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Φακέλος

Εννέα παραδείγματα
για να ξέρετε π
φόρους θα πληρώσετε

Του /. Κ. Σιωμόπονλον
Ο ΣΥΣΤΗΜΑ φορολογίας
που επέλεξε τελικά να εφαρ
μόσει η κυβέρνηση είναι πράγματι
νέο. Δεν έχει καμία σχέση με το
σύστηματου Ν. 1828/89, δηλαδή με
το σύστημα αφαίρεσης φόρου από
φόρο, ούτε με εκείνο της «Επιτρο
πής Κουτρουμπή». Αυτό το νέο
σύστημα είναι σαφώς απλούστατο,
αφού η φορολογική οφειλή βρίσκε
ται με απευθείας υπαγωγή του
καθαρού εισοδήματος στην κλίμα
κα φόρου χωρίς να παρεμβάλλο
νται αφορολόγητα ποσά, μειώσεις
και εκπτώσεις στον βαθμό που
προέβλεπάν τα προϊσχύσαντα συ
στήματα- και ακόμη, δημοσιονομι
κά τολμηρό, αφού προσφέρει πολύ
μεγάλες ελαφρύνσεις σε ορισμένες
κατηγορίες φορολογουμένων.

Τ

Αυτό το σύστημα όμως είναι
περίεργο έως απαράδεκτο στη φι
λοσοφία του. Επιβαρύνει τα χαμη
λά εισοδήματα, τα οποία με το
ισχύον καθεστώς ήταν αφορολόγη
τα ή επεβαρύνοντο με μικρό ποσόν
φόρου, και ελαφρύνει υπερμέτρως
τα πολύ υψηλά εισοδήματα. Αναδιανέμει δηλαδή το εισόδημα κατ’
αντίστροφη φορά, πράγμα που
είναι απαράδεκτο, και υπό καθε
στώς άκρατου φιλελευθερισμού. Η
επιλογή αυτή κρίνεται όχι μόνον
άκαιρη υπό τις συνθήκες της εισο
δηματικής πολιτικής που έχει αποφασισθεί να εφαρμοσθεί το ’92,
αλλά και ανεξήγητη. Διότι το
φορολογικό σύστημα δεν έχει χα
ρακτήρα μόνον εισπρακτικό ή ανα
πτυξιακό, αλλά και κοινωνικό. Θα
ήταν σώφρων επιλογή, κατά συνέ
πεια, η διατήρηση αφορολογήτου
των χαμηλών εισοδημάτων, με
αντίστοιχη μικρή μείωση των μεγά
λων ελαφρύνσεων που δίδονται στα
υψηλά εισοδήματα, τα οποία το ’92
θα αυξηθούν σε ποσοστό υψηλότε
ρο από τον αναμενόμενο ρυθμό
πληθωρισμού μόνον από τη μείωση
της φορολογίας τους.
Ετσι, μια τριμελής οικογένεια με
ποσόν καθαρού εισοδήματος έως
και 2.000.000 δρχ. θα έχει με τα νέα
μέτρα επιβάρυνση. Ακόμη, επιβά
ρυνση θα έχει μια τετραμελής
οικογένεια έως ποσόν καθαρού
εισοδήματος 2.500.000 δρχ. Πάνω
από τα ποσά αυτά δίδονται ελα
φρύνσεις οι οποίες πλησιάζουν και
το 67%. Ό λα αυτά δεν εξηγούνται
με την άπλή λογική, όσο και αν
προβάλλεται ωςδικαιοληγίαόταα

νέα μέτρα έχουν αναπτυξιακό χα
ρακτήρα, ή ότι με αυτά επιδιώκεται
η ενθάρρυνση των φορολογουμέ
νων για τη δήλωση των πραγματι
κών εισοδημάτων.

επιβάρυνσης. Η χρησιμοποίηση
αυτού του αφορολόγητου έδωσε το
1991 επιστροφή φόρου στους μι
σθωτούς και τους συνταξιούχους η
οποία πλησίασε τα 90 δισ. δραχμές.

Η νέα μεθοδολογία θα συμπλη
ρωθεί από πολλά σημεία των προ
τάσεων της «Επιτροπής Κουτρου
μπή». Δηλαδή θα γίνουν πρόσθετες
μεταβολές στη φορολογία των προ
σωπικών εταιρειών, των επιτηδευματιών, των ελευθέρων επαγγελματιών και ακόμη μεταβολές στη
φορολογία των εισοδημάτων από
ακίνητα, ενώ τα τεκμήρια που
έχουν προταθεί θα υποστούν τρο
ποποιήσεις και συμπληρώσεις.
Ωστόσο παραμένουν αδιευκρίνι
στα ορισμένα σημεία για την ορθή
λειτουργία του νέου συστήματος.
Έ τσι, θα πρέπει να αποσαφηνισθεί
αν η διατροφή θα εκπίπτει από το
εισόδημα του καταβάλλοντος, διό
τι διαφορετικά θα υπάρξει διπλή
φορολογία- αν διατηρηθούν ή θεσπισθούννέεςαπαλλαγέςγια όσους
έχουν φυσική ή πνευματική αναπη
ρία, για τους τυφλούς, τους αναπή
ρους και τα θύματα πολέμου,
δεδομένου ότι για , τα πρόσωπα
αυτά υπάρχει συνταγματική επιτα
γή (άρθρο 21 παρ. 2) για ευνοϊκή
φορολογική μεταχείρισή τους. Και,
ακόμη, ερωτήματα διατυπώνονται
για τις δωρεές και τις χορηγίες σε
κοινωφελή ιδρύματα. Αν καταργηθεί η έκπτωση των δωρεών και των
χορηγιών, πολλά ιδρύματα θα υπο
στούν δεινό πλήγμα.

Για να εξαχθούν, κατά συνέπεια,
ορθά συμπεράσματα για την επί
πτωση των νέων μέτρων στη φορο
λογική μεταχείριση θα πρέπει να
μην παραβλέπεται η ύπαρξη του
αφορολόγητου ποσού με αποδεί
ξεις, το οποίο με το νέο σύστημα
καταργείται. Ακόμη, για να αξιο
λογηθεί αντικειμενικά η εμβέλεια
των νέων μέτρων θα πρέπει αυτά να
συγκριθούν και με το καθεστώς
φορολογίας του Ν. 1828/89 πριν

Εισόδημα

αυτό νοθευθεί με τον Ν. 1914/91,
δηλαδή πριν καταργηθεί με τον
νόμο αυτόν η ρήτρα της τιμαριθμι
κής αναπροσαρμογής όλων των
αφορολόγητων ποσών και της κλί
μακας φόρου.
Με αυτό το πνεύμα «Το Βήμα» θα
επιχειρήσει σύγκριση των νέων
μέτρων σε δύο επίπεδα. Δηλαδή
σύγκριση με το καθεστώς που
ισχύει, καθώς και σύγκριση με το
καθεστώς του Ν. 1828/89, χρησιμο
ποιώντας και στις δύο περιπτώσεις
το αφορολόγητο με αποδείξεις. Για
τον λόγο αυτόν θα τιμαριθμοποιηθούν όλα τα αφορολόγητα, καθώς
και η ισχύουσα κλίμακα φόρου, με

Το συμπέρασμα από το δεύτερο
παράδειγμα του εγγάμου μισθωτού
με σύζυγο χωρίς εισόδημα είναι ότι
ελαφρύνονται σημαντικότατα τα
εισοδήματα άνω του 1.500.000 ή
άνω των 2.000.000 σε σχέση με το
καθεστώς του Ν. 1828. Η ελάφρυν
ση αυτή για το εισόδημα των
2.000.000 δραχμών είναι 51%, ενώ
για το εισόδημα των 4.000.000 δρχ.
είναι 67,2%. Ας σημειωθεί όμως
Παράδειγμα Ιον: Έστω άγαμοι ότι, με βάση το προϊσχύον καθε
στώς, το καθαρό εισόδημα του
μισθωτοί με καθαρό εισόδημα
1.500.000 και των 2.000.000 δρχ.
1.500.000, 2.000.000, 2.500.000,
δεν θα πλήρωναν καθόλου φόρο,
3.000.
000, 3.500.000 και 4.000.000
ενώ με τά νέα μέτρα επιβαρύνονται
δρχ. Η φορολογική μεταχείρισή
με φόρο 22.500 και 45.000 δρχ.
τους θα είναι:
αντιστοίχως.
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Φ όρ ος μ ε τα ν έα μ έτρ α

Το συμπέρασμα που προκύπτει
από το πιο πάνω παράδειγμα είναι
ότι ο άγαμος μισθωτός έχει μετά νέα
μέτρα πολύ μεγάλη φορολογική
ελάφρυνση η οποία αυξάνεται αυξανομένου του καθαρού εισοδήμα
τος του, έτσι ώστε στο καθαρό
εισόδημα των 4.000.000 δραχμών η
μείωση του φόρου να είναι 67% σε
σχέση με το ισχύον καθεστώς και
61% σε σχέση με το καθεστώς του
νόμου 1828/89. Με το καθεστώς του
τελευταίου αυτού νόμου μόνον το
πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος θα
έχει μηδενικό φόρο, ενώ με τα νέα

Ας δούμε όμως με μερικά παρα
δείγματα ποια είναι η φιλοσοφία
τον νέου συστήματος-ποιοι επιβα
ρύνονται και ποιοι ελαφρύνονται.
Ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Οικονομι
κών, προκειμένου να υπο
στηρίξει τη θέση του για δραστική
μείωση της φορολογικής επιβάρυν
σης με το νέο σύστημα φορολογίας,
έδωσε στη δημοσιότητα ορισμένα
παραδείγματα υπολογισμού του
φόρου διαφόρων κατηγοριών φο
ρολογουμένων, με βάση τα νέα
μέτρα και με βάση το ισχύον
σύστημα φορολογίας όπως αυτό
διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιή
σεις που έγιναν με τον Ν. 1914/91.
Ό μως τα παραδείγματα αυτά δεν
αποδίδουν κατά τρόπο απόλυτα
ορθό τη φορολογική μεταχείριση με
βάση το ισχύον σύστημα, διότι σε
κανένα από αυτά δεν λαμβάνεται
υπόψη το αφορολόγητο με αποδεί
ξεις, το οποίο παίζεί σημαντικό
ρόλο στη μείωση της φορολογικής_

το ύψος του τιμαρίθμου του 1991,
δηλαδή με ποσοστό 17,8%. Έ τσι, η
κλίμακα φόρου και τα αφορολόγη
τα ποσά θα έχουν τη μορφή με την
οποία παρατίθενται. Ας δούμε στη
συνέχεια με παραδείγματα όσο
γίνετάιπερισσότερα ποια θα είναι η
φορολογική μεταχείριση των μι
σθωτών με τα νέα μέτρα, με το
ισχύον καθεστώς και με το καθε
στώς του Ν. 1828/89.

Τ

Ε ισ όδημα

1.091.150

μέτρα έχει φόρο 25.000 δρχ. Οι
κοινωνιολόγοι θα έλεγαν ότι με τα
νέα μέτρα δεν ενισχύεται ο θεσμός
του γάμου, αφού η ελάφρυνση στον
άγαμο είναι πολύ μεγαλύτερη από
ό,τι είναι στον έγγαμο, όπως θα
δούμε παρακάτω.

Παράδειγμα 2ον: Έστω έγγαμοι
μισθωτοί με σύζυγο χωρίς εισόδη
μα, των οποίων το καθαρό εισόδη
μα είναι 1.500.000, 2.000.000,
Παράδειγμα 3ον: Έστω έγγαμοι
2.500.000. 3.000.000.3.500.000 και μισθωτοί με σύζυγο που αποκτά
4.000.
000 δρχ. Η φορολογική μετα
εισόδημα, οι οποίοι έχουν καθαρό
χείρισή τους θα είναι η ακόλουθη:
εισόδημα 1.500.000, 2.000.000,
2.500.000. 3.000.000.3.500.000 και
4.000.
000 δρχ. Η φορολογική μετα
3.000.000
3.500.000
4 .000.000
χείρισή τους θα είναι η ακόλουθη:
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990

150.990

300.990

450 .9 9 0

661.700

Η φορολογική μεταχείριση των
παραπάνω μισθωτών με τα νέα
μέτρα θα είναι ακριβώς ίδια με
εκείνη του προηγουμένου παρα
δείγματος, διότι την επιπλέον έκ
πτωση του 10% την έχειη σύζυγος
εφόσον αποκτά εισόδημα από μι
σθωτές υπηρεσίες. Αντιθέτως, με
το ισχύον ή το προϊσχύον καθεστώς
η φορολογική τους μεταχείριση θα
είναι βαρύτερη από ό,τι του προη
γουμένου παραδείγματος, διότι οι
ιιι·^

οικονομία/Δ27

Δΐ4/οικονομια

Οδηγός φορολογουμένων
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
III·

γητου με αποδείξεις, το οποίο
παίρνει η σύζυγος ανάλογα με το
ύψος του εισοδήματος της. Γι’
αυτόν τον λόγο ας υποτεθεί ότι το

μισθωτοί αυτοί χάνουν το αφορο
λόγητο της συζύγου των 160.000
δραχμών και μέρος του αφορολό

Εισόδημα
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αφορολόγητο με αποδείξεις οι δύο
σύζυγοι το μοιράζονται. Έ τσι θα
προκύψουν οι ακόλουθες διαφορές
φόρου:
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Στο παραπάνω παράδειγμα η
φορολογική ελάφρυνση αρχίζει
από το πρώτο κλιμάκιο εισοδήμα
τος και φθάνει το ποσοστό 71% για
το ποσόν του καθαρού εισοδήματος
των 4.000.000 δρχ. Σύγκριση με το

Εισόδημα

προϊσχύον καθεστώςτουΝ. 1828/89
δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι
τα συμπεράσματα είναι περίπου τα
ίδια.
Παράδειγμα 4ον: Έστω έγγαμοι
μισθωτοί με σύζυγο χωρίς εισόδη

μα, με ένα ανήλικο παιδί και με
καθαρό
εισόδημα
1.500.000,
2.000.000, 2.500.000, 3.000.000, 3.500.000 και 4.000.000 δρχ. Η
φορολογική τους μεταχείριση θα
είναι η ακόλουθη:
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Το συμπέρασμα από το παραπά
νω παράδειγμα είναι ότι η ελά
φρυνση μετανέαμέτρααρχίζειαπό
το εισόδημα των 2.500.000, ενώ για
το καθαρό εισόδημα του 1.500.000
και των 2.000.000 δραχμών προκύ
πτει επιβάρυνση η οποία είναι
αρκετά σημαντική. Σε σχέση με το
προϊσχύον καθεστώς, η ελάφρυνση

Εισόδημα

αρχίζει από το καθαρό εισόδημα
των 3.000.000 δραχμών, ενώ το
εισοδημάτων 2.500.000 επιβαρύνε
ται με 15.250 δραχμές. Κατά τα
λοιπά, η ελάφρυνση στο εισόδημα
των 3.500.000 δρχ. είναι 63,1% και
στο εισόδημα των 4.000.000 δρχ.
είναι 65,1%.
Παράδειγμα δον: Έστω έγγαμοι
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1.500.000 δραχμών προκύπτει επι
βάρυνση. Η σύζυγος όμως θα έχει
ελάφρυνση από το εισόδημα του
1.500.000 δραχμών, δηλαδή για το
εισόδημα αυτό με το νέο καθεστώς
έχει φορολογική
επιβάρυνση
22.500, ενώ με τό καθεστώς που
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Ε ισ όδημα
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κύπτουν εξαιτίαςτου γεγονότος ότι
με το ισχύον καθεστώς οι φορολογούμενοιτωνοποίωνησύζυγοςέχει
εισόδημα χάνουν το αφορολόγητο
των 160.00Θ δραχμών, καθώς και
μέρος του αφορολόγητου με απο
δείξεις.

Παράδειγμα 8ον: Έστω μισθω

1.500.000

2.000.000

2.500.000

4.000.
000 δρχ. Η φορολογική μετα
χείριση των μισθωτών αυτών με τα
νέα μέτρα και το ισχύον καθεστώς
θα είναι η ακόλουθη:

3.000.000

3.500.000

4.000.000

25.000

50.000

75.000

150.000

225.000

300.000

-101.000

-2 0 .0 0 0

-3 0 .0 0 0

-6 0 .0 0 0

-9 0 .0 0 0

-1 2 0 .0 0 0

15.000

30.000

45.000

90.000

135.000

180.000

Φ όρ ος μ ε το

306.000

456.000

606.000

756.000

971.000

1.186.000

ισχύον κα θεσ τώ ς

655.000

655.000

655.000

655.000

655.000

655.000

0

0

0

101.000

316.500

531.000

30.300

94.800

100.000

70.700

221.300

431.000

Φ όρ ος μ ε το

280.440

430.440

580.440

730.440

880.440

1.091.150

κα θεσ τώ ς Ν. 1828

772.251

772.251

772.251

772.251

772.251

772.251

0

0

0

0

108.189

318.899

Με το ισχύον καθεστώς και
ειδικότερα με τη διάταξη της παρα
γράφου 13 του άρθρου 1 Ν. 1882/90
έχει δοθεί στους πολύτεκνους ειδι
κή έκπτωση από τον φόρο, η οποία
για όσους έχουν τρία παιδιά είναι
ίση με ποσοστό 30% και έως ποσόν
100.000 δρχ. Η ειδική αυτή μείωση
καταργείται με τα νέα μέτρα, με
συνέπεια η φορολογική μεταχείρι
ση αυτής της κατηγορίας των
μισθωτών να γίνεται δυσμενέστε
ρη, με εξαίρεση τους μισθωτούς με
εισόδημα άνω των 3.500.000 δρχ.,
όπου παρατηρείται ελάφρυνση.

Παράδειγμα 6ον: Έστω μισθω
τοί με σύζυγο χωρίς εισόδημα, με
δύο παιδιά και με καθαρό εισόδη μα
1.500.000, 2.000.000, 2.500.000,
3.000.
000.3.500.000.4.000.000δρχ.
Η φορολογική τους μεταχείριση θα
είναι η ακόλουθη:

τοί με σύζυγο χωρίς εισόδημα, με
τρία παιδιά, που απέκτησαν καθα
ρό εισόδημα 1.500.000, 2.000.000,
2.500.000. 3.000.000.3.500.000 και

ν έα μ έτρ α

Φ όρ ος μ ε το

ισχύει και με το μισό του αφορολό
γητου με αποδείξεις έχει επιβάρυν
ση 28.500 δρχ.

4 .000.000

-6 .2 5 0

Και στο παραπάνω παράδειγμα
η φορολογική ελάφρυνση έχει αφε
τηρία τα εισοδήματα των 2.000.000
και 2.500.000 δραχμών. Στα ποσά
εισοδήματος κάτω από τα όρια
αυτά προκύπτουν επιβαρύνσεις,
ενώ στα μεγάλα εισοδήματα προκύ
πτουν ελαφρύνσεις 70,5% και 72%.
Οι μεγάλες αυτές ελαφρύνσεις προ

1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

3.500.000

ν έα μ έτρ α

Εισ όδημα

Ειδικότερα, ενώ με το καθεστώς
που ισχύει τα καθαρά εισοδήματα
έως και 2.500.000 δεν βαρύνονται
με φόρο, με τα νέα μέτρα θα
βαρύνονται με φόρο 15.000,30.000
και 45.000 δρχ. αντιστοίχως. Εξάλ
λου, με τα νέα μέτρα το εισόδημα
των 3.000.000 δραχμών θα έχει
επιβάρυνση 19.300 δρχ. Οι ελα
φρύνσεις αρχίζουν από το καθαρό
εισόδημα των 3.500.000 δραχμών
και είναι σημαντικές, δηλαδή στο
εισόδημα των 4.000.000 δραχμών
προκύπτει ελάφρυνση σε ποσοστό
58,4%. Μετο προϊσχύον καθεστώς,

1.500..000

2.000.000

2.500.000

32.456

95.669

75.733

223.230

δηλαδή με τιμαριθμοποιημένη την
κλίμακα φόρου και όλων των
αφορολόγητων ποσών, η ελάφρυν
ση με βάση τα νέα μέτρα αρχίζει από
το εισόδημα των 4.000.000 δραχ
μών.

Παράδειγμα 9ον: Έστω μισθω
τοί με σύζυγο που αποκτά εισόδη
μα. με τρία παιδιά και με εισόδηιια
1.500.000, 2.000.000,' 2.500.000,
3.000.
000, 3.500.000 και 4.000.000
δρχ. Η φορολογική μεταχείρισή
τους θα είναι η ακόλουθη:
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ν έα μ έτρ α
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-9 0 .0 0 0

-1 2 0 .0 0 0
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Φ όρος με το

306..000

456.000

606.000
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1.186.000

-5 6 .2 5 0
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ισχύον κα θεσ τώ ς

493..500

493.500

493.500

493.500

493.500

493.500

168.750

225.000

0

0

112.500

262.500

477.500

692.500

-3 3 .7 5 0

-7 8 .7 5 0

-1 0 0 .0 0 0

-1 0 0 .0 0 0

78.750

183.750

377.500

592.500

Φ όρος μ ε τα
Εισόδημα

2.000.000

4 .000.000

ν έα μ έτρ α

παράδειγμα η ελάφρυνση έχει αφε
τηρία το εισόδημα των 2.000.000
δραχμών, ενώ στο εισόδημα του

1.500.000

Φ όρος μ ε τα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

μισθούς 1.500.000. 2.000.000,
2.500.000.
3.000.000.3.500.000 και
4.000.
000 δρχ. Η φορολογική μετα
χείριση των παραπάνω μισθωτών
θα είναι η ακόλουθη:

Φ όρος μ ε τα

Στο παραπάνω παράδειγμα η
φορολογική μεταχείριση του μι
σθωτού με τα νέα μέτρα είναι
ακριβώς ίδια με εκείνη-του μισθω
τού του οποίου η σύζυγος δεν
αποκτά εισόδημα. Ό μω ς η φορο
λογική μεταχείρισή του μετο ισχύον
καθεστώς γίνεται δυσμενέστερη
διότι χάνει το αφορολόγητο της
συζύγου και μέρος του αφορολόγη
του με αποδείξεις. Και σε αυτό το

Ε ισ όδημα

μισθωτοί με σύζυγο που αποκτά
εισόδημα, με ένα ανήλικο παιδί, οι
οποίοι απέκτησαν εισόδημα από

3.000.000

γητων ποσών, θα επεβαρύνετο με
ελαφρύνσεις είναι σημαντικότατες
φόρο 96.000 δρχ. Δηλαδή, και για
και φθάνουν για το εισόδημα των
4.000.
000 δραχμών το ποσοστότο καθαρό εισόδημα των 3.000.000
υπάρχει κάποια επιβάρυνση. Οι
65%.
ελαφρύνσεις στην περίπτωση αυ
τήν προκύπτουν για τα μεγάλα
Με βάση το προϊσχύον καθεστώς
εισοδήματα των 3.500.000 δραχμών
του Ν. 1828/89 τα εισοδήματα
και άνω.
1.500.000, 2.000.000 και 2.500.000
δραχμών δεν θα επεβαρύνοντο με
Παράδειγμα 7ον: Έστω μισθω
φόρο, ενώ με τα νέα μέτρα επιβαρύ
τοί με σύζυγο που αποκτά εισόδη
νονται. Ακόμη, το εισόδημα των
μα, με δύο παιδιά και με ετήσιο
3.000.
000 δραχμών με τα νέα μέτρα καθαρό
εισόδημα
1.500.000,
επιβαρύνεται με φόρο 112.500 δρχ.,
2.000.000, 2.500.000, 3.000.000,
ενώ με το προϊσχύον σύστημα,
3.500.000 και 4.000.000 δρχ. Η
δηλαδή με τιμαριθμοποιημένη την
φορολογική μεταχείρισή τους θα
κλίμακα φόρου και των αφορολό
είναι η ακόλουθη:

Τα συμπεράσματα που προκύ
πτουν από το παραπάνω παράδειγ
μα, που αποτελείτο πλέον αντιπρο
σωπευτικό έλληνα φορολογουμένου, είναι τα εξής: Με το ισχύον
καθεστώς τα εισοδήματα του
1.500.000 και των 2.000.000 δρχ.
δεν επιβαρύνονται με φόρο, ενώ με
τα νέα μέτρα τα εισοδήματα αυτά
επιβαρύνονται αντίστοιχος με
18.750 και 37.500 δραχμές. Στο
εισόδημα των 2.500.000 υπάρχει με
τα νέα μέτρα μικρή φορολογική
ελάφρυνση 11.250 δραχμών ή κατά
ποσοστό 17%, ενώ γιατα εισοδήμα
τα άνω των 3.000.000 δραχμών οι
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2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Φ όρος μ ε τα

25.000

50.000
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νέα μ έτρ α

-6 .2 5 0

-1 2 .5 0 0

-1 8 .7 5 0

-3 7 .5 0 0

18.750

37.500

56.250

112.500

Φ όρος με το

306.000

456.000

606.000

756.000

971.000

1.186.000

ισχύον κα θεσ τώ ς

538.500

538.500

538.500

538.500

538.500

538.500

0

0

67.500

217.500

433.000

647.500

Φ όρος μ ε το

280.440

430.440

580.440

730.440

κα θεσ τώ ς Ν . 1828

634.440

634.440

634.440

634.440

634.440

634.440

0

0

0

96.000

246.000

456.710

880.440

1.091.150
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730.440

880.440
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κα θεσ τώ ς Ν. 1828
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604.500
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604.500
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0

0

0

125.940

275.940

486.650

37.780

82.780

100.000

88.760

193.160
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