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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Κυβέρνηση συνεπής στις προγραμματικές της θέσεις και στις εξαγ
γελίες του Προοθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου στη Διεθνή 'Εκθεση της 
Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβρη αποφάσισε χθες τη ριζική 
αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώ
πων ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Τσοβόλα. 
Στόχος της αναμόρφωσης είναι η ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση 
όλιον των πολιτών,η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών,η απλο
ποίηση του φορολογικού συστήματος και η προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης της χιύρας.

Οι μεγάλες Φορολογικές ελαφρύνσεις για όλους τους φορολογούμενους 
ανεξάρτητα από το ύφος και την πηγή του εισοδήματος τους είναι 
το κύριο χαρακτηριστικό του νέου φορολογικού συστήματος.

Ενδεικτικό του μεγέθους τιον φορολογικών ελαφρύνσεων με το νέο 
σύστημα,σε σχέση με το ισχύον είναι ότι ο φόρος έγγαμου μισθωτού 
με ετήσιο εισόδημα 1.300.000 δραχμές μειο'ρνεται μέχρι και 64% ενώ 
ο φόρος έγγαμου μισθωτού με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 1.500.000 
δραχμές μειώνεται μέχρι και 74%.ΙΙιο συγκεκριμένα το μηναιΐο δια
θέσιμο εισόδημα ενός έγγαμου εργαζόμενου με μισθό 70.000 δραχμές 
το μήνα αυξάνεται,λόγω μείωσης του φόρου,κατά 4.750 δραχμές το 
μήνα ή κατά ποσοστό 6,8%.Επίσης το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα 
ενός έγγαμου εργαζόμενου με μισθό 90.000 δραχμές το μήνα αυξάνεται, 
λόγω μείωσης του φόρου,κατά 7.085 δραχμές ή κατά ποσοστό 7,9%. 
Ελαφρύνσεις όμως υπάρχουν και για τις άλλες κατηγορίες ψορολογου- 
μένων.Ο φόρος έγγαμου βιοτέχνη,επαγγελματία ή εμπόρου με 1 παιδί 
και ετήσιο εισόδημα 1.000.000 δραχμές μειοίνεται μέχρι και 85%, 
επίσης ο φόρος έγγαμου βιοτέχνη,επαγγελματία ή εμπόρου με 2 παιδιά 
και ετήσιο εισόδημα 1.500.000 δραχμές μειώνεται μέχρι και 68%.

Τα συνολικά αφορολόγητα ποσά που καθορίζονται με το νέο φορολογικό 
σύστημα για τους μισθωτούς,συνταξιούχους και αγρότες διαμορφώνονται 
ως εξής:
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Άγαμος ή χήρος 
Έγγαμος
Έγγαμος με 1 παιδί 
Έγγαμος με 2 παιδιά

- 2 -
900.000 δραχμές

1.100.000 δραχμές 
1 . 3'00.000 δραχμές
1.500.000 δραχμές

Αν στην οικογένεια και οι δύο σύζυγοι εργάζονται ως μισθωτοί 
τότε τα αφορολόγητα ποσά συνολικά για τα εισοδήματα των δύο συζύ
γων διαμορφώνονται (ος εζής: *

Έγγαμος
Έγγαμος με 1 παιδί 
Έγγαμος με 2 παιδιά

1.500.000 δραχμές
1.700.000 δραχμές
1.900.000 δραχμές

Για τους 3ιοτέχνες,επαγγελματίες,εμπόρους,ελεύθερους επαγγελμα- 
τίες κλπ.τα αφορολόγητα ποσά διαμορφώνονται ιος εζής:

Άγαμος
Έγγαμος
Έγγαμος με 1 παιδί 
Έγγαμος με 2 παιδιά

500.000 δραχμές
700.000 δραχμέ ς
900.000 δραχμές

1.100.000 δραχμές
* Βλέπε Πίνακα 1 για την διαμόρφωση των αφορολόγητων ποσιόν 

και Πίνακα 2 για τα εισοδήματα που δεν φορολογούνται με το 
ισχύον και το νέο φορολογικό σύστημα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα αφορολόγητα ποσά που καθορίζονται με 
το νέο φορολογικό σύστημα είναι είτε ίσα είτε,τις περισσότερες 
φορές, υφηλότερα από τα ποσά που ζήτησαν οι εκπρόσιοποι των παρα
γιογι κών τάξεων κατά το διάλογο με το Υπουργείο Οικονομικών για 
την αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας.

Με το νέο φορολογικό σύστημα που θα ισχύσει στο σύνολό του από 1η 
Ιανουάριου 1988, γίνεται δικαιότερη η κατανομή των φορολογικών 
βαρών» και περιορίζεται π ιοοροδιαφυγή με τη δημιουργία αλληλοσυγκρουο- 
μένων συμφεράντων.

Παράλληλα το νέο φορολογικό σύστημα είναι απλό στη λειτουργία του 
αφού καταργούνται οι πολύπλοκες σημερινές ρυθμίσεις,και ο φορολο
γούμενος μπορεί να γνωρίζει εύκολα ποιο είναι,ανάλογα με την οι
κογενειακή κατάστασή του, το αφορολόγητο μέρος του εισοδήματος 
του, ποιο φορολογείται,καθώς και ποιο ποσό φόρου αναλογεί.

Ακόμη το νέο φορολογικό σύστημα με τις γενικές διατάζεις του αλλά 
και με επιμέρους ρυθμίσεις ενισχύει την επενδυτική δραστηριότητα 
και γενικότερα βοηθάει την οικονομική ανάπτυζη της χώρας.
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Οι κυριώτερες ρυθμίσεις του νέου φορολογικού συστήματος είναι οι 
εξής: · *ν~*
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟ
Με το σύστημα που ισχύει σήμερα, το ύφος του εισοδήματος για το 
οποίο ένας φορολογούμενος δεν φορολογείται προσδιορίζεται: 
α)από τη μείιοση του εισοδήματος τιον μισθωτών και συνταξιούχων μέχρι

340.000 δραχμές, καθώς και των επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγ- 
γελματιών μέχρι 44.000 δραχμές,

β)από αφορολόγητο ακαθάριστο εισόδημα 1.650.000 δραχμές για τους 
αγρότες,

γ)από ορισμένες δαπάνες με δικαιολογητικά (ιατρικά έξοδα,τόκοι 
δανείων,δωρεές,ποσοστό ενοικίου κλπ), 

δ)από εκπτώσεις φόρου (Tax Credits) ανάλογα με την οικογενειακή 
κατάσταση,

ε)από το πρώτο κλιμάκιο (104.000) της φορολογικής κλίμακας που 
έχει μηδενικό συντελεστή.

Η πολυπλοκότητα του συστήματος αυτού έχει ο̂ ς αποτέλεσμα υφηλό δια
χειριστικό κόστος και κυρίως αδυναμία του φορολογούμενου να γνω
ρίζει το πραγματικό ύφος του εισοδήματος του που δεν φορολογείται'.

Με το νέο σύστημα καταργούνται όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις και κα
θορίζεται ένα αφορολόγητο ποσό χωρίς δικαιολογητικά, ίδιο για 
όλους τους φορολογούμενους ανάλογα με την οικογενειακή κατάστασή 
τους,ως εξής:

\ '
Άγαμος ή χήρος
'Εγγαμος (200.000 ο κάθε σύζυγος)
1ο παιδ ί 
.2ο παιδί 
3ο παιδί 
4ο παιδί
5ο παιδί και άνω
Λοιπά προστατευόμενα μέλη 
και στρατευμένα τέκνα
Αναπηρία 67% και άνω επιπλέον

300,
400.
100,
100.
160.
250.
300.

000 δρχ. 
000 δρχ. 
000 δρχ. 
000 δρχ. 
000 δρχ. 
000 δρχ. 
000 δρχ.

40.000 δρχ, 
250.000 δρχ

I
Η
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Για τους μισθωτόύς και συνταξιούχους ορι-ζεται ένα πρόσθετο αφορο
λόγητο ποσό,χωρίς δικαιολογητικά,ίση με το ,50% του εισοδήματος 
μέχρι 800.000 δραχμές,δηλαδή 800.000 X 50% = 400.000 δραχπέο.
ΠΡΟΣΘΕΤΟ -ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΓΡΟΤΩΝ
Για τους αγρότες ορίζεται πρόσθετο αφορολόγητο ποσό,χωρίς δικαιο- 
λογητικά, για καθαρό εισόδημα μέχρι και 400.000 δραχμές,αντί της 
απαλλαγής από το φόρο,ακαθαρίστου εισοδήματος 1.650.000 δραχμών.

Με το νέο σύστημα οι αγρότες ωφελούνται περισσότερο απ'ότι με το 
ισχύον σύστημα, γιατί και αν ακόμη το αφορολόγητο ακαθάριστο εισό
δημα του 1.650.000 δραχμών μετατραπεί σε καθαρό εισόδημα με τον 
μεγαλύτερο συντελεστή καθαρού κέρδους που είναι 20%,τότε το ποσό 
που δεν φορολογείται σήμερα είναι 330.000 δραχμές.Στη περίπτωση 
που εφαρμόζεται συντελεστής καθαρού κέρδους μικρότερος του 20% 
π.χ.15% ή 10% τότε το καθαρό κέρδος που δεν Φορολογείται σήμερα 
περιορίζεται στις 247.500 δραχμές ή στις 165.000 δραχμές αντίστοιχο

* Πίνακα 3

Τα πρόσθετα αφορολόγητα ποσά για μισθωτούς και αγρότες καθιερώνο
νται επειδή η Κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη 
φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων από εργασία.

Με τα νέα αφορολόγητα ποσά που είναι ίδια για όλους τους φορολο
γούμενους καθώς και τα πρόσθετα αφορολόγητα για τους μισθωτούς, 
συνταξιούχους και αγρότες σε συνδυασμό με τη νέα φορολογική κλί
μακά (βλέπε πιο κάτω) επέρχετάι σημαντική Φορολογική ελάφρυνση 
σ'όλους τους Φορολογούμενους ανεξάρτητα από το ύφος και την πηγή 
του εισοδήματος τους.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Πέρα από την καθιέρωση των προηγούμενων αφορολόγητων ποσών θεσπί
ζεται και ένα επιπλέον αφορολόγητο ποσό με δικαιολογητικά δαπανών 
ίδιο για όλους τους φορολογούμενους, ανάλογα με την οικογενειακή 
τους κατάσταση,ως εξής:

Άγαμος ή χήρος
'Εγγαμος (150.000 ο κάθε σύζυγος) 
1ο παιδί
Για κάθε επιπλέον παιδί

200.000 δραχμές
300.000 δραχμές
100.000 δραχμές
100.000 δραχμές
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Οι δαπάνες που μπορούν να καλύπτουν το αφορολόγητο αυτό ποσό,και 
οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θα αναγνωρίζονται στο σύνολό 
τους είναι δαπάνες για επισκευή κατοιλΓΓας,αγορά οικιακών ειδών,επι
σκευή αυτοκίνητου και μοτοσυκλέττας και αγορά ειδών ένδυσης και 
υπόδησης. Επίσης δαπάνες ενοικίου,εκπαίδευσης και δαπάνες για ασφά
λιστρα ζωής ή θανάτου. Στις τελευταίες αυτές δαπάνες,που ισχύουν 
και με το σημερινό σύστημα,θα βελτιωθούν σημαντικά τα σημερινά όρια.

Όλες αυτές οι δαπάνες θα πρέπει να δικαιολογούνται με νομότυπα 
παραστατικά (θεωρημένες αποδείξεις λιανικής πώλησης,δελτία παροχής 
υπηρεσιών κλπ).
ΙΙέρα από τις δαπάνες αυτές και ανεξάρτητα αν έχει καλυωθε ί το αφο
ρολόγητο όριο με δικαιολογητικά, αναγνωρίζονται ως αφορολόγητο ποσό 
οι δαπάνες για:
1. Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
2. Εισωορές ασφαλιστικών ταμείων.
3. Ποσό διατροφής.
4 . Καταβληθέντες τόκοι δανείων {στεγαστικών και αγορά νέου περιου

σιακού στοιχείου)'.
5. Έξοδα κηδείας.
6 . Δωρεές.
Και για τις πρόσθετες αυτές δαπάνες απαιτείται η ύπαρξη νομότυπων 
παραστατικών.

Με την καθιέρωση αφορολόγητου ποσού με αποδείξεις δίνεται κίνητρο 
στους φορολογούμενους να ζητάνε αποδείξεις για τις δαπάνες που κά
νουν με αποτέλεσμα και οι ίδιοι να απαλλάσσονται από σημαντικό ποσό 
φόρου για βασικά έξοδα που αωορούν την διαβίωσή τους,αλλά να περιο- - 
ρίζεται η φοροδιαφυγή.

Την καθιέρωση ενός αφορολόγητου ποσού χωρίς δικαιολογητικά και ενός 
αφορολόγητου ποσού με δικαιολογητικά είχε ζητήσει η συντριπτική 
πλειοψηφία των παραγωγικών τάξεων στο διάλογο που έκανε το Υπουργείο 
Οικονομικιόν για την αναμόρφωση της φορολογίας.·

ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Σε αντικατάσταση της σημερινής φορολογικής κλίμακας που αποτελείται 
από 19 κλιμάκια και ανώτατο φορολογικό συντελεστή 63% καθιερώνεται 
μια απλούστερη φορολογική κλίμακα με 9 διευρυμένα φορολογικά κλι
μάκια και ανώτατο φορολογικό συντελεστή 50%.Η νέα φορολογική κλίμακα 
ενιαία, για όλα τα εισοδήματα είναι η εξής:

. / .
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Κλιμάκιο 
εισοδήματος

Φορολογικοί 
συντελεστές '

Φόρος
κλιμακίου

Συνολικό
εισόδημα

Σύνολο
ωόρου

300.000 18 5 4.000 * * 300.000 54.000
400.000 21 84.000 700.000 138 .000
400.000 24 96.000 1.100.000 234.000
400.000 28 112.000 •1 . 500.000 - 346.000
500.000 33 165.000 2 .000.000 511.000
500.000 38 190.000 2.500.Ό00 701.000
900.000 43 387.000 3.400.000 1.088.000

1.300.000 49 637.000 4.700.000 1.725.000
Υπερβάλλον 50 •

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ

Για να προσδιορισθε ί ο φόρος που αναλογεί οε κάθε φορολογούμενο 
βρίσκεται ο φόρος τχου αναλογεί στο συνολικό εισόδημά του με βάση 
την κλίμακα. Στη συνέχεια, με βάση την κλίμακα, βρίσκεται ο φό
ρος που αναλογεί στο συνολικό αφορολόγητο ποσό (χωρίς και με 
δικαιολογητικά) ο οποίος αφαιρείται από το φόρο του εισοδήματος. 
Το υπόλοιπο της αιοαίρεσης είναι ο οφειλόμενος ωόρος.

* Βλέπε Πίνακα 4 με σχετικά παραδείγματα 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το νέο σύστημα' είναι απλούστερο και δικαιότερο γιατί σήμερα, οι 
διάφορες μειώσεις των εισοδημάτων και οι εκπτώσεις των δαπανών 
αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα με αποτέλεσμα να ωφελούνται 
τα υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια αφού όσο υψηλότερο είναι το εισό
δημα, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος σε φόρο. Αντίθετα με το νέο 
σύστημα φορολογούμενοι με τα ίδια αφορολόγητα ποσά ωφελούνται 
τον ίδιο φόρο,ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος τους.Ακόμα 
ωφελείται περισσότερο ο φορολογούμενος που έχει μεγαλύτερο αφο
ρολόγητο ποσό γιατί λόγω της προοδευτικότητας της κλίμακας, όσο- 
μεγαλύτερο αφορολόγητο ποσό έχει,τόσο υπολογίζεται με μεγαλύτερο 
συντελεστή ο φόρος που θα εκπεσθεί.

. / -



- Ί 

Ο ι μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις, που επέρχονται σ'όλα τα εισοδημα
τικά κλιμάκια με την καθιέρωση των αφορολόγητων ποσών,της νέας φορο
λογικής κλίμακας κα.ι του νέου τρόπου προσδιορισμού του φόρου φαίνο
νται στον Πίνακα 5 για τους μισθωτούς κμ.ι συνταξ ιούχους, στον Πίνακα 
6 για τους βιοτέχνες,επαγγελματίες,εμπόρους και ελεύθερους επάγγελμά- 
τίες και στον Πίνακα 7 για τους αγρότες.

Στους Πίνακες αναγράφεται ο φόρος που αναλογεί σήμερα ανάλογα με το 
εισόδημα του φορολογουμένου και η Μέση Φορολογική Επιβάρυνση (Μ.Φ.Ε.) 
στη συνέχεια αναγράφεται ο φόρος που αναλογεί,η μείιοση που επέρχεται 
και η Μ.Φ.Ε. με το νέο σύστημα και με τη προϋπόθεση ότι ο φορολογού
μενος δεν κάνει καθόλου χρήση του αφορολόγητου ποσού με αποδείξεις. 
Τέλος στις τελευταίες στήλες,αναγράφεται ο φόρος που αναλογεί,η μείω
ση σε σχέση με το ισχύον σύστημα και η Μ.Φ.Ε. με τη προϋπόθεση ότι 
ο φορολογούμενος θα κάνει χρήση ολόκληρου του αφορολόγητου ποσού με 
αποδε ίξεις.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Για την πάταξη της φοροδιαφυγής αναμορφώνονται τα τεκμήρια δαπανών 
διαβίωσης ώστε να καταστούν πιο δίκαια και αποτελεσματικά.

Η αναμόρφωση αναφέρεται στον τρόπο προσδιορισμού του τεκμαρτού ει
σοδήματος , έτσι ώστε να μην ισχύει το τεκμήριο για τα χαμηλά εισοδή
ματα, ενώ από την άλλη θα προσαυξάνεται το τεκμαρτό εισόδημα ανάλογα 
με τον αριθμό τιον τεκμηρίων.Επίσης η αναμόρφωση αφορά την αξιολόγηση 
και ιεράρχηση των τεκμηρίων ανάλογα με την αναγκαιότητά τους στην 
καθημερινή ζωή.

ι\

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Καθιερώνεται το Πόθεν Έσχες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μεγά
λης αξίας που θα αποκτηθούν μετά την 1η Ιανουάριου 1993.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Για την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και την μείωση της 
εξάρτησης των επιχειρήσεοον από δανειακά κειοάλαια,μειοίνόνται οι συντε
λεστές φορολογίας των μη διανεμόμενων κερδών των Ανωνύμων Εταιρειών.

Συγκεκριμένα ο φορολογικός συντελεστής των αδιανέμητων κερδών μειώ
νεται από 49% σε 4ο%.Ειδικά για τα αδιανέμητα κέρδη των βιοτεχνικών,, 
βιομηχανικών,μεταλλευτικών και λατομικών εταιρειών ο συντελεστής 
μειώνεται από 44% σε 40%.Για τις ίδιες Εταιρείες που έχουν μετο
χές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή πραγματοποιούν παραγωγικές

/
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επενδύσεις του Ν.1262/1982 ο συντελεστής μειώνεται από 39% σε 35%. 
Για τις άλλες επιχειρήσεις, δηλαδή εκτός'" των β ιοτεχν ικών , 3 ιομηχαν ι - 
κών,μεταλλευτικών και λατομικών,που πραγματοποιούν παραγωγικές 
επενδύσεις του Ν.1262/1982 ο συντελεστής μειώνεται από 44% σε 40%.

0 φορολογικός συντελεστής για τα διανεμόμενα μερίσματα από ανώνυμες 
μετοχές εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο .Χρηματιστήριο μειώ
νεται από 53% σε 50% που είναι και ο ανώτατος συντελεστής της νέας 
φορολογικής κλίμακας.Οι υπόλοιποι φορολογικοί συντελεστές για τα 
διανεμόμενα κέρδη ανωνύμων εταιρειών παραμένουν όπως έχουν σήμερα, 
δηλαδή 42% για τις ονομαστικές και 45% για τις ανώνυμες μετοχές που 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και 47% για τις ονομαστικές 
που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Σημειώνεται ότι τα μερίσματα των εταιρειών που οι μετοχές τους εί
ναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή των ονομαστικόιν μετοχών εται
ρειών που δεν είναι εισηγμένες μπορούν να ωορολογούνται με τις γε
νικές διατάξεις,δηλαδή την φορολογική κλίμακα.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Για την ενίσχυση των επενδύσεων που είναι απαραίτητες στη χώρα 
μας και προκειμένου να προχωρήσει με επιταχυνόμενο ρυθμό ο εκσυγχρο 
νισμός των παραγωγικών μονάδων για να αντιμετώπίσουμε την πρόκληση 
του 1992 καθιερώνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στις βιοτεχνικές, 
βιομηχανικές,μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις ένα μέρος των 
κερδών τους να μπορεί να παραμένει σε αφορολόγητο αποθεματικό με 
την προϋπόθεση ότι θα επενδυθεί μέσα σε τρία χρόνια. Σε περίπτωση 
που μετά την παρέλευση της τριετίας δεν πραγματοποιηθεί η επένδυση 
το αποθεματικό θα φορολογείται κανονικά προσαυξημένο με τόκο υπερη
μερίας. Το φορολογικό αυτό κίνητρο θα είναι μεγαλύτερο για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μικρότερα κέρδη και δια
θέτουν μικρότερη οικονομική επιφάνεια.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Καταργείται η ωορολόγηση της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους 
ημερομίσθιους εργατοτεχνίτες που απολύονται από την εργασία τους.

Επίσης το αφορολόγητο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε υπαλ
λήλους (Ν.2112/20) αυξάνεται σε 60.000 δραχμές το μήνα από 40.000 
δραχμές που είναι σήμερα.

. / .



9

ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Καταργεί!ται ο συμπληρωματικός φόρος και 4%) στο εισόδημα
από ενσικίαση σπιτιών και διαμερισμάτων προκειμένου να υπάρξει φορο 
λογική ελάφρυνση των ιδιοκτητών και κίνητρο για την ανέγερση νέων 
κατοικιών,ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής προσφορά στέγης.

Οι περισσότερες από τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις που αλλάξουν 
ριζικά το υπάρχον φορολογικό σύστημα και παρέχουν ελαφρύνσεις για 
όλους τους φορολογούμενους ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του 
εισοδήματος τους στηρίζονται στις προτάσεις που έγιναν από τους 
εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων στο διάλογο που έκανε το Υπουρ
γείο Οικονομικών στην Αθήνα και την Περιφέρεια.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει σήμερα ότι ο διάλογος ήταν ουσιαστικός 
και όχι τυπικός και βοήθησε την Κυβέρνηση στην λήψη των τελικών 
αποφάσεων της.

Η εξειδίκευση των φορολογικών ρυθμίσεων θα γίνει με Νομοσχέδιο που 
θα κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του 1988,το Νομοσχέδιο αυτό θα 
αντικαταστήσει το Ν.Δ.3323/1955 και άλλες διάσπαρτες διατάξεις ώστε 
να υπάρξει ένας ενιαίος Νόμος που θα ρυθμίζει τα θέματα της φορολο
γίας εισοδήματος, πράγμα που θα καταστήσει εύκολη τη χρήση του νέου 
Φορολογικού συστήματος για τις υπηρεσίες και ιδιαίτερα για τους 
φορολογούμενους πολίτες.-



ΠΙΝΑΚΑΣ 1
'Οριο Αφορολόγητου Ποσού 

Μισθωτού ,Συνταξ ιούχου η Αγρότην

Αφορολόγητο Αωορολόγητο Πρόσθετο Συνολικό
χωρίς με Αφορολόγ.ητο Αφορολόγητο
δικαιολογητικά______ δικαιρλογητ ικά_____________

Άγαμος 300.000
'Εγγαμος V· 400.000
'Εγγαμος+ 1 παιδί 500.000
'Εγγαμος+ 2 παιδιά 600.000

200.000

300.000
400.000
500.000

400.000
400.000
400.000
400.000

900.000
1.100.000

1.300.000
1.500.000

Συνολικά αφορολόγητα ποσά οικογένειας με δύο μισθωτούς

Έγγαμος 400.000
"Εγγαμος+ 1 παιδί 500.000 
Έγγαμος+ 2 παιδιά 600.000

300.000
400.000
500.000

800.000
800.000
800.000

1.500.000
1.700.000
1.900.000

'Οριο Αφορολόγητου Ποσού
Εμπόρου,Επαγγελματ ία ,Βιοτέχνη ,Ελεύθερου Επαγγελματ ία

Άγαμος 
Έγγαμος 
Έγγαμος+1 παιδί 
Έγγαμος+2 .παιδιά

300.000
400.000
500.000
600.000

200.000

300.000
400.000
500.000

500.000
700.000
900.000

1.100.000

* Το συνολικό αφορολόγητο ποσό αυξάνεται με τις δαπάνες για ιατρική και νο
σοκομειακή περίθαλψη, τις εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία, τη διατροφή, 
τους καταβληθέντες τόκους δανείων, τα έξοδα κηδείας και τις δωρεές.
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Εισόδημα, που δεν ωορολογε¿ται

ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ__________  ΕΜΠΡΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΑΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ισχύον
σύστημα

Νέο σύστημα Ισχύον
σύστημα

Νέο σύστημαΧωρίς δι- 
χαιολογητικά

Με όικαχο- 
λογητιχά

Χάρις οι- . 
ΜαιοΛογητιΙκΙ

Με δίκαιο 
λογητικά

'Αγαμος 331.500 616.668 906.250 176.850 307.143 507.141
Έγγαμος 567.334 806.250 1.105.357 273.000 407.143 706.25ο
Έγγαμος*1τέκνο 725.267 906.250 1.305.357 368.530 507.143 906.250
Έγγαμο ς+2τέκνα 829.000 1.006.250 1.504.545 469.500 607.143 1.105.357
Έγγάμος+3τέκνα 946.000 1 . 165.357 1.764.545 586.348 766.250 1 .365.357
Έγγαμος+4τέκνα 1.210.000 1.415.357 2.113.947 854.207 1.116.250 1.714.545

-37 77



Εισόδημα που δεν ιοορολογ ε ίται 
από γεωργικές επιχειρήσεις

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  3'

4- .V.

ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ *, .μ. 1'ΝΕΘ ΣΥΣΤΗΜΑ ■··
Χωρίς δικαιολογητιίΗ 1 Με δικαιολογητικά. · '. * ·

• ; Καθαρό Ακαθάριστο Καθαρό Ακαθάριστο Καθαρό Ακαθάριστο ' · ■
« εισόδημα εισόδημα εισόδημα εισόδημα εισόδημα

•
εισόδημα

Χγαμος 479.000 2.395.000 706.250 3.531.250 906.250 4.531.250 •
‘Εγγαμος 569.143 2.845.715 806.250 4.ρ31.250 1.105.357 5.526.785
'Εγγαμος+1 τέκνο 658.889 3.294.445 906.250 4". $'31.250 1.305.357 6.526.785· ν·
' Εγψαμος + 2 τέκνα 758.000 3.790.000 1 .006.250 5.031.250 1.504.545 7.52 2..725
Έγ.γ'αμος + 3 τέκνα 874.522 4.372.000 1.165.357 5.826.785 1 .764.545 8.822.725
Έγγαμος+4 τέκνα 1.140.207 5.701.000 1.415.357 7.076.785 2.113.947 10.569.735

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για τον υπολογισμό του αφορολόγητου εισοδήματος (καθαρού και ακαθάριστου) έχει ληφθεί υπόψη ‘ο 'ανώτερος συντελεστής
καθαρού κέρδους 20%.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟφΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Παράδ ειγμα 1

'Εστω έγγαμος μισθωτός με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 1.500.000 δραχμές. 
Υπολογισμός του φόρου:
Σύμφωνα με τη νέα φορολογική κλίμακα σε εισόδημα 1.500.000 δραχμές αντι
στοιχεί ωόρος 346.000 δραχμές.
Αφορολόγητο ποσό:
Το αφορολόγητο ποσό του συγκεκριμένου μισθωτού έστω ότι φτάνει το 
1.300.000 δραχμές (500.000 αφορολόγητο χωρίς δικαιολογητικά,400.000 αφο
ρολόγητο με δικαιολογητικά και 400.000 πρόσθετο αφορολόγητο μισθωτών 
υπηρεσιών) ,ο φόρος που αντιστοιχεί με βάση την κλίμακα στο ποσό αυτό 
είναι 290.000 δραχμές.
Αφαιρούμαι από το φόρο που αντιστοιχεί στο εισόδημα 346.000 δρχ.
Το φόρο που αντιστοιχεί στο αφορολόγητο ποσό 290.000 δρχ.
Το υπόλοιπο είναι ο οφειλόμενος φόρος 56.000 δρχ.

(Με το ισχύον σύστημα ο οφειλόμενος φόρος θα ήταν 215.430 δρχ.
Παράδειγμα 2
'Εστω έγγαμος έμπορος,βιοτέχνης ή επαγγελματίας με 1 παιδί και ετήσιο 
εισόδημα 1.500.000 δραχμές.
Υπολογισμός του φόρου;
Σύμφωνα με τη νέα φορολογική κλίμακα σε εισόδημα 1.500.000 δραχμές αντι
στοιχεί φόρος 346.000 δραχμές.
Αφορολόγητο ποσό;
Το αφορολόγητο ποσό του συγκεκριμένου φορολογούμενου έστω, ότι φτάνει τις 
900.000 δραχμές (500.000 αφορολόγητο χωρίς δικαιολογητικά,και 400.000 
αφορολόγητο με δ ικαιολογητ ικά) ,ο φόρος που αντιστοιχεί με βάση την κλί
μακα στο ποσό αυτό είναι 186.000 δραχμές.
Αφαιρούμαι από το φόρο που αντιστοιχεί στο εισόδημα 346.000 δρχ.
Το φόρο που αντιστοιχεί στο αφορολόγητο ποσό 186.000 δρχ
Το υπόλοιπο είναι ο οφειλόμενος φόρος 160.000 δρχ

(Με το ισχύον σύστημα ο οφειλόμενος φόρος θα ήταν 369.280 δρχ



ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ισχύουσα

Μ.Φ.Ε.
Χωρίς δικαιολογητικά Με δικαιολογητικά

Εισόδημα Κλίμακα ίδρος Μείωση Μ.Φ.Ε. Φόρος Με;ίωση Μ.Φ.Ε.

600.000 'Αγαμος 14.360 2,39 — ---. — — —
Έγγαμος 2.960 0 ,49 — — — — — . —
Έγγαμος + 1 τέκνο - - — — — — — — —
Έγγαμος+2 τέκνα — — — — - - — — —

700.000 Άγαμος 22.710 3,24 10.500 53,77 1 ,50 — — —
Έγγαμος 8.280 1,18 — — — — — —
Έγγαμος+1 τέκνο — — — — — — —
Έγγαμος+2 τέκνα — - - - - — - - — — —

800.000 Άγαμος 39.660 4,95 2 4.000 39,49 3 ,00 — — —

Έγγαμος 28.160 3,52 — — — — — —
• Έγγαμος+1 τέκνο 14.160 1 ,77 — — — — — —

Έγγαμος+2 τέκνα — — — — — — — —
900.000 Άγαμος 59.910 6,65 48.000 19,88 5,33 — — —

Έγγαμος 48.410 5,37 24.000 50,43 2,66 - - — —
Έγγαμος+1 τέκνο 34.410 3,82 — — — — — —
"Έγγαμος+2 τέκνα 15.910 1 ,76 — - - — — — —

1.-000.000 · Άγαμός 82.800 8,28 72.000 13,05 7,20 24.000 64,77 2 ,40
Έγγαμος 71.300 7,13 48.000 32,68 4 ,80 — — — ,
Έγγαμος+1 τέκνο 57.300 5,73 24.000 58,12 2,40 — “
Έγγαμος+2 τέκνα 38 . 800 3,88 — — — — —

1 . 300.900 Άγαμος 160.090 12,93 152.000 9,57 11,69 104.000 38,13 8 ,00• Έγγαμος 156.590 12,05 128.000 18,26 9,85 5 6 . 000 64,24 4,31
Έγγαμος+1 τέκνο 142.590 10,97 104.000 27,06 8 ,00 — — —

. Έγγίχμος+2 τέκνα 124.090 9,55 80.000 35,53 6,15 — — - -
1 . 500 .-000 ' Άγαμος 240.930 16,06 208.000 13,67 13,86 160.000 33,60 10,66

Έγγαμος 229.430 15,19 184.000 19,81 12,26 112.000 51,19 7,46
Έγγαμος+1 τέκνο 215.430 14,36 160.000 25,73 10,66 56.000 7-4,01 3,73"
Έγγαμος+2 τέκνα 196.930 13.12 136.000 30,94 9,06 — — —

2.000 .000 Άγαμος 466.850 23,34 373.000 20,10 18,65 325.000 30,38 16,25
Έγγαμος 455.350 22,76 349.000 23,36 17,45 277.000 39,17 13,85
Έγγαμος+Έ τέκνο 441.350 22 ,06 325.000 . 26,3β 16,25 221 .000 49,93 11 ,05
Έγγαμος+2 τέκνα 422.850 21,14 301.000 28,82 15.05 165.000 60,98 8,25

3 .0 00 .000 Άγαμος 11010.530 33,68 778.000 23,01 25,93 730.000 27,76 24,33Εγγαμος 999.030 33,30 754.000 24,53 25,13 682.000 31 ’ 73 22,73- ^Εγγαμος+1 τέκνο 985.030 32,83 730.000 25,89 24 ,33 626.000 36,45 20,87Εγγαμος+2 τέκνα 966.530 32.22 706.000 26,96 23,53 570.000 41 ,03 19,00
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
«

Εισόδημα
Ισχύουαα

Μ.Φ.Ε.
Χάρις δικαιολογητικά Με δικαιολογητικά

* Κλίοακα Φόρος Μείωση Μ.Φ.Ε. . Φόρος Μείωση Μ.Φ.Ε.
400.000 *Αγαμος 31.880 7,97 21.000 34,13 5,25 — ' ' — —

Έγγαμος 20.380 5,09 — — — *--- — —
Έγγαμος+ 1 τέκνο 6.380 1 ,59 --- — — — —
Έγγαμας+2 τέκνα — ·.-- — — — — —

500.000 'Αγαμος 51.100 10,22 42-σοο 17,81 8,40 — — —
Έγγαμος 39.600 7,12 21.000 46,97 4 ,20 Γ“ —
Έγγάμθς+1 τέκνο 25.600 5,12 — — — — ϊ — —
Έγγαμος+2 τέκνα 7.100 ' 1,42 - - — — . -- — —

600.000 'Αγαμος 73.140 12,19 63.000 13,87 10,50 21 .000 71 ,29 3,50
Έγγαμος 61.640 10,27 42 .000 31,87 7,00 — — —
Έγγαμος+1 τέκνο 47.640 7,14 21.000 55,92 3,50 — — —
Έγγαμος+2 τέκνα 29.140 4,85 — — — — — —

700.000 'Αγαμος 97.700 13,95 84.000 14,03 12,00 42.000 57,02 6 ,ΟΟ
Έγγαμος 86.200 12,31 63.000 26,92 9,00 — — —
Έγγαμος+1 τέκνο 72.200 10,31 42.000 41 ,83 6,00 — — —
Έγγαμος+2 τέκνα 53.700 7,67 21.ΟΟΟ 60,90 3,00 — — —

800.000 'Αγαμος 124.780 15,59 108 .000 13,45 13,50 66.000 47,11 8,25
Έγγαμος 113.280 14,16 87.000 23,20 10,87 24.000 78,82 3,00
Έγγαμος+1 τέκνο 99.280 12,41 66.000 33,53 8,25 — — —
Έγγαμος+2 τέκνα 80.780 10,09 45.000 44,30 5,62 — — —

900.000 . Άγαμος 154.580 17,17 132.000 14,61 14,67 90.ΟΟΟ 41 ,78 10,00
Έγγαμος 143.080 15,89 111.000 22,42 12,33 48.000 66,45 5,33
Έγγαμος + 1 τέκνο 129.080 14,34 90.000 30,28 10,00 —
Έγγαμος+2 τέκνα 110.580 12,28 69 .000 37.66 7.67 — «

1.000.000 Άγαμος 187.580 18,76 156.000 16,84 15,60 114.000 39,23 11 ,40
Έγγαμος 176.080 17,60 135.000 23,34 13,50 72.000 59,11 7,20
Έγγαμος+1 τέκνι 162.080 16,20 114.000 29,67 11,40 24.000 85,20 2,40
Έγγαμος + 2 τέκνο 143 .580 14,36 93.000 35 ,33 9,30 — — —

1.500.000 Άγαμος 394.980 26,31 292.000 26,03 19,47 250.000 36,67 16,67
Έγγαμος 383.280 25,55 271.ΟΟΟ 29,29 18,07 208.000 45,73 13,87
Έγγαμος+1 τέκνο 369.280 ' 24,61 250.000 32,31 16,67 160.ΟΟΟ 56,67 10,67
Έγγαμος+2 τέκνο 350.780 23,38 229.000 34.72 15.27 112.000 68,07 ___ 7.., 47..

2.000.000 Άγαμος 651.660 32,58 457.000 29,88 22,85 415.ΟΟΟ 36,32 20,75
Έγγαμος 640.160 32,08 436.000 31,90 21 ,80 373.000 41 ,74 18,65
Έγγαμος+1 τέκνο 629.160 31,45 415.ΟΟΟ 34,04 20,75 325.000 48,35 16,25
Έγγαμος + 2 τέκνο 607.660 30,38 394.000 35,17 19,70 277.000 54 ,42 13,85

3.000.000 Άγαμος 1.214.980 40,49 862.000 29,06 28,73 820.000 32,51 27,33
Έγγαμος 1.203.480 40,12 841.ΟΟΟ 30,12 28,03 778.000 35,36 25,93
Έγγαμος+1 τέκνο 1.189.480 39,65 820.000 31,07 27,33 730.000 38,63 24,33
Έγγαμος+2 τέκνο 1.170.980 33,03 799.000 31,77 26,63 682.000 41,76 22,73

4.000.000 Άγαμος 1.821.100 45,52 1.328.000 27,08 33,20 1.286.000 29,39 32,15
Έγγαμος 1.809.600 45,24 1 .307.000 27,78 32,67 1.214.ΟΟΟ 32,92 30,35
Έγγαμος+1 τέκνο 1.795.600 44,89 1.286.000 28,39 32,15 1.196.000 33,40 29,90
Έγγαμος+2 τέκνο 1.777.100 44,42 1.265.000 28,82 31,62 1.148.000 35,41 2 8,70

5.000.000 Άγαμος 2.436.100 48,72 1.821.000 25,25 36,42 1.779.000 27,00 35,98
Έγγαμος 2.428.600 48,57 1.800.000 25,89 36,00 1.737.000 28,48 34,74
Έγγαμος+1 τέκνς 2.411.260 48,22 1.779.000 26,23 35,58 1.689.000 29,96 33,78
Έγγαμος+2 τέκνα 2.392.760 47,85 1.758.000 26,53 35,1.6. 1.641.000 31 ,42 32,82
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Α καθάριστό  

Ει-σόδημα

% <

• ·

ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
’·. ' «■ · · · · ν' ·' . , 

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Χωρίς δικαιολογητικά Με δικαιολογητι κά

Φόρος ΜΦΕ Φόρος Με ί ωση ΜΦΕ Φόρος Με ίωση ΜΦΕ
5 .0 0 0 .0 0 0 •'Αγαμος 101.340 10,13 72.000 28,96 7 ,20 24 .000 76,32 2 ,40
• ·. ^Εγγαμος 89.840 8,98 48.000 46,58 4 ,80 - - -

*Εγγαμός·+1 τέκνο 75.840 7,58 24.000 68,36 2 ,4 0 - - -

'Εγγαμος+2 τέκνα 57.340 5 ,73 - - - - - -

6 .000 .Ό00 Άγαμος 159.200 13,26 124.000 22,12 10,33 76.000 52,27 6,33
J Έγγαμος 147.700 12,30 100.000 32,23 8,33 28.000 81 ,05 2,33

Έγγαμος + 1 τέκνο 133.700 '1 1 ,1 4 76.000 43,16 6,33 - - -
• Έγγαμος+2 τέκνα 115.200 9 ,60 52.000 54.87 4.33 - - -

'7~. 500,000 Άγαμος 268.240 17,88 208.000 22,46 13,87 160.000 40,35 10,67
Έγγαμος 256.740 17,11 184.000 28,33 12,27 112.000 56,38 7,47

Λ. Έγγαμος+1· τέκνο 242.740 · 16,18 160.000 34,09 10,67 56.000 76,93 3,73
Έγγαμος+2 τέκνα 224.240 14,94 136.000 39.35 9.06 - - -

10 .000 .000 Άγαμος 500.080 25 ,00 373.000 25,40 18,65 325.000 35,00 16,25
. Έγγαμος 488.580 24,42 349.000 28,57 17,45 277.000 43,31 13,85

Έγγαμος+1 τέκνο 474.580 23,72 325.000 31,52 16,25 221.000 53,44 11 ,05
> Έγγαμος+2 τέκνα 456.080 22,80 301.000 34 .01 15 .05 165.000 63.83 8,25
1.5;, ο ο ο .ο ο ο Άγαμος 1051.960 35,06 778.000 26,05 25,93 730.000 30,61 24,33

Έγγαμος 1040.460 34,68 754.000 27,54 25,13 682.000 34,46 22,73
Έγγαμος+1 τέκνο 1026.460 34,21 730.000 28,89 24,33 626.000 39,02 20,87

* Έγγαμος+2 τέκνα 1007.960 33,60 706.000 29.96 23 .53 570.000 43.46 19.00>
20 .000 .000 Άγαμος 1646.640 41,16 1 .244 .000 24,45 31 ,10 1 .196 .000 27,37 29 ,90

. Έγγαμος 1635.140 40,87 1 .220 .000 25,39 30,50 1 .148 .000 29,79 28,70
¿· · · Έγγαμος+1 τέκνο 1621.140 40,52 1 .196 .000 26,22 29,90 1 .092 .000 32,64 27,30

Έγγαμος+2 τέκνα 1602.640 40,07 1 .172 .000 26.88 29 .30 1 .036 .000 35.36 25 .90

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον υπολογισμό του φόρου έχει ληψθεί υπόψη:
. . 1.)'Για τα ισχύοντα α)Μείωση του ακαθάριστου εισοδήματος με δρχ. 1 .6 5 0 .0 0 0 ,

* β)Το υπόλοιπο με συντελεστή 20% για να προσδιορισθεί το καθαρό εισόδημα (κέρδος)
2 )ρ. Tr. y j A · ·  · ν) Υπολογισμός του ιοόρου με την ισχύουσα κλίμακα μειωμένο κατά τα Tax Credits— οοστη^α - α)Το καθαρό εισόδημα (κέρδος) προσδιορίζεται με την εφαρμογή του συντελεστή 20%

στο ακαθάριστο εισόδημα.
β)Βρίσκεται ο φόρος που αναλογεί με την προτεινόμενη κλίμακα, 
γ)Βρίσκεται ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό αφορολόγητο ποσό (αφορολόγητο 

• · χωρίς δικαιολογητικά και αφορολόγητο με δικαιολογητικά) και αφαιρείται από
• το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα.Η διαφορά είναι ο οφειλόμενος φόρος.


