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Ο ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α΄ 80/16.7.2015) περιέχει επείγουσες ρυθμίσεις για τη
διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον ΕΜΣ, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αλλαγές σε φορολογικά θέματα:

ΦΠΑ


Τροποποιούνται τα άρθρα 21 και 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και
το Παράρτημα ΙΙΙ αυτού σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που
υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή
Ειδικότερα, περιορίζονται οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που
υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%), ενώ για αυτά που
υπάρχει ειδική πρόβλεψη (πλέον μόνο φάρμακα και εμβόλια για τον
άνθρωπο, βιβλία συγκεκριμένων δασμολογικών κλάσεων, εφημερίδες και
περιοδικά και εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων) ο συντελεστής μειώνεται
από το 6,5% στο 6%.
Ενδεικτικά, στα αγαθά και υπηρεσίες που μετατάσσονται από τον μειωμένο
(13%) στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%) περιλαμβάνονται τα άνθη, ο
καφές, το τσάι, το αλάτι, το ξύδι, η ζάχαρη, τα διάφορα έλαια και λίπη (πλην
ελαιολάδου), η εκμετάλλευση καφενείων, εστιατορίων κ.λπ., τα εισιτήρια
για κινηματογράφους, συναυλίες, εκθέσεις κ.λπ., ενώ η διαμονή σε
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ξενοδοχεία, κάμπινγκ κ.λπ. μετατάσσεται από το 6,5% στο 13% από
1.10.2015.
Επίσης, καταργείται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες
εκπαίδευσης που παρέχονται από τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.


Καταργούνται σταδιακά οι ισχύοντες μέχρι σήμερα μειωμένοι (κατά 30%)
συντελεστές ΦΠΑ για τα νησιά
Ειδικότερα, οι μειωμένοι συντελεστές καταργούνται από 1.10.2015 στα
αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα
και από 1.6.2016 στα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά.
Εξαιρούνται της κατάργησης και παραμένουν σε ισχύ (μέχρι όμως
31.12.2016, οπότε και καταργούνται) οι ισχύοντες μέχρι σήμερα
συντελεστές ΦΠΑ για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά.
Προβλέπεται ότι με κοινή Υπουργική Απόφαση θα οριστούν ειδικότερα τα
υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά.



Θεσμοθετείται η κατευθείαν απόδοση του ΦΠΑ εντός 5 ημερών στις
περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών άνω των € 1.500 και στις περιπτώσεις
των λοιπών συναλλαγών μεταξύ επιτηδευματιών άνω των € 3.000, οι
οποίες εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο πληρωμής
Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στο σύνολο των
συναλλαγών, οι οποίες εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις και
διενεργούνται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως μέσω πιστωτικής ή
χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζιτικής (e-banking), τραπεζικής
κατάθεσης σε εξόφληση τιμολογίου ή τραπεζικής επιταγής, δεσμεύεται από
την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο Δημόσιο εντός 5 ημερών από
τη διενέργεια της πληρωμής.
Σε περίπτωση φορολογουμένων που υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ η τράπεζα
χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ, ώστε να υπολογίζεται στη
δήλωση του φορολογουμένου. Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά
ιδρύματα δε θα χρεώνουν δαπάνες ή οποιαδήποτε αμοιβή.

Φόρος ασφαλίστρων


Αυξάνεται ο συντελεστής φόρου ασφαλίστρων από 10% στο 15% για
όλους τους κλάδους ασφαλίσεων (π.χ. κλάδο αυτοκινήτων) πλην του
κλάδου πυρός και του κλάδου ζωής (που παραμένουν στο 20% και 4%
αντίστοιχα)



Καταργούνται όλες οι απαλλαγές ασφαλίστρων από το φόρο
ασφαλίστρων και το φόρο κύκλου εργασιών (με εξαίρεση την απαλλαγή
από το φόρο ασφαλίστρων για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα ζωής,
εφόσον τα συναπτόμενα συμβόλαια είναι διάρκειας τουλάχιστον 10
ετών)

Φορολογία εισοδήματος


Αυξάνεται ο συντελεστής φόρου εισοδήματος (ΦΕ) για τα κέρδη των
νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που τηρούν
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διπλογραφικά βιβλία, καθώς και για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, από το 26% στο 29%


Αυξάνεται ο συντελεστής της προκαταβολής του ΦΕ των κεφαλαιουχικών
εταιρειών, των συνεταιρισμών και των ενώσεων αυτών από το 80% στο
100%



Για τις προσωπικές εταιρείες, τις αστικές εταιρείες κ.λπ. και ειδικά για τα
εισοδήματα και τα κέρδη τους που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που
αρχίζει από 1.1.2015 έως και 31.12.2015, ο συντελεστής της
προκαταβολής αυξάνεται από το 55% στο 75%

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης


Αυξάνονται τα ποσοστά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα
εισοδήματα άνω των € 30.000
Ειδικότερα:
α) Για εισοδήματα από € 30.001 έως € 50.000, ο συντελεστής επανέρχεται
στο 2% (δηλ. όπως ίσχυε έως και το 2014, από 1,4% που ίσχυε καταρχήν για
τα εισοδήματα του 2015 και 2016).
β) Για εισοδήματα από € 50.001 έως € 100.000, ο συντελεστής αυξάνεται
στο 4% (από 2,1% που ίσχυε καταρχήν για τα εισοδήματα του 2015 και
2016).
γ) Για εισοδήματα από € 100.001 έως € 500.000, ο συντελεστής αυξάνεται
στο 6% (από 2,8% που ίσχυε καταρχήν για τα εισοδήματα του 2015 και
2016).
δ) Για εισοδήματα από € 500.001 και άνω, ο συντελεστής αυξάνεται στο 8%
(από 2,8% που ίσχυε καταρχήν για τα εισοδήματα του 2015 και 2016).
ε) Για το συνολικό καθαρό εισόδημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του
Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του
Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών
Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και
των προσώπων του άρθρου 56 παρ. 3 περ. α΄ και β΄ του Συντάγματος,
εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές
τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου, ο συντελεστής αυξάνεται στο 8% (από 3,5% που ίσχυε
καταρχήν για τα εισοδήματα του 2015 και 2016).

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης


Αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα
αυτοκίνητα από 2.500 κ.ε. και άνω, για αεροσκάφη, ελικόπτερα,
ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης από 10% σε 13% επί της ετήσιας
αντικειμενικής δαπάνης.
Εφαρμογή για τα εισοδήματα που δηλώνονται στο φορολογικό έτος 2015
και εφεξής.
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Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης και στα σκάφη αναψυχής
ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων
Ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής
δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή 13%. Δε λαμβάνεται υπόψη η
δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος.
Από το φόρο εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που
έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από
ξύλο, τύπου τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ, τα οποία
προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.
Εφαρμογή για τα εισοδήματα που δηλώνονται στο φορολογικό έτος 2015
και εφεξής.
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DFK Global Accounting Solutions SA
Ανώνυμη εταιρεία παροχής λογιστικών,
φορολογικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών
Βασιλίσσης Σοφίας 4 & Λ. Κηφισίας 153
151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210-7249795
Fax: 210-7212069
Email: info@gasolutions.gr
Site: www.gasolutions.gr

Σχετικά με εμάς:
Οι εταιρείες DFK GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS A.E. και DFK PDAUDIT A.E είναι ανεξάρτητα μέλη της DFK International, που αποτελεί ένα
από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα εταιρειών παροχής λογιστικών, φορολογικών, ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με παρουσία σε
περισσότερες από 80 χώρες και 386 γραφεία στις σημαντικότερες διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο.
Το προσωπικό των εταιρειών DFK GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS A.E. και DFK PDAUDIT A.E. αριθμεί πάνω από 65 άτομα και αποτελείται
από λογιστές, φοροτέχνες, φορολογικούς συμβούλους, δικηγόρους και ορκωτούς ελεγκτές, οι περισσότεροι με πολυετή θητεία σε μεγάλες
διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες, που διακρίνονται για την άρτια τεχνική τους κατάρτιση, την καλή γνώση του αντικειμένου και κυρίως την
προσήλωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και ανταγωνιστικές αμοιβές. Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει
μεγάλες και μικρομεσαίες βιομηχανικές, ναυτιλιακές, ασφαλιστικές και εμπορικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, εκμετάλλευσης
ακινήτων και θυγατρικές εταιρείες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στις οποίες παρέχουμε τις υπηρεσίες μας διαθέτοντας σύγχρονη
τεχνολογική υποδομή και διεθνή τεχνογνωσία μέσω της DFK International.
Ορισμένες από τις υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε με ανταγωνιστικές αμοιβές είναι:

Φορολογικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Λογιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες μισθοδοσίας και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού

Υπηρεσίες Financial Reporting

Ελεγκτικές υπηρεσίες (τακτικοί έλεγχοι, κανονιστικοί έλεγχοι, έλεγχοι ειδικού σκοπού, φορολογικά πιστοποιητικά)

Συμβουλευτικές υπηρεσίες (υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων, εργασίες ανεξάρτητης αξιολόγησης επιχειρήσεων Ι.Β.R)

Παρακαλούμε για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.gasolutions.gr
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