
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε 

επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα 

φορολογικά θέματα, παραθέτουμε παρακάτω τα σημεία με τις 

πιο σημαντικές φορολογικές αλλαγές που εισήχθησαν ΧΘΕΣ 

ΒΡΑΔΥ με το Νόμο 4387/2016 (ΦΕΚ Ά 85/12.05.2016) 

«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 

ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις 

φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων» και με το νέο 

Νόμο 4386/2016 (ΦΕΚ Ά 83/11.05.2016) ο οποίος τροποποιεί 

τη μεταχείριση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (R&D). 
 

Ν.4387/2016 

Φορολογία Φυσικών Προσώπων 

Συντελεστές φόρου εισοδήματος 

— Εισάγεται νέα κλίμακα υπολογισμού φόρου 
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις η 
οποία έχει ως εξής: 

Εισόδημα σε ΕΥΡΩ Συντελεστής % 

0 – 20 000 22% 

20 001 – 30 000 29% 

30 001 – 40 000 37% 

Από ΕΥΡΩ 40 001 και 

άνω 

45% 

— Η μείωση φόρου για εισόδημα από μισθωτή εργασία 
και συντάξεις μέχρι και ΕΥΡΩ 20 000 διαμορφώνεται 
ως εξής: 

- ΕΥΡΩ 1 900 για φορολογούμενους χωρίς παιδιά 

- ΕΥΡΩ 1 950 για φορολογούμενους με ένα παιδί 

- ΕΥΡΩ 2 000 για φορολογούμενους με δύο 
παιδιά, και 

- ΕΥΡΩ 2 100 για φορολογούμενους με τρία 
παιδιά. 

— Για εισόδημα από μισθούς και συντάξεις που 
υπερβαίνει τις ΕΥΡΩ 20 000 το ποσό της μείωσης 
μειώνεται κατά ΕΥΡΩ 10 (αντί 100 όπως προβλεπόταν 
αρχικά) ανά ΕΥΡΩ 1 000 εισοδήματος. Παρότι το ύψος 
της έκπτωσης των ΕΥΡΩ 10 μπορεί να δημιουργεί 
ερωτηματικά, αναφέρεται ρητά στο σχετικό ΦΕΚ. 

— Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών 
προσώπων φορολογούνται στο εξής σύμφωνα με τη 
νέα παραπάνω κλίμακα υπολογισμού για μισθωτή 
εργασία και συντάξεις, δίχως όμως να εφαρμόζονται οι 
μειώσεις φόρου που προβλέπονται για το εισόδημα 
από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 

— Κέρδη από ατομική αγροτική επιχειρηματική 
δραστηριότητα φορολογούνται στο εξής σύμφωνα με 
τη νέα παραπάνω κλίμακα υπολογισμού φόρου για 
μισθωτή εργασία και συντάξεις και καταργείται πλέον η 
φορολόγηση με 13%. 

— Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά 
εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μαζί με 
εισόδημα από την άσκηση ατομικής αγροτικής 
επιχείρησης, οι μειώσεις φόρου υπολογίζονται 
αθροιστικά στο σύνολο των εισοδημάτων αυτών και 
μόνον, ενώ, σε περίπτωση που αποκτά ταυτόχρονα 
εισόδημα και από λοιπές κατηγορίες, καμία μείωση δεν 
λαμβάνεται υπόψη για το εισόδημα αυτό. 
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Φορολόγηση μερισμάτων 

— Ο συντελεστής φόρου στα μερίσματα αυξάνεται από 
10% σε 15%. 

Σημειώνεται ότι, αναμένεται να δοθούν διευκρινίσεις 
αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των 
μερισμάτων που έχουν διανεμηθεί με συντελεστή 
παρακράτησης 10% δεδομένου ότι ο νέος συντελεστής 
φόρου μερισμάτων ισχύει αναδρομικά από την 
1η Ιανουαρίου 2016. 

Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητη 
περιουσία 

— Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων φυσικά πρόσωπα που 
έχουν εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια) η 
κλίμακα φορολογίας διαμορφώνεται ως εξής: 

- Αυξάνεται ο φόρος από το 11% στο 15% για τα 
εισοδήματα έως και ΕΥΡΩ 12 000, 

- Αυξάνεται ο φόρος από το 33% στο 35% για τα 
εισοδήματα από ΕΥΡΩ 12 001 έως και 
ΕΥΡΩ 35 000, και 

- Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 45% για τα 
εισοδήματα από ΕΥΡΩ 35 001 και πάνω. 

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

— Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενσωματώνεται στον 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και επιβάλλεται στο 
συνολικό φορολογητέο εισόδημα (εισόδημα από 
μερίσματα, τόκους κλπ).  Η νέα προοδευτική κλίμακα 
έχει ως εξής: 

Εισόδημα σε ΕΥΡΩ Συντελεστής % 

0 – 12 000 0% 

12 001 – 20 000 2,2% 

20 001 – 30 000 5,00% 

30 001 – 40 000 6,50% 

40 001 – 65 000 7,50% 

65 001 – 220 000 9,00% 

Από ΕΥΡΩ 220 001 και 

άνω 

10,00% 

Φορολογία Νομικών Προσώπων 

— Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για κέρδη 
από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν 
προσωπικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, αστικές 
κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες και 
κοινοπραξίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία 
ορίζεται σε 29%. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου Ν. 4334/2015 ο συντελεστής 
φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (πχ. ΑΕ και 
ΕΠΕ) είναι ήδη 29% και ισχύει για τα κέρδη που 
προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 
1 Ιανουαρίου 2015 και μετά. 

Όλες οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν για εισοδήματα 
που αποκτώνται από 1 Ιανουαρίου 2016 και 
μετά.  Ωστόσο, η παρακράτηση (και όχι η συνολική 
φορολογική υποχρέωση) της Ειδικής Εισφοράς 
Αλληλεγγύης σε μισθούς και συντάξεις με τη νέα 
κλίμακα αρχίζει να πραγματοποιείται από τη 
δημοσίευση του νόμου. 

Φορολογία Τυχερών Παιγνίων 

— Καταργείται αναδρομικά από τότε που ίσχυσε το ειδικό 
τέλος ποσού ΕΥΡΩ 0,05 ανά στήλη, κάθε παιγνίου της 
ΟΠΑΠ ΑΕ. 

Ν. 4386/2016 

Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας  

Οι διατάξεις αναφορικά με τις δαπάνες επιστημονικής 
έρευνας (R&D) τροποποιήθηκαν ως εξής: 

— Στις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης 
τους προσαυξημένες κατά 30%, περιλαμβάνονται 
πλέον ρητά και οι αποσβέσεις των αναγκαίων 
οργάνων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για τις 
ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της 
τεχνολογικής έρευνας. 

— Ορίζεται και συγκεκριμένα ο συντελεστής 
«φορολογικής» απόσβεσης, εξοπλισμού και των 
οργάνων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες 
εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σε 
40% ανά φορολογικό έτος.  

Σημειώνεται ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την εφαρμογή 
της νέας διάταξης αναφορικά με τις δαπάνες των οποίων 
η έκπτωση έχει ήδη ξεκινήσει σε προηγούμενα 
φορολογικά έτη, δεδομένου ότι – εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά – η έναρξη ισχύος της διάταξης καθορίζεται 
από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  Τέλος, με την έκδοση Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης αναμένεται να καθοριστούν εκ 
νέου τα κριτήρια υπαγωγής των σχετικών δαπανών 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στο 
προαναφερθέν φορολογικό καθεστώς 
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