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Εισαγωγή

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί ο νέος κώδικας 
φορολογίας εισοδήµατος στα φυσικά και στα νοµικά πρόσωπα. 

• Ως φόρος ορίζεται η αναγκαστική εισφορά που καταβάλλεται από έναν

πολίτη, χωρίς ειδική αντιπαροχή, και την εισπράττει το κράτος για ναπολίτη, χωρίς ειδική αντιπαροχή, και την εισπράττει το κράτος για να

αντιµετωπίσει τις δηµόσιες δαπάνες.

• Κατηγορίες φόρου:

1.Αναλογικός και Προοδευτικός

2.Άµεσος και Έµµεσος



Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

• Ρυθµίζει τον τρόπο φορολόγησης για τις διάφορες κατηγορίες

εισοδηµάτων που υπάρχουν, τον τρόπο απόδοσης των φόρων µε την

υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, την προκαταβολή του

φόρου καθώς και την παρακράτησή του.φόρου καθώς και την παρακράτησή του.

• Οι κατηγορίες ακαθάριστων εισοδηµάτων που διακρίνονται από τον

Κ.Φ.Ε. είναι οι εξής:

α) εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις,

β) εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα,

γ) εισόδηµα από κεφάλαιο και

δ) εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου.



Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων

• Φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων είναι ο φόρος που επιβάλλεται

ετησίως στο εισόδηµα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα.

• Εισόδηµα από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις:• Εισόδηµα από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις:
– Φορολογικός συντελεστής:

Φορολογητέο Εισόδηµα 
(€)

Φορολογικός Συντελεστής 
(%)

< 25.000 € 22%

Από 25.000,01 €έως και 
42.000 €

32%

> 42.000 € 42%



Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων
• Κέρδη από Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα:

– Φορολογικός συντελεστής:

Φορολογητέο Εισόδηµα 
(€)

Φορολογικός 
Συντελεστής (%)

< 50.000 € 26%

• Για τον υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατος πρέπει να
πραγµατοποιηθεί σύγκριση µεταξύ του πραγµατικού και του τεκµαρτού
εισοδήµατος του φορολογούµενου. Ο φόρος εισοδήµατος θα επιβληθεί στο
υψηλότερο από τα δύο εισοδήµατα και ο φορολογικός συντελεστής
εξαρτάται σύµφωνα µε την µεγαλύτερη κατηγορία ακαθαρίστου
εισοδήµατος πάνω στην οποία επιβάλλεται.

< 50.000 € 26%

> 50.000 € 33%



Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων
• Εισόδηµα από Κεφάλαιο:

– Φορολογικός συντελεστής:

• Μερίσµατα µε 10%

• Τόκοι µε 15%

• ∆ικαιώµατα (royalties) µε 20%

• Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία:• Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία:

• Εισόδηµα από Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου:
– Φορολογικός συντελεστής εισοδήµατος από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου 

15%.

Εισόδηµα από ακίνητη 
περιουσία (€)

Φορολογικός 
Συντελεστής (%)

≤ 12.000 € 11%

> 12.000 € 33%



Φόρος Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και 
Νοµικών Οντοτήτων

• Φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων είναι ο

φόρος που επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγµατοποιούνται από τα

νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες.

• Όταν το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα τηρεί διπλογραφικά βιβλία,
τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται µε

συντελεστή 26%.

• Τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού

δικαίου που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, στα οποία

περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους σωµατεία και ιδρύµατα, και τα οποία

τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται µε συντελεστή 26%.



Φόρος Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και 
Νοµικών Οντοτήτων

• Οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή,
οι συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι

αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες,αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες,
εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα και οι κοινοπραξίες

φορολογούνται µε βάση την κλίµακα φορολογίας φυσικών προσώπων από

επιχειρηµατική δραστηριότητα.

• Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και οι οµάδες παραγωγών φορολογούνται µε

συντελεστή 13%.



Παρακράτηση Φόρου
• Φορολογικοί Συντελεστές Παρακράτησης:

Κατηγορία Εισοδήµατος Φορολογικός Συντελεστής 
Παρακράτησης

Μηνιαίο εισόδηµα από µισθωτή 
εργασία και συντάξεις

Εισόδηµα < 25.000 €→ 22%

Από 25.000 € έως 42.000 € → 32%εργασία και συντάξεις Από 25.000 € έως 42.000 € → 32%

Εισόδηµα > 42.000 €→ 42%

Αξιωµατικοί που υπηρετούν σε 
πλοία του εµπορικού ναυτικού

15%

Κατώτερο πλήρωµα που υπηρετεί σε 
πλοία του εµπορικού ναυτικού

10%

Εισόδηµα από µισθωτή εργασία και 
συντάξεις που καταβάλλεται 

αναδροµικά

20%



Παρακράτηση Φόρου
• Φορολογικοί Συντελεστές Παρακράτησης:

Κατηγορία πληρωµής Φορολογικός Συντελεστής 
Παρακράτησης

Μερίσµατα 10%

Τόκοι 15%

∆ικαιώµατα και λοιπές πληρωµές 20%

Υπεραξία από µεταβίβαση ακίνητης 
περιουσίας που αποκτά φυσικό 

πρόσωπο

15%



Υποβολή ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος 
Και Προκαταβολή Φόρου.

• Σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος υποχρεούνται όλα τα

φυσικά και νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες ανεξαιρέτως. Στην
περίπτωση των φυσικών προσώπων ο φορολογούµενος θα πρέπει να έχει

συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

• Το χρονικό διάστηµα υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για

τα φυσικά πρόσωπα είναι από 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30η
Απριλίου του αµέσως επόµενου φορολογικού έτους.

• Το χρονικό διάστηµα υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για

τα νοµικά πρόσωπα είναι από την 1η Σεπτεµβρίου έως και την τελευταία

ηµέρα του έκτου µήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.



Υποβολή ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος 
Και Προκαταβολή Φόρου.

• Η προκαταβολή του φόρου που αφορά τα φυσικά πρόσωπα ανέρχεται στο

ποσό του 55% του φόρου που προκύπτει, για το φόρο που αναλογεί στο

εισόδηµα του διανυόµενου έτους.

• Η προκαταβολή του φόρου που είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν τα

νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες ανέρχεται στο ποσοστό του 80%
των εισοδηµάτων του φορολογικού έτους που έληξε.

• Η προκαταβολή του φόρου όσον αφορά τις τραπεζικές ηµεδαπές ανώνυµες

εταιρείες και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν

µόνιµα στην Ελλάδα ανέρχεται στο ποσοστό του 100%.



Συµπεράσµατα

• Για ελεύθερους επαγγελµατίες, µικροµεσαίες επιχειρήσεις και για τους

αγρότες η φορολογία είναι αρκετά υψηλή και επίσης παρατηρείται και

αυξηµένη προκαταβολή φόρου.

• Η µεγάλη επιβάρυνση εξωθεί τις επιχειρήσεις σε ανεπιθύµητα• Η µεγάλη επιβάρυνση εξωθεί τις επιχειρήσεις σε ανεπιθύµητα

αποτελέσµατα, όπως αυτό της φοροδιαφυγής. Συνέπεια αυτών των µέτρων

είναι επίσης η µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος και, εποµένως, η µείωση

της κατανάλωσης.

• Συνέχεια αυτών των συνεπειών είναι η µείωση της ενεργούς ζήτησης µε

αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις να οδηγούνται σε διαρκή µείωση της

παραγωγικής τους δραστηριότητας. Έτσι πολλές από αυτές κλείνουν,
δηµιουργώντας προβλήµατα ανεργίας, τα οποία έχουν τεράστιο αρνητικό

αντίκτυπο στην οικονοµία της χώρας µας.



Ερωτήσεις –Απορίες

Σας ευχαριστώ


