
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 με το 

Νόμο 4389/2016 (ΦΕΚ Ά 94/27.05.2016) «Επείγουσες 

διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις». 
 

— Συστήνεται Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ) με την έναρξη λειτουργίας της οποίας 

καταργείται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 

του Υπουργείου Οικονομικών. 

Φορολογία Εισοδήματος 

— Αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση για παροχές σε 
είδος που αφορούν την παραχώρηση εταιρικών 
αυτοκινήτων για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 
το φορολογικό έτος 2016 και εξής.  Συγκεκριμένα, το 
φορολογητέο εισόδημα υπολογίζεται πλέον σε 
ποσοστό 80% (από 30%) του κόστους του οχήματος 
που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη. 

— Ορίζεται ότι η παρακράτηση του φόρου και της 
εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με τις 
νέες κλίμακες που εισήχθησαν προσφάτως με το 
νόμο Ν.4387/2016 αρχίζει να πραγματοποιείται από 
τη δημοσίευση του νόμου Ν.4389/2016. 

Φορολόγηση μερισμάτων 

— Ορίζεται ότι η αύξηση του φορολογικού συντελεστή 
παρακράτησης φόρου των μερισμάτων από 10% σε 
15% ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 
1 Ιανουαρίου 2017 και μετά. 

Φορολογικές ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων 
δανείων 

— Στις διατάξεις του νέου νόμου που αφορούν στην 
απόκτηση και διαχείριση δανείων (Ν.4354/2015) 
ορίζεται ότι η ωφέλεια που αποκτούν φυσικά και 
νομικά πρόσωπα από τη διαγραφή μέρους ή του 
συνόλου του χρέους τους απαλλάσσεται του φόρου 
εισοδήματος και δεν θεωρείται δωρεά.

Οι εταιρείες οι οποίες αποκτούν απαιτήσεις από δάνεια 
και πιστώσεις ή τους ανατίθεται η διαχείριση των 
σχετικών απαιτήσεων αντιμετωπίζονται, όσον αφορά 
το εισόδημα που αποκτούν από τους τόκους των εν 
λόγω δανείων, όπως τα πιστωτικά ιδρύματα, και 
απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου. 

— Διευκρινίζεται ότι φορολογείται με βάση τον Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος η τυχόν υπεραξία που 
αποκτούν νομικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση 
απαιτήσεων που αφορούν δάνεια και πιστώσεις τους 
προς εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη 
Εξυπηρετούμενα Δάνεια όπως και η τυχόν υπεραξία 
που μπορεί να προκύψει και από κάθε μεταγενέστερη 
μεταβίβαση των ίδιων απαιτήσεων. 

— Δεν διευκρινίζονται θέματα που αφορούν φορολογική 
μεταχείριση της πιθανής ζημιάς που θα προκύψει από 
τη μεταβίβαση των προαναφερθεισών απαιτήσεων. 

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ 

— Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ 
που συστήνεται με το νόμο αυτό αλλά και οι άμεσες 
θυγατρικές της θα έχουν όλα τα φορολογικά προνόμια 
και ατέλειες που απολαμβάνει και το Δημόσιο εκτός 
της περίπτωσης του ΦΠΑ.  

Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων 

— Αλλαγές εισήχθησαν στη φορολογία των Εταιρειών 
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, των Εταιρειών 
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, των Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων Ακινήτων και των ΟΣΕΚΑ.
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— Σημαντικότερη αλλαγή αποτελεί η εισαγωγή 
κατώτατου ορίου κάτω από τον οποίο δεν μπορεί να 
πέσει ο φορολογικός συντελεστής που επιβάλλεται 
στις προαναφερθείσες οντότητες, δίχως να αλλάζει η 
μέθοδος υπολογισμού του φορολογικού συντελεστή.  

— Επίσης διευκρινίζεται για τις Εταιρείες Επενδύσεων 
σε Ακίνητη Περιουσία ότι δεν απαλλάσσονται από την 
παρακράτηση φόρου σε μερίσματα από ημεδαπές 
εταιρείες και ότι η υπεραξία από τη μεταβίβαση 
μετοχών Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία 
απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. 

ΕΝΦΙΑ 

— Αυξάνονται οι συντελεστές του κύριου φόρου 
φυσικών και νομικών προσώπων επί των οικοπέδων. 

— Αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές υπολογισμού του 
συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα, ο 
οποίος υπολογίζεται βάσει προοδευτικής κλίμακας, 
ενώ παράλληλα το αφορολόγητο μειώνεται στις 
ΕΥΡΩ 200 000 από ΕΥΡΩ 300 000. 

— Αυξάνεται για τα νομικά πρόσωπα ο συντελεστής του 
συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5‰ στο 5.5‰. 

— Καταργείται η απαλλαγή από τον συμπληρωματικό 
ΕΝΦΙΑ των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται για 
την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στα 
οποία επιβάλλεται πλέον συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ 
με συντελεστή 1‰. 

Οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2016. 

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) 

— Μειώνεται κατά 50% το αυτοτελές πρόστιμο, όπου 
επιβάλλεται, σε περίπτωση υποβολής, διόρθωσης ή 
συμπλήρωσης της δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) 
ετών 2010 και μετά που υποβλήθηκαν ή θα 
υποβληθούν από 31 Δεκεμβρίου 2014 έως και 
29 Ιουλίου 2016. 

— Χρειάζονται διευκρινίσεις αναφορικά με τα πρόστιμα 
που έχουν ήδη καταβληθεί από τους 
φορολογουμένους για τη σχετική περίοδο. 

Έμμεσοι Φόροι 

ΦΠΑ 

— Από 1 Ιουνίου 2016 αυξάνεται ο κανονικός 
συντελεστής ΦΠΑ από το 23% στο 24%. 

— Ορίζεται η δεύτερη ομάδα νησιών για τα οποία η 
μείωση των συντελεστών ΦΠΑ (κατά 30%) 
καταργείται από 1 Ιουνίου 2016 (Σύρος, Θάσος, 
Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, 
Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος). 

Φόρος διαμονής 

— Επιβάλλεται νέος φόρος (φόρος διαμονής) στην 
ημερήσια χρήση σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα 
επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα και καθορίζεται 
με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν αυτά ενώ 
ορίζεται και ο τρόπος απόδοσης αυτού.  Η ισχύς των 
διατάξεων αρχίζει για φορολογικά στοιχεία που 
εκδίδονται από 1 Ιανουαρίου 2018. 

 

Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση και στη σταθερή 
τηλεφωνία και στο internet 

— Επιβάλλονται 2 νέοι φόροι, το τέλος στη συνδρομητική 
τηλεόραση, με συντελεστή 10% και το τέλος σταθερής 
τηλεφωνίας και internet με συντελεστή 5%.  Οι φόροι 
αυτοί θα υπολογίζονται επί του συνολικού μηνιαίου 
λογαριασμού. 

— Οι διατάξεις για την επιβολή του τέλους στη 
συνδρομητική τηλεόραση ισχύουν για λογαριασμούς 
που εκδίδονται από 1 Ιουνίου 2016 και μετά, ενώ 
εκείνες που αφορούν στην επιβολή του τέλους στη 
σταθερή τηλεφωνία και internet ισχύουν για 
λογαριασμούς που εκδίδονται από 1 Ιανουαρίου 2017. 

Φορολογία ζύθου 

— Καταργείται ο φόρος 3% επί του ζύθου. 

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης και Τέλος Ταξινόμησης 

— Από 1 Ιανουαρίου 2017 επιβάλλεται ειδικός φόρος 
κατανάλωσης στον καφέ και στα υγρά αναπλήρωσης 
τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. 

— Από 1 Ιουνίου 2016 προβλέπονται νέοι συντελεστές 
τέλους ταξινόμησης για τα επιβατικά αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα και 
καταργείται ο φόρος πολυτελείας των επιβατικών 
αυτοκινήτων, ο οποίος ουσιαστικά ενσωματώνεται στο 
τέλος ταξινόμησης.  

— Το τέλος ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης θα υπολογίζεται πλέον με σημείο 
αναφοράς στη λιανική τιμή πώλησης του αυτοκινήτου 
προ φόρων. 

— Αυξάνεται από 1 Ιανουαρίου 2017 ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης στα τσιγάρα. 

— Αυξάνονται από 1 Ιανουαρίου 2017 οι συντελεστές 
ειδικού φόρου κατανάλωσης  ορισμένων ενεργειακών 
προϊόντων (πχ. είδη βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 
κλπ), και από 15 Οκτωβρίου 2016 ο φόρος επί του 
πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου.  

— Αυξάνονται σταδιακά από 1 Ιουνίου 2016 και οι 
συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης για άλλα 
αγαθά όπως λοιπά αλκοολούχα είδη, ορυκτά που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικό αέριο κλπ. 

Φορολογία Τυχερών Παιγνίων 

— Αυξάνεται η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα 
μεικτά κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση 
της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας τυχερών 
παιγνίων από 30% σε 35%. 

— Αλλάζει ο χρόνος απόδοσης των σχετικών εσόδων στο 
Δημόσιο από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση. 

Δεδομένου ότι ο νόμος ορίζει ότι οι παραπάνω αλλαγές 
ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2016 και μετά, γίνονται 
προβλέψεις για την καταβολή των μηνιαίων ποσών του 
φόρου που αφορούν τους πρώτους μήνες του 2016.



  

Φόρος Πολυτελείας 

— Εισάγονται εξαιρέσεις από το φόρο πολυτελείας για 
συγκεκριμένα προϊόντα από ένα όριο τιμής πώλησης 
και κάτω. 

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 

— Κύρια όργανα ελέγχου είναι εφεξής (1) η Επιτροπή 
Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της 
Βουλής, (2) η Γ’ Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων 
Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες και (3) ο Γενικός 
Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. 

— Θεσπίζεται υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων 
να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί του 
υπολοίπου των καταθέσεων των υπόχρεων, εντός 
τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή σχετικού 
αιτήματος του υπόχρεου. 

— Τα περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις δηλώσεις περιουσιακής 
κατάστασης όλων των υπόχρεων περιλαμβάνουν 
εφεξής και τα ακόλουθα: 

- κινητά μεγάλης αξίας ΕΥΡΩ 30 000 και άνω,  

- μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες στην Ελλάδα ή 
στην αλλοδαπή, 

- το σύνολο των μετρητών που δεν 
περιλαμβάνονται στις τραπεζικές καταθέσεις ή 
χρεόγραφα εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει 
τις ΕΥΡΩ 15 000, 

- δανειακές υποχρεώσεις πολιτικών προσώπων 
προς ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά 
ιδρύματα,  

- οφειλές πολιτικών προσώπων προερχόμενες 
από διοικητικά πρόστιμα/χρηματικές 
ποινές/φόρους/ τέλη προς το Δημόσιο και 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

— Καθορίζονται θέματα αναφορικά με τη δημοσίευση 
στοιχείων των δηλώσεων πολιτικών προσώπων στον 
διαδικτυακό τόπο της Βουλής. 

— Διευκρινίζεται ότι και η δήλωση οικονομικών 
συμφερόντων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της 
ενιαίας ειδικής εφαρμογής.

 

Πρόστιμα – Ποινικές Κυρώσεις αναφορικά με τη Δήλωση 
Περιουσιακής Κατάστασης 

— Επιβάλλεται πρόστιμο στους υπόχρεους που δεν 
ανταποκρίνονται στην κλήση των αρμοδίων οργάνων 
για παροχή διευκρινίσεων ή προσκόμιση 
συμπληρωματικών στοιχείων το οποίο κυμαίνεται από 
ΕΥΡΩ 50 έως ΕΥΡΩ 300. 

— Επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 
ΕΥΡΩ 150 έως ΕΥΡΩ 400 για περιπτώσεις 
εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης Περιουσιακής 
Κατάστασης. 

— Οι ισχύουσες ποινικές κυρώσεις εξακολουθούν να 
επιβάλλονται μόνο στην περίπτωση παράλειψης 
υποβολής δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης μετά 
την πάροδο 30 ημερών από την εκπνοή των κατά 
περίπτωση προβλεπόμενων προθεσμιών. 
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H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη 
γενική ενημέρωση επί των αναφερομένων θεμάτων.  Καμία 
ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί 
κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα 
πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης.   
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