29 φόροι ΣΥΡΙΖΑ
α/α

Φορολογικό μέτρο

Τι παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και ίσχυε

Μέχρι

Τι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ισχύει

Από

Με το Νόμο

24%

01.06.2016

Ν. 4389/2016

1

Αύξηση ΦΠΑ

23%

31.05.2016

2

Μετάταξη προϊόντων και
υπηρεσιών ευρείας
κατανάλωσης από το μειωμένο
συντελεστή στον κανονικό
συντελεστή

13%

19.07.2015

 23%
 24%

 20.07.2015
 01.06.2016

Ν. 4334/2015

3

Κατάργηση μειωμένου ΦΠΑ στα
νησιά του Αιγαίου

Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ κατά 30%

30.09.2015

 13% και 24% για πρώτη ομάδα νησιών
 13% και 24% για δεύτερη ομάδα νησιών

 01.10.2015
 01.06.2016

Ν. 4334/2015

31.12.2015

 2,2% για ετήσια εισοδήματα από 12.00120.000 ευρώ
 5% για ετήσια εισοδήματα από 20.00130.000 ευρώ
 6,5% για ετήσια εισοδήματα από 30.00140.000 ευρώ
 7,5% για ετήσια εισοδήματα από 40.00165.000 ευρώ
 9% για ετήσια εισοδήματα από 65.001220.000 ευρώ
 10% για ετήσια εισοδήματα πάνω από
220.000 ευρώ
 Μονιμοποίηση της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης

01.01.2016

Ν. 4387/2016

 01.01.2016
 01.01.2020

 Ν. 4387/2016
 Ν. 4472/2017

 0,7% για ετήσια εισοδήματα από 12.00120.000 ευρώ
 1,4% για ετήσια εισοδήματα από 20.00130.000 ευρώ
 2% για ετήσια εισοδήματα από 30.001-50.000
ευρώ
 4% για ετήσια εισοδήματα από 50.001-100.000
ευρώ
 6% για ετήσια εισοδήματα από 100.001500.000 ευρώ
 8% για ετήσια εισοδήματα πάνω από 500.000
ευρώ
 Έκτακτος χαρακτήρας της εισφοράς και λήξη
επιβολής της στις 31.12.2016

4

Αύξηση συντελεστών ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης

5

Μείωση αφορολόγητου ορίου
(έκπτωση φόρου)

Αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ
(έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ)

31.12.2015

 Αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ
(έκπτωση φόρου 1.900 ευρώ)
 Αφορολόγητο όριο 5.681 ευρώ
(έκπτωση φόρου 1.250 ευρώ)

6

 Κατάργηση
φοροαπαλλαγών (ιατρικές
δαπάνες)
 Κατάργηση της έκπτωσης
φόρου 1,5% από μισθωτή
εργασία

 Μείωση του φόρου των μισθωτώνσυνταξιούχων ίση με το 10% των δαπανών
ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (εφόσον
υπερβαίνουν το 5% του δηλούμενου εισοδήματος)
και μέχρι ποσού 3.000 ευρώ
 Μείωση του φόρου από μισθωτή εργασία και
συντάξεις κατά ποσοστό 1,5%, η οποία
διενεργείται κατά την παρακράτηση του φόρου

 31.12.2016
 31.12.2017

 Κατάργηση της φοροαπαλλαγής
 Κατάργηση της φοροαπαλλαγής

 01.01.2017
 01.01.2018

 Ν. 4472/2017
 Ν. 4472/2017

7

Αύξηση συντελεστών κλίμακας
φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων

31.12.2015

 22% από 0 έως 20.000 ευρώ
 29% από 20.000,01-30.000 ευρώ
 37% από 30.000,01-40.000 ευρώ
 45% από 40.000,01 και πάνω

01.01.2016

Ν. 4387/2016

 22% έως 25.000 ευρώ
 32% από 25.001-42.000 ευρώ
 42% από 42.000 ευρώ και πάνω
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Φορολογικό μέτρο

8

Κατάργηση αυτοτελούς
φορολόγησης εισοδήματος από
ελευθέριο επάγγελμα

Τι παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και ίσχυε

Από

Με το Νόμο

31.12.2015

 22% από 0 έως 20.000 ευρώ
 29% από 20.000,01-30.000 ευρώ
 37% από 30.000,01-40.000 ευρώ
 45% από 40.000,01 και πάνω

01.01.2016

Ν. 4387/2016

 11% για ετήσια εισοδήματα έως 12.000 ευρώ
 33% για ετήσια εισοδήματα από 12.001 ευρώ
και πάνω

31.12.2015

 15% για ετήσια εισοδήματα έως 12.000
ευρώ
 35% για ετήσια εισοδήματα από 12.00135.000 ευρώ
 45% για ετήσια εισοδήματα από 35.001
ευρώ και πάνω

01.01.2016

Ν. 4387/2016

 75%
 100%

 01.01.2015
 01.01.2016

 Ν. 4336/2015
 Ν. 4336/2015

 26% έως 50.000 ευρώ
 33% από 50.000 ευρώ και πάνω

Μέχρι

Τι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ισχύει

9

Αύξηση συντελεστών για το
εισόδημα από ενοίκια

10

Αύξηση προκαταβολής φόρου
για όλους τους επαγγελματίες
και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

55%

31.12.2014

11

Αύξηση συντελεστή φόρου
εισοδήματος νομικών
προσώπων

26%

31.12.2014

29%

01.01.2015

Ν. 4334/2015

12

Αύξηση συντελεστή
φορολόγησης των μερισμάτων

10%

31.12.2016

15%

01.01.2017

Ν. 4389/2016

13

Αύξηση συντελεστή φόρου
πολυτελούς διαβίωσης

10%

31.12.2014

13%

01.01.2015

Ν. 4334/2015

14

Κατάργηση μειωμένου ΕΦΚ για
τα οινοπνευματώδη ποτά στα
Δωδεκάνησα

Μειωμένος ΕΦΚ κατά 50%

31.12.2017

Κατάργηση του μειωμένου κατά 50% ΕΦΚ

01.01.2018

Ν. 4389/2016

15

Επιβολή φόρου στην
συνδρομητική τηλεόραση

0%

30.05.2016

10%

01.06.2016

Ν. 4389/2016

16

Επιβολή φόρου στην σταθερή
τηλεφωνία και το διαδίκτυο

0%

31.12.2016

5%

01.01.2017

Ν. 4389/2016

17

Αύξηση φόρου στην μπύρα

2,60 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και
εκατόλιτρο μπύρας

30.05.2016

5 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και
εκατόλιτρο μπύρας

01.06.2016

Ν. 4389/2016

18

Επιβολή φόρου στο κρασί

0%

31.12.2015

20 ευρώ ανά 100 λίτρα προϊόντος

01.01.2016

Ν. 4346/2015
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 Επιβολή ΕΦΚ στο
ηλεκτρονικό τσιγάρο
 Αύξηση αναλογικού φόρου
στα τσιγάρα
 Αύξηση ΕΦΚ στον
λεπτοκομμένο καπνό

Τι παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και ίσχυε

Τι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ισχύει

Από

Με το Νόμο

 31.12.2016
 31.12.2016
 31.12.2016

 0,10 ευρώ ανά 10 χιλιοστόλιτρα (ml)
 26%
 170 ευρώ ανά χιλιόγραμμο

 01.01.2017
 01.01.2017
 01.01.2017

 Ν. 4389/2016
 Ν. 4389/2016
 Ν. 4389/2016

20

 Αύξηση φόρου στην
αμόλυβδη βενζίνη και στο
ντίζελ κίνησης
 Αύξηση ΕΦΚ πετρελαίου
θέρμανσης
 Αύξηση ΕΦΚ στο υγραέριο
κίνησης

 670 ευρώ ανά 1.000 λίτρα για βενζίνη χωρίς
μόλυβδο (περιπτώσεις β, γ), 330 ευρώ ανά 1.000
λίτρα για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
(περιπτώσεις στ, ζ, η), 330 ευρώ ανά 1.000 λίτρα
για φωτιστικό πετρέλαιο (περιπτώσεις ι, ια, ιβ,)
 230 ευρώ ανά 1.000 λίτρα για πετρέλαιο
εσωτερικής καύσης (DIESEL) και φωτιστικό
πετρέλαιο (κηροζίνη), των περιπτώσεων (ζ) και
(ια), ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική
περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η
Απριλίου
 330 ευρώ ανά 1.000 λίτρα για το υγραέριο
κίνησης της περίπτωσης (ιγ), 330 ευρώ ανά 1.000
λίτρα για το βιοντίζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών
οξέων της περίπτωσης (κστ)

 31.12.2016
 14.10.2016
 31.12.2016

 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα για βενζίνη χωρίς
μόλυβδο (περιπτώσεις β, γ), 410 ευρώ ανά
1.000 λίτρα για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
(περιπτώσεις στ, ζ, η), 410 ευρώ ανά 1.000
λίτρα για φωτιστικό πετρέλαιο (περιπτώσεις ι,
ια, ιβ,)
 280 ευρώ ανά 1.000 λίτρα για πετρέλαιο
εσωτερικής καύσης (DIESEL) και φωτιστικό
πετρέλαιο (κηροζίνη), των περιπτώσεων (ζ) και
(ια), ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική
περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την
30η Απριλίου
 430 ευρώ ανά 1.000 λίτρα για το υγραέριο
κίνησης της περίπτωσης (ιγ), 410 ευρώ ανά
1.000 λίτρα για το βιοντίζελ από μεθυλεστέρες
λιπαρών οξέων της περίπτωσης (κστ)

 01.01.2017
 15.10.2016
 01.01.2017

 Ν. 4389/2016
 Ν. 4389/2016
 Ν. 4389/2016

21

Επιβολή φόρου διαμονής για
όλα τα τουριστικά καταλύματα

0%

31.12.2017

0,50 έως 4 ευρώ ανά διανυκτέρευση ανάλογα
με την κατηγορία του ξενοδοχείου και των
ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων

01.01.2018

Ν. 4389/2016

22

Επιβολή φόρου στις
βραχυχρόνιες μισθώσεις
κατοικιών (π.χ. Airbnb)

0%

31.01.2017

Φορολόγηση με βάση τα Άρθρα 39 και 40 του Ν.
4172/2013 ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία

01.02.2017

Ν. 4446/2016

31.12.2016

 4 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για τον στιγμιαίο
καφέ και τα παρασκευάσματα από
εκχυλίσματα αποστάγματα ή συμπυκνώματα
του προϊόντος
 3 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για τον
καβουρδισμένο καφέ
 2 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για τον ωμό μη
καβουρδισμένο καφέ

01.01.2017

Ν. 4389/2016

 31.12.2015
 31.12.2015

 Νέοι αυξημένοι συντελεστές υπολογισμού
του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ
 Υπολογίζονται τα αγροτεμάχια

 01.01.2016
 01.01.2016

 Ν. 4389/2016
 Ν. 4389/2016

19

23

24

Επιβολή φόρου στον καφέ

 Αύξηση ΕΝΦΙΑ στα
οικόπεδα
 Συμπερίληψη στον
υπολογισμό ΕΝΦΙΑ
αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου
πόλεως

 0%
 20%
 156,70 ευρώ ανά χιλιόγραμμο

Μέχρι

0%

 Παλαιοί συντελεστές
 Δεν υπολογίζονταν τα αγροτεμάχια
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26

Φορολογικό μέτρο

Τι παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και ίσχυε

Αύξηση συμπληρωματικού
ΕΝΦΙΑ

 Αύξηση συμπληρωματικού
ΕΝΦΙΑ (νομικά πρόσωπα)
 Αύξηση συμπληρωματικού
ΕΝΦΙΑ (ιδιοχρησιμοποιούμενα
ακίνητα για άσκηση
επιχειρηματικής
δραστηριότητας)
 Αύξηση συμπληρωματικού
ΕΝΦΙΑ (νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα)

27

Αύξηση του φορολογητέου
εισοδήματος ως παροχή σε είδος
για τα εταιρικά ΙΧ

28

Επιβολή περιβαλλοντικού
τέλους στη χρήση πλαστικής
σακούλας

29

Επιβολή τέλους επί της αξίας
ηλεκτρονικών υπολογιστών,
tablets με μέγεθος εσωτερικής
μνήμης πάνω από 4GB

Παλαιοί συντελεστές

 5‰
 0‰
 2,5‰

Μέχρι

Τι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ισχύει

Από

Με το Νόμο

31.12.2015

 Μείωση αφορολόγητου ορίου από 300.000
ευρώ σε 200.000 ευρώ
 Υπερδιπλασιασμός των συντελεστών
υπολογισμού του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ

01.01.2016

Ν. 4389/2016

 01.01.2016
 01.01.2016
 01.01.2016

 Ν.4389/2016
 Ν. 4389/2016
 Ν. 4389/2016

01.01.2016

 Ν. 4389/2016
 Ν. 4446/2016

 31.12.2015
 31.12.2015
 31.12.2015

 5,5‰
 1‰
 3,5‰

Υπολογισμός αγοραίας αξίας παραχώρησης ενός
οχήματος σε ποσοστό 30% των συνολικών δαπανών
τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων,
καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους
που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του
μισθώματος

31.12.2015

Αύξηση του ποσοστού 30% σε 80% και εν
συνεχεία υπολογισμός με εφαρμογή κλίμακας
ανάλογα με την λιανική τιμή πώλησης

0%

31.12.2017

 0,04 ευρώ
 0,09 ευρώ

31.12.2017

 2% σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έξυπνα
κινητά, tablets κλπ
 4% επί των φωτοτυπικών
 6% στις συσκευές εγγραφής ήχου και
εικόνας

0%

–4–

 01.01.2018
 01.01.2019

01.01.2018

Ν. 4496/2017

Ν. 4481/2017

