία, Γαλία, Ννξβεγία, νπεδία 25% 

Φηλιαλδία, Ρνπκαλία  24% 

Διιάδα, Ηξιαλδία, Πνισλία, Πνξηνγαιία  23% 



Σν λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο κεηά ην Ν.4172/2013 θαη ε ζχγθξηζε ηνπ 

κε απηφ ησλ θπξηφηεξσλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΑ 

 

 27 
 

2.2.2 Φνξνινγία Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 

 

Μεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ επηβάιινπλ θφξν ζηα εηαηξηθά έζνδα, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε, κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ 55%. Σελ επξσπατθή πξσηηά 

δηεθδηθνχλ ην Βέιγην θαη ε Γαιιία, κε ζπληειεζηέο ιίγν κεγαιχηεξνπο απφ 33%. ηε 

ρακειφηεξε ζέζε είλαη ην Μαπξνβνχλην, κε πνζνζηφ 9%. Οη κεγαιχηεξεο πνζνζηηαίεο 

απμήζεηο ζηνπο εηαηξηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο έγηλαλ ζηε εξβία θαη ζηελ Αιβαλία 

πνπ είραλ 50% πνζνζηηαία αχμεζε (απφ 10% ζε 15%). 

ηελ Διιάδα ε αχμεζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 30% θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 26% απφ 20% 

θαη αθνινπζεί ε Κχπξνο κε αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ θαηά 12,5%.Αληίζεηα, ε εηαηξηθή 

θνξνινγία κεηψζεθε ζηε νπεδία θαηά 16,35% θαη ζηε Φηλιαλδία θαηά 18,37%. 

Πίλαθαο 4 : Απμήζεηο ζηελ Φνξνινγία Δηαηξηώλ  

 Πξνεγνύκελνη Σξέρνληεο 

Αιβαλία 10 15 

Υηιή 18,5 20 

Κχπξνο 10 12,5 

Διιάδα 20 26 

Ηλδία 32,45 33,99 

Ηζξαήι 25 26,5 

Λνπμεκβνχξγν 28,8 29,22 

εξβία 10 15 

ινβαθία 19 22 

 

2.2.3 Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

 

ηελ Δπξψπε βξίζθνληαη νη ρψξεο κε ηνπο πςειφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. 

Οη ρψξεο πνπ ηνπο επηβάιινπλ πξνζθέξνπλ, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, ζηνπο πνιίηεο ηνπο 

θνηλσληθφ θξάηνο πςεινχ επηπέδνπ. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ρξήκαηα πνπ πξαγκαηηθά 

επηζηξέθνληαη κέζσ παξνρψλ θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζε 

ρψξεο πνπ έρεη ππνζηεί πιήγκα ε νηθνλνκία ηνπο, νη πςεινί θφξνη επηβιήζεθαλ θαη 
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ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν είζπξαμεο πνιχηηκνπ ξεπζηνχ απφ ηα θξαηηθά ηακεία θαη 

νξγαληζκνχο. 

Αληίζεηα, νη ρψξεο πνπ δελ θνξνινγνχλ θαζφινπ ηνπο πνιίηεο ηνπο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο, αλήθνπλ ζε κφλν δχν θαηεγνξίεο: είηε είλαη ηζιακηθέο κνλαξρίεο κε παξαγσγή 

πεηξειαίνπ είηε είλαη πξψελ ή λπλ βξεηαληθέο απνηθίεο θαη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη. ηελ 

πξψηε θαηεγνξία ν ιαφο ηα έρεη φια δσξεάλ θαη ζε αληάιιαγκα δελ δεηάεη πνηέ εθινγέο. ηε 

δεχηεξε δεη ηε δσή ηνπ ζηηο παξαιίεο ηεο Καξατβηθήο, αθνχ ην θξάηνο δελ ηνλ ελνριεί πνηέ 

θαη είλαη απαζρνιεκέλν λα θξαηάεη ηα κεηξψν ησλ off-shore. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

έρνπλ αληίζηνηρα θαη ρακειφ θφξν ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Τςειόηεξε Φνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηνλ θφζκν έρνπλ νη αθφινπζεο ρψξεο17 :  

 

1. Αξνύκπα: Αλψηαηνο ζπληειεζηήο: 58,95% - Μέζν εηζφδεκα: 20.000 € 

Σν κηθξνζθνπηθφ απηφ θξάηνο ηεο Καξατβηθήο είλαη κελ κέξνο ηεο Οιιαλδίαο, αιιά νξίδεη ηα 

νηθνλνκηθά ηνπ θαη έρεη δηθφ ηνπ λφκηζκα. Οη θάηνηθνί ηνπ έρνπλ έλα απφ ηα πςειφηεξα 

επίπεδα δηαβίσζεο ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη ηνπο πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο ζηνλ θφζκν κηα 

θαη φπνηνο θεξδίδεη πάλσ απφ 130.000 € πεξίπνπ, πιεξψλεη ηα 76.000 ζε θφξν. ε 

εηζνδήκαηα γχξσ ζηα 35.000 € ν θφξνο είλαη 35,95%.  

 

2. νπεδία: Αλψηαηνο ζπληειεζηήο: 56,6% - Μέζν εηζφδεκα: 31.500 € 

Έρνληαο έλα απφ ηα θαιχηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα πξφλνηαο ζηνλ θφζκν θαη 

ην θαιχηεξα ρξεκαηνδνηνχκελν ζε πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θνξνινγεί κε 56,6% ηα εηζνδήκαηα 

άλσ ησλ 65.000 €. Οη ζπληειεζηέο είλαη αληίζηνηρα πςεινί θαη ζε ρακειφηεξα εηζνδήκαηα. 

Τπνινγίδεηαη φηη έλα κέζν λνηθνθπξηφ πιεξψλεη ην 70% ηνπ εηζνδήκαηφο  ηνπ ζε θφξνπο, 

εηζθνξέο θαη ΦΠΑ.  

 

3. Γαλία :Αλψηαηνο ζπληειεζηήο: 55,4% - Μέζν εηζφδεκα: 28.500 € 

Έλα εηζφδεκα ηεο ηάμεο ησλ 20.000 € ην ρξφλν, πνπ είλαη απφ ηα ρακειφηεξα ζηε ρψξα, 

θνξνινγείηαη κε 29,7% θαη εηζφδεκα 50.000 € κε 35,9%. Σν θξάηνο φκσο έρεη θξνληίζεη γηα 

εμαηξεηηθέο παξνρέο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

4. Οιιαλδία :Αλψηαηνο ζπληειεζηήο: 52% - Μέζν εηζφδεκα: 31.500€ 

                                                 

17 Φαξκάθεο Κ., Οη ρψξεο ηνπ θφζκνπ κε ηελ πςειφηεξε θνξνινγία, Fortune, 2013 
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Με ηνλ αλψηεξν ζπληειεζηή 52% θνξνινγνχληαη ηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ 55.000€.Σα 

ρακειφηεξα εηζνδήκαηα πιεξψλνπλ ην 33,5% ησλ εζφδσλ ηνπο ζε θφξνπο θαη εηζθνξέο . 

 

5. Απζηξία :Αλψηαηνο ζπληειεζηήο: 50% - Μέζν εηζφδεκα: 31.800€ 

Σνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή έρνπλ ηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ 51.000€ θαζψο νη θνξνινγνχκελνη 

θαηαβάινπλ επηπιένλ 18% ζε εηζθνξέο ζε ηακεία. Οη θάηνηθνη ηεο Απζηξίαο απνιακβάλνπλ 

έλα απφ ηα πςειφηεξα επίπεδα δηαβίσζεο ζηνλ θφζκν. 

 

6. Βέιγην :Αλψηαηνο ζπληειεζηήο: 50% - Μέζν εηζφδεκα: 28.500€ 

ην Βέιγην εηζνδήκαηα πάλσ απφ 36.300€ θνξνινγνχληαη κε 50%, πξνζζέηνληαο 11% 

δεκνηηθφ θφξν θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Έλαο ππάιιεινο κπνξεί λα παίξλεη ζηελ ηζέπε 

ηνπ ιηγφηεξν απφ ην 45% ηεο κηθηήο ηνπ ακνηβήο.  

 

Υακειόηεξε Φνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηνλ θφζκν έρνπλ νη αθφινπζεο ρψξεο 18:  

 

1. Καηάξ - Καηά θεθαιήλ: $102.000  

Κάηνηθνη 1,9 εθαη. & ΑΔΠ 182$ δηο.  

Ζ πινπζηφηεξε ρψξα ζηνλ θφζκν ζε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζηεξίδεη ηνλ πινχην ηεο ζην θπζηθφ 

αέξην. Γελ θνξνινγεί ηνπο θαηνίθνπο ηεο (ην 14% είλαη εθαηνκκπξηνχρνη) εθηφο απφ ηηο 

εηαηξίεο πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ πιεξψλνπλ έσο θαη 35% θφξν. Γελ ππάξρεη θφξνο ζε 

κεξίζκαηα, θέξδε, ππεξαμία θαη αθίλεηε πεξηνπζία. Οη εξγαδφκελνη δίλνπλ ην 5% γηα 

αζθάιηζε, ε αλεξγία είλαη ζην 0,1% θαη νη ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο γίλνληαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά (94%) απφ μέλνπο. 

 

2. Βεξκνύδα - Καηά θεθαιήλ: $86.000 (3ε ζηνλ θφζκν ζχκθσλα κε ην CIA World 

Factbook) 

Κάηνηθνη: 64.000 &ΑΔΠ: $5,8 δηζ. 

Ζ Βεξκνχδα έρεη κεδεληθφ θφξν εηζνδήκαηνο. Ο εξγαδφκελνο έρεη θξαηήζεηο 7% απφ ηνλ 

εξγνδφηε ηνπ, 120 δνιάξηα ην κήλα γηα θνηλσληθή αζθάιηζε θαη θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

κέρξη 19%, ελψ ηφζν ε ζηέγε φζν θαη ηα εηζαγφκελα αγαζά είλαη παλάθξηβα. Ο κεδεληθφο 

θφξνο ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ θάλεη εμαηξεηηθά δεκνθηιή, ελψ ν πην δηάζεκνο πειάηεο είλαη 

                                                 

18
Φαξκάθεο Κ., Οη ρψξεο ηνπ θφζκνπ κε ηελ ρακειφηεξε θνξνινγία, Fortune, 2013 
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ε Google πνπ γιίησζε πάλσ απφ $2 δηζ. ζε θφξνπο ην 2011 ρξεζηκνπνηψληαο ην ηνπηθφ 

«ππνθαηάζηεκά» ηεο. 

 

3.Μπξνπλέη - Καηά θεθαιήλ εηζόδεκα: $54.300  

Κάηνηθνη: 410.000 &ΑΔΠ: $21 δηζ. 

Ζ κηθξή ρψξα ζηνλ Ηλδηθφ Ωθεαλφ βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα θνίηαζκα πεηξειαίνπ θαη ην 90% 

ησλ εμαγσγψλ ηεο (θαη ην 50% ηνπ ΑΔΠ) ζηεξίδεηαη ζηνπο πδξνγνλάλζξαθεο.  

 

4. Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα - Καηά θεθαιήλ: $49.000  

Κάηνηθνη: 8,2 εθαη. &ΑΔΠ: $271 δηζ. 

Οη πεηξειατθέο εηαηξείεο ζπλεξγάδνληαη κε ηα εκηξάηα παξά ην θφξν κέρξη 55% πνπ ηνπο 

επηβάιινπλ ζηα θέξδε. Δπίζεο είλαη απφ ηηο πξψηεο ρψξεο ζηηο εμαγσγέο πδξνγνλαλζξάθσλ 

ελψ δηαζέηεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα απνζέκαηα απηψλ παγθνζκίσο. Ζ ρψξα εηζπξάηηεη 

αξθεηά, ψζηε λα κελ ελνριεί ηνπο πνιίηεο ηεο κε δειψζεηο εηζνδήκαηνο θαη εθθαζαξηζηηθά.  

Ωζηφζν, επηβάιιεη θφξν ζηα αθίλεηα, ζηνπο δεκνηηθνχο θφξνπο θαη ζηα δηφδηα, ελψ ην 

αιθνφι επηβαξχλεηαη κε δαζκνχο έσο θαη 80%. 

 

5. Νεζηά Κέηκαλ - Καηά θεθαιήλ: $43.800 (10ε ζηνλ θφζκν ζχκθσλα κε ην CIA World  

Factbook) 

Κάηνηθνη: 57.000 &ΑΔΠ: $3,2 δηζ. 

ηηο Νήζνπο Κέηκαλ δελ θνξνινγείηαη ην εηζφδεκα θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη εηαηξεηψλ, ε 

ππεξαμία θαη ε αθίλεηε πεξηνπζία. Γελ ππάξρεη θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο είλαη πξναηξεηηθέο. Σν εηζφδεκα ηεο θπβέξλεζεο πξνέξρεηαη θπξίσο 

απφ ηνπο δαζκνχο ζηα αγαζά (5-25%).  

 

6. Κνπβέηη - Καηά θεθαιήλ: $39.800 

Κάηνηθνη: 2,8 εθαη. &ΑΔΠ: $163 δηο. 

Σν 90% ησλ εμαγσγψλ ηνπ είλαη πεηξέιαην θαη ην 93% ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δνπιεχεη ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο ή θξαηηθέο εηαηξείεο. Σν εηζφδεκα δελ θνξνινγείηαη, αιιά ην 7,5% είλαη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ππνζηεξίδεη πσο ε νηθνλνκία ηνπ 

δελ ζα αληέμεη γηα πνιχ αθφκα. 
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* Σν ΑΔΠ θάζε ρψξαο είλαη ζε PPP (Ηζνηηκία Αγνξαζηηθήο Γχλακεο) θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

ζχκθσλα κε ην ΓΝΣ. 

** Σν κέζν εηζφδεκα θαηαγξάθεηαη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΓΝΣ ζε PPP. 

 

2.3 Φνξνινγηθό ύζηεκα Ηζπαλίαο 

2.3.1 Ηζπαληθή Οηθνλνκία – Δμειίμεηο 

 

Σν Βαζίιεην ηεο Ηζπαλίαο είλαη έλα θξάηνο ηεο λνηηνδπηηθήο Δπξψπεο, πνπ 

θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο 

Ηζπαλίαο ππνινγίδεηαη ζε 505.150 η.ρικ θαη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ θξάηνπο είλαη, 

ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ 2013, 47.370.542 θάηνηθνη. 

Ζ Ηζπαλία είρε πνιχ αλαπηπγκέλε νηθνλνκία πξηλ ηελ Δπξσπατθή νηθνλνκηθή χθεζε 

θαη απηφ νθείιεηαη ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο ρψξαο ηελ γεσξγία, ηελ αιηεία θαη ηελ 

θηελνηξνθία. Δπηπιένλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηελ ρψξα πξνζθέξεη ε βηνκεραλία θαη ν 

ηνπξηζκφο. 

Ζ ηζπαληθή βηνκεραλία είρε γλσξίζεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε κεηά ηελ είζνδν ηεο ρψξαο 

ζηελ ΔΔ ην 1986. Ξεθίλεζε απφ πξντφληα εληάζεσο εξγαζίαο αιιά ζήκεξα εμειίζζεηαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξα ζηελ δεκηνπξγία πξντφλησλ πςειήο αλαγλσζηκφηεηαο βαζηζκέλα ζην 

ζχγρξνλν βηνκεραληθφ ζρέδην, φπσο ηα πξντφληα ηεο Inditex (ηδηνθηήηξηα ησλ 

αιπζίδσλ Εάξα, Μάζηκν Νηνχηη, Pull and Bear, Bershka θ.α.), ηα απηνθίλεηα ηεο έαη 

(SEAT, αλήθεη ζηελ Volkswagen) θαη ηα είδε πγηεηλήο Ρφθα (Roca). 

Οη επηδφζεηο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, θαηά ην 2013, ζπληζηνχλ ζεηηθέο 

ελδείμεηο, φζνλ αθνξά ηελ πξννπηηθή ππέξβαζεο ηεο χθεζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηεο 

ηζπαληθήο νηθνλνκίαο ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. εκεηψλεηαη, ελδεηθηηθά, ν 

κεηνχκελνο ξπζκφο κείσζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά ην πξψην εμάκελν θαη ε εκθάληζε ζεηηθνχ 

ξπζκνχ, κνινλφηη ε αλεξγία ζπλερίδεη λα είλαη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν. 

Έσο ηψξα ηα ζηνηρεία γηα ην 2014, δείρλνπλ δηαηήξεζε ηεο ζεηηθήο πνξείαο ηεο 

νηθνλνκίαο (αχμεζε ΑΔΠ θαηά 0,4%, ην πξψην ηξίκελν). χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ηζπαλίαο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα εδξαησζεί ηελ πεξίνδν 2014-

2015, κε εηήζηεο κεηαβνιέο ηεο ηάμεο ηνπ 1,2% θαη 1,7%, αληηζηνίρσο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο απνηειεί ε 

δηαηήξεζε ηεο δπλακηθήο ησλ ηζπαληθψλ εμαγσγψλ (ζπλάξηεζε ησλ εμειίμεσλ ησλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B2%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CF%81%CE%B1_(%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%BA%CE%B1_(%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/SEAT
http://el.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
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νηθνλνκηψλ ηεο Δπξσδψλεο, αιιά θαη ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο ζηνρεχνπλ κε 

απμαλφκελν ξπζκφ νη ηζπαληθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηεο αλαθηεζείζαο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηζπαληθψλ πξντφλησλ).   

εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο πνξείαο κεηάβαζεο ζε 

αλαπηπμηαθνχο ξπζκνχο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

(γεληθφηεξα, αιιά θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ πξννπηηθή ηεο ηζπαληθήο νηθνλνκίαο ), 

ζηνηρείν ην νπνίν έρεη επηηξέςεη ζηελ Ηζπαλία λα αληιεί ρξεκαηνδφηεζε κε φξνπο 

επλντθφηεξνπο απφ φηη πξνεγνπκέλσο. 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη ε βειηίσζε ησλ φξσλ ηνπ θξαηηθνχ δαλεηζκνχ λα κεηαθεξζεί 

θαη ζην εγρψξην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, εμέιημε ε νπνία φκσο εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηνπο ξπζκνχο νινθιήξσζεο ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

εκεηψλεηαη φηη, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013, νινθιεξψζεθε ην πξφγξακκα ρξεκαηνδνηηθήο 

βνήζεηαο πξνο ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο Ηζπαλίαο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε ηειεπηαία έιαβε 

€ 41,4 δηζ., κέζσ ηνπ επξσπατθνχ κεραληζκνχ ζηαζεξφηεηαο. 

Σν πςειφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη ν ρακειφο ξπζκφο αλάπηπμεο αλακέλεηαη λα 

απμήζνπλ ην πνζνζηφ ηνπ ρξένπο σο πξνο ην ΑΔΠ, απφ 99,8%, ην 2014, ζε 103%, ην 2015, 

κε απνηέιεζκα λα παξακέλεη ζηνηρείν ηδηαίηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ καθξνπξφζεζκε 

πξννπηηθή ηεο νηθνλνκίαο 19. 

 

2.3.2 Σξόπνη Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηνπνίεζεο 

 

Ζ πιένλ δηαδεδνκέλε κνξθή εηαηξείαο ζηελ Ηζπαλία είλαη ε Αλψλπκε Δηαηξία 

(Sociedad Anonima – S.A.) θαη έπεηηα ε Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Sociedad de 

Responsabilidad Limitada – S.L.).  

Σν ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ Α.Δ.  είλαη € 120.000 (25% ηνπ νπνίνπ 

θαηαβάιιεηαη θαηά ηε ζχζηαζε) θαη γηα ηελ Δ.Π.Δ.3.000 € (θαηαβάιιεηαη νιφθιεξν). 

Δπίζεο, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο ΔΠΔ (Sociedad Limitada de Formacion Sucesiva) κε 

αξρηθφ θεθάιαην κηθξφηεξνπ ηνπ πξνβιεπνκέλνπ θαη ζηαδηαθή αχμεζή ηνπ ζην πνζφ ησλ 

                                                 

19
Γηαδηθηπαθή Βηβιηνζήθε Βηθηπαίδεηα  

http://el.wikipedia.org  
19

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ  

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Μαδξίηεο (Γξαθείν Ο.Δ.Τ Μαδξίηεο)  

Οδεγφο DoingBusiness γηα ηελ Ηζπαλία (Δθδφζεηο Αχγνπζηνο 2014)  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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3.000€, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο (ππνρξέσζε απνηακίεπζεο 20% ησλ θεξδψλ θαη  

δπλαηφηεηα θαηαβνιήο κεξηζκάησλ κφλνλ εθφζνλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ αληηζηνηρνχλ 

ζε ιηγφηεξν απφ ην 60% ηνπ λνκίκσο πξνβιεπφκελνπ θαηψηαηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, νη 

ζπλνιηθέο απνιαβέο ησλ κεηφρσλ θαη ηεο δηνίθεζεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 20% 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο δεδνκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ). 

Απαξαίηεηα γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ είλαη ν 

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (NIF) θαη ν Αξηζκφο Σαπηφηεηαο Αιινδαπνχ (ΝΗΔ), 

αληηζηνίρσο. 

Μία αθφκα εηαηξηθή κνξθή πνπ είλαη δηαδεδνκέλε ζηελ Ηζπαλία είλαη  ε Κνηλνπξαμία. 

Ζ Κνηλνπξαμία ζηελ Ηζπαλία είλαη εηαηξηθφο ηχπνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε δχν κνξθέο :  

 Temporary Business Alliances (UTE): Πξνζσξηλέο ζπκπξάμεηο, γηα θαζνξηζκέλε ή κε 

ρξνληθή πεξίνδν, γηα ηελ πινπνίεζε έξγνπ ή παξνρήο ππεξεζηψλ (ζπλήζσο ζε 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα) θαη δελ έρνπλ απηνηειή λνκηθή κνξθή.  

 Economic Interest Groupings (EIG): ε αληίζεζε κε ηηοUTE, έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή 

ππφζηαζε, εκπνξηθνχ ραξαθηήξα, δελ δχλαληαη φκσο λα εθπξνζσπνχλ ηα κέιε ηνπο θαη 

λα ελεξγνχλ επ' νλφκαηη ηνπο20. 

 

2.3.3  Φνξνινγηθνί πληειεζηέο  

 

Σνλ πεξαζκέλν Ηνχλην αλαθνηλψζεθαλ απφ ην Ηζπαληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

αιιαγέο πνπ ζα γίλνπλ ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Με εμαίξεζε ηηο κεηαβνιέο ζην θφξν 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ην θφξν εηαηξηψλ, νη νπνίεο ζα πινπνηεζνχλ εληφο ησλ 

επφκελσλ δχν εηψλ, νη ππφινηπεο ζα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή απφ ηελ έλαξμε ηνπ 2015. 

ηελ Ηζπαλία νη θφξνη επηβάιινληαη απφ ηηο νκνζπνλδηαθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

θπβεξλήζεηο, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη κηθξνδηαθνξέο (ηεο ηάμεο ηνπ 0-3%) ζηα πνζνζηά 

θνξνιφγεζεο. Ζ παξάζεζε πνπ ζα γίλεη παξαθάησ αθνξά ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο 

πνπ ηζρχνπλ  ζηελ Μαδξίηε21. 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ :  

                                                 

20
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ  

    Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Μαδξίηεο  

   (Γξαθείν Ο.Δ.Τ Μαδξίηεο) – Οδεγφο DoingBusiness γηα ηελ Ηζπαλία (Αχγνπζηνο 2014)  
21

Υακειφηεξε IRPF: Μαδξίηε θαη Λα Ρηφρα (23% -51,9%), Ναβάξα, Βηζθατθφο Κφιπνο  (Μπηικπάν)   

(22% -43%) Τςειφηεξε IRPF: Asturias, Καηαινλία, Αλδαινπζία, Δζηξεκαδνχξα (24,75% -56%) 
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Ο γεληθφο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηαηξεηψλ πξφθεηηαη λα κεησζεί ζε 28% ην 2015 

θαη ζε 25% ην 2016, απφ 30% πνπ ηζρχεη ζήκεξα. Μηθξφηεξνη ζπληειεζηέο εθαξκφδνληαη 

ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: επελδπηηθά ηακεία real estate (1%), ζπλεηαηξηζκνί (20%), θαη  

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε θχθιν εξγαζηψλ έσο € 300.000 (25%). Ο ζπληειεζηήο γηα ηηο 

εηαηξείεο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ είλαη θαη ζα παξακείλεη 30%. 

Πξνβιέπεηαη γεληθή έθπησζε, ηεο ηάμεο ηνπ 12%, επί ησλ θεξδψλ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα κεηαθεξφκελα πνζά επαλεπελδχνληαη. 

Δηδηθφηεξεο εθπηψζεηο πξνζθέξνληαη : 25% επί ησλ δαπαλψλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, 12% 

επί ησλ δαπαλψλ γηα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, 8% γηα επελδχζεηο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ, 1% επί ησλ δαπαλψλ γηα ελζάξξπλζε ρξήζεο λέσλ 

ηερλνινγηψλ απφ εξγαδνκέλνπο. 

χκθσλα κε αιιαγέο πνπ επήιζαλ ην 2013, ε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κέζσ 

επαλεπέλδπζεο θεξδψλ θαηά 10%, ζα κεηψλεη ηζφπνζα ηε θνξνινγεηέα βάζε (απνζεκαηηθφ 

θεθαιαηνδφηεζεο).  

Ζ πξνπιεξσκή ηνπ θφξνπ πξαγκαηνπνηείηαη 3 θνξέο εηεζίσο, ηνπο κήλεο Απξίιην, 

Οθηψβξην θαη Γεθέκβξην, γηα ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ησλ 3, 6 θαη 9 κελψλ αληηζηνίρσο, 

ζε πνζνζηφ 21% ηνπ ηζρχνληνο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή (αληίζηνηρε πξνθαηαβνιή θφξνπ 

εηζνδήκαηνο). Ζ πξνπιεξσκή ηζρχεη γηα επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 

6.010.121,04 € (ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο). Δηδηθά γηα ηηο πεξηφδνπο 2011, 2012 θαη 2013 ε 

πξνθαηαβνιή θφξνπ δηακνξθψζεθε σο εμήο: 21% γηα θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ € 20 

εθ., 24% γηα θχθιν εξγαζηψλ κεηαμχ 20-60 εθ. €, 27% γηα θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξν ησλ 

60 εθ. €. 

 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ :   

Οη πεγέο εηζνδήκαηνο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο :  

1) γεληθά εηζνδήκαηα & 

2) εηζνδήκαηα απφ απνηακηεχζεηο 

ηε γεληθά βάζε (γεληθά εηζνδήκαηα) ελζσκαηψλνληαη ηα εηζνδήκαηα απφ: 

 Μηζζσηέο ππεξεζίεο 

 Απηναπαζρφιεζε 

 Αθίλεηε Πεξηνπζία  

 Κεθαιαηαθά Κέξδε – Βξαρππξφζεζκα (εθηφο απηψλ πνπ αθνξνχλ απνηακηεχζεηο) 
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ηελ δεχηεξε θαηεγνξία, ζηα εηζνδήκαηα απφ απνηακηεχζεηο πεξηιακβάλνληαη εηζνδήκαηα  

πνπ πξνέξρνληαη απφ:  

 Σφθνπο, κεξίζκαηα θαη αζθάιεηεο  

 Μεηαβηβάζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

 Κεθαιαηαθά Κέξδε – Μαθξνπξφζεζκα (απνζέκαηα, θεθάιαηα επελδχζεσλ) 

Σν αθνξνιφγεην φξην πνπ ηζρχεη ζε γεληθφ πιαίζην αλέξρεηαη ζε 5.151€ ελψ ην φξην 

απμάλεηαη ζε 6.069€ γηα θνξνινγνχκελνπο ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ θαη ζε 6.273€ γηα άλσ 

ησλ 75 εηψλ. Γηα θνξνινγνχκελνπο πνπ εξγάδνληαη θαη έρνπλ απνιαβέο έσο 9.180 ηζρχεη 

αθνξνιφγεην φξην 4.080, ελψ απηφ ην φξην κεηψλεηαη αλαινγηθά φζν απμάλνληαη ηα 

εηζνδήκαηα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο.  

ηηο αιιαγέο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε κείσζε θιάδσλ 

θνξνιφγεζεο απφ επηά ζε πέληε θαη ην χςνο απηψλ. Ο θαηψηεξνο ζπληειεζηήο ζα κεησζεί ζε 

20% ην 2015 θαη ζε 19% ην 2016, απφ 24,75% πνπ είλαη ζήκεξα. Ο αλψηεξνο ζπληειεζηήο 

ζα κεησζεί ζε 47% ην 2015 θαη ζε 45% ην 2016 απφ 52% πνπ είλαη ζήκεξα, ζα εθαξκφδεηε 

φκσο ζε εηζνδήκαηα άλσ ησλ 60.000 επξψ θαη φρη ζε 300.000 επξψ πνπ είλαη ζήκεξα. 

Γεληθφηεξα ζα πξνζθεξζεί θνξνινγηθή ειάθξπλζε ζε νκάδεο αλζξψπσλ πνπ ην 

έρνπλ αλάγθε φπσο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, νηθνγέλεηεο κε εμαξηεκέλα κέιε (ειηθησκέλνη 

θαη παηδηά κε αλαπεξία) θαη ζε εξγαδφκελεο κεηέξεο. Δθηφο απφ ηα βαζηθά επηδφκαηα νη 

θνξνινγνχκελνη κπνξνχλ λα εθπίπηνπλ ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο 

εηζθνξέο έσο θαη 10.000 επξψ εηεζίσο. 

ηηο επηθείκελεο αιιαγέο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κείσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνο απφ 21% πνπ είλαη ζήκεξα ζε 19%. 

Σα θεθαιαηαθά θέξδε, δειαδή νη απνδφζεηο απφ ρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα (ηξάπεδεο 

&αζθάιεηεο) δελ ζα ππφθεηληαη ζε θνξνινγία θαζψο ζα κεησζνχλ θαη νη θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο επί ησλ απνδφζεσλ ζε ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. (ζε 20% ην 2015 θαη ζε 19% ην 

2016 γηα απνδφζεηο έσο 6.000€ απφ 21% πνπ είλαη ζήκεξα, ζε 22% θαη 21% γηα εθείλεο ησλ 

6.000€-50.000€ (ζήκεξα 25%) θαη ζε 24% θαη 23% γηα άλσ ησλ 50.000€ (ζήκεξα 

27%>24.000€). Δπίζεο ζεζπίδεηαη γηα πξψηε θνξά αλψηαην φξην ζην χςνο ηεο απνδεκίσζεο 

πνπ εθπίπηεη ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ιφγσ απφιπζεο (φξην 2.000€ γηα θάζε έηνο 

εξγαζίαο). 

Καζαξό Φνξνινγεηέν  

Δηζόδεκα 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 2014 
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Πίλαθαο 5: 

Φνξνινγηθνί πληειεζηέο Ηζπαλίαο (Σξέρνληα πνζνζηά)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 6 : Φνξνινγηθνί πληειεζηέο Ηζπαλίαο (Φνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο) 

0-17.707,20€        24,75% 

17.707,20-33.007,20€        30,00% 

33.007,20-53.407,20€        40,00% 

53.407,20-120.000,20€        42,00% 

120.000,20-175.000,20€        49,00% 

175.000,20-300.000,20€        51,00% 

300.000,20€θαη άλσ        52,00% 

Καζαξό Φνξνινγεηέν 

Δηζόδεκα 

Φνξνινγηθνί πληειεζηέο 

2015                 2016 

0-12.450€ 20% 19% 

12.450-20.200€ 25% 24% 

20.200-35.200€ 31% 30% 

35.200-60.000€ 39% 37% 
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Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο :  

Ο αλψηεξνο ζπληειεζηήο ηνπ ΦΠΑ αλέξρεηαη ζε 21% θαη εθαξκφδεηαη ζηα 

πεξηζζφηεξα αγαζά θαη ππεξεζίεο. Ο κεησκέλνο ζπληειεζηήο είλαη 10% θαη εθαξκφδεηαη ζε 

ηξφθηκα-πνηά (πιελ αιθννινχρσλ), λεξφ, ζηέγαζε, κεηαθνξέο, μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, 

θηλεκαηνγξάθνπο θαη ζέαηξα. Ο θαηψηεξνο ζπληειεζηήο είλαη 4% θαη εθαξκφδεηαη ζε: ςσκί, 

αιεχξη, γάια, απγά, ηπξί, θξνχηα θαη ιαραληθά, βηβιία, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη 

θαξκαθεπηηθά22. 

 

2.4 Φνξνινγηθό ύζηεκα Ηηαιίαο 

2.4.1 Ηηαιηθή Οηθνλνκία – Δμειίμεηο 

 

Ζ Ηηαιηθή Γεκνθξαηία ή Ηηαιία είλαη ρψξα ηεο λφηηαο Δπξψπεο, απνηεινχκελε απφ 

κία ρεξζφλεζν ζε ζρήκα κπφηαο θαη δχν κεγάια λεζηά ζηε Μεζφγεην ζάιαζζα: 

ηε ηθειία θαη ηε αξδελία. Οη αλεμάξηεηεο ρψξεο ηνπ αλ Μαξίλν θαη 

ηνπ Βαηηθαλνχ βξίζθνληαη εμ νινθιήξνπ κέζα ζε ηηαιηθφ έδαθνο. 

                                                 

22
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ  

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Μαδξίηεο  

(Γξαθείν Ο.Δ.Τ Μαδξίηεο)  

– Οδεγφο DoingBusiness γηα ηελ Ηζπαλία (Αχγνπζηνο 2014) 

– Αιιαγέο Φνξνινγηθνχ πζηήκαηνο (Ηνχληνο 2014)  

 

60.000€ θαη άλσ 47% 45% 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C
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Ζ Ηηαιία δηαηξείηαη ζε 20 πεξηθέξεηεο θαη ζε θάπνηεο απ' απηέο ηζρχεη έλα εηδηθφ 

θαζεζηψο απηνλνκίαο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα λνκνζεηνχλ απηφλνκα γηα θάπνηα ηνπηθά 

ζέκαηα. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ 2011, ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο είλαη 59.658.227 

θάηνηθνη. 

Ζ νηθνλνκία ηεο Ηηαιίαο ζηεξίδεηαη ζε γλσζηέο ζε φιν ηνλ θφζκν βηνκεραλίεο 

(δπκαξηθά Barilla) , ζηνλ ηνπξηζκφ θαζψο θαη ζηε λαπηηιία ηεο θαζψο δηαζέηεη πνιιά απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ιηκάληα ηεο Δπξψπεο.  

Σελ πεξίνδν 2009-2012ε θξίζε επεξέαζε φινπο ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζην Μηιάλν. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε 

επεξέαζε θαη ηε βηνκεραλία κφδαο ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηα 

έζνδα, σζηφζν, νη εμαγσγέο θαηέγξαςαλ κηθξή άλνδν. (ην Μηιάλν ζπγθεληξψλεηαη ην 8,1% 

ηνπ εζληθνχ ζπλφινπ ηεο βηνκεραλίαο δεκηνπξγηθφηεηαο/πνιηηηζκνχ θαη κφδαο.) Σν 2013  

απνηέιεζε έηνο κεηάβαζεο απφ ηελ χθεζε ζηελ αλάπηπμε ελψ ζήκεξα ε νηθνλνκία ηνπ 

Μηιάλνπ βξίζθεηαη ζε θαιχηεξα επίπεδα, ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Ηηαιία, παξνπζηάδνληαο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 2,1% έλαληη 0,2% ηνπ ηηαιηθνχ κέζνπ φξνπ. 

χκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο ηηαιηθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο Istat, ε 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο δελ έρεη εμέιζεη ηεο χθεζεο, θαζψο ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο ππνρψξεζε, ην 

β΄ ηξίκελν ηνπ 2014, θαηά 0,2% ζε ηξηκεληαία βάζε θαη θαηά 0,3% ζε εηήζηα βάζε.  

Ζ αλεξγία παξνπζίαζε ζρεηηθή επηδείλσζε ηνλ κήλα Ηνχιην (2014) ηφζν ζε ζρέζε κε  

ηνλ πξνεγνχκελν κήλα φζν θαη ζε εηήζηα βάζε. Δηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ αλεξγίαο απμήζεθε 

ηνλ Ηνχιην θαηά 0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηνλ Ηνχλην θαη θαηά 0.5 πνζνζηηαία 

κνλάδα ζε εηήζηα βάζε.  

Τπελζπκίδνπκε πσο ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2014 ε ηηαιηθή νηθνλνκία είρε ζπξξηθλσζεί 

θαηά 0,1% (ηξηκεληαία βάζε). Καηά ζπλέπεηα, ε Ηηαιία βξίζθεηαη θαη ηερληθά πιένλ ζε 

χθεζε, θαζψο νινθιήξσζε δχν ηξίκελα κε αξλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο. Σα ζηνηρεία απηά 

απνηεινχλ αξλεηηθή έθπιεμε, θαζψο νη αλαιπηέο δηέβιεπαλ αλάπηπμε, έζησ θαη νξηαθή. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηηαιηθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζηε δίλε ηεο ρεηξφηεξεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο απφ ηνλ β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη κεηά, κε ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο ζε 

απφιπηεο ηηκέο λα έρεη επηζηξέςεη ζηα επίπεδα ηνπ 200023. 

 

                                                 

23
 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

      Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Ηηαιίαο (Ρψκεο & Μηιάλνπ)  

    (Αξκνδηφηεηα θαη γηα Άγην Μαξίλν)  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82_(%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82_(%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82_(%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1)
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2.4.2 Ο Ο.Ο..Α γηα ηελ Ηηαιία 

 

χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), ην εηήζην εηζφδεκα ηνπ κέζνπ λνηθνθπξηνχ ηεο Ηηαιίαο κεηψζεθε θαηά 

2.400 επξψ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2007 – 2012, κείσζε ππεξδηπιάζηα ηνπ αληίζηνηρνπ κέζνπ 

φξνπ ζηελ Δπξψπε (1.100 επξψ). Όπσο εμεγεί ν ΟΟΑ, ε κεγάιε απηή κείσζε νθείιεηαη 

ζηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηδίσο γηα ηνπο πνιίηεο λεφηεξεο 

ειηθίαο. 

Ο ΟΟΑ ζεσξεί φηη ε Ηηαιία ήξζε αληηκέησπε κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε κε έλα 

ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο φρη ηδηαίηεξα πξνεηνηκαζκέλν λα αληηκεησπίζεη κηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε, ελψ ζεκεηψλεη φηη νη πξνηάζεηο αλακφξθσζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη 

επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθά βήκαηα πξνο 

ηε ζσζηή θαηεχζπλζε.  

Ο ΟΟΑ επηζεκαίλεη, φηη ζηελ Ηηαιία, ιηγφηεξν απφ ηέζζεξηο ζηνπο δέθα αλέξγνπο 

ιακβάλνπλ θάπνηα κνξθή θξαηηθνχ βνεζήκαηνο γεγνλφο πνπ θηλδπλεχεη λα πξνθαιέζεη 

ρξφληεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο.  

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Ο.Ο..Α. θ. A. Gurria, ην δεκφζην 

ρξένο ηεο Ηηαιίαο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα πςειφ σο πξνο ηνπο απφιπηνπο αξηζκνχο, αιιά ε 

δνκή ηνπ θαη ε ζχλζεζε ησλ δαλεηζηψλ πνπ δηαθξαηνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ην 

θαζηζηνχλ πην δηαρεηξίζηκν, κε απνηέιεζκα νη πξνζπάζεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα κείσζή ηνπ 

λα εμαξηψληαη απφ ηελ πνηφηεηα θαη ην είδνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ.  

Δπηπξνζζέησο, ε Ηηαιία είλαη ε κνλαδηθή ρψξα ηεο επξσδψλεο πνπ έρεη πιεγεί απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά ην κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο δελ έρεη κεησζεί, ελψ ε 

παξαγσγηθφηεηα κεηψλεηαη ζπλερψο απφ ην 2001.  

Σέινο, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΟΟΑ, ε ηάζε ηεο αλάπηπμεο δείρλεη ζεκάδηα 

βειηίσζεο θαη νη ελδείμεηο ππνδεηθλχνπλ φηη ε Ηηαιία, κε αξγά βήκαηα, εμέξρεηαη ζηαδηαθά 

απφ ηελ θξίζε. Δπηπιένλ, ν Οξγαληζκφο ζεσξεί φηη νη κηθξέο θνξνειαθξχλζεηο πνπ ςήθηζε ε 

Κπβέξλεζε Renzi ζα εληζρχζνπλ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, κε απνηέιεζκα 

ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο θαη ησλ επελδχζεσλ, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη 

θαη απφ ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ρνξεγνχκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ.  

Θεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί θαη ην πξφγξακκα ηεο Κπβέξλεζεο γηα απνπιεξσκή ησλ 

νθεηιψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ην νπνίν ζα εληζρχζεη ηελ ξεπζηφηεηα 

απηψλ θαη ζα κπνξέζεη λα δψζεη λέα ψζεζε ζηελ ηηαιηθή νηθνλνκία. Παξφια απηά, 
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αλεζπρεηηθφ ζηνηρείν παξακέλεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ νη ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηείλνπλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο πηζηψζεηο θαη λα δηαθφςνπλ ηνλ θαλνληθφ θχθιν 

επελδχζεσλ24. 

 

2.4.3 Φνξνινγηθνί πληειεζηέο 

 

Ζ θνξνινγία ζηελ Ηηαιία έρεη πξννδεπηηθφ ραξαθηήξα πνπ ζεκαίλεη φηη ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο  απμάλεηαη, θαζψο απμάλεηαη  ε θνξνινγεηέα βάζε.  

Ζ θνξνινγία επηβάιιεηαη απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο 

θπβεξλήζεηο. Σα έζνδα εηζπξάηηνληαη απφ ηελ ηηαιηθή Τπεξεζία Δζφδσλ (Agenzia delle 

Entrate). ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο εζφδσλ πεξηιακβάλνληαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο , νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ε θνξνινγία εηαηξηψλ θαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο25. 

 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ :  

ηηο θπξηφηεξεο κνξθέο εηαηξηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη :  

 νη πξνζσπηθέο εηαηξίεο δειαδή ε νκφξξπζκε εηαηξεία (Snc – società in nome 

collettivo), θαη ε εηεξφξξπζκε εηαηξεία (Sas – società in accomandita semplice). 

 θαη νη εηαηξείεο κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα : 

- ε αλψλπκε εηαηξεία (SpA – società per azioni),  

- ε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Srl - società a responsabilità limitata), 

- θαη ε εηεξφξξπζκε εηαηξεία βάζεη κεηνρψλ (Sapa  - società in accomandita pe 

razioni): ε νπνία ζπλδπάδεη νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλψλπκεο 

εηαηξείαο, αιιά θαη ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

εηαηξεία ζηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο έρεη απεξηφξηζηε επζχλε, ελψ ε 

επζχλε ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο πεξηνξίδεηαη ζηελ έθηαζε ησλ κεηνρηθψλ 

ηνπο θεθαιαηαθψλ κεξηδίσλ. 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ είλαη ζήκεξα 27,50%, κεηά ηελ 

ηειεπηαία θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε, ε νπνία κείσζε ην ζπληειεζηή θνξνινγίαο ησλ 

                                                 

24
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Γξαθείν Ο.Δ.Τ Ρψκεο  

25
 Γηαδηθηπαθή Βηβιηνζήθε Βηθηπαίδεηα  

http://en.wikipedia.org/wiki/Taxat ion_in_Italy 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Agency_of_Revenue
http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_tax
http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax
http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Italy
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επηρεηξήζεσλ. Σα θηιαλζξσπηθά θαη ηα εθθιεζηαζηηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη ηα αζιεηηθά 

ζσκαηεία εμαηξνχληαη απφ ηελ θνξνινγία εηαηξηψλ26. 

 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ :   

Έλαο θνξνινγνχκελνο ζεσξείηαη θάηνηθνο Ηηαιίαο θαη ζα θνξνινγεζεί κε ην ηηαιηθφ 

θνξνινγηθφ λνκνζρέδην εθφζνλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο :  

 είλαη κφληκνο θάηνηθνο Ηηαιίαο  

 ην θέληξν ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο βξίζθεηαη ζηελ Ηηαιία 

 είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν κφληκσλ θάηνηθσλ ηεο Ηηαιίαο 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηελ Ηηαιία ή αιιηψο IRPEF είλαη έλαο 

πξνζσπηθφο θφξνο πνπ επεξεάδεη νξηζκέλνπο ηχπνπο  εηζνδεκάησλ. πγθεθξηκέλα, πεγέο 

εηζνδήκαηνο ζεσξνχληαη εηζνδήκαηα απφ :  

1. αθίλεηα 

2. ππεξαμίεο 

3. απηναπαζρφιεζε 

4. κηζζσηέο ππεξεζίεο 

5. επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

6. άιια εηζνδήκαηα 

Τπάξρνπλ πέληε δψλεο εηζνδήκαηνο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο  έρεη έλα αληίζηνηρν θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή. 

Πίλαθαο 7 : Φνξνινγηθνί πληειεζηέο Ηηαιίαο  

 

Πίλαθαο Τπνινγηζκνύ IRPEF 

Φνξνινγεηέν 

Δηζόδεκα 
πληειεζηήο  IRPEF  

έσο 15.000 € 23% 23% ηνπ εηζνδήκαηνο 

15.000 € - 28.000 € 27% 3.450€ θαη 27% γηα ην ηκήκα πνπ ππεξβαίλεη ηηο 15.000€  

28.000 € - 55.000 € 38% 6.960€ θαη 38% γηα ην ηκήκα πνπ ππεξβαίλεη ηηο 28.000€  

55.000 € - 75.000 € 41% 17.220€ θαη 41% γηα ην ηκήκα πνπ ππεξβαίλεη ηηο 55.000€  

πάλσ απφ 75.000 € 43% 25.420€ θαη 43% γηα ην ηκήκα πνπ ππεξβαίλεη ηα 75.000€  

                                                 

26
 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Ηηαι ίαο (Ρψκεο & Μηιάλνπ)  

DoingBusinessinItaly 2011 
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Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, αξθεί λα αθαηξεζνχλ νη 

αληίζηνηρεο εθπηπηφκελεο δαπάλεο (δαπάλεο γηα ιφγνπο πγείαο, ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη  

εθπαίδεπζε)θαη ην επίδνκα γηα ηελ θχξηα θαηνηθία απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα . Αθνχ 

αθαηξεζνχλ νη εθπηπηφκελεο δαπάλεο απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα εθαξκφδνληαη νη 

ζπληειεζηέο. 

Κάζε ελήιηθαο θνξνινγνχκελνο έρεη έθπησζε 800 επξψ ζην θνξνινγεηέν ηνπ 

εηζφδεκα πνζφ κνπ κεηψλεηαη αλαινγηθά φζν ην θνξνινγεζέλ εηζφδεκα πιεζηάδεη ηα 

15.000€.  

Πξνζθέξνληαη θνξνειαθξχλζεηο ζε ειηθησκέλνπο ζπληαμηνχρνπο άλσ ησλ 75 εηψλ 

θαζψο, ζε ππαιιήινπο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο γηα ηα 

νπνία ππάξρεη εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο . Μεησκέλε θνξνινγία έρνπλ επίζεο ηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ έρνπλ εμαξηψκελα κέιε φπσο ζχδπγν, παηδηά, γνλείο, αδέιθηα θιπ. Δπίζεο 

πξνζθέξεηαη έθπησζε 19% (έθπησζε 19% επί ηνπ αθαζάξηζηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο) 

γηα έμνδα πγείαο (επεκβάζεηο, εμεηάζεηο, ακνηβέο εηδηθψλ, θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο θιπ.). Σν 

ίδην πνζνζηφ έθπησζεο πξνζθέξεηαη θαη ζε δσξεέο (εζεινληηθέο πιεξσκέο) ζε ηδξχκαηα θαη 

ζε κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο.  

Γελ είλαη ππφρξενη ζε θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο (IRPEF) νη παξαθάησ 

θαηεγνξίεο θνξνινγνχκελσλ :  

 εηζνδήκαηα απφ ζπληάμεηο ( ζπληαμηνχρνη θάησ ησλ 75 εηψλ) έσο 7.500 € (εηήζην 

πνζφ ζπληαμηνδφηεζεο) 

 εηζνδήκαηα απφ ζπληάμεηο ( ζπληαμηνχρνη άλσ ησλ 75 εηψλ) έσο 7.750 € (εηήζην πνζφ 

ζπληαμηνδφηεζεο) 

 εηζνδήκαηα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θάησ ησλ 8.000 € (απαζρφιεζε θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο) 

 εηζνδήκαηα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θάησ ησλ 4.800 € (αλεμαξηήησο ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο εξγαζίαο) 

Φπζηθά ηα φξηα απαιιαγήο IRPEF απμάλνληαη πεξαηηέξσ, εάλ ππάξρνπλ εμαξηψκελα κέιε 

ζηελ νηθνγέλεηα. 

 

Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο :  
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Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο είλαη 22% απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013. Σα 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, νη πνιηηηζηηθέο & ςπραγσγηθέο 

εθδειψζεηο , ηα μελνδνρεία θαη ηα εζηηαηφξηα έρνπλ κεησκέλν ζπληειεζηή 10% θαη ηέινο 

θάπνηα ηξφθηκα, βηβιία θαη ηαηξηθέο παξνρέο έρνπλ ζπληειεζηή 4%27. 

  

                                                 

27
Invitalia - The Nat ional Agency for Inward Investment (Italy‟s Tax System)   

http://www.invitalia.it/site/ita/home.html 

 

Φνξνινγηθή Τπεξεζία Ηηαιίαο  

http://www1.agenziaentrate.gov.it/english/ 

 

http://www.invitalia.it/site/ita/home.html
http://www1.agenziaentrate.gov.it/english/
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2.5 Φνξνινγηθό ύζηεκα Γαιιίαο 

2.5.1 Γαιιηθή Οηθνλνκία – Δμειίμεηο 

 

Ζ Γαιιία ή αιιηψο Γαιιηθή Γεκνθξαηία είλαη κία εληαία ζπληαγκαηηθή 

δεκνθξαηία κε θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ηείλεη ζε πξνεδξηθφ, ηεο νπνίαο ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ εδαθψλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ βξίζθεηαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Με πιεζπζκφ 66,6 

εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, ε Γαιιία είλαη κηα αλεπηπγκέλε ρψξα, κε πνιχ πςειφ δείθηε 

αλζξψπηλεο αλάπηπμεο . 

Ζ νηθνλνκία ηεο Γαιιίαο είλαη θεθαιαηνθξαηηθνχ ηχπνπ κε αξθεηά ηζρπξή θξαηηθή 

παξέκβαζε. Δίλαη έλαο απφ ηνπο εγέηεο παγθνζκίσο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, 

ηεο αεξνλαππεγηθήο, ησλ απηνθηλήησλ, ησλ πξντφλησλ πνιπηειείαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ 

ππξεληθψλ. 

Ζ γαιιηθή νηθνλνκία βαζίδεηαη ζηελ βηνκεραλία θαη ηε γεσξγία. Πνιχ γξήγνξα, ε 

παξαγσγή θξαζηψλ, ηα νπσξηθά θαη νη βηνκεραληθέο θαιιηέξγεηεο ηεο ρψξαο απέθηεζαλ 

κεγάιε θήκε. Ζ γαιιηθή βηνκεραλία, κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, απνηειεί πξφζθαην ζρεηηθά 

δεκηνχξγεκα (αξρέο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο) θαη νθείιεηαη ζηελ παξαγσγή κεγάισλ  

πνζνηήησλ άλζξαθα θαη ζηδήξνπ. ήκεξα παξνπζηάδεη κεγάιε αλάπηπμε ε ραιπβνπξγηθή 

βηνκεραλία. Άθζνλε είλαη θαη ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα ηεο Γαιιίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ  

ηνπο πνιπάξηζκνπο πνηακνχο ηεο28. 

Σν γαιιηθφ θξάηνο είλαη αθφκα κία ρψξα αλάκεζα ζε απηέο πνπ ρηππήζεθαλ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ νηθνλνκία ηεο αθνινχζεζε πησηηθή πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ 

αλεξγία ζε αθχζηθα πςειά επίπεδα, απνβηνκεραλνπνηήζεηο, ρακειή έσο θαζφινπ αλάπηπμε 

θαη θπζηθά κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

ηα 2,023 ηξηζ. επξψ αλήιζε ην δεκφζην ρξένο ηεο Γαιιίαο ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ 

ηξηκήλνπ, ππεξβαίλνληαο γηα πξψηε θνξά ην φξην ησλ 2 ηξηζεθαηνκκπξίσλ, φπσο 

αλαθνίλσζε ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο (Insee) ηεο ρψξαο (επηέκβξηνο 2014) θαη 

αλέξρεηαη ζην 95,1% ηνπ ΑΔΠ.  

Πξφζθαηα (επηέκβξηνο 2014) ε Γαιιία θήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηεο απφ ην 

θαζεζηψο ιηηφηεηαο πνπ ηζρχεη ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πξνθαιψληαο έληνλεο 

αληηδξάζεηο ζηελ Δπξσπατθή θνηλφηεηα θαζψο ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

                                                 

28
Γηαδηθηπαθή Βηβιηνζήθε Βηθηπαίδεηα  

     http://el.wikipedia.o rg 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://www.naftemporiki.gr/k/gallia-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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ρψξαο λα κπεη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. Ζ θπβέξλεζε παξνπζίαζε έλα ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ 

πνπ πξνβιέπεη πεξηθνπή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαηά 50 δηζ. επξψ ηελ επφκελε ηξηεηία. Οη 

πεξηθνπέο ησλ δαπαλψλ ζα γίλνπλ ζηελ πγεία, ζηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, ζηελ πιεξσκή 

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζε άιινπο ηνκείο . Δηδηθφηεξα ε γαιιηθή θπβέξλεζε ζηνρεχεη 

λα κεηψζεη ην δεκφζην έιιεηκκα απφ 4,4% θέηνο ζε 4,3% ηελ εξρφκελε ρξνληά, ζε 3,8% ην 

2016 θαη ζε 2,8% ην 2017.  

 

2.5.2 Φνξνινγηθόο Οδεγόο 

 

Σα θξαηηθά έζνδα πξνέξρνληαη απφ ηνπο θφξνπο ( impôts ), νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγή, ηηο εηζαγσγέο, ηελ αθίλεηε πεξηνπζία θαη ηα εηζνδήκαηα, θαη απφ ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (cotisations sociales), νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

κηζζνχ πνπ θαηαβάιιεη ν εξγνδφηεο, φηαλ ακείβεη ηνλ εξγαδφκελν.  

Τπφρξενη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο είλαη :  

 νη θνξνινγνχκελνη πνπ έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζηε Γαιιία ή είλαη ν θχξηνο ηφπνο 

δηακνλήο ηνπο (πάλσ απφ έμη κήλεο)  

 νη θνξνινγνχκελνη πνπ αζθνχλ θχξηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Γαιιία 

 φζνη έρνπλ ην θέληξν ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ (π.ρ. έδξα επηρείξεζεο) ηνπο 

ζηε Γαιιία.  

Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο θφξσλ ζηε Γαιιία. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο 

πεξηιακβάλνληαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ν θφξνο επί ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ 

(θαχζηκα θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο, φπσο πεηξέιαην &βελδίλε, ειεθηξηθή ελέξγεηα, θπζηθφ 

αέξην, άλζξαθαο θαη νπηάλζξαθαο) ν νπνίνο εθαξκφδεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζε 

ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ππάξρνπλ θφξνη θιεξνλνκηάο-δσξεάλ παξνρψλ θαη θφξνη αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ν νπνίνο επηβάιιεηαη εηεζίσο. Τπάξρεη πιεζψξα ηνπηθψλ θφξσλ έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη ν θφξνο επί ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εηζαγσγψλ, ν νπνίνο είλαη αλεμάξηεηνο απφ 

ηα θέξδε θαη ηζρχεη γηα ηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.  

ηελ Γαιιία πθίζηαηαη ην PACS ( Pacte Civil de Solidarite) ην νπνίν είλαη κηα γξαπηή 

ζπκθσλία πνπ είλαη αλάινγν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζπκβίσζεο. Αθνξά δεπγάξηα (νκνθπιφθηια 

ή εηεξνθπιφθηια) πνπ δελ έρνπλ παληξεπηεί αιιά ζπκβηψλνπλ φπσο έλα παληξεκέλν δεπγάξη. 

Σν PACSπξνζθέξεη ζην δεπγάξη ηα ίδηα θνξνινγηθά (αιιά θαη πνιηηηθά) πξνλφκηα πνπ έρεη 

έλα παληξεκέλν δεπγάξη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ. 
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ηε Γαιιία ππάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ θφξσλ επί ηνπ εηζνδήκαηνο: ν εηαηξηθφο 

θφξνο , ν θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο CSG θαη  

CRDS φπνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο κηζζνχο (Γεληθή εηζθνξά θνηλσληθήο αζθαιίζεσο-

CSG & Φφξνο Απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο-CRDS)29. 

 

2.5.3 Δπηρεηξεκαηηθόο Οδεγόο 

 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Γαιιία είλαη 

επέιηθην θαη θηιηθφ πξνο ηνλ επηρεηξεκαηία, ελψ ε έλαξμε άζθεζεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ίδξπζεο εηαηξεηψλ ζπληειείηαη θαη δηεπθνιχλεηαη απφ έλα ζηαζεξφ 

πιαίζην άκεζσλ θαη απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ.  

Δηδηθφηεξα ππάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηε ρψξα πνπ ζπλαξηψληαη κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

εηαηξεηψλ θαζψο θαη κε ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ απηνλνκίαο30: 

 Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο “SARL- Société à Responsabilité Limitée” θαη 

Δηαηξεία “ Société paractions simplifiée” :  

χκθσλα κε ην εκπνξηθφ δίθαην ηεο ρψξαο νη κνξθέο εηαηξεηψλ SARL θαη SAS 

πξνβιέπνπλ ε κεηνρηθή ζχλζεζε λα νξίδεηαη απφ έλα θπζηθφ πξφζσπν έσο εθαηφ. Ζ 

επζχλε ησλ εηαίξσλ νξηνζεηείηαη κέρξη ηνπ πνζνζηνχ ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ 

εηαηξεία ελψ δελ πξνζδηνξίδεηαη ππνρξεσηηθφ ειάρηζην θεθάιαην ίδξπζεο SARL 

αιιά απηφ ξπζκίδεηαη ζην ηδξπηηθφ έγγξαθν ηεο εηαηξείαο. 

  

                                                 

29
Φνξνινγηθή Τπεξεζία Γαιιίαο  

http://www.impots.gouv.fr/ 
 
30

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Παξίζη 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Παξηζίσλ (Γξαθείν Ο.Δ.Τ Παξηζίσλ)  

Οδεγφο Δπηρεηξείλ Γαιιία 2014   

http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_tax
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_tax
http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax
http://www.impots.gouv.fr/
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 Αλώλπκε Δηαηξεία “Société  Anonyme” :  

Απνηειεί ηελ ζπλεζέζηεξε κνξθή ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο κε ειάρηζην 

θεθάιαην ίδξπζεο 37.000 επξψ θαη κε ηνλ αξηζκφ ηνπο λα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηηο 116 

ρηιηάδεο. 

 Οκόξξπζκνο Δηαηξεία “SNC- Société en nom collectif” :  

Απνηειεί κε ζπλεζηζκέλε εηαηξηθή κνξθή θαζψο νη εηαίξνη επζχλνληαη κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία θαη πέξα απφ ην πνζφ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

 Δπξσπατθή Δηαηξεία -“Société Européenne”:  

Ζ δξαζηεξηνπνίεζε κηαο ηέηνηαο κνξθήο εηαηξίαο ππφθεηηαη ζηνπο λφκνπο θαη ηηο 

ξπζκίζεηο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη θαηαρσξεκέλε ε έδξα ηεο, θαη πξνυπνζέηεη  

ειάρηζην θεθάιαην 120 ρηι. επξψ, ελψ εάλ ε έδξα ηεο βξίζθεηαη ζηε Γαιιία ππφθεηηαη 

ζηνπο γαιιηθνχο λφκνπο. 

 Γξαθείν πλδέζκνπ “Bureau de Liaison” : 

Αλ κηα επηρείξεζε έρεη επηιέμεη ηελ κε νξηζηηθή εγθαηάζηαζε γηα άζθεζε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά επηδηψθεη ηελ δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ ηνπηθή αγνξά δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη Γξαθείν 

πλδέζκνπ ε Αληηπξνζψπεπζεο «Bureau de Liaison» κε ηνπιάρηζηνλ έλαλ 

εξγαδφκελν γηα ηελ άζθεζε κε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ παξαδείγκαηνο ράξε : 

έξεπλεο αγνξάο, δηαθήκηζε, απνζήθεπζε, δξαζηεξηφηεηεο κε βνεζεηηθφ ραξαθηήξα 

ελδερφκελεο κειινληηθήο άζθεζεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. χκθσλα κε ηελ 

γαιιηθή λνκνζεζία ην Γξαθείν πλδέζκνπ δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγηθή επηβάξπλζε 

(θφξν λνκηθψλ πξνζψπσλ, ΦΠΑ) πέξαλ, ελδερνκέλσο, ησλ ηνπηθψλ θφξσλ θαη 

ζπλαθψλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. 

 Δκπνξηθόο Αληηπξόζσπνο “Représentant Commercial”-“Agent Commercial” : 

Αθνξά πεξηπηψζεηο κε ελδηαθέξνλ άζθεζεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απνηειεί 

απιή κνξθή επηρείξεζεο. Δκπνξηθφο αληηπξφζσπνο δχλαηαη λα νξηζζεί έλαο 

εξγαδφκελνο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο εγθαηεζηεκέλνο ζηε Γαιιία πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζεγγίζεη πηζαλνχο εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο-εηζαγσγείο γηα δεηγκαηηζκφ πξντφλησλ 

ή πξνζθνξά ππεξεζηψλ. Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα αληηπξνζψπεπζεο ησλ πξντφλησλ 

κέζσ εγρψξηαο γαιιηθήο εηαηξείαο, ηα θέξδε ηεο νπνίαο ππνινγίδνληαη σο πξνκήζεηεο 

επί ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαθηηθψλ πσιήζεσλ. Ζ αλσηέξσ κνξθή επηιέγεηαη θπξίσο 
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απφ Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο επειημίαο θαη ηνπ ρακεινχ θφζηνπο 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά.  

 Ίδξπζε Τπνθαηαζηήκαηνο ¨Succursale” :  

πλίζηαηαη ζε κνξθή άζθεζεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε κνληκφηεξν ραξαθηήξα 

θαη επηηξέπεη ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε μέλεο επηρείξεζεο ζηελ ρψξα. Λεηηνπξγεί σο 

ππεξεζία ηεο κεηξηθήο μέλεο εηαηξείαο ε νπνία δεζκεχεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

δξάζεψλ ηεο. Δπηπιένλ, εάλ πξνθχςνπλ δπζθνιίεο εμππεξέηεζεο  ησλ ηακεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ππεχζπλε είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία, ελψ 

ππφθεηηαη ζε θνξνινγία θαη ζε θαηαβνιή ΦΠΑ. 

 

2.5.4 Φνξνινγηθνί πληειεζηέο  

 

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ :  

Ζ θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε Γαιιία (CIT)αλέξρεηαη ζην 33,3% γηα ηα θέξδε 

ησλ επηρεηξήζεσλ άλσ ησλ 38.120 επξψ θαη γηα ηα αληίζηνηρα θάησ απφ ην πξν αλαθεξζέλ 

φξην ζε 15%. Ζ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη ζε ηέζζεξηο δφζεηο θαη πξνζθέξεηαη έθπησζε ζε 

λενζχζηαηεο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε αζηηθή δψλε. Δπίζεο παξέρνληαη 

εθπηψζεηο ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα γηα πξαγκαηνπνηεζέληεο δαπάλεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο & αλάπηπμεο θαζψο θαη γηα δσξεέο ζε θνηλσθειείο νξγαληζκνχο. Σέινο 

πξνζθέξεηαη έθπησζε ζε φζεο εηαηξίεο πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα.  

 

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ :  

Ο impôts ur le revenu (IR) είλαη έλαο θφξνο πνπ εθαξκφδεηαη ζηα εηζνδήκαηα 

θπζηθψλ πξνζψπσλ εηεζίσο. Σν θαζαξφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

ζπλνιηθφ εηζφδεκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζή ηνπ, ζην νπνίν εθαξκφδνληαη νξηζκέλεο 

εθπηψζεηο, θαη ζηε ζπλέρεηα εληάζζεηαη ζε κία εληαία θιίκαθα θνξνιφγεζεο. Ζ θιίκαθα 

απνηειείηαη απφ θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ν θφξνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έλλνηα ηεο 

πξννδεπηηθφηεηαο. Οξηζκέλα έζνδα θαη θεθαιαηαθά θέξδε ππφθεηληαη ζε έλα ζηαζεξφ 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή.  

Σν εηζφδεκα πνπ ππφθεηηαη ζε IR πξνέξρεηαη απφ επηά θνξνινγήζηκεο πεγέο :  

1. βηνκεραληθά θαη εκπνξηθά θέξδε,  

2. κε-εκπνξηθά θαη γεσξγηθά θέξδε,  
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3. εηζνδήκαηα απφ ηε γε,  

4. κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα,  

5. ζπληάμεηο θαη επηδφκαηα,  

6. εηζνδήκαηα απφ movable assets (κεηνρέο, ρξήκαηα θιπ.) θαη  

7. θέξδε θεθαιαίνπ (ηφθνη, νκφινγα θιπ.) 

Σν ζπλνιηθφ εηζφδεκα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θνξνινγείηαη εθφζνλ θαηνηθνχλ ζηε 

Γαιιία, είηε έρνπλ γαιιηθή ππεθνφηεηα είηε φρη. Σα άηνκα πνπ δελ δνπλ ζηε Γαιιία 

θνξνινγνχληαη κφλν γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπο απφ γαιιηθέο πεγέο.  

Ο θφξνο ππνινγίδεηαη γηα θάζε "λνηθνθπξηφ", δειαδή ηελ νηθνγελεηαθή κνλάδα πνπ 

απνηειείηαη είηε απφ έλα κφλν άηνκν, ή δχν ζπληξφθνπο θαη ηα παηδηά ηνπο ή άιια 

εμαξηψκελα άηνκα. Δμαηξνχληαη απφ ηελ εληαία νηθνγελεηαθή θνξνιφγεζε δηαδεπγκέλα 

δεπγάξηα ή δεπγάξηα πνπ είλαη ππφ δηαδηθαζία δηαδπγίνπ θαη έρνπλ δηαθνξεηηθά εηζνδήκαηα. 

Δπίζεο μερσξηζηά θαη απηνηειψο θνξνινγνχληαη ηα δεπγάξηα πνπ είλαη άγακα.  

Σν πνζφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο (RFR), δελ είλαη ίζν κε ην εηζφδεκα πνπ 

εηζπξάηηεη ην λνηθνθπξηφ ηνπ έηνπο αιιά θαζνξίδεηαη δηαηξψληαο ηα έζνδα (αζξνηζηηθά φισλ 

ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο) κε ηνλ αξηζκφ ησλ «εμαξηεκέλσλ» κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. ηα 

εμαξηεκέλα κέιε αληηζηνηρεί κία κνλάδα γηα θάζε ελήιηθα, απφ κηζή κνλάδα γηα ηα πξψηα 

δχν παηδηά θαη κία νιφθιεξε κνλάδα γηα θάζε επφκελν ηέθλν (δειαδή κία νηθνγέλεηα κε δχν 

παηδία έρεη 3 κνλάδεο, ελψ κία νηθνγέλεηα κε ηξία παηδία 3,5  κνλάδεο). ην πειίθν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηνπ δεισζέλ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο κε ηηο κνλάδεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζα εθαξκνζηνχλ νη ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο. 

Πίλαθαο 8 : Φνξνινγηθνί πληειεζηέο Γαιιίαο 

Φνξνινγεζέλ Δηζόδεκα αλά 

κνλάδα νηθνγέλεηαο 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

Κάησ απφ 6.011€ 0% 

Απφ 6.011€ έσο 11.991€ 5,5% 

Απφ 11.991€ έσο 26.631€ 14% 

Απφ 26.631€ έσο 71.397€ 30% 

Απφ 71.397€ έσο 151.200€ 41% 

Πάλσ απφ 151.200€ 45% 
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Οη θνξνινγνχκελνη ησλ νπνίσλ ην θαζαξφ εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηα 6.011€  

εμαηξνχληαη απφ ηελ IR (αθνξνιφγεην φξην). Οξηζκέλα έμνδα απφ ην θφξν ησλ λνηθνθπξηψλ 

εθπίπηνπλ απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα φπσο έμνδα πγείαο, αζθάιεηαο θαη 

εθπαίδεπζεο. Γηάθνξεο εθπηψζεηο θφξνπ είλαη δηαζέζηκεο, φπσο εθπηψζεηο θφξνπ γηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, γηα εξγαζίεο ζηελ θχξηα θαηνηθία, γηα αγνξά απηνθηλήηνπ θηιηθφ 

πξνο ην πεξηβάιινλ, γηα απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ζην ζπίηη θαη γηα έμνδα θχιαμεο παηδηψλ. 

Σέινο νη θνξνινγνχκελνη δηθαηνχληαη έθπησζε εάλ θάλνπλ ειεθηξνληθά ηελ 

θνξνινγηθή ηνπο δήισζε θαη επίζεο εάλ θαηαβάιινπλ ην θφξν άκεζα κε ρξεσζηηθή θάξηα ή 

ειεθηξνληθά. 

 

Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο :  

Ο Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο “TVA- Taxe sur la Valeur Ajoutée” ζηε ρψξα απφ 01.01.2014 

αθνξά ηηο θάησζη θαηεγνξίεο :  

 Πιεηνςεθία ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ΦΠΑ 20 %  

 Με επεμεξγαζκέλα αγξνηηθά πξντφληα, μχια ζέξκαλζεο, επηβαηηθά κέζα κεηαθνξάο, 

εζηίαζε, εξγαζίεο βειηίσζεο θαηνηθίαο, είζνδνη ζε κνπζεία, δσνινγηθνχο θήπνπο θιπ 

κεησκέλνο ΦΠΑ 10% 

 Σξφθηκα, εμνπιηζκφο θαη ππεξεζίεο πξνο ΑΜΔΑ, ινγαξηαζκνί θπζηθνχ αεξίνπ, 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζέξκαλζεο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο , γεχκαηα ζε 

ζρνιηθέο θαληίλεο, ζρνιηθά βνεζήκαηα, εηζηηήξηα δσληαλψλ ζεακάησλ, θνηλσληθά 

θαηαιχκαηα, εξγαζίεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θ.α.) - ΦΠΑ 5 % 

 Φάξκαθα απφ ην δεκφζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, πσιήζεηο δψσλ ελ δσή, εθδφζεηο 

θ.α. – ΦΠΑ 2,1%31. 

 

  

                                                 

31
Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Παξηζίσλ (Γξαθείν Ο.Δ.Τ Παξηζίσλ)  

    Οδεγφο Δπηρεηξείλ Γαιιία 2014   

    Φνξνινγηθή Τπεξεζία Γαιιίαο  

     http://www.impots.gouv.fr/ 

 

 

http://www.impots.gouv.fr/
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2.6 Φνξνινγηθό ύζηεκα Βξεηαλίαο  (Ζλσκέλν Βαζίιεην) 

2.6.1 Βξεηαληθή Οηθνλνκία – Δμειίμεηο 

 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Βνξείνπ Ηξιαλδίαο  (αγγιηθά: 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) είλαη θξάηνο ηεο 

βνξεηνδπηηθήο Δπξψπεο, κε έθηαζε 244.820 η.ρικ.. Οη εζλφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη 

θαζνξίδνληαη απφ ηέζζεξηο πεξηνρέο: ηελ Αγγιία, ηε θσηία, ηελ Οπαιία θαη ηε Βφξεηα 

Ηξιαλδία. 

Ζ Διιάδα αξηζκεί ζην Ζλ. Βαζίιεην πεξίπνπ πάξα πνιινχο κφληκα εγθαηεζηεκέλνπο 

νκνγελείο, ελψ ηζρπξή είλαη θαη ε παξνπζία ηεο Διιελνξζφδνμεο Δθθιεζίαο, κε θέληξν ηελ 

Αξρηεπηζθνπή Θπάηεηξσλ θαη Μεγάιεο Βξεηαλίαο.  Γξαζηεξηνπνηνχληαη 20 ειιεληθνί 

πνιηηηζηηθνί, θηιαλζξσπηθνί θαη επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη ζηε Βξεηαλία. ηελ Διιάδα, ε 

πνιηηηζηηθή παξνπζία ηνπ Ζλ. Βαζηιείνπ πξνσζείηαη θπξίσο κέζσ ηνπ Βξεηαληθνχ 

πκβνπιίνπ. 

Οη απνηθίεο θαη ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ήηαλ ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζε κεγάιε 

αλάπηπμε ηε Βξεηαλία. Ζ βηνκεραλία ηεο βαζίζηεθε ζηελ χπαξμε ησλ πινχζησλ 

θνηηαζκάησλ γαηάλζξαθα θαη ζηδεξνκεηαιιεπκάησλ, φπνπ ηεο εμαζθάιηζαλ ηελ απαξαίηεηε 

ελέξγεηα. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθεχξεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο  αηκνκεραλήο, θαζψο θαη 

ηελ αθζνλία ησλ πξψησλ πιψλ δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ησλ 

άιισλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ.  

Απέθηεζε κηα ρσξίο πξνεγνχκελν δχλακε, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή. Έγηλε ην θέληξν 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ελψ ε ιίξα ήηαλ ην επίζεκν λφκηζκα ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ ζε 

φιν ηνλ θφζκν.  

εκαληηθφηεξνη βηνκεραληθνί ηνκείο ηεο ρψξαο είλαη: ε ραιπβνπξγία, ε κεραλνπξγία, 

ε πθαληνπξγία θαη ε ρεκηθή βηνκεραλία. Σα κεραλήκαηα ηεο αγγιηθήο βηνκεραλίαο 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη απ' ηα θαιχηεξα ζηνλ θφζκν. Ζ πθαληνπξγία έρεη παξάδνζε απφ ηελ 

επνρή ηνπ Μεζαίσλα θαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ κάιιηλσλ πθαζκάησλ. Καη ζήκεξα αθφκε, 

ηα αγγιηθά θαζκίξηα είλαη απ' ηα θαιχηεξα ζηνλ θφζκν. εκαληηθή αθφκε είλαη θαη ε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ε δπζνπνηία, ε πνηνπνηία θ.ά.32. 

ύγρξνλε Οηθνλνκία :  

                                                 

32
Γηαδηθηπαθή Βηβιηνζήθε Βηθηπαίδεηα  

     http://el.wikipedia.o rg 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Ο Οίθνο Αμηνιφγεζεο Standard&Poor‟sαλαθνίλσζε ηελ αιιαγή ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

γηα ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο απφ αξλεηηθή ζε ζηαζεξή. Δπίζεο 

είλαη ν κφλνο νίθνο πνπ δελ ππνβάζκηζε θαηά ην παξειζφλ ηελ βξεηαληθή νηθνλνκία. Ο νίθνο 

πξνεηδνπνίεζε φηη ελδερφκελε έμνδνο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζα απνηεινχζε αξλεηηθφ παξάγνληα γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο.  

χκθσλα κε ηελ Βξεηαληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ην Α‟ ηξίκελν ηνπ έηνπο ππήξρε 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο 0,8% ζε ηξηκεληαία βάζε θαη 3,1% ζε εηήζηα βάζε. Ζ βάζε 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο κεηαθηλείηαη απφ ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ απνκείσζε ησλ 

θαηαζέζεσλ ζηηο επελδχζεηο θαη ηελ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ. Ζ θαηαλαισηηθή δαπάλε 

απμήζεθε 0,8% ζε ηξηκεληαία βάζε θαη νη επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά 2,7%. Δπηπιένλ 

ην ζπλνιηθφ πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ απμήζεθε θαηά 2,2% ζε εηήζηα βάζε, 

φπνπ θαη ήηαλ ε πςειφηεξε θαηαγξαθή απφ ην 2007.  

χκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ην νλνκαζηηθφ ΑΔΠ θαηέγξαςε 

αχμεζε 1,4% ζε ηξηκεληαία βάζε θαη 4,4% ζε εηήζηα βάζε, δηαηεξψληαο ηε δπλακηθή ηεο 

αλάπηπμεο. Ο πιεζσξηζκφο ηνλ Μάην ηνπ 2014 αλήιζε ζην 1,5% έλαληη 1,8% ηνπ 

πξνεγνχκελνπ κελφο, ζεκεηψλνληαο ηε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ απφ ηνλ Οθηψβξην 2009. Ζ 

κείσζε απνδίδεηαη ζηελ αλαηίκεζε ηεο ζηεξιίλαο θαη ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ επξείαο 

θαηαλάισζεο, ιφγσ ηνπ πνιέκνπ ηηκψλ κεηαμχ ησλ ζνχπεξ κάξθεη. 

ηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Βξεηαλίαο ην 

ηξίκελν Φεβξνπαξίνπ-Απξηιίνπ 2014 ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ αλήιζε ζε 30,54 εθ. 

απμεκέλνο θαηά 345.000 άηνκα. Ζ αλεξγία αλέξρεηαη ζην 6,6% , ζεκαληηθά κεησκέλε έλαληη 

ηνπ 7,8% ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ην 2013.  

Σέινο, νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ θαηέγξαςαλ αχμεζε θαηά 9,9% ζε εηήζηα βάζε κε 

κεγαιχηεξεο απμήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηεο Νφηην-Αλαηνιηθήο Αγγιίαο.  

Παξάιιεια, νη πσιήζεηο απηνθηλήησλ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αχμεζε 12,5% ην πξψην 

ηεηξάκελν ηνπ έηνπο ζε αληίζεζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 33. 

 

2.6.2 Τπνζηήξημε ηεο Αλάπηπμεο & Γεκνζηνλνκηθή Πξνζαξκνγή 

 

                                                 

33
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ – Διιεληθή Πξεζβεία ζην Λνλδίλν   

Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Λνλδίλνπ, Γειηίν Οηθνλνκηθψλ Δηδήζεσλ, Μάηνο 2014  

http://www.agora.mfa.gr/  
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Απφ ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο ην 2010, ε παξνχζα θπβέξλεζε ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, παξάιιεια κε ηελ πνιηηηθή δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ εθάξκνζε, 

ελέηαμε ζην ζρεδηαζκφ αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζεηξά κέηξσλ ζηαζεξνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ελίζρπζεο ηεο αλάπηπμεο. 

Με ηα πξψηα ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ε Κπβέξλεζε εμήγγεηιε θαη 

εθαξκφδεη, απφ ηα κέζα ηνπ 2012, πιέγκα δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε, βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο 

επηδνκάησλ θαη επέθηαζε ηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο, ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα κε δηαρσξηζκφ επελδπηηθήο θαη ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, ψζηε λα 

πξνζηαηεχνληαη νη απνηακηεχζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα εθιείςνπλ νη αηηίεο πνπ 

πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε 2008-2010 ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, φπσο επίζεο θαη 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ελζσκάησζε ησλ 

λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζα απμήζνπλ ηελ πξνζθνξά ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ ε θπβέξλεζε έρεη εμαγγείιεη ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Δζληθνχ Υσξνηαμηθνχ 

ρεδίνπ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ζηεγαζηηθήο αγνξάο θαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα 

θαζψο θαη κέηξα ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά θαηνηθίαο. Σαπηφρξνλα, 

εθαξκφδεηαη ζεηξά πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ γεληθά, αιιά θαη ηε ζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο πνπ 

εθηηκάηαη φηη ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο. 

εκαληηθφ εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα ζηεξίμεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ε Business Bank , ε νπνία ηδξχζεθε σο επελδπηηθφ ηακείν, κε 

αξρηθφ θεθάιαην χςνπο 1 δηο. Ληξψλ (πεξίπνπ 1,2 δηο. Δπξψ) θαη θχξην ζθνπφ λα εληζρχζεη 

ηνπο παξνρείο θεθαιαίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξαπεδψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο34. 

 

2.6.3 Φνξνινγηθόο Οδεγόο 

 

                                                 

34
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ – Διιεληθή Πξεζβεία ζην Λνλδίλν   

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Λνλδίλνπ,  

Υξεκαηνδνηηθά ρήκαηα ηήξημεο ΜΜΔ θαη Δλίζρπζε ηεο Αλάπηπμεο ηεο Βξεηαληθήο Οηθνλνκίαο  

    (Ηνχι ηνο 2014) (http://www.agora.mfa.gr/) 

http://www.agora.mfa.gr/
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Όιν θαη πεξηζζφηεξεο ακεξηθαληθέο εηαηξείεο ζηξέθνληαη πξνο πεξηνρέο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα λα κεηαθέξνπλ ηελ έδξα ηνπο θαζψο ε ρψξα ραξαθηεξίδεηαη σο 

θνξνινγηθφο παξάδεηζνο. Οη ακεξηθαληθέο εηαηξείεο βιέπνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηε 

Βξεηαλία σο έλα κέξνο γηα κεηεγθαηάζηαζε γηα λα κεηψζνπλ ηελ θνξνινγία ηνπο εμαηηίαο 

ησλ ρακειψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ελφο θηιηθνχ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

πεξηβάιινληνο. 

Ζ πιεξσκή θφξσλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην πεξηιακβάλεη ηελ θαηαβνιή θφξσλ ζηελ 

θεληξηθή θπβέξλεζε (Βαζηιηθή Οηθνγέλεηα θαη ηεισλεία) αιιά θαη ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε. Ζ ηνπηθή θπβέξλεζε ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ επηρνξεγήζεσλ απφ θεθάιαηα  

ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο.  

Σα θξαηηθά έζνδα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο (απνηειεί θαη ηελ 

κεγαιχηεξε εληαία πεγή εηζνδήκαηνο ηεο θπβέξλεζεο) , ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηνλ  

θφξν εηαηξηψλ, ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηέινο  απφ ηνπο δαζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηα 

θαχζηκα35.  

 

Φνξνινγήζηκεο Πεγέο :  

 Δηζνδήκαηα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο  

 Κέξδε απφ απηναπαζρφιεζε 

 Δηζνδήκαηα απφ ζπληάμεηο 

 Δηζνδήκαηα απφ ηφθνπο & νκφινγα 

 Δηζνδήκαηα απφ ελνίθηα, κε αθνξνιφγεην φξην ηηο £ 4.250 

 Δηζνδήκαηα απφ κεξίζκαηα 

 Παξνρέο απφ ηηο κηζζσηέο ππεξεζίεο 

 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δελ θνξνινγνχληαη εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

αθνξνιφγεηνπο ινγαξηαζκνχο, εηζνδήκαηα απφ θάπνηα θξαηηθά επηδφκαηα θαη ηέινο 

εηζνδήκαηα απφ θέξδε ζε ινηαξίεο.  

Ζ θνξνινγία ζε ηνπηθφ επίπεδν ιαµβάλεη ηε µνξθή ελφο θφξνπ θαηνηθίαο, ν νπνίνο 

βαζίδεηαη ζηελ αμία ηεο θαηνηθίαο θαη ζηελ ππφζεζε φηη κέλνπλ ζην ρψξν απηφ δχν ελήιηθεο. 

Πξνβιέπεηαη έθπησζε θφξνπ ζε πεξίπησζε πνπ θαηνηθεί έλαο µφλν ελήιηθαο. 

                                                 

35
Γηαδηθηπαθή Βηβιηνζήθε Βηθηπαίδεηα  

http://en.wikipedia.org/wiki/Taxat ion_in_the_United_Kingdom 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_United_Kingdom
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Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ην θαζεζηψο θνξνιφγεζεο, ε θαηνηθία ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ, εάλ δειαδή είλαη κφληκνο θάηνηθνο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ αλεμαξηήησο 

ππεθνφηεηαο. Γεληθά θάηνηθνο ηνπ Ζλσµέλνπ Βαζηιείνπ ζεσξείηαη φπνηνο θαηνηθεί ζε απηφ 

πάλσ απφ 183 εµέξεο ελφο θνξνινγηθνχ έηνο ή ζε δηάξθεηα ηεζζάξσλ εηψλ επηζθέπηεηαη 

θαηά µέζν φξν 91 εµέξεο ή πεξηζζφηεξεο ηελ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα εθείλσλ ησλ εηψλ.  

ηε Βξεηαλία ηζρχεη εηδηθφ ρακειφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο γηα ηελ Βαζηιηθή 

νηθνγέλεηα (φπσο εμαίξεζε απφ ηνλ θφξν θιεξνλνκηάο). Δπίζεο νη θηιαλζξσπηθέο 

νξγαλψζεηο απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

Πέξαλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ην βξεηαληθφ θξάηνο επηβάιεη θφξν θιεξνλνκηάο ν 

νπνίνο ππνινγίδεηαη ζηελ αμία ηεο κεηαβηβάδνπζαο πεξηνπζίαο. Δπίζεο ππάξρνπλ εηδηθνί 

θφξνη θαηαλάισζεο ζηα θαχζηκα, ην αιθνφι, ηνλ θαπλφ, ηα ζηνηρήκαηα θαη ηα απηνθίλεηα. 

Μεγάιε πεγή εηζνδήκαηνο γηα ην θξάηνο παξακέλνπλ νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, νη νπνίεο 

θπκαίλνληαη γχξσ ζην 20%. Σέινο ρξεψλεηαη ραξηφζεκν 0,5% γηα ηελ κεηαβίβαζε κεηνρψλ 

θαη νξηζκέλσλ ηίηισλ36.  

 

2.6.4 Φνξνινγηθνί πληειεζηέο  

 

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ :  

Δηαηξηθφο θφξνο (Corporation Tax) είλαη ν θφξνο πνπ επηβάιιεηαη επί ησλ 

θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη άιισλ νξγαλψζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπιιφγνπο, εηαηξείεο, ελψζεηο θαη άιιεο κε κεηνρηθνχ ραξαθηήξα 

κνξθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Σα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εηαηξίεο θνξνινγνχληαη γηα εηζνδήκαηα απφ 0 

έσο 300.000 ιίξεο κε 20% ελψ γηα εηζνδήκαηα απφ 300.000  έσο 1.500.000 ιίξεο ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα γηα θνξνινγηθή ειάθξπλζε επί ησλ νξηαθψλ ηηκψλ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα απηή ηελ θαηεγνξία θεξδψλ κπνξεί λα απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ 

ην 20% ζην 21%. Γηα εηζνδήκαηα άλσ ηνπ 1.500.000 ιηξψλ ηζρχεη ν θχξηνο θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο 21 %. Απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ 2015 ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζα γίλεη 

εληαίνο αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ζα είλαη 20%.  

                                                 

36
 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ :  

https://www.gov.uk/government/organisations 

https://www.gov.uk/government/organisations
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Γηα ηηο εηαηξείεο ( Ring Fence Companies) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εμφξπμε ή 

ρξήζε δηθαησκάησλ γηα ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηα πνζνζηά απηά 

δηαθέξνπλ. Σν κηθξφ πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ηνπ θφξνπ επί ησλ θεξδψλ είλαη 19% ελψ ν 

κεγάινο ζπληειεζηήο ( θέξδε > 1.500.000 ιίξεο)  είλαη 30%.  

 

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ :  

 

Σν αθνξνιφγεην φξην ηεο ρξνληάο 2013-14 είλαη £9,440 ελψ ηεο ρξνληάο 2014-15 

£10.000. Σν αθνξνιφγεην φξην απμάλεηαη ζηηο £10.500 γηα φζνπο είλαη γελλεκέλνη απφ 1938-

1948, ελψ γηα ηνπο γελλεζείο πξηλ ην 1938 απμάλεηαη ζηηο £10.660. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

(πίλαθαο 9) απεηθνλίδεηαη ε θιίκαθα ηνπ θφξνπ αλάινγα κε ην εηζφδεκα. 

Ζ πξψηε γξακκή αθνξά ηηο θαηαζέζεηο θαη ζεκαίλεη φηη ζηνπο ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο πνπ ηα ρξήκαηα μεπεξλνχλ απηφ ην πνζφ (2.790 ιίξεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2014) ,θνξνινγείηαη ην επηηφθην κε ζπληειεζηή 10%. 

Ζ δεχηεξε γξακκή είλαη ν βαζηθφο θφξνο 20%, πνπ θνξνινγνχληαη  ηα εηζνδήκαηα 

απφ ην αθνξνιφγεην φξην θαη πάλσ. Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα δελ μεθηλάεη απφ ην πξψην 

επξψ αιιά πξψηα αθαηξείηαη ην αθνξνιφγεην πνζφ £9,440 θαη κεηά εθαξκφδνληαη νη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο. Δπίζεο πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ην δεισζέλ εηζφδεκα ηπρφλ 

εηαηξηθέο απνιαβέο, αμία εηαηξηθνχ απηνθηλήηνπ, ηδησηηθή αζθάιηζε θηι.  

Σα εηζνδήκαηα πνπ μεπεξλνχλ ηηο £32,010 θαη θηάλνπλ κέρξη ηηο £150,000 

θνξνινγνχληαη κε 40% ελψ ηα εηζνδήκαηα πνπ μεπεξλνχλ ηηο £150,000 θνξνινγνχληαη κε 

45%. 

Παξαδείγκαηνο ράξε εάλ ην εηζφδεκα ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ είλαη £28,000 εηεζίσο, 

νη πξψηεο £9,440 δελ θνξνινγνχληαη θαη νη ππφινηπεο θνξνινγνχληαη 20%, ελψ αλ ν κηζζφο 

ηνπ είλαη £60.000 θαη ε εηαηξία πξνζθέξεη ηδησηηθή αζθάιηζε αμίαο £1,000, νη πξψηεο £8,440 

δελ θνξνινγνχληαη – κεησκέλεο θαηά ην πνζφ ηεο αζθάιηζεο – νη επφκελεο κέρξη £32,010 

θνξνινγνχληαη κε 20% θαη απφ εθεί θαη πάλσ κέρξη ηηο ζπλνιηθέο εηήζηεο απνιαβέο 

θνξνινγείηαη κε 40%.  

 

 

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο  

Φνξνινγεζέλ 

Δηζόδεκα 

2013-2014 

Φνξνινγεζέλ 

Δηζόδεκα 

2014-2015 



Σν λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο κεηά ην Ν.4172/2013 θαη ε ζχγθξηζε ηνπ 

κε απηφ ησλ θπξηφηεξσλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΑ 

 

 57 
 

Πίλαθαο 9 : Φνξνινγηθνί πληειεζηέο Βξεηαλίαο  

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θαηαβιεζέλ θφξνπ ζηε Βξεηαλία γίλεηαη κε κεγάιε αθξίβεηα θαη 

ζπάληα γίλνληαη ιάζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ. Αλ ην εηήζην εηζφδεκα είλαη ιηγφηεξν ηνπ 

αθνξνιφγεηνπ νξίνπ, γίλεηαη επηζηξνθή φινπ ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ. Φπζηθά ν θφξνο 

δηαηεξεί ηνλ πξννδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ζηελ Βξεηαλία θαη ηζρχνπλ θνξνειαθξχλζεηο γηα 

άηνκα πνπ δνπλ κφλα, πνπ έρνπλ πξνζηαηεπφκελα κέιε θιπ.  

 

Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο :  

Ζ ηξίηε κεγαιχηεξε πεγή εζφδσλ ηεο θπβέξλεζεο είλαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο (ΦΠΑ). Δίλαη έλαο θφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζηηο δαπάλεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ν 

θαλνληθφο ζπληειεζηήο είλαη 20%.  

Τπάξρνπλ ηξεηο ζπληειεζηέο ΦΠΑ, αλάινγα κε ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ε επηρείξεζε : βαζηθφο (20%), κεησκέλνο (5%) θαη κεδεληθφο. Τπάξρνπλ επίζεο 

νξηζκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηνλ ΦΠΑ ή δελ πεξηιακβάλεηαη ζην 

ζχζηεκα ΦΠΑ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ.  

Παξαδείγκαηα ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ :  

 εγρψξηα θαχζηκα θαη ελέξγεηα 

 εγθαηάζηαζε πιηθψλ πνπ εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα  

 πξντφληα πγηεηλήο  

 παηδηθά θαζίζκαηα απηνθηλήηνπ  

Παξαδείγκαηα ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ κεδεληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ :  

 θαγεηφ - αιιά φρη γεχκαηα ζε εζηηαηφξηα ή take away 

 βηβιία θαη εθεκεξίδεο 

 παηδηθά ξνχρα θαη παπνχηζηα 

 κέζα καδηθήο κεηαθνξάο37 

                                                 

37
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ :  

10% (θαηαζέζεηο) 0-2.790 £ 0-2.880 £ 

20% 0-32.010 £ 0-31.865 £ 

40% 32.011-150.000 £ 31.866-150.000 £ 

45% Πάλσ απφ 150.000 £ Πάλσ απφ 150.000 £ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Value_Added_Tax_(United_Kingdom)
http://en.wikipedia.org/wiki/Value_Added_Tax_(United_Kingdom)
http://en.wikipedia.org/wiki/Value_Added_Tax_(United_Kingdom)
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2.7Φνξνινγηθό ύζηεκα Γεξκαλίαο 

2.7.1 Γεξκαληθή Οηθνλνκία – Δμειίμεηο 

 

Ζ Γεξκαλία, είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζε πιεζπζκφ ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ε  

θηλεηήξηα δχλακή ηεο, θαζψο είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο βηνκεραληθέο θαη 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 

Ζ Γεξκαλία πξσηνζηαηεί ζηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ηεο ΔΔ, ζηεξηδφκελε θπξίσο ζηελ 

ηερλνινγηθή ππεξνρή ηεο ζηε βηνκεραλία, ζηελ εμσζηξέθεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην κέγεζνο ηεο εζσηεξηθήο ηεο αγνξάο θαη ζηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε νπνία 

βξηζθφκελε ζην θέληξν ηεο ΔΔ ηεο εμαζθαιίδεη ζνβαξφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα.  

Ζ ρψξα ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα παγθνζκίσο θαζψο 

εληάζζεηαη ζηηο ρψξεο κε ζηαζεξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ρακειή αλεξγία θαη ρακειά 

επηηφθηα, νη νπνίνη είλαη θαη νη ιφγνη πνπ ηελ θάλνπλ πφιν έιμεο γηα κεγάιν θαη απμαλφκελν 

αξηζκφ κεηαλαζηψλ.  

Ζ Γεξκαλία δηαζέηεη κία νηθνλνκία απφιπηα πξνζαξκνζκέλε ηφζν ζηελ δήηεζε ησλ 

αλαδπφκελσλ ρσξψλ γηα βηνκεραληθφ εμνπιηζκφ, φζν θαη ζε απηήλ ησλ αλαπηπγκέλσλ γηα 

πςειήο πνηφηεηνο θαη δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά. Δίλαη ε εμαγσγηθή δχλακε ηεο Δπξψπεο 

θαη επίζεο είλαη ν θχξηνο πξνκεζεπηήο ηεο Κίλαο, ηεο Βξαδηιίαο θαη ηεο Ρσζίαο ζε 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, κε ηεξάζηηα δηαθνξά απφ άιιεο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο.  

Όζνλ αθνξά ην βηνηηθφ επίπεδν, ε Γεξκαλία είλαη, βάζε ηνπ Γείθηε Αλζξψπηλεο 

Αλάπηπμεο (Human Development Index), 19ε ζηνλ θφζκν, ελψ ε World Bank 

Group (Παγθφζκηα Σξάπεδα) εθηηκά ηελ επεκεξία αλά θάηνηθν σο ηελ 5ε κεγαιχηεξε ζηνλ 

θφζκν, κεηά απφ Διβεηία, Γαλία, νπεδία θαη ΖΠΑ. Σν πςειφ βηνηηθφ επίπεδν ζπλνδεχεηαη 

κε ηδηαίηεξα ρακειή θνξνδηαθπγή θαη ρακειφ επίπεδν δηαθζνξάο. 

                                                                                                                                                         

https://www.gov.uk/government/organisations 

 

UK Business Resources: (http://www.scopulus.co.uk/ 

 

Σκήκα Δίζπξαμεο Φφξσλ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ  

ΦΠΑ http://www.hmrc.gov.uk/vat 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://www.gov.uk/government/organisations
http://www.scopulus.co.uk/
http://www.hmrc.gov.uk/vat
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Ωο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ππάξρνπλ κεγάιεο ηνπηθέο δηαθνξέο, ν λφηνο ηηο 

Γεξκαλίαο κε ηα θξαηίδηα Βάδε-Βπξηεκβέξγε, Βαπαξία θαη Έζζε ζεσξείηαη πινπζηφηεξνο 

απφ ηνλ βνξά38. 

 

Οηθνλνκηθέο Δμειίμεηο :  

Σν θχκα απαηζηνδνμίαο εμαπιψλεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ηελ κείσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξπζκνχ. εκεηψλεηαη επηδείλσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο, φπσο απηφ θαηαγξάθεηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ Ηλζηηηνχην Ifo. 

(Institute for Economic Research, Munich) Καηεγξάθε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Γεξκαλίαο θαηά 

ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014 κεηψλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο γηα αλάθακςε θαηά ην δεχηεξν 

εμάκελν ηεο ρξνληάο. 

Ζ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηε Γεξκαλία δηθαηνινγήζεθε σο 

ζπλέπεηα ηεο θξίζεο ζηελ Οπθξαλία, αιιά θαη ηεο κεησκέλεο δήηεζεο απφ ηελ επξσδψλε. 

Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ε Γεξκαλία θαηαγξάθεη αηθλίδηα 

κείσζε ζηηο βηνκεραληθέο παξαγγειίεο θαηά 3% (ηε κεγαιχηεξε απφ ην 2011).  

Σνλ Ηνχιην, ην ΓΝΣ πξνέβιεπε φηη ε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο ζα 

επεθηαζεί θαηά 1,9% ηνπ ΑΔΠ ηεο θέηνο θαη θαηά 1,7% ηελ επφκελε ρξνληά. Σειηθά, φκσο 

ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) αλαζεψξεζε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο Γεξκαλίαο ην 2014 θαη ην 2015, ζε πεξίπνπ 1,5% ην θαζέλα απφ απηά ηα δχν 

έηε, εμαηηίαο ησλ θξίζεσλ ζηελ Οπθξαλία θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή.  

Σν επράξηζην είλαη φηη ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο αβεβαηφηεηαο ζην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ γεξκαληθνχ θξάηνπο ηα επηηφθηα γηα ηα γεξκαληθά νκφινγα κεηψλνληαη 

ζπλερψο κε απνηέιεζκα ην θξάηνο λα κπνξεί λα δαλείδεηαη ρξήκαηα κε ηδηαίηεξα επλντθά 

επηηφθηα.  

 

  

                                                 

38
Γηαδηθηπαθή Βηβιηνζήθε Βηθηπαίδεηα  

http://el.wikipedia.org/wiki 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CE%B4%CE%B7-%CE%92%CF%85%CF%81%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%83%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki
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2.7.2 Δπηρεηξεκαηηθόο Οδεγόο 

 

ην γεξκαληθφ θξάηνο είλαη εχθνιε θαη κε ρξνλνβφξα ε δηαδηθαζία ίδξπζεο 

επηρείξεζεο. Γελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ Γεξκαλψλ πνιηηψλ θαη κε θαη δελ ππάξρεη 

πεξηνξηζκφο ζηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ θεθαιαίσλ. Ζ βαζηθή δηάθξηζε είλαη κεηαμχ πνιηηψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή κε.  

Ζ επηινγή ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο είλαη θαζνξηζηηθή γηαηί άπηεηαη φισλ 

ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο (δηαδηθαζία ίδξπζεο, ειάρηζηνο αξηζκφο εηαίξσλ, ειάρηζην 

απαηηνχκελν θεθάιαην, θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, δηαρείξηζε εηαηξίαο θιπ.). Σα αλψλπκα 

εηαηξηθά ζρήκαηα είλαη πην θαηάιιεια γηα επηρεηξήζεηο κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο. Ζ 

κνξθή ηεο πξνζσπηθήο εηαηξίαο ελδείθλπηαη γηα κηθξφηεξνπ κεγέζνπο εηαηξίεο. Σν θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ. 

Καηά ην γεξκαληθφ δίθαην ππάξρνπλ ηξεηο θχξηεο λνκηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ : νη αλψλπκεο 

θαη πξνζσπηθέο εηαηξίεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα39.  

 

Οη θπξηόηεξεο κνξθέο επηρεηξήζεσλ : 

 

 Offene Handelsgesellschaft (OHG) – Οκόξξπζκε Δηαηξία   

Γηα ηε ιεηηνπξγία κίαο OHG ρξεηάδνληαη ην ιηγφηεξν δχν εηαίξνη. Όινη νη εηαίξνη κίαο OHG 

επζχλνληαη καδί κε ηελ εηαηξεία πξνζσπηθά, απεξηφξηζηα θαη εηο νιφθιεξσλ. Ζ απφδεημε ηεο 

χπαξμεο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ δελ είλαη απαξαίηεηε. Γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο απαηηείηαη 

άηππν θαηαζηαηηθφ. Ζ OHG δελ απνηειεί Ν.Π.Η.Γ., αιιά ελδηάκεζε κνξθή. Καηά ηνλ ηξφπν 

απηφ κπνξεί ππφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηεο λα απνθηά δηθαηψκαηα, θπξηφηεηα θαη άιια 

εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί αθηλήησλ, λα αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο, λα ελάγεη ή λα ελαρζεί 

ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ.  

 Kommanditgesellschaft (KG) –Δηεξόξξπζκε Δηαηξία  

Ζ ΚG ρξεηάδεηαη ην ιηγφηεξν έλαλ νκφξξπζκν, θαζψο θαη έλαλ εηεξφξξπζκν εηαίξν. Ο 

νκφξξπζκνο εηαίξνο επζχλεηαη, φπσο νη εηαίξνη κίαο νκφξξπζκεο εηαηξείαο. Ο εηεξφξξπζκνο 

εηαίξνο έρεη πεξηνξηζκέλε επζχλε κέρξη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπ ζηελ εηαηξεία θαη έσο 

φηνπ θαηαβιεζεί ην πνζφ ηεο εηζθνξάο. Πξηλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο θαη ν 

                                                 

39
Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην AHK 

http://griechenland.ahk.de/ 

 

http://griechenland.ahk.de/
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εηεξφξξπζκνο εηαίξνο επζχλεηαη πξνζσπηθά θαη απεξηφξηζηα. Ζ ΚG δελ έρεη λα απνδείμεη 

ηελ χπαξμε ηδηαίηεξεο πεξηνπζίαο θαη φπσο θαη ε OHG, δελ απνηειεί Ν.Π.Η.Γ.  

 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – (ΔΠΔ) 

Ωο Ν.Π.Η.Γ. ε ΔΠΔ πθίζηαηαη απφ ηε ζηηγκή ηεο θαηαρψξεζήο ηεο ζηα εκπνξηθά κεηξψα ηνπ 

εηξελνδηθείνπ (Handelsregister), ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε. 

Απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχζηαζεο - ίδξπζεο ηεο GmbH, γηα ηηο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο επζχλεηαη 

κφλν ε εηαηξεία. Οη εηαίξνη δελ επζχλνληαη πξνζσπηθά. Σν ειάρηζην ηδξπηηθφ θεθάιαην κηαο 

GmbH αλέξρεηαη ζε 25.000€. Ζ κεξίδα ζπκκεηνρήο ηνπ εηαίξνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

θαηψηεξε ησλ 100€.  

 Aktiengesellschaft (AG) – Αλώλπκε Δηαηξία  

Ωο Ν.Π.Η.Γ ε ΑG πθίζηαηαη απφ ηε ζηηγκή ηεο θαηαρψξεζήο ηεο ζηα εκπνξηθά κεηξψα ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ (Handelsregister) ηεο πεξηθέξεηαο, φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε εηαηξεία. Απφ ηε 

ζηηγκή ηεο ζχζηαζεο - ίδξπζήο ηεο, γηα ηηο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο επζχλεηαη κφλν ε εηαηξεία 

κε ην εηαηξηθφ ηεο θεθάιαην, ελψ κέρξη ηε ζχζηαζε ηεο ΑG νη ηδξπηέο επζχλνληαη 

πξνζσπηθά. Σν θαηψηαην φξην ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ κηαο AG νξίδεηαη, απφ 01.01.1999 

ζε 50.000 Δπξψ, κε θαηψηαηε αμία κεηνρήο 1 Δπξψ. 

 

2.7.3 Φνξνινγηθόο Οδεγόο 

 

Οη θφξνη ζηε Γεξκαλία επηβάιινληαη απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ( Bund ), ηα 

θξαηίδηα ( Länder ), θαζψο θαη απφ ηνπο δήκνπο ( Städte / Gemeinden ). Τπάξρνπλ πνιινί 

άκεζνη θαη έκκεζνη θφξνη αιιά ε θχξηα πεγή εηζνδεκάησλ είλαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο θαη ν 

ΦΠΑ.  

Ζ δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Γεξκαλίαο δηαηξείηαη ζε νκνζπνλδηαθέο θνξνινγηθέο 

αξρέο θαη θξαηηθέο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη ηνπηθέο εθνξίεο ( Finanzämter ) αλήθνπλ ζηελ 

ηειεπηαία.  Ο αξηζκφο ησλ εθνξηψλ ζηε Γεξκαλία αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 650. 

Τπφρξενη ζε θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηελ Γεξκαλία ή έρνπλ 

ηνλ ζπλήζε ηφπν δηακνλήο ηνπο ζηελ Γεξκαλία. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θπκαίλεηαη απφ 0% 

έσο 45% θαη θπζηθά έρεη πξννδεπηηθφ ραξαθηήξα. Τπάξρνπλ έμη θνξνινγήζηκεο 

θαηεγνξίεο θπζηθψλ πξνζψπσλ, νη νπνίεο είλαη40 :  

                                                 

40
 Γεξκαληθή Φνξνινγηθή Έλσζε  -  http://www.dstg.de 

http://en.wikipedia.org/wiki/States_of_Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Municipalities_of_Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax
http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax
http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax
http://www.dstg.de/
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 Άγακνη 

 Μνλνγνλετθέο Οηθνγέλεηεο 

 Έγγακα δεπγάξηα φπνπ ε ζχδπγνο έρεη ρακειφ ε θαζφινπ εηζφδεκα 

 Έγγακα δεπγάξηα κε εμνκνηνχκελα έζνδα 

 Έγγακα δεπγάξηα φπνπ ν ζχδπγνο έρεη ρακειφ ε θαζφινπ εηζφδεκα 

 Καηεγνξία γηα φζνπο έρνπλ θαη δεχηεξε κηζζσηή εξγαζία 

Σν θνξνινγηθφ λνκνζρέδην πξνβιέπεη επηά θνξνινγήζηκεο πεγέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

εηζνδήκαηα απφ :  

 Γεσξγία θαη δαζνθνκία 

 Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

 Απηναπαζρφιεζε 

 Μηζζσηή εξγαζία  

 Κεθαιαηαθά θέξδε 

 Δθκίζζσζε αθηλήησλ 

 Γηάθνξεο πεγέο 

Όζα εηζνδήκαηα δελ αλήθνπλ ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εμαηξνχληαη ηεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο φπσο παξαδείγκαηνο ράξε θέξδε απφ ινηαξία. Δπηπιένλ 

επηβάιιεηαη ε ιεγφκελε εηζθνξά αιιειεγγχεο ηεο ηάμεο ηνπ 5,5 % επί ηνπ ηειηθνχ θφξνπ θ αη 

επηβάιιεηε ζηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα.  

Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα κεηψλεηαη απφ έμνδα θαη δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ 

θνξνινγνχκελν. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο 

απνδνρέο. Δθηφο απφ απηφ, άιια έμνδα πνπ εθπίπηνπλ είλαη νξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο 

απνδεκηψζεηο, έμνδα αζζελείαο, ηα έμνδα γηα νηθηαθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηα έμνδα 

ζπληήξεζεο. Δθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα έθπησζεο ησλ δαπαλψλ, ππάξρνπλ επίζεο πνιιά 

επηδφκαηα θαη εθάπαμ πνζά πνπ κεηψλνπλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Δπίζεο εθπίπηνπλ 

(εηδηθή έθπησζε θφξνπ) δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε 

ηέθλσλ. 

Οη κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ θνξνινγνχληαη θαη απφ θνηλνχ ν αγνξαζηήο κε ηνλ πσιεηή 

είλαη ππφρξενη ζε θφξν κεηαβίβαζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 

νξίδεηαη απφ ηα επηκέξνπο θξάηε κέιε. ε γεληθέο γξακκέο ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη 

3,5% ζην Βεξνιίλν θαη 4,5% ζην Ακβνχξγν. Δπίζεο επηβάιιεηαη θφξνο επί ηεο θιεξνλνκηάο 

ή ηεο δσξεάλ παξνρήο πεξηνπζίαο, φπνπ ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο θπκαίλεηαη απφ 7% έσο 

50%. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg
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Τπάξρεη ν αληίζηνηρνο θφξνο αθηλήησλ ζηελ Γεξκαλία πνπ επηβάιιεηαη φκσο απφ ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο δηαθέξνπλ αλά πεξηνρέο θαζψο γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο απηνχο απνθαζίδεη ην ηνπηθφ θνηλνβνχιην. Σέινο, ν θφξνο αθηλήησλ 

θαηαβάιιεηαη θάζε ηξίκελν41. 

 

2.7.4 Φνξνινγηθνί πληειεζηέο  

 

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ :  

Τπφρξεεο ζε θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα εηαηξηθά θέξδε είλαη εθείλεο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ή έρνπλ ην θέληξν δηαρείξηζεο  ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ 

Γεξκαλία, απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θέξδε ησλ εγρψξησλ αιιά θαη ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ είλαη 

θνξνινγήζηκα ζην γεξκαληθφ θξάηνο. Τπφρξεεο γηα θαηαβνιή θφξνπ είλαη φιεο νη εηαηξίεο, 

ελψ εμαηξνχληαη απηήο ηεο ππνρξέσζεο θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, εθθιεζηαζηηθά ηδξχκαηα 

θαη αζιεηηθά ζσκαηεία.  

Οη εηαηξίεο ζηελ Γεξκαλία θνξνινγνχληαη θαη εηζπξάηηνληαη απφ ηελ νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε ζε δχν επίπεδα :  

- Οη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο (φπσο ε ΑΔ & ΔΠΔ) ππφθεηληαη ζην θφξν εηαηξηθνχ 

εηζνδήκαηνο (Korperschaftssteuer), ελψ 

- Οη πξνζσπηθέο εηαηξίεο ππφθεηληαη ζην θφξν πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο 

(Einkommensteuer – θνξνινγία θπζηθώλ πξνζώπσλ) 

Όιεο νη εηαηξίεο αλεμαξηήησο εηαηξηθήο κνξθήο ππφθεηληαη ζηνλ εκπνξηθφ θφξν 

(Gewerbesteuer), ν νπνίνο επηβάιιεηαη θαη εηζπξάηηεηαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, φπνπ 

ε εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο.  

Σν πνζνζηφ θνξνιφγεζεο ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ αλέξρεηαη ζε ζηαζεξφ πνζνζηφ 

15%. Δπηβάιιεηαη ηφζν ζηα θέξδε πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο κεηφρνπο φζν θαη ζηα θέξδε 

πνπ ζα παξακείλνπλ ζηελ εηαηξία.  

Δπηπξφζζεηα απφ ην 1995 επηβάιιεηαη ν πρόσθετος υόρος αλληλεγγύης  γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ επαλελνπνίεζεο ηεο ρψξαο. Σν πνζνζηφ θνξνιφγεζεο 

αλέξρεηαη ζε 5,5% θαη εθαξκφδεηαη επί ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ. Καηά ζπλέπεηα αζξνηδφκελνη ν 

                                                 

41
Γηαδηθηπαθή Βηβιηνζήθε Βηθηπαίδεηα  

http://en.wikipedia.org/wiki/Taxat ion_in_Germany 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Germany


Σν λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο κεηά ην Ν.4172/2013 θαη ε ζχγθξηζε ηνπ 

κε απηφ ησλ θπξηφηεξσλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΑ 

 

 64 
 

θφξνο εηαηξηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ν πξφζζεηνο θφξνο αιιειεγγχεο αλέξρνληαη ζε 15,82 % 

επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο.  

Οη πξνζσπηθέο εηαηξίεο (OHG, KG, GbR, PartG ) δελ δηαζέηνπλ θαζαξά απηφλνκε 

λνκηθή κνξθή, θαζψο απνηεινχλ ζπλέλσζε εηαίξσλ θαη νη εηαίξνη ππφθεηληαη νη ίδηνη ζε φια 

ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. 

πλεπψο, νη πξνζσπηθέο εηαηξίεο ππφθεηληαη ζην θφξν αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο θαη θάζε 

έηαηξνο ππφθεηηαη ζηα θνξνινγηθά πνζνζηά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην αηνκηθφ εηζφδεκα.  

Γηα ηνλ εμπορικό υόρο (Gewerbesteuer)πξνβιέπεηαη αθνξνιφγεην φξην θεξδψλ 

χςνπο 24.500€. Σν χςνο ηνπ εκπνξηθνχ θφξνπ θαζνξίδεηαη απφ δχν παξάγνληεο: αξρηθά ην 

βαζηθφ θνξνινγηθφ πνζνζηφ 3,5% πνπ ηζρχεη γηα φιεο ηηο κνξθέο εηαηξηψλ θαη 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ θνξνινγηθφ θψδηθα, θαη έπεηηα απφ ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 

επηβάξπλζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη 

θάησ απφ 200% (ζηελ πξάμε θηάλεη ην 490%). Σν βαζηθφ θνξνινγηθφ πνζνζηφ 3,5% 

πνιιαπιαζηαδφκελν κε ην ζπληειεζηή ηεο  ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δίλεη ην  ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

ηνπ εκπνξηθνχ θφξνπ. 

Γεδνκέλνπ ην φηη ζηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο ηφζν ηα δηαλεκφκελα φζν θαη ηα 

δηαθξαηνχκελα θέξδε ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε κε θιηκαθνχκελν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, 

ε λνκνζεζία πξνζθέξεη δχν επηινγέο θνξνινγηθήο ειάθξπλζεο : 

 πκςεθηζκφ ηνπ εκπνξηθνχ θφξνπ κε ηνλ αηνκηθφ θφξν εηζνδήκαηνο κε ζπληειεζηή 

3,8 %, δειαδή ν πξνζσπηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο κεηψλεηαη θαηά πνζφ ίζν κε ην 

θφξν πνπ πξνθχπηεη κε ην βαζηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή επί 3,8 %.  

 Δάλ νη εηαίξνη δελ επηζπκνχλ λα θνξνινγνχληαη κε θιηκαθνχκελν θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηνλ εληαίν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 28,25% ν 

νπνίνο καδί κε ηνλ πξφζζεην θφξν αιιειεγγχεο αλέξρεηαη ηειηθά ζε 29,8% πνζνζηφ 

φκνην κε απηφ πνπ θαινχληαη λα πιεξψζνπλ νη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο. 

 

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ :  

ηελ Γεξκαλία ηζρχεη αθνξνιφγεην φξην γηα άγακα θπζηθά πξφζσπα 8.004€ θαη γηα 

έγγακα δεπγάξηα πνπ θάλνπλ θνηλή θνξνινγηθή δήισζε αθνξνιφγεην φξην 16.008€.  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο έρεη πξννδεπηηθφ ραξαθηήξα, νπφηε πέξαλ ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ ηα 

εηζνδήκαηα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηέο απφ 14% έσο 24% θαη απφ 24% έσο 45%. Οη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα :  
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Πίλαθαο 10 : Φνξνινγηθνί πληειεζηέο Γεξκαλίαο  

 

Σα κεξίζκαηα ησλ ηδησηψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ κεηνρέο θνξνινγνχληαη κε 

ζπληειεζηή 25% πνπ παξαθξαηείηαη ζηελ πεγή. Δπηπιένλ επηβαξχλνληαη θαη απηά ηα 

εηζνδήκαηα κε θφξν αιιειεγγχεο νπφηε ην θνξνινγηθφ πνζνζηφ θηάλεη ην 26,4%.  

 

Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο :  

Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο αλέξρεηαη ζε 19%. Μεησκέλνο ζπληειεζηήο 7% 

επηβάιιεηαη ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζε θαζεκεξηλή βάζε, φπσο ηα 

ηξφθηκα, νη εθεκεξίδεο θαη ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο.  

Οξηζκέλεο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, νη 

ππεξεζίεο πγείαο θαη νη ππεξεζίεο πνπ δελ ζηνρεχνπλ ζην θέδξνο, εμαηξνχληαη απφ ηελ 

θαηαβνιή ΦΠΑ42.  

 

 

 

 

  

                                                 

42
Τπνπξγέην Δμσηεξηθψλ - Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ &Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Βεξνιίλνπ  

DoingBusinessinGermany  

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1 

 

Γεξκαληθή Φνξνινγηθή Έλσζε  -  http://www.dstg.de 

 

Δηζόδεκα – Άγακνη 
Δηζόδεκα-Έγγακα 

Εεπγάξηα  

Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο  

0 - 8.004 € 0-16.008€ 0% 

8.005€ - 13.469€ 16.009€-26.938€ 14% έσο 24% 

13.470€ - 52.881€ 26.939€-105.762€ 24% έσο 42% 

52.882€ - 250.730€ 106.763€ - 501.460 € 42% 

Πάλσ απφ 250.731€ Πάλσ απφ 501.461€ 45% 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
http://www.dstg.de/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

 

Ο ΝΔΟ ΚΧΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Ν.4172,4174/2013)  ΚΑΗ ΟΗ ΚΤΡΗΔ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟΝΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ 

 

ην αθφινπζν θεθάιαην παξαζέηνληαη ηα θπξηφηεξα άξζξα ηνπ λένπ Κψδηθα 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο βάζε ηνπ Ν.4172/2013 θαζψο επίζεο κειεηψληαη νη θπξηφηεξεο 

αιιαγέο πνπ επέθεξε ζηελ θνξνινγία.  

 

3.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή Φνξνινγηθήο Ννκνζεζίαο 

 

Μέρξη ην 1919 ππήξραλ δηάθνξα θνξνινγηθά λνκνζρέδηα. Ζ πξψηε κεγάιε 

πξνζπάζεηα έγηλε ην 1919 (Ν. 1640/19) φπνπ εθαξκφζηεθε ην Αλαιπηηθφ χζηεκα  

Φνξνινγίαο, ηα νπνία ήηαλ ζηελ νπζία κηα ειιεληθή κεηαθνξά ηνπ Αγγιηθνχ θαη Γεξκαληθνχ 

θνξνινγηθνχ λνκνζρεδίνπ.  

Ο Ν.1640/19 ήηαλ αλαιπηηθφο θφξνο, μερψξηζε αλαιπηηθά εθηά πεγέο εηζνδήκαηνο 

(θαη γηα θάζε κία πεγή απφ εθηά αλαιπηηθνχο θφξνπο) θαη είρε εηζπξαθηηθφ ραξαθηήξα 

(γηλφηαλ παξαθξάηεζε ζηελ πεγή). Δπηπιένλ ραξαθηεξηδφηαλ απφ πεξηνδηθφηεηα θαη 

απνηέιεζε κία δηαξθήο θαη κφληκε πεγή εηζνδήκαηνο. 

Σν αλσηέξσ αλαιπηηθφ ζχζηεκα εθαξκφζηεθε γηα πεξίπνπ 35 ρξφληα κε απνηέιεζκα 

ην 1955 κεηά ηνλ θαηαζηξνθηθφ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν φπνπ ε ρψξα ήηαλ ρηππεκέλε θαη απφ 

ηνλ εκθχιην λα ρξεηάδεηαη έλα λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα σο εξγαιείν αλάπηπμεο θαη 

θνηλσληθήο επεκεξίαο. Οξηζηηθνπνηείηαη έηζη ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 3323/55 κε ηελ κνξθή 

ελφο εληαίνπ πιένλ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο. Σν λέν δηάηαγκα δηαηεξεί φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ίδηα κε ηνλ πξνεγνχκελν λφκν θαη επηπξνζζέησο εηζάγεη ηελ αξρή ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο 

θνξνινγεηέαο χιεο κε ζθνπφ λα δείμεη εχλνηα ζηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη κε 

κεγαιχηεξν θφπν. Δπίζεο απάιιαμε εληειψο ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ΟΔ,ΔΔ,ΔΠΔ απφ θφξν 

εηζνδήκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα ην 1958 νξηζηηθνπνηεί ην Ν.Γ 3843/58 γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα πνπ 

αθνξά εκεδαπέο Α.Δ, δεκφζηεο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο , ηδξχκαηα κε 
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θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηδξχκαηα, ζπλεηαηξηζκνχο θαη ελψζεηο απηψλ θαζψο θαη 

αιινδαπέο επηρεηξήζεηο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ. Σα δχν λέα λνκνζρέδηα 3323/55 θαη 3843/58 

δηήξθεζαλ γηα 35 πεξίπνπ ρξφληα.  

Σν 1989 επηθξαηεί θνξνινγηθή αλαζηάησζε θαζψο πηνζεηείηαη ην ζχζηεκα 

αθαίξεζεο θφξνπ απφ θφξν, θαηαξγείηαη ε Β΄ πεγή εηζνδήκαηνο απφ γαίεο, θαηαξγείηαη ε 

θηινζνθία αθαίξεζεο δαπαλψλ θαη επηβάιινληαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Δπίζεο 

αλαγλσξίδνληαη σο απηνηειή λνκηθά πξφζσπα νη ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, αθαλήο αζηηθέο θαη 

θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 35%.  

Λφγσ ηεο αλαζηάησζεο πνπ πξνθιήζεθε ην ζχζηεκα επαλήιζε ζηα παιαηά κε ην 

Π.Γ.129/89 θαη ηνπο Νφκνπο 1828, 2065 θ.α.. Οπφηε  επαλέξρεηαη ε Β΄ πεγή εηζνδήκαηνο θαη 

απνθαζίδεηαη φιεο νη λνκνζεηήζεηο λα ζπγθεληξσζνχλ ζε έλαλ εληαίν Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο ν νπνίνο ζα είλαη ζηαζεξφο θαη ζα κεηαβάιινληαη κφλν ηα άξζξα ηνπ.  

Πξνέθπςε ινηπφλ ν ΚΦΔ Ν.2238/94 (ίζρπε απφ ην 1990 θαη κεηά) ν νπνίνο ξπζκίδεη 

ηα πάληα γηα ηελ θνξνινγία θπζηθψλ (άξζξα 1-97) θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ (άξζξα 98-118). 

ηελ ζπλέρεη έγηλαλ αλακνξθψζεηο κε ηνλ 4110/13 ν νπνίνο ίζρπε κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2013. 

Έπεηηα αθνινπζεί ε ηέηαξηε θνξνινγηθή αλακφξθσζε κε ηνλ Ν.4172/2013 

(αλαθνηλψζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013) ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ηνλ λέν Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο. Ο Ν.4172/2013 πεξηιακβάλεη ηνλ 4110/13 θαη ζα ηζρχεη απφ θαη γηα ηα 

εηζνδήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2013. Αθνινπζεί αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπ Νφκνπ 

4172/2013 θαζψο θαη πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα θνξνιφγεζεο εηαηξηψλ βάζε ηνπ λένπ 

Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο43.  

 

3.2 Γεληθέο Γηαηάμεηο (Άξζξα 1-9) 

 

Άξζξν 1 : Πεδίν Δθαξκνγήο  

1. Ο Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ.) ξπζκίδεη ηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο: 

α) ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, 

β) ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ θάζε είδνπο λνκηθψλ νληνηήησλ. 

                                                 

43
Γθίλνγινπ Γ., Φνξνινγία Φπζηθψλ & Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, Οθηψβξηνο 2013 (Πξαθηηθά Γηάιεμεο)  



Σν λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο κεηά ην Ν.4172/2013 θαη ε ζχγθξηζε ηνπ 

κε απηφ ησλ θπξηφηεξσλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΑ 

 

 68 
 

2. Ο Κ.Φ.Δ. ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο εηζνδεκάησλ, φπσο 

νξίδνληαη ζηνλ Κ.Φ.Δ., θαζψο θαη ηνλ ηξφπν απφδνζεο ησλ θφξσλ κε ηελ  ππνβνιή 

ηεο δήισζεο, ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ θαη ηελ παξαθξάηεζή ηνπ.  

 

Άξζξν 2 : Οξηζκνί  

Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Κ.Φ.Δ. έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 

πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία, εθηφο εάλ ν Κ.Φ.Δ. νξίδεη δηαθνξεηηθά.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λννχληαη σο:  

α) «θνξνινγνύκελνο»: θάζε πξφζσπν πνπ ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε 

ηνλ Κ.Φ.Δ.,  

β) «πξόζσπν»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θάζε είδνπο λνκηθή νληφηεηα,  

γ) «λνκηθό πξόζσπν»: θάζε επηρείξεζε ή εηαηξεία κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ή έλσζε 

επηρεηξήζεσλ ή εηαηξεηψλ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα,  

δ) «λνκηθή νληόηεηα»: θάζε κφξθσκα εηαηξηθήο ή κε νξγάλσζεο αλεμαξηήησο λνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα πνπ δελ είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν, φπσο ηδίσο ζπλεηαηξηζκφο, νξγαληζκφο, ππεξάθηηα ή εμσρψξηα εηαηξεία, θάζε 

κνξθήο εηαηξεία ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, θάζε κνξθήο θαηαπίζηεπκα ή εκπίζηεπκα ή 

νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο θχζεο, θάζε κνξθήο ίδξπκα ή ζσκαηείν ή 

νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο θχζεο, θάζε κνξθή πξνζσπηθήο επηρείξεζεο ή 

νπνηαδήπνηε νληφηεηα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θάζε κνξθήο θνηλή επηρείξεζε, θάζε 

κνξθήο εηαηξείαο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ή πεξηνπζίαο ή δηαζήθεο ή θιεξνλνκίαο ή 

θιεξνδνζίαο ή δσξεάο, θάζε θχζεο  θνηλνπξαμία,  θάζε  κνξθήο  εηαηξεία  αζηηθνχ  

δηθαίνπ, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εηαηξείεο, θνηλσλίεο  αζηηθνχ δηθαίνπ,  

ε) «ππόρξενο ζε παξαθξάηεζε» : θάζε πξφζσπν πνπ ππνρξενχηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 

ζηελ πεγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ.,  

ζη) «ζπγγεληθό πξόζσπν» : ν/ε ζχδπγνο θαη νη αληφληεο ή θαηηφληεο ζε επζεία γξακκή,  

δ) «ζπλδεδεκέλν πξόζσπν»: θάζε πξφζσπν, ην νπνίν ζπκκεηέρεη άκεζα ή έκκεζα ζηε 

δηνίθεζε, ηνλ έιεγρν ή ην θεθάιαην άιινπ πξνζψπνπ, ην νπνίν είλαη ζπγγεληθφ πξφζσπν 

ή κε ην νπνίν ζπλδέεηαη.  

 

Άξζξν 3 : Τπνθείκελα ηνπ Φόξνπ  

Ο θνξνινγνχκελνο πνπ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα ππφθεηηαη 

ζε θφξν γηα ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή θαη ηελ 
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αιινδαπή, ήηνη ην παγθφζκην εηζφδεκα ηνπ πνπ απνθηάηαη κέζα ζε νξηζκέλν 

θνξνινγηθφ έηνο.  

Καη‟ εμαίξεζε ν θνξνινγνχκελνο πνπ είλαη αιινδαπφ πξνζσπηθφ ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα γξαθείσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/1967 (Α΄ 

132), φπσο ηζρχεη, ππφθεηηαη ζε θφξν ζηελ Διιάδα κφλν γηα ην εηζφδεκα πνπ 

πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα.  

Ο θνξνινγνχκελνο πνπ δελ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα 

ππφθεηηαη ζε θφξν γηα ην θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπ πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα θαη 

απνθηάηαη κέζα ζε νξηζκέλν θνξνινγηθφ έηνο .  

 

Άξζξν 4 : Φνξνινγηθή Καηνηθία  

 Έλα θπζηθφ πξφζσπν είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο, εθφζνλ: 

 έρεη ζηελ Διιάδα ηε κφληκε ή θχξηα θαηνηθία ηνπ ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ή ην 

θέληξν ησλ δσηηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ ήηνη ηνπο πξνζσπηθνχο ή νηθνλνκηθνχο  ή 

θνηλσληθνχο δεζκνχο ηνπ ή 

  είλαη πξνμεληθφο, δηπισκαηηθφο ή δεκφζηνο ιεηηνπξγφο παξφκνηνπ θαζεζηψηνο ή 

δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ππεξεηεί ζηελ 

αιινδαπή. 

 Έλα θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη θπζηθή παξνπζία ζηελ Διιάδα γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα άλσ ησλ εθαηφλ νγδφληα ηξηψλ (183) εκεξψλ εληφο νπνηαζδήπνηε 

δσδεθάκελεο πεξηφδνπ, αδηαιείπησο ή κε δηαιείκκαηα, είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο  

Διιάδαο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζπκπιεξψλεηαη ε  

δσδεθάκελε πεξίνδνο. 

Έλα λνκηθφ πξφζσπν ή κία λνκηθή νληφηεηα είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο  

Διιάδαο γηα νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ έηνο, εθφζνλ: 

α) ζπζηάζεθε ή ηδξχζεθε, ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην, 

β) έρεη ηελ θαηαζηαηηθή έδξα ηνπ ζηελ Διιάδα ή  

γ) ν ηφπνο άζθεζεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο είλαη ζηελ Διιάδα νπνηαδήπνηε πεξίνδν ζηε 

δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο.  

Ο «ηόπνο άζθεζεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο » είλαη ζηελ Διιάδα κε βάζε ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηηο ζπλζήθεο ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο ηα εμήο:  

 ηνλ ηφπν ιήςεο ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ,  

 ηνλ ηφπν άζθεζεο θαζεκεξηλήο δηνίθεζεο, 
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 ηνλ ηφπν εηήζηαο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλή εηαίξσλ,  

 ηνλ ηφπν ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ,  

 ηνλ ηφπν ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή φπνηνπ άιινπ εθηειεζηηθνχ 

νξγάλνπ δηνίθεζεο,  

 ηελ θαηνηθία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή φπνηνπ άιινπ 

εθηειεζηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο.  

ε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλδξνκή ησλ παξαπάλσ πεξηζηαηηθψλ θαη ζπλζεθψλ είλαη δπλαηφλ 

λα ζπλεθηηκάηαη θαη ε θαηνηθία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ.  

 

Άξζξν 5 : Δηζόδεκα πνπ Πξνθύπηεη ζηελ Ζκεδαπή  

1. Δηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή είλαη θάζε εηζόδεκα πεγήο Διιάδαο  

θαη ηδίσο: 

α) ην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο  πνπ παξέρεηαη ζηελ εκεδαπή,  

β) ην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο πνπ παξέρεηαη ζηελ αιινδαπή θαη 

πιεξψλεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην,  

γ) ην εηζφδεκα απφ ππεξεζίεο δηνίθεζεο, ζπκβνπιεπηηθέο θαη ηερληθέο πνπ παξέρνληαη ζηελ 

εκεδαπή, κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο, 

δ) ην εηζφδεκα απφ θαιιηηερληθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηελ 

εκεδαπή, 

ε) ην εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζηελ εκεδαπή,  

ζη) ην εηζφδεκα απφ ηε κεηαβίβαζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ αιινδαπφ πνπ 

αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο  ζηελ εκεδαπή, 

δ) ην εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία θαη ην εηζφδεκα απφ ινηπά δηθαηψκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία, εθφζνλ ηα αθίλεηα βξίζθνληαη ζηελ εκεδαπή,  

ε) ην εηζφδεκα απφ ηελ πψιεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ εκεδαπή,  

ζ) ην εηζφδεκα απφ ηελ πψιεζε νιφθιεξεο  επηρείξεζεο, εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ή 

πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο, κεηνρψλ, εηζεγκέλσλ ή κε νκνιφγσλ θαη παξαγψγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, εθφζνλ ε ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εκεδαπή ή 

νη παξαπάλσ ηίηινη έρνπλ εθδνζεί απφ εκεδαπή επηρείξεζε,  

η) ην εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα ή ινηπά δηαλεκφκελα πνζά απφ λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη 

ηε θνξνινγηθή ηνπ θαηνηθία ζηελ εκεδαπή,  

ηα) ην εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα ή ινηπά δηαλεκφκελα πνζά απφ ηηο λνκηθέο νληφηεηεο  

πνπ έρνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηελ εκεδαπή,  
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ηβ) ην εηζφδεκα απφ ηφθνπο θαηαβιεζέληεο ή πηζησζέληεο απφ θάηνηθν Διιάδαο ή 

αιινδαπήο κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ εκεδαπή,  

ηγ) ην εηζφδεκα απφ δηθαηψκαηα πνπ πηζηψλεηαη ή θαηαβάιιεηαη απφ θάηνηθν εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ εκεδαπή.  

2. Ωο εηζφδεκα, πνπ πξνθχπηεη ζηελ αιινδαπή, λνείηαη θάζε εηζφδεκα πνπ δελ 

πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.  

 

Άξζξν 6 : Μόληκε εγθαηάζηαζε  

1. «Μόληκε εγθαηάζηαζε» νξίδεηαη ν θαζνξηζκέλνο ηφπνο επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηνπ νπνίνπ δηεμάγνληαη φιεο ή ελ κέξεη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο  

επηρείξεζεο. 

2. Ο φξνο «κόληκε εγθαηάζηαζε» πεξηιακβάλεη θπξίσο: 

α) ηφπν ηεο δηνίθεζεο,  

β) ππνθαηάζηεκα,  

γ) γξαθείν, 

δ) εξγνζηάζην,  

ε) εξγαζηήξην θαη 

ζη) νξπρείν, κεηαιιείν, πεγή πεηξειαίνπ ή αεξίνπ, ιαηνκείν ή νπνηνλδήπνηε 

άιιν ηφπν εμφξπμεο θπζηθψλ πφξσλ. 

3. Σν εξγνηάμην ή έλα έξγν θαηαζθεπήο ή ζπλαξκνιφγεζεο ή δξαζηεξηφηεηεο  

επίβιεςεο πνπ ζπλδένληαη κε απηά ζεσξείηαη φηη ζπληζηά κφληκε εγθαηάζηαζε, κφλνλ  

εθφζνλ δηαξθεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν φξνο «κφληκε 

εγθαηάζηαζε» ζεσξείηαη φηη δελ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ 

απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ ηεο απνζήθεπζεο, έθζεζεο ή παξάδνζεο ησλ  αγαζψλ ή 

εκπνξεπκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε. 

5. Όηαλ έλα πξφζσπν, ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο  επηρείξεζεο θαη έρεη  

εμνπζηνδφηεζε, ηελ νπνία αζθεί ζπλήζσο ζηελ εκεδαπή λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο ζην 

φλνκα ηεο επηρείξεζεο, ηφηε ε επηρείξεζε απηή ζεσξείηαη φηη έρεη ηε κφληκε  

εγθαηάζηαζή ηεο ζηελ. 

6. Μία επηρείξεζε δελ ζεσξείηαη φηη έρεη κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα αλ ε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο πεξηνξίδεηαη ζηε δηεμαγσγή εξγαζηψλ κέζσ κεζίηε, γεληθνχ  

αληηπξνζψπνπ κε πξνκήζεηα ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αλεμάξηεηνπ πξάθηνξα, εθφζνλ 
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ηα πξφζσπα απηά ελεξγνχλ ζην πιαίζην ηεο ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο  ηνπο  

δξαζηεξηφηεηαο.  

7. Σν γεγνλφο φηη κία επηρείξεζε πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζηελ Διιάδα 

ειέγρεη ή ειέγρεηαη απφ κία άιιε επηρείξεζε πνπ είλαη θάηνηθνο άιινπ θξάηνπο ή πνπ 

δηεμάγεη εξγαζίεο κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο ή κε άιινλ ηξφπν ζε απηφ ην άιιν θξάηνο  

δελ θαζηζηά απφ κφλν ηνπ ηελ πξψηε επηρείξεζε κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο δεχηεξεο.  

 

Άξζξν 7 : Φνξνινγεηέν Δηζόδεκα  

1. Φνξνινγεηέν εηζόδεκα είλαη ην εηζφδεκα πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

δαπαλψλ πνπ εθπίπηνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ. απφ ην αθαζάξηζην  

εηζφδεκα. 

2. Ο Κ.Φ.Δ. δηαθξίλεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο αθαζάξηζησλ εηζνδεκάησλ: 

α) εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο,  

β) εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα,  

γ) εηζφδεκα απφ θεθάιαην θαη 

δ) εηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ.  

 

Άξζξν 8 : Φνξνινγηθό Έηνο  

1. Σν θνξνινγηθφ έηνο ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο. Γηα ηα λνκηθά 

πξφζσπα ή ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία ην θνξνινγηθφ 

έηνο κπνξεί λα ιήγεη ζηηο  30 Ηνπλίνπ. ε θακία πεξίπησζε  ην θνξνινγηθφ έηνο δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο  δψδεθα (12) κήλεο. 

2. Καηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ  1 έλα λνκηθφ πξφζσπν ή κηα λνκηθή 

νληφηεηα πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ζηελ εκεδαπή θαη αλήθε η θαηά πνζνζηφ πνπ  

ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζε αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή 

νληφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη σο θνξνινγηθφ έηνο ην θνξνινγηθφ έηνο ηνπ  

αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο.  

3. Ο θφξνο πνπ επηβάιιεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο αθνξά ζε 

εηζφδεκα πνπ απνθηήζεθε ην ακέζσο πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο.  

4. Υξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ ν δηθαηνχρνο απέθηεζε 

ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπ. Καη‟ εμαίξεζε, γηα ηηο αλείζπξαθηεο δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο  

πνπ εηζπξάηηεη θαζπζηεξεκέλα ν δηθαηνχρνο  εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη 

ζπληάμεηο ζε θνξνινγηθφ έηνο κεηαγελέζηεξν, ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ ελ ιφγσ 
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εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ εηζπξάηηνληαη, εθφζνλ αλαγξάθνληαη δηαθεθξηκέλα 

ζηελ εηήζηα βεβαίσζε απνδνρψλ πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν.  

5. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο πξνβαίλεη ζε έλαξμε ή παχζε εξγαζηψλ 

ή δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, ην πξψην θνξνινγηθφ έηνο  

ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θαη ην ηειεπηαίν θνξνινγηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ, 

κε ηελ επηθχιαμε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1.  

 

Άξζξν 9 : Πίζησζε Φόξνπ Αιινδαπήο  

1. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο έλαο θνξνινγνχκελνο πνπ έρεη 

θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ Διιάδα απνθηά εηζφδεκα ζηελ αιινδαπή, ν θαηαβιεηένο  

θφξνο εηζνδήκαηνο ηνπ ελ ιφγσ θνξνινγνχκελνπ,  φζνλ αθνξά ζην ελ ιφγσ εηζφδεκα, 

κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα απηφ ην 

εηζφδεκα. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ ζηελ αιινδαπή απνδεηθλχεηαη κε ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο. 

2. Ζ κείσζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ ζηελ 

Διιάδα. 

 

3.3 Φόξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ (Άξζξα 10 – 20) 

 

Φόξνο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ είλαη ν θφξνο πνπ επηβάιιεηαη εηεζίσο 

ζην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ ηα θπζηθά πξφζσπα. (Άξζξν 10) 

Ωο «εμαξηώκελα κέιε» ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ζεσξνχληαη: 

α) ν (ε) ζχδπγνο, εθφζνλ δελ έρεη ίδηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα νπνηαζδήπνηε πεγήο,  

β) άγακα ηέθλα, εθφζνλ: 

− είλαη αλήιηθα έσο 18 εηψλ ή 

− είλαη ελήιηθα έσο 25 εηψλ θαη θνηηνχλ ζε ζρνιέο ή ζρνιεία ή ηλζηηηνχηα 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή  θαηάξηηζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή  

− είλαη ελήιηθα έσο 25 εηψλ θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) ή ππεξεηνχλ ηε 

ζηξαηησηηθή ζεηεία ηνπο,  
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γ) ηα παξαθάησ θπζηθά πξφζσπα κε πνζνζηφ λνεηηθήο ή ζσκαηηθήο αλαπεξίαο  

ηνπιάρηζηνλ 67%, εθφζνλ είλαη άγακα, δηαδεπγκέλα ή ζε ρεξεία: 

− ηέθλα ηνπ θνξνινγνχκελνπ,  

− αδειθνί θαη αδειθέο ησλ δχν ζπδχγσλ.  

δ) αληφληεο, 

ε) αλήιηθα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα πνπ έρνπλ έσο ηξίηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηα κε ην 

θνξνινγνχκελν ή ηνλ/ηε ζχδπγν.  

Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β΄, δ΄ θαη ε΄ δελ 

ζεσξνχληαη εμαξηψκελα κέιε, εάλ ην εηήζην εηζφδεκά ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ θαη εθφζνλ ζπλνηθνχλ κε ηνλ θνξνινγνχκελν. Σα θπζηθά 

πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο γ΄, δελ ζεσξνχληαη εμαξηψκελα κέιε, εάλ ην εηήζην εηζφδεκά  

ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξψ. (Άξζξν 11) 

 

3.3.1 Δηζόδεκα από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο (Άξζξν 12) 

 

Σν αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο πεξηιακβάλεη ηα 

πάζεο θύζεσο εηζνδήκαηα ζε ρξήκα ή ζε είδνο πνπ απνθηψληαη ζην πιαίζην  

πθηζηάκελεο, παξειζνχζαο ή κειινληηθήο εξγαζηαθήο  ζρέζεο. 

Ωο αθαζάξηζηα εηζνδήκαηα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ζεσξνχληαη ηα 

εμήο: 

α) εκεξνκίζζην,  κηζζφο,  επίδνκα  αδείαο,  επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα ενξηψλ, 

απνδεκίσζε κε ιεθζείζαο άδεηαο, ακνηβέο, πξνκήζεηεο, επηκίζζηα θαη θηινδσξήκαηα, 

β) επηδφκαηα πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ επηδφκαηνο θφζηνπο δηαβίσζεο, ηνπ επηδφκαηνο 

ελνηθίνπ, ηεο απνδεκίσζεο εμφδσλ θηινμελίαο ή ηαμηδίνπ,  

γ) απνδεκίσζε εμφδσλ ζηα νπνία έρεη ππνβιεζεί ν εξγαδφκελνο ή ζπγγεληθφ πξφζσπν 

ηνπ εξγαδνκέλνπ,  

δ) παξνρή νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο  

εξγαζηαθήο ζρέζεο, 

ε) απνδεκηψζεηο γηα ηε ιχζε ή θαηαγγειία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο,  

ζη) ζπληάμεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ θχξην θαη επηθνπξηθφ θνξέα ππνρξεσηηθήο 

αζθάιηζεο, θαζψο θαη απφ επαγγεικαηηθά ηακεία πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε λφκν,  

δ) ην αζθάιηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ή κε ηε κνξθή πεξηνδηθήο παξνρήο ζην 

πιαίζην νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπκβνιαίσλ,  
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ε) θάζε άιιε παξνρή πνπ εηζπξάηηεηαη έλαληη πθηζηάκελεο, παξειζνχζαο ή κειινληηθήο  

εξγαζηαθήο ζρέζεο.  

 

3.3.2 Παξνρέο ζε είδνο (Άξζξν 13) 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4 θαη 5 νπνηεζδήπνηε 

παξνρέο ζε είδνο πνπ ιακβάλεη έλαο εξγαδφκελνο ή ζπγγεληθφ πξφζσπν απηνχ  

ζπλππνινγίδνληαη ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπ ζηελ αγνξαία αμία ηνπο, εθφζνλ ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ παξνρψλ ζε είδνο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300)επξψ αλά 

θνξνινγηθφ έηνο. 

 

2. Ζ αγνξαία αμία ηεο παξαρώξεζεο ελόο νρήκαηνο ζε εξγαδφκελν ή εηαίξν ή 

κέηνρν απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, γηα νπνηνδήπνηε 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο θνξνινγηθνχ έηνπο, ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο  

εθαηφ (30%) ηνπ θφζηνπο ηνπ νρήκαηνο πνπ εγγξάθεηαη σο δαπάλε ζηα  

βηβιία ηνπ εξγνδφηε κε ηε κνξθή ηεο απφζβεζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειψλ 

θπθινθνξίαο, επηζθεπψλ, ζπληεξήζεσλ, θαζψο θαη ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ  

θφζηνπο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αγνξά ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ κηζζψκαηνο. ε πεξίπησζε 

πνπ ην θφζηνο είλαη κεδεληθφ, ε αγνξαία αμία ηεο παξαρψξεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο κέζεο δαπάλεο ή απφζβεζεο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) 

έηε.  

3. Οη παξνρέο ζε είδνο κε ηε κνξθή δαλείνπ, πξνο εξγαδφκελν ή εηαίξν ή 

κέηνρν απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πεξηβάιινληαη ηε κνξθή 

έγγξαθεο ζπκθσλίαο θαη απνηηκψληαη κε βάζε ην πνζφ ηεο δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη 

κεηαμχ ησλ ηφθσλ πνπ ζα θαηέβαιε ν εξγαδφκελνο ζηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ 

κήλα θαηά ηνλ νπνίν έιαβε ηελ παξνρή, εάλ ην επηηφθην ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ ήηαλ 

ην κέζν επηηφθην αγνξάο, φπσο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαηά 

ηνλ ίδην κήλα θαη ησλ ηφθσλ πνπ ηπρφλ θαηέβαιε ν εξγαδφκελνο ζηε δηάξθεηα ηνπ ελ 

ιφγσ εκεξνινγηαθνχ κήλα. ε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη έγγξαθε ζπκθσλία 

δαλείνπ, ην ζχλνιν ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ινγίδεηαη σο παξνρή ζε είδνο. Ζ 

πξνθαηαβνιή κηζζνχ άλσ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ ζεσξείηαη δάλεην.  
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4. Ζ αγνξαία αμία ησλ παξνρψλ ζε είδνο πνπ ιακβάλεη έλαο εξγαδφκελνο ή εηαίξνο  

ή κέηνρνο απφ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα κε ηε κνξθή δηθαησκάησλ  

πξναίξεζεο απόθηεζεο κεηνρώλ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην ρξφλν άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ή κεηαβίβαζήο ηνπ θαη αλεμαξηήησο εάλ ζπλερίδεη λα ηζρχεη ε  

εξγαζηαθή ζρέζε. Ζ αγνξαία αμία άζθεζεο δηθαηψκαηνο είλαη ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο  

κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην κεησκέλε θαηά ηελ ηηκή δηάζεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο.  

 

5. Ζ αγνξαία αμία ηεο παξαρώξεζεο θαηνηθίαο ζε εξγαδφκελν ή εηαίξν ή 

κέηνρν απφ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ελφο θνξνινγηθνχ έηνπο, απνηηκάηαη ζην πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ 

θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε ή ζε πεξίπησζε ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο ζε πνζνζηφ ηξία  ηνηο  

εθαηφ (3%) επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ.  

 

3.3.3 Απαιιαγέο εηζνδήκαηνο από κηζζσηή εξγαζία θαη 

ζπληάμεηο(Άξζξν 14) 

 

1. Απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο  

εμαηξνχληαη: 

α) ε απνδεκίσζε εμφδσλ δηακνλήο θαη ζίηηζεο  

β) ε απνδεκίσζε γηα έμνδα θίλεζεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγνδφηε γηα 

ππεξεζηαθνχο ιφγνπο  

γ) ην επίδνκα αιινδαπήο πνπ ρνξεγείηαη ζε ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 

θαη ησλ ινηπψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ππεξεζηψλ,  

δ) νη θξαηήζεηο  ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, νη νπνίεο επηβάιινληαη κε λφκν,  

ε) νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιιεη ν εξγαδφκελνο  

ζη) ε εθάπαμ θαηαβαιιφκελε παξνρή απφ ηακεία πξφλνηαο θαη αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ  

δ) ε αμία ησλ δηαηαθηηθψλ ζίηηζεο αμίαο  έσο έμη επξψ αλά εξγάζηκε εκέξα,  

ε) νη παξνρέο αζήκαληεο αμίαο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη επηά (27) επξψ εηεζίσο,  

η) ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγαδφκελν ή ηνλ εξγνδφηε γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην πιαίζην νκαδηθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπληαμηνδνηηθψλ  ζπκβνιαίσλ θαη 
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ηα) ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

θαη λνζνθνκεηαθή θάιπςε ηνπ ππαιιειηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ 

πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ εηεζίσο αλά εξγαδφκελν.  

2. Οη αθφινπζεο θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο  

απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν:  

α) Σν εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο απφ αιινδαπφ 

δηπισκαηηθφ ή πξνμεληθφ εθπξφζσπν, θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ εξγάδεηαη  

ζε πξεζβεία, δηπισκαηηθή απνζηνιή, πξνμελείν ή απνζηνιή αιινδαπνχ θξάηνπο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε θξαηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ είλαη πνιίηεο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο θαη θάηνρνο 

δηπισκαηηθνχ δηαβαηεξίνπ, θαζψο θαη απφ θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ εξγάδεηαη ζε 

ζεζκηθφ φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί 

βάζεη δηεζλνχο ζπλζήθεο ηελ  νπνία εθαξκφδεη ε Διιάδα.  

β) Ζ δηαηξνθή πνπ ιακβάλεη ν/ε δηθαηνχρνο, ζχκθσλα κε δηθαζηηθή απφθαζε ή 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.  

γ) Ζ ζχληαμε πνπ θαηαβάιιεηαη ζε αλάπεξνπο πνιέκνπ θαη ζε ζχκαηα ή νηθνγέλεηεο  

ζπκάησλ πνιέκνπ, θαζψο θαη ζε αλάπεξνπο εηξεληθήο πεξηφδνπ, ζηξαηησηηθνχο γεληθά, 

πνπ ππέζηεζαλ βιάβε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο.  

δ) Σν εμστδξπκαηηθφ επίδνκα θαη θάζε ζπλαθέο πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εηδηθέο  

θαηεγνξίεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο. 

ε) Οη κηζζνί, νη ζπληάμεηο θαη ε πάγηα αληηκηζζία πνπ ρνξεγνχληαη ζε αλάπεξνπο κε 

πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%).  

ζη) Σν επίδνκα αλεξγίαο πνπ θαηαβάιιεη ν Ο.Α.Δ.Γ. ζηνπο δηθαηνχρνπο αλέξγνπο, 

εθφζνλ ην άζξνηζκα ησλ ινηπψλ εηζνδεκάησλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ δελ ππεξβαίλεη 

εηεζίσο ηηο δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ.  

δ) Σν επίδνκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζπληαμηνχρσλ(Δ.Κ.Α..) πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο  

δηθαηνχρνπο. 

ε) Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο πνιηηηθνχο  

πξφζθπγεο, ζε απηνχο πνπ δηακέλνπλ πξνζσξηλά ζηελ Διιάδα γηα αλζξσπηζηηθνχο  ιφγνπο 

θαη ζε φζνπο έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε γηα αλαγλψξηζε πξνζθπγηθήο ηδηφηεηαο, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζην ζηάδην εμέηαζεο απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο  θαη Πξνζηαζίαο  

ηνπ Πνιίηε, απφ θνξείο πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα παξνρήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

ησλ πξνζθχγσλ, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ.)θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  
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3.3.4 Φνξνινγηθνί πληειεζηέο γηα Δηζόδεκα από Μηζζσηή Δξγαζία & 

πληάμεηο θαη Μείσζε Φόξνπ Δηζνδήκαηνο (Άξζξα 15-20) 

 

1. Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ππνβάιιεηαη ζε 

θφξν, ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 

Πίλαθαο 11 : πληειεζηέο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο  

 

  

 

 

 

 

 

 

Κάζε εθάπαμ απνδεκίσζε πνπ παξέρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα θαη γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπήο ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο ή άιιεο ζχκβαζεο θνξνινγείηαη 

απηνηειψο κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο . (Άξζξν 15) Ο θφξνο 

ππνινγίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα :  

Πίλαθαο 12 : Φνξνινγηθνί πληειεζηέο Απνδεκίσζεο 

 

Κιίκαθα Απνδεκίσζεο 

(επξώ) 

Φνξνινγηθόο  

πληειεζηήο 

≤ 60.000 € 0% 

60.000,01 – 100.000 € 10% 

100.000,01 – 150.000 € 20% 

>150.000 € 30% 

 

2. Ζ παξάγξαθνο 1 δελ εθαξκφδεηαη γηα ην εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία πνπ 

απνθηνχλ: 

α) νη αμησκαηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε πινία ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ θαη ην νπνίν 

θνξνινγείηαη κε θνξνινγηθφ  ζπληειεζηή 15% θαη 

Φνξνινγεηέν Δηζόδεκα 
Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 

≤25.000 € 22% 

25.000,01€  έσο θαη 42.000 € 32% 

>42.000 € 42% 
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β) ην θαηψηεξν πιήξσκα πνπ ππεξεηεί ζε πινία ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ θαη ην νπνίν 

θνξνινγείηαη κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 10%.  (Άξζξν 15) 

Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 15 κεηψλεηαη θαηά ην 

πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ εθαηφ (2.100) επξψ, φηαλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα δελ  

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη ελφο ρηιηάδσλ (21.000) επξψ. Δάλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ 

είλαη κηθξφηεξν ησλ δχν ρηιηάδσλ εθαηφ (2.100) επξψ, ην πνζφ ηεο κείσζεο πεξηνξίδεηαη 

ζην πνζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ.  

2. Γηα θνξνινγεηέν εηζφδεκα ην νπνίν ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη ελφο  

ρηιηάδσλ (21.000) επξψ, ην πνζφ ηεο κείσζεο κεηψλεηαη θαηά εθαηφ (100) επξψ αλά ρίιηα 

(1.000) επξψ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο.  

3. Όηαλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ζαξάληα δχν ρηιηάδσλ 

(42.000) επξψ δελ ρνξεγείηαη κείσζε θφξνπ. (Άξζξν 16) 

 

Δπηπιένλ κεηψζεηο ζην θφξν εηζνδήκαηνο πξνζθέξνληαη :  

 πξφζζεηε κείσζε θφξνπ πνζνχ δηαθνζίσλ (200) επξψ πξνβιέπεηαη γηα ηα 

αθφινπζα εμαξηψκελα κέιε ηνπ θνξνινγνχκελνπ (άηνκα κε αλαπεξία, 

ζπληαμηνχρνη ζχκαηα πνιέκνπ, αλάπεξνη αμησκαηηθνί θιπ.) (Άξζξν 17) 

 γηα ηαηξηθέο δαπάλεο, ην πνζφ ηνπ θφξνπ κεηψλεηαη ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ 

(10%) γηα ηα έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, εθφζνλ απηά 

ππεξβαίλνπλ ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ. Σν πνζφ ηεο κείσζεο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ησλ εμφδσλ δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. (Άξζξν 18)   

 γηα δσξεέο , ην πνζφ ηνπ θφξνπ κεηψλεηαη θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ησλ 

πνζψλ δσξεψλ πξνο ηνπο θνξείο πνπ νξίδνληαη ζηελ απφθαζε ηεο επφκελεο 

παξαγξάθνπ, εθφζνλ νη δσξεέο ππεξβαίλνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο ην πνζφ ησλ εθαηφ  (100) επξψ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δσξεψλ δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. (Άξζξν 

19) 

Οη θνξνινγνχκελνη πνπ δελ έρνπλ ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο ζηελ Διιάδα 

δελ δηθαηνχληαη ηηο κεηψζεηο θφξνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα άξζξα ηνπ παξφληνο  

Κεθαιαίνπ, εθηφο εάλ: δηαηεξνχλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζε άιιν θξάηνο-κέινο 

ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη, 
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α) ηνπιάρηζηνλ ην ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ παγθφζκηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο  

απνθηάηαη ζηελ Διιάδα ή  

β) απνδεηθλχνπλ φηη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπο  είλαη ηφζν ρακειφ ψζηε ζα 

δηθαηνχληαλ ηεο κείσζεο ηνπ θφξνπ δπλάκεη ηεο  θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο  ηνπ 

θξάηνπο ηεο θαηνηθίαο ηνπο . (Άξζξν 20) 

 

3.4 Δηζνδήκαηα από Κεθάιαην 

 

Σν εηζφδεκα απφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ην εηζφδεκα πνπ απνθηά έλα θπζηθφ 

πξφζσπν θαη πξνθχπηεη ζην θνξνινγηθφ έηνο ζε κεηξεηά ή ζε είδνο, κε ηε κνξθή  

κεξηζκάησλ, ηφθσλ, δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ην εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία. (Άξζξν 

35)  

 Δηζνδήκαηα από κεξίζκαηα :  

Ο φξνο «κεξίζκαηα» ζεκαίλεη ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ κεηνρέο, ηδξπηηθνχο 

ηίηινπο, ή άιια δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ζε θέξδε ηα νπνία δελ απνηεινχλ  

απαηηήζεηο απφ νθεηιέο (ρξέε), θαζψο θαη ην εηζφδεκα απφ άιια εηαηξηθά 

δηθαηψκαηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα κεξίδηα, νη κεξίδεο  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνκεξηζκάησλ θαη καζεκαηηθψλ απνζεκαηηθψλ, νη 

ζπκκεηνρέο ζε θέξδε πξνζσπηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη δηαλνκέο ησλ θεξδψλ απφ θάζε 

είδνπο λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο 

δηαλεκφκελν πνζφ.  

Δάλ ε δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ, φπσο νξίδεηαη 

ζην Μέξνο Σέηαξην ηνπ Κ.Φ.Δ., ν παξαθξαηνχκελνο θφξνο εμαληιεί ηε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε κφλν γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο  

εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε βάζε ηνλ Κ.Φ.Δ.. (Άξζξν 36) 

Σα κεξίζκαηα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%). (Άξζξν 40) 

 

 Δηζνδήκαηα από ηόθνπο :  

Ο φξνο «ηόθνη» ζεκαίλεη ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ απαηηήζεηο  θάζε είδνπο, 

είηε εμαζθαιίδνληαη κε ππνζήθε είηε φρη, θαη είηε παξέρνπλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηνπ νθεηιέηε είηε φρη, θαη ηδηαίηεξα  εηζφδεκα απφ 

θαηαζέζεηο, θξαηηθά ρξεφγξαθα, ηίηινπο  θαη νκνινγίεο, κε ή ρσξίο αζθάιεηα, 
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θαη θάζε είδνπο  δαλεηαθή ζρέζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξφζζεησλ  

σθειεκάησλ (premiums), ησλ ζπκθσληψλ επαλαγνξάο (repos/reverserepos) θαη 

αληακνηβψλ ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηίηινπο, νκνινγίεο ή ρξεφγξαθα.  

Απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο νη ηφθνη νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη 

εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ απνθηνχλ θπζηθά πξφζσπα.  

Οη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), θαη‟ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο  

ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, έρνπλ ηελ ίδηα 

θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε κε ηνπο ηφθνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ 

εθδίδεη ην Διιεληθφ Γεκφζην ζηελ Διιάδα. Γηα ηνπο ηφθνπο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα νκφινγα απηά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.  

Δάλ νη ηφθνη ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ, φπσο νξίδεηαη ζην Μέξνο 

Σέηαξην ηνπ Κ.Φ.Δ, ν παξαθξαηνχκελνο θφξνο εμαληιεί ηε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε κφλν γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη γηα ην ζπγθε θξηκέλν είδνο  

εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε βάζε ηνλ Κ.Φ.Δ.. (Άξζξν 37) 

Οη ηφθνη θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). (Άξζξν 40) 

 

 Δηζνδήκαηα από Γηθαηώκαηα :  

 Ο φξνο  «δηθαηώκαηα» ζεκαίλεη ην εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη σο αληάιιαγκα γηα 

ηε ρξήζε ή ην δηθαίσκα ρξήζεο, ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο επί 

ινγνηερληθνχ, θαιιηηερληθνχ ή επηζηεκνληθνχ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη ηειενπηηθψλ ηαηληψλ, καγλεηνηαηληψλ γηα ξαδηνθσληθέο  

εθπνκπέο θαη αλαπαξαγσγήο βηληενθαζεηψλ, ινγηζκηθνχ γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε 

ή πξνζσπηθή ρξήζε, δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, εκπνξηθψλ ζεκάησλ, πξνλνκίσλ, 

ζρεδίσλ ή ππνδεηγκάησλ, ζρεδηαγξακκάησλ, απφξξεησλ ρεκηθψλ ηχπσλ ή κεζφδσλ 

θαηεξγαζίαο ή ζε αληάιιαγκα πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ βηνκεραληθή, εκπνξηθή ή 

επηζηεκνληθή πείξα, νη πιεξσκέο γηα ηε ρξήζε βηνκεραληθνχ, εκπνξηθνχ ή 

επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ, γηα ηε ρξήζε ηερληθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο, ηερληθήο  

ή ηερλνινγηθήο βνήζεηαο, ηερλνγλσζίαο (know how), απνηειεζκάησλ εξεπλψλ, 

αλαδεκνζίεπζεο άξζξσλ θαη κειεηψλ, θαζψο θαη νη πιεξσκέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά κέζσ δηθηχσλ πιεξνθνξηθήο ζε βάζε 

δεδνκέλσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηελ ειεθηξνληθή ιήςε (downloading) ινγηζκηθνχ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ πξντφληα 
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απνθηψληαη γηα πξνζσπηθή ή επαγγεικαηηθή ρξήζε ηνπ αγνξαζηή, ηελ εθκίζζσζε 

βηνκεραληθνχ, εκπνξηθνχ ή επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

θαη ινηπψλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ. 

Δάλ ην εηζφδεκα απφ δηθαηψκαηα ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ, φπσο 

νξίδεηαη ζην Μέξνο Σέηαξην ηνπ Κ.Φ.Δ, ν παξαθξαηνχκελνο θφξνο εμαληιεί ηε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε κφλν γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

είδνο εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε βάζε ηνλ Κ.Φ.Δ.. (Άξζξν 38) 

Σα δηθαηψκαηα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή είθνζη (20%). (Άξζξν 40)  

 

 Δηζνδήκαηα από Αθίλεηε Πεξηνπζία :  

 Ο φξνο «εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία» ζεκαίλεη ην εηζφδεκα, ζε ρξήκα ή ζε 

είδνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθκίζζσζε ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή ηε δσξεάλ 

παξαρψξεζε ρξήζεο γεο θαη αθηλήησλ.  

Οη αθφινπζεο δαπάλεο εθπίπηνπλ κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Αλ ν εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν εθπίπηεη 

πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) γηα δαπάλεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, 

αλαθαίληζεο ή άιιεο πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ αθηλήηνπ.  

 Αλ ν εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

δηθαίνπ θαη ηα θάζε είδνπο ηδξχκαηα νη θάζε είδνπο δαπάλεο εθπίπηνπλ 

ζε πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%). Δηδηθά γηα ην Άγην Όξνο 

ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο γηα ηηο δαπάλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%).  

 Αλ ν εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εθπίπηνπλ ζε πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε 

ηνηο εθαηφ(75%), νη δαπάλεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο, θαζψο 

θαη νη πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο.  

 Σν κίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο  ππεθκίζζσζεο. 

 Οη δαπάλεο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη έξγσλ απνμήξαλζεο ειψλ ζε 

πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%).  

 Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεη, βάζεη λφκνπ, ν εθκηζζσηήο 

ζην κηζζσηή γηα ηε ιχζε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο ηνπ αθηλήηνπ. (Άξζξν 

39) 
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Σν εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν  

πίλαθα (Άξζξν 40) : 

 

Πίλαθαο 13 : Φνξνινγηθνί πληειεζηέο γηα Έζνδα από Αθίλεηε Πεξηνπζία  

 

 

 

 

 

 

3.5 Δηζνδήκαηα από Τπεξαμία Μεηαβίβαζεο Κεθαιαίνπ (Άξζξα 41-43) 

 

Σν εηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 

δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%). (Άξζξν 43) 

Κάζε εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο  κε  επαρζή  αηηία  

αθίλεηεο  πεξηνπζίαο  ή ηδαληθψλ κεξηδίσλ απηήο ή εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο  επί 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή ηδαληθνχ κεξηδίνπ απηνχ ή ζπκκεηνρψλ νη νπνίεο έιθνπλ άλσ 

ηνπ 50% ηεο αμίαο ηνπο άκεζα ή έκκεζα απφ αθίλεηε πεξηνπζία θαη δελ ζπληζηά 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ππφθεηηαη ζε  θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ.  

Ωο ππεξαμία λνείηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο πνπ θαηέβαιε ν 

θνξνινγνχκελνο θαη ηεο ηηκήο πψιεζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε απηφλ θαη ιακβάλεηαη  

απνπιεζσξηζκέλε. Ζ ηηκή θηήζεο είλαη ην ηίκεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην ή 

ην πξαγκαηηθφ ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε, φπσο πξνθχπηεη απφ θαηάιιεια 

δηθαηνινγεηηθά ή ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ζε πεξίπησζε αλέγεξζεο θηίζκαηνο, θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηίκεκα, ε αμία βάζεη ηεο νπνίαο πξνζδηνξίζηεθε ν θφξνο 

κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ ή θαηνρήο θαηά ην ρξφλν  θηήζεο. Ζ ηηκή πψιεζεο είλαη ην  

αλαγξαθφκελν ζην ζπκβφιαην ηίκεκα θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο. Σπρφλ δαπάλεο 

πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ ζπκπεξηιακ βάλνληαη 

ζηελ ηηκή θηήζεο θαη ηελ ηηκή πψιεζεο θαη δελ πξνζηίζεληαη ή αθαηξνχληαη, 

αληίζηνηρα. 

Δηζόδεκα από  

Αθίλεηε Πεξηνπζία  
πληειεζηήο % 

≤12.000 € 11% 

>12.000 € 33% 
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Ζ ππεξαμία, απνκεησκέλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ εηθνζηπέληε ρηιηάδσλ(25.000) 

επξψ, απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο δηαθξάηεζε ην αθίλεην 

γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε θαη δελ πξαγκαηνπνίεζε άιιε κεηαβίβαζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο εληφο ηεο πεξηφδνπ δηαθξάηεζεο. 

Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη ιακβάλεηαη απνκεηνχκελε κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπληειεζηψλ απνκείσζεο ηνπ παξαθάησ πίλαθα (Άξζξν 41) :  

Πίλαθαο 14 : πληειεζηέο Απνκείσζεο Τπεξαμίαο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάζε εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο ησλ αθφινπζσλ ηίηισλ, 

θαζψο θαη κεηαβίβαζεο νιφθιεξεο επηρείξεζεο, ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο  θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, εθφζνλ δελ ζπληζηά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα: 

α) κεηνρέο ζε εηαηξεία εηζεγκέλε ή κε ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά,  

β) κεξίδηα ή κεξίδεο ζε πξνζσπηθέο εηαηξείεο,  

γ) θξαηηθά νκφινγα θαη έληνθα γξακκάηηα ή εηαηξηθά νκφινγα, 

δ) παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα  

Ωο ππεξαμία λνείηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο πνπ θαηέβαιε ν 

θνξνινγνχκελνο θαη ηεο ηηκήο πψιεζεο πνπ εηζέπξαμε. Σπρφλ δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε ησλ ηίηισλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή θηήζεο 

θαη ηελ ηηκή πψιεζεο θαη δελ πξνζηίζεληαη ή αθαηξνχληαη, αληίζηνηρα. (Άξζξν 42)  

3.6 Δλαιιαθηηθόο Σξόπνο Τπνινγηζκνύ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο 

 

Έηε Γηαθξάηεζεο  
πληειεζηήο 

Απνκείσζεο  

Απφ 1 έσο 5 0,95 

Απφ 5 έσο 10 0,87 

Απφ 10 έσο 15  0,79 

Απφ 15 έσο 20  0,73 

Απφ 20 έσο 25  0,66 

Πάλσ απφ 25 0,61 



Σν λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο κεηά ην Ν.4172/2013 θαη ε ζχγθξηζε ηνπ 

κε απηφ ησλ θπξηφηεξσλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΑ 

 

 85 
 

Ο θνξνινγνχκελνο πνπ ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 

ππνβάιιεηαη ζε ελαιιαθηηθή ειάρηζηε θνξνινγία φηαλ ην ηεθκαξηφ εηζφδεκά ηνπ είλαη 

πςειφηεξν απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκά ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζην θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα πξνζηίζεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηεθκαξηνχ θαη πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο 

θαη απηή θνξνινγείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 (ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη 

κεηαμχ ηνπ ηεθκαξηνχ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πξνζηίζεηαη ζην θνξνινγεηέν  

εηζφδεκα).  

Σν ηεθκαξηφ εηζφδεκα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο δαπάλεο δηαβίσζεο ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ θαη ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 31 έσο θαη 34. 

(Άξζξν 30) 

 

3.6.1 Αληηθεηκεληθέο Γαπάλεο θαη Τπεξεζίεο (Άξζξν 31) 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ 

εμαξηψκελσλ κειψλ ηνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: 

 

1. Κύξηα θαηνηθία  Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο  

ηδηνθαηνηθνχκελεο ή κηζζσκέλεο ή ηεο δσξεάλ παξαρσξνχκελεο θχξηαο θαηνηθίαο  

νξίδεηαη θιηκαθσηά (θαη πξννδεπηηθά) φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Σα παξαθάησ πνζά πξνζαπμάλνληαη , πξνθεηκέλνπ γηα θαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο, ζχκθσλα κε ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθηλήησλ, 

απφ 2.800 επξψ έσο 4.999 επξψ ην ηεηξαγσληθφ  κέηξν, θαηά πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο  

εθαηφ (40%) θαη γηα πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο απφ 5.000 επξψ θαη άλσ  ην ηεηξαγσληθφ 

κέηξν, θαηά πνζνζηφ εβδνκήληα ηνηο  εθαηφ (70%). Όια ηα παξαπάλσ πνζά 

πξνζαπμάλνληαη, πξνθεηκέλνπ γηα κνλνθαηνηθίεο, θαηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ 

(20%). 
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Πίλαθαο 15 : Δηήζηα Αληηθεηκεληθή Γαπάλε Κύξηαο Καηνηθίαο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Γεπηεξεύνπζα Καηνηθία Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, πνπ εθηηκάηαη κε βάζε ηα 

ηεηξαγσληθά κέηξα κίαο ή πεξηζζνηέξσλ ηδηνθαηνηθνχκελσλ ή κηζζσκέλσλ δεπηεξεπνπζψλ 

θαηνηθηψλ, θαζψο θαη ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ απηψλ, νξίδεηαη ζην έλα δεχηεξν (1/2) ηεο  

εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε.  

 

3. Δπηβαηηθό Απηνθίλεην Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ 

ηδησηηθήο ρξήζεο νξίδεηαη σο εμήο: 

● γηα ηα απηνθίλεηα κέρξη ρίιηα δηαθφζηα  (1.200)θπβηθά εθαηνζηά ζε ηέζζεξηο  

ρηιηάδεο (4.000) επξψ,  

● γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ(1.200) θπβηθψλ εθαηνζηψλ 

πξνζηίζεληαη εμαθφζηα (600)επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά κέρξη ηα δχν  

ρηιηάδεο (2.000) θπβηθά εθαηνζηά,  

● γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) θπβηθψλ εθαηνζηψλ 

πξνζηίζεληαη ελληαθφζηα(900) επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά θαη κέρξη 

ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά εθαηνζηά θαη  

● γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξα απφ ηξεηο  ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά εθαηνζηά 

πξνζηίζεληαη ρίιηα δηαθφζηα(1.200) επξψ αλά εθαηφ (100) θπβηθά εθαηνζηά.  

Σα παξαπάλσ πνζά εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο  απφ θάζε απηνθίλεην 

κεηψλνληαη αλάινγα κε ηελ παιαηφηεηά ηνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ην έηνο  

πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπ ζηελ Διιάδα, θαηά πνζνζηφ σο εμήο: 

● Σξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πάλσ απφ πέληε (5) θαη κέρξη 

δέθα (10) έηε.  

Σεηξαγσληθά Μέηξα 

Κύξηαο Καηνηθίαο 

Αμία αλά ηεηξαγσληθό 

κέηξν ζε επξώ  

0-80 40€ 

81-120 65€ 

121-200 110€ 

201-300 200€ 

>300 400€ 
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● Πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πάλσ απφ δέθα (10) έηε. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ νκφξξπζκσλ ή εηεξφξξπζκσλ ή πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο ή ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ ή αλσλχκσλ ή αζηηθψλ, θαζψο θαη ησλ 

θνηλσληψλ θαη θνηλνπξαμηψλ πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, νη νπνίεο έρνπλ ζηελ  

θπξηφηεηα ή ζηελ θαηνρή ηνπο επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο, ε 

αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ αλαινγεί ζε απηά ινγίδεηαη σο αληηθεηκεληθή δαπάλε ησλ:  

● νκφξξπζκσλ ή απιψλ, εθηφο ησλ εηεξφξξπζκσλ, εηαίξσλ ή θνηλσλψλ ή κειψλ 

ηεο θνηλνπξαμίαο θπζηθψλ πξνζψπσλ, επηκεξηδφκελε κεηαμχ απηψλ θαηά ην  

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ πεξί νκφξξπζκσλ ή 

εηεξφξξπζκσλ ή αζηηθψλ εηαηξεηψλ ή ζηελ θνηλσλία ή ζηελ θνηλνπξαμία,  

● ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, κειψλ ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, 

επηκεξηδφκελε κεηαμχ απηψλ, θαηά  ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θαζελφο ζηελ  

εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, φηαλ νη δηαρεηξηζηέο απηήο δελ είλαη εηαίξνη ηεο,  

● ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ είλαη θαη εηαίξνη 

ηεο, επηκεξηδφκελε κεηαμχ απηψλ θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξία  

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη 

● ησλ δηεπζπλφλησλ θαη εληεηαικέλσλ ζπκβνχισλ, δηνηθεηψλ αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ θαη πξνέδξσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπο, επηκεξηδφκελε 

ηζνκεξψο κεηαμχ ηνπο.  

Αλ ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο νη εηαίξνη ησλ νκφξξπζκσλ ή εηεξφξξπζκσλ ή 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή αζηηθψλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη ησλ θνηλσληψλ ή θνηλνπξαμηψλ 

είλαη λνκηθά πξφζσπα, ε αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηα επηβαηηθά 

απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ έρνπλ ζηελ θπξηφηεηα ή ηελ θαηνρή ηνπο ινγίδεηαη σο 

αληηθεηκεληθή δαπάλε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ κεηέρνπλ ζε απηά ηα λνκηθά 

πξφζσπα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην.  

 

4. Ηδησηηθά ρνιεία Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηδησηηθά 

ζρνιεία ζηνηρεηψδνπο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο, κε εμαίξεζε ηα εζπεξηλά γπκλάζηα θαη 

ιχθεηα, θαζψο θαη ηα εηδηθά ζρνιεία αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο  

ζρεηηθέο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. 
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5. Οηθηαθνί Βνεζνί Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη γηα νηθηαθνχο  

βνεζνχο, νδεγνχο απηνθηλήησλ, δαζθάινπο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, ε νπνία νξίδεηαη ζην 

εθάζηνηε θαηψηαην φξην ακνηβψλ φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο  

δηαηάμεηο γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη 

φηαλ ν θνξνινγνχκελνο απαζρνιεί έλαλ κφλν νηθηαθφ βνεζφ ή φηαλ ν ίδηνο ή πξφζσπν 

πνπ ζπλνηθεί κε απηφλ θαη ηνλ βαξχλεη έρεη αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο  εθαηφ θαη πάλσ 

(67%) απφ δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία ή είλαη ειηθίαο άλσ ησλ εμήληα 

πέληε (65) εηψλ θαη απαζρνιεί έλαλ λνζνθφκν.  

 

6. θάθε Αλαςπρήο Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε κε βάζε ζθάθε αλαςπρήο 

ηδησηηθήο ρξήζεο, θπξηφηεηαο ή θαηνρήο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ ή ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ηνπο βαξχλνπλ εθηηκάηαη κε βάζε ην θφζηνο ηειψλ  ειιηκεληζκνχ, 

αζθαιίζηξσλ, θαπζίκσλ, ζπληήξεζεο θαη πξαθηφξεπζεο θαη νξίδεηαη, αλάινγα κε ηα 

κέηξα νιηθνχ κήθνπο ηνπ ζθάθνπο θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ ζθάθνπο (ηαρχπινα, ηζηηνθφξα, 

ή κηθηά). 

Σα πνζά ηεο εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο απηήο ηεο ππνπεξίπησζεο κεηψλνληαη 

θαηά πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) πξνθεηκέλνπ γηα ηζηηνθφξα ζθάθε. Καηά ην ίδην 

πνζνζηφ κεηψλνληαη θαη γηα πινία αλαςπρήο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ή 

θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα εμ νινθιήξνπ απφ μχιν, ηχπσλ «ηξεραληήξη», «βαξθαιάο», 

«πέξακα», «ηζεξλίθη» θαη «ιίκπεξηπ», πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ειιεληθή λαπηηθή 

παξάδνζε.  

Ζ ηεθκαξηή δαπάλε απφ θάζε ζθάθνο κεηψλεηαη αλάινγα κε ηελ παιαηφηεηά 

ηνπ θαηά πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο  εθαηφ(15%) αλ έρεη πεξάζεη ρξνληθφ δηάζηεκα πάλσ 

απφ πέληε(5) έηε θαη κέρξη δέθα (10) έηε απφ ην έηνο πνπ λενινγήζεθε γηα πξψηε θνξά 

θαη ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) αλ έρεη πεξάζεη ρξνληθφ δηάζηεκα πάλσ απφ δέθα (10)  

έηε.  

Γηα ζθάθε κε κφληκν πιήξσκα λαπηνινγεκέλν γηα νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ έηνπο, 

ζηελ παξαπάλσ δαπάλε πξνζηίζεηαη θαη ε ακνηβή ηνπ πιεξψκαηνο. Σα ζθάθε  

επαγγεικαηηθήο ρξήζεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ αληηθεηκεληθή δαπάλε.  

 

7. Αεξνζθάθε Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε γηα αεξνζθάθε, ειηθφπηεξα θαη 

αλεκφπηεξα θπξηφηεηαο ή θαηνρήο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ 

ηνπ θαη ηνπο βαξχλνπλ, ε νπνία νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπ θηλεηήξα (ίππνη).  
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8. Δμσηεξηθέο Γεμακελέο Κνιύκβεζεο Ζ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, εμσηεξηθήο 

δεμακελήο θνιχκβεζεο πνπ πξνθχπηεη γηα ηνλ θχξην ή θάηνρν απηήο, νξίδεηαη, αλάινγα 

κε ηελ επηθάλεηά ηεο , αλά θιίκαθα, ζε εθαηφλ εμήληα (160) επξψ ην ηεηξαγσληθφ 

κέηξν κέρξη ηα εμήληα (60) ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ζε ηξηαθφζηα είθνζη (320) επξψ ην 

ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα επηθάλεηα άλσ ησλ εμήληα (60) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.  

Πξνθεηκέλνπ γηα εζσηεξηθή δεμακελή θνιχκβεζεο ηα παξαπάλσ πνζά 

δηπιαζηάδνληαη.  

 

9. Διάρηζηε Αληηθεηκεληθή Γαπάλε Ζ ειάρηζηε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ νξίδεηαη ζε ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ άγακν θαη 

ζε πέληε ρηιηάδεο (5.000)επξψ γηα ηνπο ζπδχγνπο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε, εθφζνλ 

δειψλεηαη πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα.  

Σν εηήζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί  απφ 

ηνλ θνξνινγνχκελν φηαλ απηφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ πξαγκαηηθή δαπάλε ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, εθφζνλ απηφ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ππφρξεν  κε βάζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ή ζηνηρεία.  

 

3.7Κέξδε από Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα (Άξζξα 21-29, 45-46) 

 

Ωο θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ 

απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο  κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ, 

ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα  επηζθαιείο απαηηήζεηο. ηα έζνδα απφ ηηο  

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έζνδα απφ  ηελ πψιεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζήο ηεο,  

φπσο απηά πξνθχπηνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Δηδηθά, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα έζνδα  

απφ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα απφ ηελ παξαγσγή 

γεσξγηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, δαζνθνκηθψλ, πινηνκηθψλ θαη αιηεπηηθψλ πξντφλησλ.  

Σν  θέξδνο  απφ  επηρεηξεκαηηθή  δξαζηεξηφηεηα  πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε 

θνξνινγηθφ έηνο κε βάζε ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν νπνίνο ζπληάζζεηαη 

ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηνλ  Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο 

πλαιιαγψλ (ΚΦΑ),φπσο ηζρχεη. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εθαξκφδεη Γηεζλή 
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Λνγηζηηθά Πξφηππα, ην θέξδνο πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ σο «επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή» ζεσξείηαη 

θάζε κεκνλσκέλε ή ζπκπησκαηηθή πξάμε κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαιιαγή ή 

θαη ε ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα πξάμεσλ ζηελ νηθνλνκηθή αγνξά κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

θέξδνπο. Κάζε ηξεηο νκνεηδείο ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα  εληφο ελφο εμακήλνπ 

ζεσξνχληαη ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα πξάμεσλ. ε πεξίπησζε ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ  

αθίλεηα, ε πεξίνδνο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ είλαη δχν (2) έηε. 

Kάζε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε ή αδηθαηνιφγεηε ή 

άγλσζηε πεγή ή αηηία ζεσξείηαη θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ ηηο  

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο. (Άξζξν 21) 

Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

Πίλαθαο 16 : Φνξνινγηθνί πληειεζηέο γηα Κέξδε από Δπηρεηξεκαηηθή 

Γξαζηεξηόηεηα 

Φνξνινγεηέν Δηζόδεκα  

(ζε επξώ) 
πληειεζηήο (%) 

≤ 50.000 € 26% 

≥ 50.000 € 33% 

 

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα κε πξψηε δήισζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ 1εο 

Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη γηα ηα ηξία(3) πξψηα έηε άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ν  

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο  θιίκαθαο ηεο παξαγξάθνπ 1 

κεηψλεηαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ  (50%), εθφζνλ ην εηήζην αθαζάξηζην εηζφδεκά 

ηνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ.  

Σα θέξδε απφ αηνκηθή αγξνηηθή επηρείξεζε θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 

δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%).  

Σν εηζφδεκα απφ πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 21 (Kάζε 

πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε ή αδηθαηνιφγεηε ή άγλσζηε 

πεγή ή αηηία ζεσξείηαη θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ ηηο  

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο) θνξνινγείηαη 

κε ζπληειεζηή ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ (33%). (Άξζξν 29) 
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3.7.1 Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Ννκηθώλ 

Οληνηήησλ 

 

«Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ» είλαη ν θφξνο πνπ 

επηβάιιεηαη εηεζίσο ζηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο  

νληφηεηεο. 

 

Τπνθείκελα ηνπ θόξνπ 

ε θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ππφθεηληαη: 

α) νη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή,  

β) νη πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή,  

γ) ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε 

είδνπο ζσκαηεία θαη ηδξχκαηα, κε εμαίξεζε κφλν ηα θάζε είδνπο έζνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ηνπο, ηα νπνία δελ  

απνηεινχλ αληηθείκελν θφξνπ,  

δ) ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ,  

ε) θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο  ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, 

ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα,  

ζη) θνηλνπξαμίεο, 

δ) νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζε κηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο. (Άξζξν 45) 

 

Απαιιαζζόκελα λνκηθά πξόζσπα  

Απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο απαιιάζζνληαη:  

α) νη θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο κε εμαίξεζε ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ απφ θεθάιαην 

θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ,  

β) ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

γ) νη εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη νη νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε 

θηλεηέο αμίεο(ΟΔΚΑ),  
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δ) νη δηεζλείο νξγαληζκνί, ππφ ηνλ φξν φηη ε απαιιαγή απφ ην θφξν πξνβιέπεηαη βάζεη 

δηεζλνχο ζπκβάζεσο πνπ έρεη θπξσζεί ζηελ εκεδαπή ή ηειεί ππφ ηνλ φξν ηεο  

ακνηβαηφηεηαο,  

ε) ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία πνπ ην δηέπεη. (Άξζξν 46) 

 

3.7.2Δθπηώζεηο Φόξνπ γηα Έζνδα από Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

 

Δθπηπηόκελεο Δπηρεηξεκαηηθέο Γαπάλεο  

Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

επηηξέπεηαη ε έθπησζε φισλ ησλ δαπαλψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ  

επφκελνπ άξζξνπ ηνπ Κ.Φ.Δ., νη νπνίεο : 

α) πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ή θαηά ηηο ζπλήζεηο εκπνξηθέο  

ζπλαιιαγέο ηεο,  

β) αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο δελ θξίλεηαη 

θαηψηεξε ή αλψηεξε ηεο πξαγκαηηθήο, ζηε βάζε έκκεζσλ κεζφδσλ ειέγρνπ,  

γ) εγγξάθνληαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο πεξηφδνπ θαηά 

ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απνδεηθλχνληαη κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά.  (Άξζξν 

22)  

 

Κπξηόηεξεο Με Δθπηπηόκελεο Δπηρεηξεκαηηθέο Γαπάλεο  

Οη αθφινπζεο δαπάλεο δελ εθπίπηνπλ: 

 ηφθνη απφ δάλεηα πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε απφ ηξίηνπο  

 θάζε είδνπο δαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ αμίαο άλσ 

ησλ πεληαθνζίσλ (500)επξψ, εθφζνλ ε ηκεκαηηθή ή νιηθή εμφθιεζε δελ έγηλε κε 

ηε ρξήζε ηξαπεδηθνχ κέζνπ πιεξσκήο,  

 νη κε θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  

 πξφζηηκα θαη πνηλέο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζαπμήζεσλ 

 νη δαπάλεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ θαη 

ζπλαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζίηηζε θαη δηακνλή πειαηψλ ή εξγαδνκέλσλ ηεο  

θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ αλά 

ζπκκεηέρνληα θαη θαηά ην κέηξν πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ππεξβαίλεη ην 
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κηζφ ηνηο εθαηφ (0,5%) επί ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο  

επηρείξεζεο 

 νη δαπάλεο γηα ηε δηεμαγσγή ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζίηηζεο θαη δηακνλήο 

θηινμελνχκελσλ πξνζψπσλ θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 

ηξηαθνζίσλ (300) επξψ αλά ζπκκεηέρνληα θαη θαηά ην κέηξν  

πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνηο  εθαηφ (0,5%) επί ηνπ 

εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο,  

 νη δαπάλεο ςπραγσγίαο. Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδεηαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ έρεη 

σο θχξην αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςπραγσγίαο θαη νη δαπάλεο απηέο  

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, θ.α. (Άξζξν 23) 

 

Δθπηπηόκελεο Απνζβέζεηο  

Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη 

απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εθπίπηνπλ απφ: 

α) ηνλ θχξην ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζε φιεο  ηηο  

πεξηπηψζεηο  εθηφο ηεο πεξίπησζεο β΄, 

β) ηνλ κηζζσηή, ζε πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο. 

Δδαθηθέο εθηάζεηο, έξγα ηέρλεο, αληίθεο, θνζκήκαηα θαη άιια πάγηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε θζνξά θαη αρξήζηεπζε ιφγσ  

παιαηφηεηαο, δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε. (Άξζξν 24) 

 

Δθπηπηόκελεο Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο  

Σα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ γηα απφζβεζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη νη δηαγξαθέο 

απηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 5 έσο 7 ηνπ παξφληνο  

άξζξνπ, εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο,  σο εμήο: 

 γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο κέρξη ην πνζφ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ πνπ δελ 

έρνπλ εηζπξαρζεί γηα δηάζηεκα άλσ ησλ δψδεθα (12) κελψλ, ν θνξνινγνχκελνο  

δχλαηαη λα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζε πνζνζηφ εθαηφ ηνηο  

εθαηφ (100%) ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο, εθφζνλ έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο  

ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο,  

 γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ πνπ δελ 

έρνπλ εηζπξαρζεί γηα δηάζηεκα άλσ ησλ δψδεθα (12) κελψλ, ν θνξνινγνχκελνο  
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δχλαηαη λα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, εθφζνλ έρνπλ αλαιεθζεί 

νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ  

ιφγσ απαίηεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

(Άξζξν 26) 

Πίλαθαο 17 : Πξόβιεςε Δπηζθαιώλ Απαηηήζεσλ  

 

Υξόλνο Τπεξεκεξίαο  

(ζε κήλεο) 

Πξνβιέςεηο  

(ζε πνζνζηό %) 

>12 50 

>18 75 

>24 100 

 

3.8 Τπνβνιή Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη Πξνθαηαβνιή Φόξνπ 

 

Ο θνξνινγνχκελνο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο  ηεο ειηθίαο ηνπ 

ππνρξενχηαη λα δειψλεη φια ηα εηζνδήκαηά ηνπ, ηα θνξνινγνχκελα κε νπνηνδήπνηε  

ηξφπν ή απαιιαζζφκελα, ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ειεθηξνληθά. ε εμαηξεηηθέο  

πεξηπηψζεηο, ε δήισζε απηή κπνξεί λα ππνβάιιεηαη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζε 

έληππε κνξθή. 

Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ κέρξη 

θαη ηελ 30ή Ηνπλίνπ ηνπ ακέζσο επφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν 

θνξνινγνχκελνο απνβηψζεη ή κεηαθέξεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζην εμσηεξηθφ, ε δήισζε 

ππνβάιιεηαη απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε ππφρξενπο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ζπλνδεχεηαη απφ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.  

Οη ζχδπγνη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ, ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ θνηλή 

δήισζε γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο ζηα νπνία ν θφξνο, ηα ηέιε θαη νη εηζθνξέο πνπ 

αλαινγνχλ ππνινγίδνληαη ρσξηζηά ζην εηζφδεκα θαζελφο ζπδχγνπ. Οη ηπρφλ δεκίεο  

ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ελφο ζπδχγνπ δελ ζπκςεθίδνληαη κε ηα εηζνδήκαηα ηνπ  άιινπ 

ζπδχγνπ. Τπφρξενο ππνβνιήο δήισζεο είλαη ν ζχδπγνο θαη γηα ηα εηζνδήκαηα ηεο  

ζπδχγνπ ηνπ. Οη ζχδπγνη ππνβάιινπλ ρσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε ζε πεξίπησζε πνπ 
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έρεη δηαθνπεί ε έγγακε ζπκβίσζε ή ν έλαο απφ ηνπο  δχν ζπδχγνπο είλαη ζε θαηάζηαζε 

πηψρεπζεο. (Άξζξν 67)  

Σα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ φια ηα 

εηζνδήκαηά ηνπο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ κέρξη θαη ηελ 30ή Ηνπλίνπ ηνπ ακέζσο επφκελνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο. (Άξζξν 68) 

 

3.8.1 Πξνθαηαβνιή Φόξνπ εηζνδήκαηνο  

 

● Πξνθαηαβνιή ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ 

απνθηνύλ θπζηθά πξόζσπα. - Με βάζε ηε δήισζε πνπ ππνβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο θαη 

ηνπο ινηπνχο ηίηινπο βεβαίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο βεβαηψλεηαη πνζφ ίζν κε ην πελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (55%) ηνπ θφξνπ πνπ 

πξνθχπηεη γηα ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα ηνπ δηαλπφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ κεησζεί ην εηζφδεκα άλσ ηνπ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ 

(25%), ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ ηε κείσζε ηνπ θφξνπ. (Άξζξν 

70)  

Δηδηθά, γηα ηνπο αξρηηέθηνλεο θαη ηνπο κεραληθνχο ν πξνθαηαβιεηένο θφξνο 

ππνινγίδεηαη ζε ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) θαη δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο ζπκβαηηθήο 

ακνηβήο γηα εθπφλεζε κειεηψλ. ηηο ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ δηθεγφξνη νθείιεηαη 

πξνθαηαβνιή θφξνπ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). (Άξζξν 69)  

 

● Πξνθαηαβνιή ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ - 

Με βάζε ηελ νξηζηηθή δήισζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο ή ηνλ 

νξηζηηθφ ηίηιν, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε βεβαηψλεη πνζφ ίζν κε ην νγδφληα ηνηο εθαηφ 

(80%) ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ έιεμε. Σν ελ 

ιφγσ πνζνζηφ απμάλεηαη ζε εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) εηδηθά γηα ηηο ηξαπεδηθέο εκεδαπέο 

αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

ζηελ Διιάδα. 

 Γηα ηηο θνηλνπξαμίεο, ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη ηηο κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα εηαηξίεο ε πξνθαηαβνιή νξίδεηαη ζε πελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (55%). 

Σα πνζνζηά ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κεηψλνληαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) γηα ηα λέα λνκηθά πξφζσπα θαηά ηα ηξία (3) πξψηα νηθνλνκηθά έηε απφ ηε δήισζε 
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έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπο. Ζ κείσζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο  

νπνηνπδήπνηε λφκνπ. 

 

3.9Γηαθνξέο ηνπ λένπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο κε ηνλ 

Πξνγελέζηεξν 

 

Σν ζρέδην λφκνπ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ λέν Κψδηθα Φνξνινγίαο  

Δηζνδήκαηνο Ν.4172/2013  δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ζηηο 23/07/2013 θαη θέξεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο απφ ην 2014 γηα εηζνδήκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013. Πξφθεηηαη γηα έλα απζηεξφ λνκνζρέδην πνπ  

δελ αθήλεη πεξηζψξηα δηαθπγήο θαη θαιχπηεη πιένλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.  

Σν λέν ηξφπν θνξνιφγεζεο δηαπίζησζαλ νη θνξνινγνχκελνη κε ηηο θεηηλέο  

θνξνινγηθέο δειψζεηο θαζψο ήηαλ αηζζεηή ε πνιηηηθή ππεξθνξνιφγεζεο πνπ επέβαιε ε 

θπβέξλεζε. Απμήζεθαλ νη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο αλέρεηαο θαη βαζεηάο χθεζεο πνπ ζαξψλεη 

ηε ρψξα καο. Πνιιαπιαζηάζηεθε ε πνιππινθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο, θαζψο θαζηεξψλνπλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν θνξνιφγεζεο γηα θάζε θαηεγνξία εηζνδήκαηνο, αληί λα δηαηεξνχλ κηα 

εληαία θιίκαθα ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ γηα ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ θάζε θπζηθνχ 

πξνζψπνπ. 

 

3.9.1 Γηαθνξέο ζηε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ 

 

Ο λένο Κ.Φ.Δ πξνθαιεί  κεγάιεο αδηθίεο ζε βάξνο θνξνινγνπκέλσλ κε ρακειφ 

εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ κφλν κηα πεγή. Ζ άληζε κεηαρείξηζε ζε θπζηθά πξφζσπα κε 

εηζνδήκαηα ίδηνπ χςνπο είλαη απνηέιεζκα ηεο θνξνιφγεζεο θάζε θαηεγνξίαο εηζνδήκαηνο 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Μεγάινη ρακέλνη είλαη νη  κηζζσηνί, αιιά θαη νη 

απηναπαζρνινχκελνη πνπ έρνπλ εηζνδήκαηα απφ κηα κφλν πεγή ελψ σθεινχληαη ηα 

κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα πξνεξρφκελα απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο.  

εκαληηθή αιιαγή πνπ επέθεξε ν λένο θψδηθαο είλαη ε θαηάξγεζε ηνπ 

αθνξνιφγεηνπ νξίνπ κε ην άξζξν 15, κε απνηέιεζκα νη θνξνινγνχκελνη λα πιεξψλνπλ 
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θφξν απφ ην πξψην  επξψ εηζνδήκαηνο. Καηαξγείηαη ην αθνξνιφγεην φξην θαη γηα ηνπο 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ζεζπίδεηαη ζπληειεζηήο 26% απφ ην πξψην επξψ γηα εηζφδεκα 

έσο 50.000 επξψ θαη 33% γηα εηζφδεκα πςειφηεξν ησλ 50.000 επξψ. Δπηπιένλ, θέξλεη 

θαηάξγεζε ηνπ κέηξνπ ησλ απνδείμεσλ απφ ην 2014, σζηφζν κηζζσηνί θαη ζπληαμηνχρνη ζα 

πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα ζπιιέγνπλ απνδείμεηο γηα ην 25% ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο. 

Δπηπιένλ ζα θνξνινγείηαη ην επίδνκα αλεξγίαο αλ ππάξρνπλ θαη άιια εηζνδήκαηα 

άλσ ησλ 10.000 επξψ, ελψ νπνηεζδήπνηε παξνρέο ζε είδνο άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ επξψ πνπ 

ιακβάλεη έλαο εξγαδφκελνο ή ζπγγεληθφ πξφζσπν απηνχ ζα ζπλππνινγίδνληαη ζηελ αγνξαία 

αμία ηνπο ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ.  

Οη θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο (πξψελ Πεγέο Δηζνδήκαηνο) πξνζδηνξίζηεθαλ ζε 

ηέζζεξηο, θνξνινγνχκελεο απηνηειψο θαη κε μερσξηζηή θιίκαθα θνξνιφγεζεο ε θάζε κία 

μερσξηζηά. Έληνλν ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ε απηνηειήο θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ 

αθίλεηε πεξηνπζία (ελνίθηα) θαζψο θαη ε έλαξμε θνξνιφγεζεο ησλ εηζνδεκάησλ απφ 

αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο κε ζπληειεζηή 13% ελψ κέρξη θαη ην 2013θνξνινγνχληαλ κε ηελ 

θιίκαθα θνξνινγίαο ησλ κηζζσηψλ. Δπηπξνζζέησο αληηδξάζεηο πξνθάιεζε ζηνλ ρψξν ησλ 

αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ε ζέζπηζε λφκνπ ππέξ ηεο ηήξεζεο βηβιίσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη 

έθδνζεο παξαζηαηηθψλ  

Σν εηήζην εηζόδεκα από κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο (απφ κηζζνχο, ζπληάμεηο, 

επηδφκαηα, παξνρέο ζε είδνο θ.ιπ.) ζα θνξνινγείηαη κε θιίκαθα ηξηψλ ζπληειεζηψλ θφξνπ: 

22% γηα ηα πξψηα 25.000 επξψ, 32% γηα ηα επφκελα 17.000 επξψ (απφ ηηο 25.001 έσο ηηο 

42.000 επξψ) θαη 42% γηα ην επηπιένλ πνζφ, πέξαλ ησλ 42.000 επξψ. Σν πνζφ θφξνπ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ θιίκαθα απηή ζα κεηψλεηαη θαηά 2.100 επξψ, εθφζνλ ην εηήζην εηζφδεκα 

είλαη κέρξη 21.000 επξψ. Γηα εηζνδήκαηα πάλσ απφ 21.000 επξψ, ε έθπησζε θφξνπ ησλ 

2.100 επξψ ζα κεηψλεηαη θαηά 100 επξψ γηα θάζε επηπιένλ 1.000 επξψ εηζνδήκαηνο θαη γηα 

εηζνδήκαηα άλσ ησλ 42.000€ δελ ζα παξέρεηαη θαζφινπ έθπησζε. 

1. Σν εηζφδεκα απφ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή ειεπζέξηα επαγγέικαηα ζα θνξνινγείηαη 

κε 26% γηα ηα πξψηα 50.000 επξψ θαη κε 33% γηα επηπιένλ εηζνδήκαηα πέξαλ ησλ 

50.000 επξψ. 

2. Σν εηζόδεκα από θεθάιαην - ελνίθηα ζα θνξνινγείηαη κε 11% γηα ηα πξψηα 12.000 

επξψ θαη κε 33% γηα ηπρφλ επηπιένλ πνζφ πέξαλ ησλ 12.000 επξψ. Σα κεξίζκαηα 

θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 10%, νη ηφθνη κε 15% θαη ηα δηθαηψκαηα κε 

ζπληειεζηή 20%. 
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3. Σα εηζνδήκαηα από ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ θνξνινγνχληαη κε 

ζπληειεζηή 15% θαη επηβάιινληαη ζηελ ππεξαμία πξνεξρφκελε απφ κεηαβίβαζε 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ε ηίηισλ. 

 

ην λέν Κ.Φ.Δ. ελζσκαηψζεθαλ θαη νη παξαθάησ αιιαγέο :  

 Αληί γηα πεγέο έρνπκε πιένλ θαηεγνξίεο εηζνδεκάησλ 

 Οη ακνηβέο κειψλ ηνπ Γ.. πιένλ ζεσξνχληαη ακνηβέο απφ εξγαζία  

 Οη πάγηεο αληηκηζζίεο ησλ δηθεγφξσλ ζεσξνχληαη πιένλ εηζνδήκαηα απφ εξγαζία  

 Δπαλέξρεηαη ην πφζελ έζρεο γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ, ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ θαη ηελ 

απφθηεζε εηαηξηθψλ κεξηδίσλ θαη ρξενγξάθσλ γεληθψο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

θιείλνπλ φιεο νη «ηξχπεο» γηα λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ θαη «μέπιπκα» 

ρξήκαηνο. 

 Σα κεξίζκαηα θνξνινγνχληαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή 10%.  

 Καηαξγνχληαη απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζρεδφλ φιεο νη 

θνξναπαιιαγέο, φπσο είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηα δίδαθηξα μέλσλ γισζζψλ, 

θξνληηζηεξίσλ, αζθάιηζηξα πγείαο θαη ζχληαμεο, ελνίθην θχξηαο θαηνηθίαο θαη 

παηδηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζε άιιε πφιε απφ απηήλ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο. 

Δπίζεο, ςαιηδίδεηαη θαη ε θνξναπαιιαγή γηα ηηο ηαηξηθέο δαπάλεο.Αλαιπηηθφηεξα ην 

πνζφ ηνπ θφξνπ κεηψλεηαη 10% γηα έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 

εθφζνλ απηά ππεξβαίλνπλ ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. Σν πνζφ 

ηεο κείσζεο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ησλ εμφδσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 3.000 

επξψ. 

 

Πην πξαθηηθά ν λένο Κ.Φ.Δ. εηζάγεη έλα λέν ηξφπν θνξνιφγεζεο, αλαιπηηθφηεξα : 

 Έλαο κηζζσηφο πνπ ζα δειψζεη εηήζην εηζφδεκα 25.000 επξψ πξνεξρφκελν 

απνθιεηζηηθά απφ κηζζνχο ζα πιεξψζεη θφξν 3.800€ : (25.000*22%)-1.700 

 Έλαο ζπληαμηνχρνο κε εηήζην εηζφδεκα 20.000 επξψ πξνεξρφκελν απνθιεηζηηθά απφ 

ζπληάμεηο ζα πιεξψζεη θφξν 2.300€ : (20.000*22%)-2.100. Έλαο άιινο 

θνξνινγνχκελνο κε ζπλνιηθφ εηζφδεκα 25.000 επξψ, απφ ην νπνίν, φκσο, ηα 12.000 

επξψ πξνέξρνληαη απφ ελνίθηα θαη ηα ππφινηπα 13.000 επξψ πξνέξρνληαη απφ 

ζπληάμεηο ζα πιεξψζεη ζπλνιηθφ θφξν 2.080 επξψ (1.320 επξψ γηα ην εηζφδεκα απφ 

ελνίθηα θαη 760 επξψ γηα ην εηζφδεκα απφ ζπληάμεηο). Γειαδή ν θνξνινγνχκελνο κε 
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ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ησλ 25.000 επξψ ζα πιεξψζεη θφξν ρακειφηεξν θαηά 220 

επξψ απφ ηνλ θνξνινγνχκελν κε ην εηζφδεκα ησλ 20.000 επξψ. 

 

3.9.2 Γηαθνξέο ζηε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 

 

Με ζθνπφ λα πεηχρεη πην απνδνηηθά απνηειέζκαηα θαη λα κελ μεθεχγεη θακία 

θαηεγνξία-κνξθή επηρείξεζεο απφ ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ν λένο Κ.Φ.Δ εηζάγεη ηελ 

έλλνηα ηεο Ννκηθήο Οληφηεηαο ζην άξζξν 2. Αλαιπηηθφηεξα νξίδεηαη «λνκηθή νληόηεηα» : 

θάζε κφξθσκα εηαηξηθήο ή κε νξγάλσζεο αλεμαξηήησο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα πνπ δελ είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, φπσο ηδίσο 

ζπλεηαηξηζκφο, νξγαληζκφο, ππεξάθηηα ή εμσρψξηα εηαηξεία, θάζε κνξθήο εηαηξεία  

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, θάζε κνξθήο θαηαπίζηεπκα ή εκπίζηεπκα ή νπνηνδήπνηε κφξθσκα 

παξφκνηαο θχζεο, θάζε κνξθήο ίδξπκα ή ζσκαηείν ή νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο 

θχζεο, θάζε κνξθή πξνζσπηθήο επηρείξεζεο ή νπνηαδήπνηε νληφηεηα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, θάζε κνξθήο θνηλή επηρείξεζε, θάζε κνξθήο  εηαηξείαο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ή 

πεξηνπζίαο ή δηαζήθεο ή θιεξνλνκίαο ή θιεξνδνζίαο ή δσξεάο, θάζε θχζεο  θνηλνπξαμία,  

θάζε  κνξθήο  εηαηξεία  αζηηθνχ δηθαίνπ, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εηαηξείεο, θνηλσλίεο 

αζηηθνχ δηθαίνπ.  

Σν θνξνινγηθφ έηνο πιένλ ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο θαη δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο. Γίλαηε λα ιήγεη 30 Ηνπλίνπ (δηπινγξαθηθά βηβιία), φρη φκσο λα 

έρεη ππεξδσδεθάκελε δηάξθεηα.  

ηα κεξίζκαηα ή θέξδε πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο Α.Δ., ζε 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, 

ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή 10%. Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη 

αλάινγα θαη γηα ηα θέξδε πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο Α.Δ. κε ηε κνξθή 

πξνκεξηζκάησλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή 

νκάδεο πεξηνπζίαο, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή ηνπο γίλεηαη ζε κεηξεηά ή κεηνρέο.  

Παξαθξάηεζε ελεξγείηε θαη ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί ή νη εκεδαπέο 

Δ.Π.Δ. θαη Η.Κ.Δ., ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή 

νκάδεο πεξηνπζίαο, Με ηελ παξαθξάηεζε εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ 

δηθαηνχρσλ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα.  
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Πίλαθαο 18 : Φνξνινγηθνί πληειεζηέο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ  

 

Ννκηθόο Σύπνο 
Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο  

Ζκεδαπέο ΑΔ 

26% 

ΔΠΔ 

ΗΚΔ 

Τπνθαηαζηήκαηα Αιινδαπψλ 
Δηαηξηψλ 
 
Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο 

Κεξδνζθνπηθνχ Υαξαθηήξα 

πλεηαηξηζκνί 

Ννκηθά Πξφζσπα κε 
Κεξδνζθνπηθνχ Υαξαθηήξα 

 
ΟΔ & ΔΔ κε Γηπινγξαθηθά Βηβιία 

 

Ζ αιιαγή πνπ πξνθάιεζε κεγάιεο αληηδξάζεηο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαπάλσ 

πίλαθα, απμάλεη ην ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ λνκηθήο 

κνξθήο νκφξξπζκσλ θαη εηεξφξξπζκσλ εηαηξεηψλ απφ ην 20% ζην 26%. Δθαξκφδεηαη 

δειαδή αλαινγηθή θνξνινγία (ζηαζεξφο ζπληειεζηήο αλεμάξηεηνπ εηζνδήκαηνο) ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαζψο ν ζπληειεζηήο 26% ηζρχεη γηα ηα θέξδε ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη 

εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Γηα φζεο επηρεηξήζεηο ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία ν θφξνο 

εηζνδήκαηνο είλαη 26% γηα εηζνδήκαηα θάησ ησλ 50.000 επξψ θαη 33% γηα εηζνδήκαηα άλσ 

ησλ 50.000 επξψ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία θνξνινγνχληαη κε 

ζπληειεζηή 26%. 

Μεγάιε αλαηξνπή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία επέθεξε ε αιιαγή ηνπ ζπληειεζηή 

πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Σν πνζφ πξνθαηαβνιήο , κε βάζε ηελ νξηζηηθή δήισζε 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο ή ηνλ νξηζηηθφ ηίηιν, είλαη ίζν κε ην 

νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο πνπ έιεμε.  

Σν ελ ιφγσ πνζνζηφ απμάλεηαη ζε εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) εηδηθά γηα ηηο  

ηξαπεδηθέο εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ ηξαπεδψλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα.  
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Δπηπιένλ, κεηαβάιιεηαη ξηδηθά ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ γηα πάγηα πνπ 

απνθηψληαη απφ 1εΗαλνπαξίνπ 2013. Πξνβιέπεηαη πιένλ κφλν ε ρξήζε ηεο ζηαζεξήο 

κεζφδνπ απφζβεζεο θαζψο επηβάιιεηαη θαη ε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ αλεμάξηεηα απφ ην εάλ 

ην πάγην ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε ε φρη.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο

 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην ελαπνηίζεληαη κεξηθά παξαδείγκαηα θνξνινγίαο εηαηξηψλ. Σα 

παξαδείγκαηα δείρλνπλ ζε κνξθή πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν λένο 

ΚΦΔ. ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζπκπεξηιακβάλνληαη παξαδείγκαηα θνξνινγίαο νκφξξπζκεο 

εηαηξίαο, εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη αλψλπκεο εηαηξίαο. 

 

4.1 Παξαδείγκαηα Τπνινγηζκνύ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Οκόξξπζκεο 

Δηαηξίαο 

 

Παξάδεηγκα 144 :  Έζησ κία νκφξξπζκε εηαηξία (ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία) κε δχν εηαίξνπο 

θπζηθά πξφζσπα (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο απφ 50%) θαη θνξνινγεηέα θέξδε 100.000 €. 

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ηεο θνξνινγία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηνλ παιαηφ Κ.Φ.Δ θαη κε ηνλ 

λέν-ηξέρνληα : 

 

Νένο Κ.Φ.Δ. : 50.000 * 26% =  13.000 

 

 

50.000*33% =  16.500 

 

 

πλνιηθφο θφξνο :  29.500 € 

 

     Πξνεγνύκελνο Κ.Φ.Δ. : 100.000 * 1/2 = 50.000 € 

 

Δπηρεηξεκαηηθέο Ακνηβέο :   

 

Α' : 100.000*1/2*50% = 25.000€  

Β' : 100.000*1/2*50% = 25.000€  

  

                         50.000 € 

   

Φνξνινγεηέν Δηζφδεκα ζην Όλνκα ηεο Δπηρείξεζεο : 

100.000 - 50.000 = 50.000 € 

Φφξνο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ : 50.000*20% = 10.000€  

                                                 

44
Γθίλνγινπ Γ., Μάζεκα Φνξνινγία Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, Οθηψβξηνο 2013  
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 Φφξνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (βάζε θιίκαθαο) :  

πξψηα 16.000→1.420 

ηα επφκελα 9.000*25% = 2.250  

χλνιν : (1.420+2.250)= 3.670  

  

      

Δπνκέλσο ζπλνιηθφο θφξνο :  

 

     10.000 

    

+ 3.670 

    

+ 3.670 

    

     17.340 

 

Δίλαη εκθαλέο ε πνιηηηθή ππεξθνξνιφγεζεο ηεο θπβέξλεζεο θαζψο κε ηνλ λέν Κ.Φ.Δ 

θαηαβάιινληαη θφξνη θαηά 12.160 Δπξψ (29.500-17.340 €)  απμεκέλνη..     

 

Παξάδεηγκα 245 :  Έζησ κία νκφξξπζκε εηαηξία (ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία) κε θχξην 

εηαίξν κία Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη θπζηθά πξφζσπα κε πνζνζηά ζπκκεηνρήο 

φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  Σα θέξδε ηεο επηρείξεζεο είλαη 400.000 € ελψ 

έρεη απαιιαζζφκελα θέξδε 40.000 € θαη 60.000 € ινγηζηηθέο δηαθνξέο. Αθνινπζεί 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαζψο θαη ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο κε ηνλ παιαηφ θαη κε ηνλ λέν Κ.Φ.Δ..  

 

Δηαίξνη 
Πνζνζηό 

πκκεηνρήο 

ΔΠΔ & ΗΑ 30% 

Α' 25% 

Β' 25% 

Γ' 10% 

Γ' 5% 

Δ' 5% 

 

Νένο Κ.Φ.Δ. :  400.000 

   

  

+ 60.000 α' θνξνινγηθή αλακφξθσζε 

  

460.000 

   
                                                 

45
Γθίλνγινπ Γ., Φνξνινγία Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, Οθηψβξηνο 2013 (Πξαθηηθά 

Μαζήκαηνο) 
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-40.000 β' θνξνινγηθή αλακφξθσζε 

  
420.000 

   

      
Δπνκέλσο ν Φφξνο Δηζνδήκαηνο είλαη :  420.000 *26% = 109.200 

  

Με ηνλ παιαηφ Κ.Φ.Δ. ππνινγίδνληαη επηρεηξεκαηηθέο ακνηβέο, φκσο ηα λνκηθά πξφζσπα 

φπσο ε ΔΠΔ & ΗΑ ζηε πεξίπησζε απηή δελ δηθαηνχληαη επηρεηξεκαηηθέο ακνηβέο. 

Δπηρεηξεκαηηθή ακνηβή δηθαηνχληαη ν Α, ν Β θαη ν Γ, δειαδή : (25% + 25% +10% = 60%).  

 

Δπηρεηξεκαηηθέο Ακνηβέο :  (Α) 420.000*1/2*25% =  52.500 

  
(Β) 420.000*1/2*25%= 52.500 

  

(Γ) 420.000*1/2*10%= 21.000 

   
126.000 

 

Φνξνινγεηέα Κέξδε 420.000 

 
Δπηρεηξεκαηηθέο Ακνηβέο -126.000 

 

 

294.000 

 

Φφξνο ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο:  

 

294.000*20%= 58.800 

ΔΠΔ :  420.000 * 30% = 126.000 

Φφξνο ΔΠΔ :  126.000*25%= 31.500 

   
πλνιηθφο Φφξνο Δηζνδήκαηνο :  (31.500+58.800)= 90.300 

 

Με ηνλ λέν Κ.Φ.Δ θαηαβάιιεηαη (109.200-90.300) = 18.900 € παξαπάλσ θφξνο εηζνδήκαηνο. 

Πεγή : Γθίλνγινπ, 2013  
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4.2 Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνύ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο  Δ.Π.Δ 

 

Έζησ κία ΔΠΔ46 νινθιεξψλεη ηηο εξγαζίεο θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θαη ηα 

ινγηζηηθά θέξδε αλέξρνληαη ζε 20.000 επξψ. Μεηά ηελ θνξνινγηθή αλακφξθσζε, ηα 

θνξνινγεηέα θέξδε δηακνξθψλνληαη ζην πνζφ ησλ 28.000 επξψ. Ζ θνξνινγηθή δήισζε ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ζα ππνβιεζεί ηνλ Μάην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

Με ηνλ πξνεγνχκελν λφκν : 

 ηα θέξδε ζα θνξνινγεζνχλ κε ζπληειεζηή 20% :  28.000 * 20% = 5.600 επξψ.  

 Θα αθνινπζήζεη ε θξάηεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ : 20.000 – 5.600 = 14.400  

14.400 * 5% = 720 επξψ. 

 Δθφζνλ ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ απνθαζίζεη ηελ δηαλνκή ησλ ππνινίπσλ θεξδψλ 

ζηνπο δηθαηνχρνπο εηαίξνπο, ζα δηελεξγεζεί παξαθξάηεζε θφξνπ (κε εμάληιεζε ηεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο), κε ζπληειεζηή 25% :  

14.400 – 720 = 13.680 * 25% = 3.420 επξψ 

Καζαξά Γηαλεκφκελα Κέξδε ζηνπο εηαίξνπο : 10.260 επξώ 

 πλνιηθφ πνζφ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε: 5.600 + 3.420 = 9.020 επξώ  

 

Αλ ππνζέζνπκε φηη έρνπκε ην σο άλσ πνζφ ησλ θεξδψλ, κε εθαξκνγή φκσο ησλ λέσλ 

ζπληειεζηψλ, ηα ζρεηηθά πνζά δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 Φφξνο εηζνδήκαηνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ : 28.000 * 26% = 7.280 επξψ 

 Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ : 20.000 – 7.280 = 12.720  

12.720 * 5% = 636 επξψ 

 Παξαθξαηεζείο θφξνο : 12.720 – 636 = 12.084 * 10% = 1.208,40 - εμάληιεζε ηεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ζηνπο εηαίξνπο . 

Καζαξά Γηαλεκφκελα Κέξδε ζηνπο εηαίξνπο: 10.875,60 επξώ. 

 πλνιηθφ πνζφ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε: 7.280 + 1.208,40 = 8.488,40 επξώ. 

Παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζην φλνκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο 

ηάμεο ησλ (7.280-5.600) 1.680 επξψ κε ηνλ θαηλνχξγην Κ.Φ.Δ. φκσο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ 

ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ε ζπλνιηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε 

                                                 

46 γνπξηλάθεο Ν., Πψο ζα θνξνινγεζνχλ νη ΔΠΔ γηα ηα θέξδε ηνπ 2012 θαη ηνπ 2013,  

Λνγηζηηθφ-Φνξνηερληθφ θαη Δπηρεηξεκαηηθφ Portal -  http://epixeirisi.gr/ 

 

http://epixeirisi.gr/
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κεηψλεηαη θαηά : (9.020-8.488,40) 531,6 €. Ζ κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζεο έρεη αληίθηππν ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ ζηνπο 

εηαίξνπο. 

 

*ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο εηαίξνπο ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε 

ζπληειεζηή 25% βάζε ηνπ Ν.3943/11 (άξζξν 14).  

** κε ηνλ Ν.4110/2013 ηα δηαλεκφκελα θέξδε ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε 10%  
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4.3 Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνύ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Α.Δ. 

 

 Παξαθάησ παξνπζηάδεηε αλαιπηηθά ν ππνινγηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο αλψλπκεο επηρείξεζεο „Κάπα – Εήηα ΑΔ‟47.    

 

Διιεληθή Αλώλπκε Δηαηξία ''Κάπα-Εήηα ΑΔ'' 
 

Μέηνρνη απφ ηδξχζεσο ηεο ΑΔ : 
 

Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία ''Λάκδα-Μη ΑΔ'' Πνζνζηφ πκκεηνρήο 20% 

Γαιιηθή Αλψλπκε Δηαηξία Πνζνζηφ πκκεηνρήο 55% 

Διιεληθά Φπζηθά Πξφζσπα Πνζνζηφ πκκεηνρήο 25% 

 

Γσδέθαηε Γηαρεηξηζηηθή Πεξίνδνο 1/1/2014-31/12/2014 

Κχθινο Δξγαζηψλ 
 

140.000.000 

Κφζηνο Πσιήζεσλ 
 

115.000.000 

Μηθηά Κέξδε 
 

25.000.000 

Πιένλ : Άιια Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο 
 

2.000.000 

ΤΝΟΛΟ 
 

27.000.000 

Μείνλ : 
  

Έμνδα Γηνίθεζεο 4.700.000 
 

Έμνδα Έξεπλαο & Αλάπηπμεο  500.000 
 

Έμνδα Γηάζεζεο 3.200.000 8.400.000 

ΜΔΡΗΚΑ ΚΔΡΓΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 
 

16.600.000 

Πιένλ : 
  

Πηζησηηθνί Σφθνη & πλαθή Έζνδα 300.000 
 

Μείνλ : Υξεσζηηθνί Σφθνη & πλαθή Έμνδα 2.800.000 -2.500.000 

ΟΛΗΚΑ ΚΔΡΓΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 
 

14.100.000 

Πιένλ : Έθηαθηα Απνηειέζκαηα 
  

Έθηαθηα & Αλφξγαλα Έζνδα 150.000 
 

Μείνλ : Έθηαθηα & Αλφξγαλα Έμνδα 250.000 -100.000 

ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΔΡΓΖ 
 

14.000.000 

                                                 

47
 Παξάδεηγκα Πάηζεο Π., Οξθσηφο Δι εγθηήο Λνγηζηήο  
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Μείνλ : 
  

χλνιν Απνζβέζεσλ Πάγησλ ηνηρείσλ  2.500.000 
 

Μείνλ : Οη ελζσκαησκέλεο ζην Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο 2.500.000 0 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ ΥΡΖΔΧ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ  
 

14.000.000 

 

 

Μεηαμύ ησλ Αθαζάξηζησλ Δζόδσλ Πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πην θάησ Έζνδα  

Έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ ζε θξαηηθά λνζνθνκεία 30.000.000 

Παξαθξαηεζείο θφξνο 4% 1.200.000 

Σφθνη θαηαζέζεσλ ζε εκεδαπέο ηξάπεδεο 
 

300.000 

Παξαθξαηεζείο θφξνο 15% 45.000 

Έζνδα απφ ακνηβαία θεθάιαηα 
 

250.000 

Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε άιιε εκεδαπή ΑΔ 
 

200.000 

Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πέξαλ ηεο δηεηίαο 40% 
 

Παξαθξαηεζείο θφξνο κεξηζκάησλ 10% 20.000 

Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε ηζπαληθή ΑΔ 
 

150.000 

Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πέξαλ ηεο δηεηίαο 5% 
 

Παξαθξαηεζείο θφξνο κεξηζκάησλ 10% 15.000 

Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε ηηαιηθή ΑΔ 
 

600.000 

Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πέξαλ ηεο δηεηίαο 35% 
 

Παξαθξαηεζείο θφξνο κεξηζκάησλ 12% 72.000 

 

Μεηαμύ ησλ Δζόδσλ Πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πην θάησ Έμνδα  

Απνζβέζεηο πέξα ησλ λνκίκσλ 

 

180.000 

Έμνδα ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ 120 

αηφκσλ 

 

60.000 

Γαπάλεο ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη θηινμελίαο : 

ζπκκεηέρνληεο πειάηεο & ζπλεξγάηεο άηνκα 2.500 

 

720.000 

Πξφζηηκα - Πξνζαπμήζεηο 

 

110.000 

   Μεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ πεξηιακβάλεη δάλεην απφ ηελ κεηξηθή 

εηαηξία 

 

20.000.000 
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Δπηηφθην δαλείνπ  12% 

 Δπηηφθην ηξαπέδεο Διιάδνο δαλείσλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ 6,50% 

 

Σν Γ.. πξνηείλεη ζηε ηαθηηθή Γ.. δηαλνκή κεξίζκαηνο  

 

4.000.000 

Πξνθαηαβνιή θόξνπ πξνεγνύκελεο ρξήζεο 

 

2.226.330 

 

Αθνινπζεί ππνινγηζκόο ηνπ Φόξνπ εηζνδήκαηνο ηεο Κάπα-Εήηα ΑΔ. 

 

Κέξδε ρξήζεσο  
 

14.000.000 

Πιένλ:  

  Λνγηζηηθέο Γηαθνξέο 

  Απνζβέζεηο πέξα ησλ λφκηκσλ 
 

180.000 

Έμνδα ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ 

  Τπάιιεινη 120 

 Πξνβιεπφκελε δαπάλε θαηά ππάιιειν  300 
 Δθπεζηέα δαπάλε 36.000 
 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 60.000 24.000 

Γαπάλεο ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη θηινμελία 

2.500 άηνκα 2.500 
 Πξνβιεπφκελε δαπάλε θαηά άηνκν  300 

 

 

750.000 

 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 720.000 

  
Δθπεζηέα δαπάλε 

  Αθαζάξηζηα έζνδα 142.300.000 
 Πνζνζηφ έθπησζεο 0,50% 
 Δθπεζηέα δαπάλε 711.500 8.500 

   Πξφζηηκα - Πξνζαπμήζεηο 
 

110.000 

Τπεξβάιινληεο ηφθνη άξζξνπ 23 Ν.4172/2013  
  Σφθνη δαλείνπ κεηξηθήο εηαηξίαο  

  Γάλεην 20.000.000 
 Δπηηφθην Σξαπέδεο Διιάδνο 6,50% 
 Δθπηπηφκελνη ηφθνη 1.300.000 
 Καηαβιεζέληεο ηφθνη (20.000.000 * 12%) 2.400.000 

 Σφθνη άξζξνπ 49 Ν.4172/2013 
  Πιενλάδνληεο ηφθνη 2.500.000 1.100.000 

Οξγαληθά θέξδε εθκεηάιιεπζεο 14.100.000 

 Πιένλ : 
  Υξεσζηηθνί ηφθνη 2.800.000 
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Απνζβέζεηο 2.500.000 

 Κέξδε EBIDA 19.400.000 

 

 
25% 

 Δθπεζηένη ηφθνη 4.850.000 
 

   Αλακνξθσκέλα θέξδε 
 

15.422.500 

Μείνλ :  

  Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε άιιε εκεδαπή ΑΔ 200.000 
 Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ζε ηηαιηθή ΑΔ 600.000 800.000 

Φνξνινγεηέα θέξδε   14.622.500 

   πληειεζηήο Φνξνινγίαο 
 

26% 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο 

 

3.801.850 

 

 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 

 

3.801.850 

Μείνλ :  

  Πξνθαηαβιεζείο θφξνο 2.226.330 

 Παξαθξαηεζέληεο θφξνη : 

  Δπί πσιήζεσλ ζηα λνζνθνκεία 1.200.000 

 Δπί ησλ ηφθσλ 45.000 

 Δπί κεξηζκάησλ εκεδαπήο ΑΔ 20.000 

 Δπί κεξηζκάησλ ηζπαληθήο ΑΔ 15.000 

 Δπί κεξηζκάησλ ηηαιηθήο ΑΔ 72.000 3.578.330 

Οθεηιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο 

 

223.520 

Πξνθαηαβνιή θόξνπ 

  Φφξνο εηζνδήκαηνο 

 

3.801.850 

πληειεζηήο Πξνθαηαβνιήο 

 

80% 

  

3.041.480 

Μείνλ :  

  Παξαθξαηεζέληεο θφξνη : 

  Δπί πσιήζεσλ ζηα λνζνθνκεία 1.200.000 

 Δπί ησλ ηφθσλ 45.000 

 Δπί κεξηζκάησλ εκεδαπήο ΑΔ 20.000 1.265.000 
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Πξνθαηαβνιή θφξνπ ηξέρνπζαο ρξήζεο 

 

1.776.480 

ΠΟΟ ΓΗΑ ΒΔΒΑΗΩΖ 

 

2.000.000 

Φνξνινγία κεξηζκάησλ 

  Γηαλεκφκελν κέξηζκα 

 

4.000.000 

   Μέηνρνη :  ΠΟΟΣΑ ΜΔΡΗΜΑ 

Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία ΛΑΜΓΑ-ΜΖ ΑΔ 20% 800.000 

Γαιιηθή Αλψλπκε Δηαηξία 55% 2.200.000 

Διιεληθά Φπζηθά Πξφζσπα 25% 1.000.000 

 

100% 4.000.000 

   Μεξίζκαηα Διιεληθψλ Φπζηθψλ Πξνζψπσλ 

 

1.000.000 

πληειεζηήο Φνξνινγίαο 

 

10% 

Παξαθξαηνύκελνο Φόξνο 

 

100.000 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο

  

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ  

 

ην παξαθάησ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο πνπ έγηλε 

ζηα θνξνινγηθά λνκνζρέδηα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θξαηψλ – κειψλ ηνπ ΟΟΑ (Ηζπαλία, 

Ηηαιία, Αγγιία, Γεξκαλία, Γαιιία & Διιάδα). Δπηπιένλ κειεηάηε ην πξαγκαηηθφ αθαζάξηζην 

εγρψξην πξντφλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη ε πξφβιεςε ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ην επφκελν 

έηνο. 

5.1 Ο ΟΟΑ γηα ηελ Δπξώπε 

 

Ζ αλάπηπμε ζηελ Δπξσδψλε παξακέλεη αδχλακε θαη απηφ ελέρεη ηνλ θίλδπλν κίαο 

παξαηεηακέλεο ζηαζηκφηεηαο, εάλ δελ ιεθζνχλ πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δήηεζεο, ηνλίδεη ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ζηελ ελδηάκεζε 

έθζεζή ηνπ (Interim Economic Assessment), ελψ πξνβιέπεη ζπγθξαηεκέλε άλνδν γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο κεγάιεο - αλαπηπγκέλεο θαη αλαδπφκελεο - νηθνλνκίεο. 

Γηα ηελ Δπξσδψλε, ν ΟΟΑ πξνβιέπεη φηη ζα αλαπηπρζεί κε ξπζκφ 1,2% ην 2014 θαη 

1,7% ην 2015. Οη πξννπηηθέο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ησλ 

κεγάισλ νηθνλνκηψλ ηεο Δπξσδψλεο. Πξνβιέπεηαη φηη νη ΖΠΑ ζα αλαπηπρζνχλ κε ξπζκφ 

2,6% θέηνο θαη 3,5% ην 2015 ελψ ε θαλαδηθή νηθνλνκία πξνβιέπεηαη λα αλαπηπρζεί 2,5% 

θέηνο θαη 2,7% ην 2015. Ζ ηαπσληθή νηθνλνκία αλακέλεηαη, ππφ ηελ επίδξαζε ηεο 

ζπλερηδφκελεο λνκηζκαηηθήο ζηήξημεο, λα αλαπηπρζεί 1,2% θαη ηα δχν ρξφληα..  

Ζ αλάπηπμε ζα είλαη αξθεηά ηζρπξή γηα λα κεησζεί πεξαηηέξσ ε αλεξγία ζηηο ΖΠΑ, ηε 

Βξεηαλία θαη ηνλ Καλαδά, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ. Ζ θηλεδηθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα 

ζπλερίζεη ηε ζπληεηαγκέλε πξνζαξκνγή ηεο ζε πςεινχο αιιά πην βηψζηκνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο (7,4% θέηνο θαη 7,3% ην 2015). Ζ αλάπηπμε ζηελ Ηλδία (4,9% θέηνο θαη 5,9% ην 

2015) πξνβιέπεηαη λα εληζρπζεί, ελψ ε Βξαδηιία (1,8% θέηνο θαη 2,2% ην 2015) πξνβιέπεηαη 

λα έρεη κία πεξηνξηζκέλε αλάθακςε κεηά ηελ χθεζε.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην πξαγκαηηθφ 48 αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, 

ησλ ρσξψλ πνπ κειεηνχληαη, σο πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (γίλεηαη θαη 

πξφβιεςε γηα ην 2015). Σα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζε δεκνζίεπζε (βαζηθνί πίλαθεο) ηνπ ΟΟΑ 

                                                 

48
 Σν Πξαγκαηηθφ ΑΔΠ απνηηκά ηελ αμία ηεο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ  

ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ έηνπο βάζεο  
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ηνλ Μάην ηνπ 2014. Δπίζεο, ζην δηάγξακκα 5 παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ ηεο Αγγιίαο, 

Γεξκαλίαο, Γαιιίαο, Ηηαιίαο θαη Ηζπαλίαο 49. 

  

                                                 

49
 Δπίζεκε Γηαδηθηπαθή Ηζηνζειίδα ηνπ ΟΟΑ 

Economics: Key Tables from OECD, Real gross domestic product & forecasts 

Percentage change over previous period (May,2014)  

 



Σν λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο κεηά ην Ν.4172/2013 θαη ε ζχγθξηζε ηνπ 

κε απηφ ησλ θπξηφηεξσλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ ΟΑ 

 

 114 
 

 

Πίλαθαο 19 : Πξαγκαηηθό Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 5 : Πξαγκαηηθό Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ (ύγθξηζε)  

  

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

2012 2013 2014 2015

Γαλλία

Γερμανία

Ιταλία

Ιςπανία

Ηνωμζνο Βαςίλειο

Ελλάδα

Πξαγκαηηθό Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ 

ΔΣΟ 2012 2013 2014 2015 

Γαιιία 0,0 0,3 0,9 1,5 

Γεξκαλία 0,9 0,5 1,9 2,1 

Ηηαιία -2,4 -1,8 0,5 1,1 

Ηζπαλία -1,6 -1,2 1,0 1,5 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 
0,3 1,7 3,2 2,7 

Διιάδα -7,0 -3,9 -0,3 1,9 
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5.2 πγθξηηηθή Μειέηε 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε πνπ έγηλε ζε ηέζζεξηο ηνκείο πνπ 

αθνξνχλ ηελ θνξνινγία. Αλαιπηηθφηεξα πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

θπξηφηεξσλ θξαηψλ – κειψλ : 

 ζην αθνξνιφγεην φξην  

 ζην κεγαιχηεξν &κηθξφηεξν ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ 

 ζηνλ ζπληειεζηή θνξνινγίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ  

 ζην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο 

 

 

 

Γηάγξακκα 6 : Αθνξνιόγεην Όξην 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα βιέπνπκε ηα αθνξνιφγεηα φξηα (ζε επξψ) πνπ ηζρχνπλ αλά 

άηνκν, άγακν θαη ρσξίο παηδηά. Παξαηίζεηαη ινηπφλ ην ειάρηζην φξην πνπ πξνζθέξεη θάζε 

θξάηνο. Σα φξηα απηά απμάλνληαη αλαιφγσο φηαλ αθνξνχλ έγγακα δεπγάξηα, ή δεπγάξηα κε 

παηδηά.  

ηελ Ηζπαλία ην αθνξνιφγεην φξην απμάλεηαη ζε 6.069€ γηα θνξνινγνχκελνπο 

ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ θαη ζε 6.273€ ζε θνξνινγνχκελνπο άλσ ησλ 75 εηψλ. ηελ Ηηαιία 

Ιςπανία Ιταλία Γαλλία Ηνωμζνο 
Βαςίλειο

Γερμανία Ελλάδα

5,151 4,800

6,011

11,400

8,004

0

Αφορολόγθτο Όριο
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ην αθνξνιφγεην φξην απμάλεηαη ζε 8.000€ γηα εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνινχληαη φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ελψ απμάλεηαη ην αθνξνιφγεην ζε 7.000€ γηα εηζνδήκαηα απφ ζπληάμεηο. 

Ζ Αγγιία θαίλεηαη λα έρεη ην κεγαιχηεξν αθνξνιφγεην φξην αλάκεζα ζηα θξάηε - κέιε, ην 

νπνίν δηθαηνινγείηαη φκσο θαζψο ην κέζν εηζφδεκα ελφο θνξνινγνχκελνπ είλαη αλάινγα 

απμεκέλν. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην αθνξνιφγεην φξην απμάλεηαη γηα θνξνινγνχκελνπο 

ειηθίαο άλσ ησλ 70 εηψλ θαη ζηε Γεξκαλία ην παξαπάλσ φξην δηπιαζηάδεηε ζε 16.008€ γηα 

έγγακα δεπγάξηα πνπ θάλνπλ θνηλή θνξνινγηθή δήισζε.  

ηελ Διιάδα βιέπνπκε φηη ην αθνξνιφγεην φξην είλαη κεδεληθφ κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ λένπ θψδηθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη αληί γηα απηφ πξνζθέξεηαη έθπησζε θφξνπ 

2.100€ γηα εηζνδήκαηα έσο 21.000€. 

 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ  

 

 

Γηάγξακκα 7 : Φνξνινγηθόο πληειεζηήο επί ησλ Δηαηξηθώλ Κεξδώλ  

 

Ζ Διιάδα θαηέρεη ηνλ ηξίην ρακειφηεξν ζπληειεζηή ζηελ θνξνινγία εηαηξηψλ κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη είλαη ειάρηζηα κεγαιχηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν 25,30% ησλ ρσξψλ 

πνπ κειεηάκε. Ζ Γαιιία δελ πξνζθέξεη επλντθφ πεξηβάιινλ θνξνιφγεζεο θαζψο επηβάιεη 

ηνλ κεγαιχηεξν ζπληειεζηή 33,3 % ζηα εηαηξηθά θέξδε. Ο ζπληειεζηήο απηφο επηβάιιεηαη ζε 

εηαηξηθά θέξδε άλσ ησλ 38.120 € ελψ θάησ απφ απηφ ην φξην επηβάιιεηαη κφιηο 15%. 

Γαλλία

Ιςπανία

Ιταλία

Ελλάδα

Ηνωμζνο Βαςίλειο

Γερμανία

33.30%

30%

27.50%

26%

20%

15%

Φόροσ Ειςοδιματοσ Νομικών Προςώπων
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Σν ηζπαληθφ θξάηνο έρεη πξνγξακκαηίζεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ λα κεηψζεη ηνλ 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ζε 28% ην 2015 θαη ζε 25% ην 2016. Παξάιιεια ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην εθαξκφδεη ζπληειεζηή 21% ζηα θέξδε άλσ ησλ 1.500.000 ιηξψλ, ελψ έρεη 

ζρεδηάζεη ηελ επηβνιή ελφο εληαίνπ ζπληειεζηή 20% γηα φια ηα εηαηξηθά θέξδε αλεμαξηήηνπ 

πνζνχ. 

Ζ Γεξκαλία επηβάιιεη ηνλ ρακειφηεξν ζπληειεζηή, κφιηο 15% πνπ φκσο δελ είλαη 

πξαγκαηηθά ζπγθξίζηκνο θαζψο επηβάιιεηαη επηπιένλ εκπνξηθφο θφξνο ζηηο επηρεηξήζεηο, ν 

νπνίνο θαηαβάιιεηαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.  

 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ  

 

 

Γηάγξακκα 8 : πληειεζηέο Φνξνινγίαο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ  

 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε ηνπο ρακειφηεξνπο αιιά θαη ηνπο 

πςειφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ επηβάιινληαη ζηα εηζνδήκαηα ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ. Ζ ζχγθξηζε θαζίζηαηαη δχζθνιε θαζψο νη θιίκαθεο εηζνδεκάησλ δηαθέξνπλ ζε 

θάζε ρψξα. Σα πξσηεία θξαηάεη ε Ηζπαλία πνπ φκσο κε ηηο λέεο κεηαξξπζκίζεηο ζα κεηψζεη 

ηφζν ηνπο ζπληειεζηέο ηεο φζν θαη ηνπο θιάδνπο  θνξνιφγεζεο. 

 

Ιςπανία Ιταλία Γαλλία Ηνωμζνο 
Βαςίλειο

Γερμανία Ελλάδα

24.75% 23%

5.50%

20%
14%

22%

52%

43% 45% 45% 45%
42%

Συντελεςτζσ Φορολόγθςθσ

Ελάχιςτοσ Μζγιςτοσ
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Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  

ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ν ηζρχνλ θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε 

θάζε θξάηνο κέινο. Ο ζπληειεζηήο ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ε ζχγθξηζε είλαη ν βαζηθφο θαη φρη 

ν κεησκέλνο. ε φια ηα θξάηε – κέιε ππάξρνπλ πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζε κεησκέλν 

ζπληειεζηή.  

Ζ Γεξκαλία επηβάιιεη ηνλ ρακειφηεξν έκκεζν θφξν κε ζπληειεζηή κφιηο 19% ελψ ν 

κέζνο φξνο είλαη ην 21%. Σα πξσηεία θξαηάεη ε Διιάδα κε ζπληειεζηή 23% θαηλφκελν πνπ 

απνδεηθλχεη ηελ αλάγθε ηεο θπβέξλεζεο γηα ξεπζηφηεηα άκεζα. 

 

 
 

Γηάγξακκα 9 : Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  

 

  

Ελλάδα
Ιταλία

Ιςπανία
Γαλλία

Ηνωμζνο 
Βαςίλειο Γερμανία

23%
22%

21%
20% 20%

19%

Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ  

 

Ζ Διιάδα θαη ε Ηξιαλδία, θαίλεηαη φηη απνηεινχλ ηα πην δξακαηηθά παξαδείγκαηα 

πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαζψο είλαη ρψξεο νη νπνίεο είδαλ λα κεηψλεηαη 

ηξαγηθά ην επίπεδν παξνρψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη παξάιιεια λα απμάλνληαη ην επίπεδν 

δσήο ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο. Σξνκεξή κείσζε ππέζηε θαη ην επίπεδν πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, κε απνηέιεζκα νη πνιίηεο λα βιέπνπλ κε ηξφκν λα επαλέξρνληαη μεραζκέλεο 

κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο ρσξίο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

Όπσο αλαθέξεη θαη ε ηειεπηαία κειέηε εξγαζίαο ηνπ ΟΟΑ, ζε πεξηφδνπο πνπ 

ππάξρεη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε, απηφ πνπ είλαη πνιχ έληνλν, είλαη φηη απμάλνληαη 

νη ςπρηθέο αζζέλεηεο θαη νη κνιπζκαηηθέο λφζνη. (επηέκβξηνο, 2014 – αλαθνίλσζε πξηλ ηελ 

έμαξζε ηνπ ηνχ έκπνια) 

Μεγάιν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ θαηέιεμε λα δεη ζηα φξην ηεο θηψρεηαο θπξίσο ιφγσ 

ηεο αλεξγίαο θαη ηεο δπζβάζηαρηεο ππεξθνξνιφγεζεο. ηελ έθζεζή ηνπ γηα ηηο πξννπηηθέο 

απαζρφιεζεο (Employment Outlook 2014) ν Οξγαληζκφο αλαθέξεη φηη ζηελ Διιάδα ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο ζα παξακείλεη θνληά ζην πςειφηεξν επίπεδφ ηνπ απφ ηφηε πνπ άξρηζε ε 

θξίζε (27,2% ηνλ Μάην ηνπ 2014) θαη πξνβιέπεη φηη ε αλεξγία ζα παξακείλεη πςειή (πεξί ην 

27%) έσο ην ηέινο ηνπ 2015. 

Μεγαιχηεξν πιήγκα έρνπλ δερηεί ηα θησρφηεξα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ 

Διιάδα απ‟ φηη ηα πινπζηφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, θαζψο κε ηελ κεηαβνιή ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ επλννχληαη ηα πςειφηεξα εηζνδήκαηα θαη ζπξξηθλψλνληαη ηα 

κηθξνκεζαία. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ην λέν θνξνινγηθφ λνκνζρέδην ηείλεη λα δεκηνπξγήζεη 

εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, κεηψζεθε ην θνξνινγηθφ βάξνο ησλ Διιήλσλ αλχπαληξσλ κηζζσηψλ 

ρσξίο παηδηά ην 2013, ελψ απμήζεθε ην θνξνινγηθφ βάξνο ησλ εξγαδφκελσλ κε δχν παηδηά, 

θαηλφκελν πνπ νθείιεηαη ζηνλ ςαιηδηζκφ ησλ εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ θαη παξνρψλ πνπ 

αθνξνχλ ηα εμαξηψκελα κέιε. Ζ θαηάξγεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ νδήγεζε ζε θαηαβνιή 

θφξνπ αθφκα θαη γηα απηφ ησλ ζπξξηθλσκέλσλ εηζνδεκάησλ κε απνηέιεζκα λα 

θαηαβάιινληαη θφξνη γηα εηζνδήκαηα πνπ δελ θαιχπηνπλ ην θφζηνο  δηαβίσζεο.   

Ζ επηβνιή θφξσλ απμάλεηαη ελψ ηαπηφρξνλα παξακέλεη πςειφ θαη δελ κεηψλεηαη ην 

θφζηνο δηαβίσζεο. Ζ αίζζεζε ηεο αθξίβεηαο παξακέλεη έληνλε θαζψο ν ξπζκφο ζπξξίθλσζεο 
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ησλ εηζνδεκάησλ γίλεηαη κε ηαρχηεξν ξπζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππνρψξεζε ησλ ηηκψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε ρψξεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε Γεξκαλία θαη νη ΖΠΑ, ν δείθηεο 

επηπέδνπ ηηκψλ είλαη ειάρηζηα κεγαιχηεξνο απφ φηη ζηελ Διιάδα, αιιά ε απφθιηζε ζηα 

εηζνδήκαηα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε.  

Σν 2013 ε Διιάδα εμαθνινχζεζε λα έρεη κία απφ ηηο πςειφηεξεο θνξνινγίεο ζηελ 

κηζζσηή εξγαζία αλάκεζα ζηα θξάηε – κέιε ηνπ ΟΟΑ. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ε ρψξα πξνζπαζεί λα γίλεη αληαγσληζηηθφηεξε θαη ηαπηφρξνλα λα θαιχςεη ηεξάζηηα 

δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ειιείκκαηα ζηα αζθαιηζηηθά ηεο ηακεία πνπ πιήηηνληαλ απφ 

ηελ αικαηψδε αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Σα κέζα γηα λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο ήηαλ 

θπξίσο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο θαη φρη ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ. 

 

Κπξηόηεξα Κξάηε – Μέιε  

 

Ζ Ηζπαλία είλαη ην δεχηεξν θξάηνο κεηά ηελ Ηξιαλδία πνπ βγήθε απφ ην πξφγξακκα 

ζηήξημεο. Ζ Ηζπαλία γίλεηαη ε δεχηεξε απφ ηηο πέληε ρψξεο ηεο επξσδψλεο νη νπνίεο έρνπλ 

ιάβεη νηθνλνκηθή ζηήξημε πνπ δελ ζα βξίζθεηαη πιένλ ζε πξφγξακκα ζηήξημεο κε εμσηεξηθφ 

δαλεηζκφ, ελάκηζε ρξφλν αθνχ ηεο ρνξεγήζεθε έλα παθέην πηζηψζεσλ γηα λα αλαδηαξζξψζεη 

ηνλ πξνβιεκαηηθφ ηξαπεδηθφ ηεο ηνκέα.  

Ζ ηζπαληθή θπβέξλεζε αλακέλεη ηελ έμνδν ηεο ηζπαληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ χθεζε, 

γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα επηηπγράλεηαη θαζψο ην ΑΔΠ ηεο ρψξα έρεηο ζεηηθή πνξεία 

αλάπηπμεο ην 2014. Ζ θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ ηζπαληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη λα επηηεπρζεί κηα ζηαζεξή 

θαη δηαξθήο κείσζε ηεο αλεξγίαο, ε νπνία παξακέλεη δξακαηηθά πςειή.  

ηελ πξφζεζε ηνπ ηζπαληθνχ θξάηνπο γηα έμνδν απφ ηελ χθεζε ζπγθαηαιέγεηαη ε 

ςήθηζε ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ λνκνζρεδίνπ πνπ πξνζθέξεη ζεκαληηθέο θνξνειαθξχλζεηο 

ζηνπο θνξνινγνχκελνπο. εκαληηθέο κεηψζεηο παξέρνληαη ηφζν ζηα λνκηθά πξφζσπα, φζν 

θαη ζηνπο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Οη κεηψζεηο 

ζεζπίδνληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 2015 θαζψο έρνπλ λνκνζεηεζεί θαη κεηψζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ 

εληφο ησλ επφκελσλ δχν εηψλ. 

Ζ ηηαιηθή νηθνλνκία βξίζθεηαη πιένλ ζε χθεζε, θαζψο παξαηεξείηαη ππνρψξεζε ηνπ 

ΑΔΠ κέζα ζην 2014 θαη ε αλεξγία παξνπζηάδεη επηδείλσζε ην ηειεπηαίν ηξίκελν. Σν ηηαιηθφ 

θξάηνο αληηκεησπίδεη ηελ ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ.  
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Ζ ηηαιηθή θπβέξλεζε κε ζθνπφ ηελ αλάθακςε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηφλσζε ηεο 

νηθνλνκίαο έρεη πξνηείλεη (Οθηψβξηνο 2014) έλα λέν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ. ην ζρέδην πνπ 

πξνηάζεθε πξνγξακκαηίδνληαη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο ζε ρακειφκηζζνπο εξγαδφκελνπο 

θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Σν ζρέδην ηνπ ηηαιηθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

πεξηιακβάλεη επίζεο έλα κέηξν γηα ηελ επηδνηνχκελε πξφζιεςε λέσλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηελ πξψηε ηξηεηία απαζρφιεζήο φπνπ 

ζα γίλεηαη απφ ην ηηαιηθφ δεκφζην. 

Ζ ηειεπηαία θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε κείσζε ηελ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε 27,50% ελψ πξνζθέξεηαη εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζε πεξηνρέο φπνπ πιήγνληαη απφ αλεξγία.  

Ζ Γαιιία είλαη αθφκα έλα θξάηνο πνπ έρεη πιεγεί απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

χθεζε, ρσξίο λα παχεη λα είλαη κία θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο 

Δπξσδψλεο (δεχηεξε κεγαιχηεξε δχλακε ηεο Δπξψπεο κεηά ηελ Γεξκαλία).  Σν γαιιηθφ 

θξάηνο εμαθνινπζεί λα πξνζθέξεη εμαηξεηηθφ  επίπεδν δσήο θαη λα έρεη εμαηξεηηθή ππνδνκή 

ζηελ νηθνλνκία ηεο. 

 Ζ θπβέξλεζε έρεη παξνπζηάζεη έλα ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη 

πεξηθνπέο δαπαλψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο (πγεία, επηδφκαηα, κηζζνί δεκνζίνπ θιπ.) κε θχξην 

ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη πξφζεζε ζπλεξγαζίαο απφ ηνπο ππνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο πξνθεηκέλνπ λα αλαδσνγνλήζνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο Δπξσδψλεο 

θαζψο θαη νη δχν έρνπλ παξαδερηεί φηη ε νηθνλνκία ηεο Δπξσδψλεο έρεη εμαζζελήζεη.  

Γεζκεχηεθαλ ηαπηφρξνλα λα παξνπζηάζνπλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλέο πξνηάζεηο, θαζψο φηαλ 

ζπλεξγάδνληαη νη δχν θηλεηήξηεο νηθνλνκίεο επσθειείηαη νιφθιεξε ε Δπξψπε φπσο δήισζε 

ν θνο απέλ.  

Ζ Γεξκαλία  είλαη ε ηζρπξφηεξε νηθνλνκία ηεο Δπξσδψλεο θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπλερή αλάπηπμε αλεπεξέαζηε απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Οη γλψκεο δηίζηαληαη 

φζν αθνξά ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαζψο έρεη κεησζεί 

αλαπηπμηαθφο ξπζκφο παξά ηηο πξνβιέςεηο γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Ο ππνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο, Βφιθγθαλγθ φηκπιε, παξαδέρεηαη φηη «πξέπεη λα γίλνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηά ηεο», σζηφζν απνξξίπηεη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο φηη ηε γεξκαληθή νηθνλνκία δηέξρεηαη θξίζε.  

Ζ θνξνινγηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο επλνεί ηελ δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ θαζψο 

πξνζθέξεη έλα εηδηθφ ρακειφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο. Σα εηαηξηθά θέξδε θνξνινγνχληαη κε 
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ζπληειεζηή 15% ελψ πξνζθέξεηαη αθνξνιφγεην φξην ζηνλ εκπνξηθφ θφξν ζε πξνζσπηθέο 

εηαηξίεο γηα θέξδε έσο 24.500€. Δπηπιένλ νη πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ εηδηθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο θαζψο ππφθεηληαη ζε θφξν πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο. 

Καζφινπ άδηθα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζεσξείηαη πφινο έιμεο γηα επηρεηξήζεηο 

δηεζλνχο βειελεθνχο. Σν Λνλδίλν είλαη ε ηδαληθή πφιε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα Global Power City Index 

ηνπ Mori Memorial Foundation, ε νπνία θαη θαηαηάζζεη ηηο κεγάιεο πφιεηο ηνπ πιαλήηε 

βάζεη ηνπ «καγλεηηζκνχ» πνπ αζθνχλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ έξεπλα, ν 

«καγλεηηζκφο» απηφο έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ειθχνπλ ηνπο θαιχηεξνπο θάζε 

θιάδνπ, πξνζθέξνληαο έλα αζθαιέο νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη θίλεηξα 

γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία.  

Σν αζθαιέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεηαη εγγπάηαη ρακεινχο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη έλα απμαλφκελν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ελ κέζσ θξίζεο. 

Ζ θπβέξλεζε έρεη αλαιάβεη έξγν κείσζεο ησλ επηηνθίσλ θαζψο επίζεο έρεη αλαιάβεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κεηαξξπζκίζεηο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. ην ζρέδην 

ελίζρπζεο πεξηιακβάλνληαη ε αλακφξθσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, απινπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο επηδνκάησλ θαη θπζηθά ηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά. 

Σαπηφρξνλα έρνπλ ζρεδηαζηεί κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηα 

νπνία έξρεηαη λα θαιχςεη ε δεκηνπξγία ηξάπεδαο πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο επελδπηηθφ ηακείν. 

 

Πεξηνξηζκνί  

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επηζεκάλσ πσο δελ κπνξεί λα γίλεη αθξηβήο ζχγθξηζε 

κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ παξά κφλν πξνζεγγηζηηθή. Απηφ νθείιεηαη ζηελ 

πνιπκνξθία ησλ θνξνινγηθψλ λνκνζρεδίσλ θάζε θξάηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζθέξνληαη 

πνηθηιφκνξθεο εθπηψζεηο, κεηψζεηο θαη επηδφκαηα ζηνπο θνξνινγνχκελνπο θάζε ρψξαο πνπ 

θαζηζηά αδχλαηε ηελ απφιπηε θαη εληαία ζχγθξηζε. Παξ‟ φιε ηελ δπζθνιία ζχγθξηζεο ε 

έξεπλα επηθεληξψζεθε ζε βαζηθνχο ζπληειεζηέο θαη θχξηνπο ηνκείο ηεο θνξνινγίαο. Λφγσ 

ησλ παξαπάλσ πεξηνξηζκψλ επηβάιιεηαη λα γίλεη πεξαηηέξσ έξεπλα θαη κειέηε επί ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θάζε ρψξαο. 
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Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα  

 

Κιείλνληαο, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία λα αθνινπζεζεί 

απφ κία λεφηεξε έξεπλα πνπ ζηφρν ζα έρεη ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επέθεξε ν 

λένο Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Θα ήηαλ κέγηζηεο ζεκαζίαο λα κειεηεζνχλ νη 

επηξξνέο πνπ ζα έρεη ν λένο θψδηθαο ζηνπο θνξνινγνχκελνπο κεηά απφ θάπνηα ρξφληα 

εθαξκνγήο ηνπ θαζψο επίζεο θαη ζε πνην ζεκείν ζπλέβαιε σο κέηξν ζηελ νηθνλνκηθή 

εμπγίαλζε ηεο ρψξαο.   
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