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Αύξηση του βασικού και μειωμένου  

συντελεστή ΦΠΑ  

Από τις 13 Ιανουαρίου 2014  

I. Ο κανονικός φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 18% σε 

19% και 

II. Ο μειωμένος συντελεστής από 8% σε 9%  

 

Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που υπόκεινται στο 

μειωμένο συντελεστή 8% περιλαμβάνουν: 

 

1. Μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους 

εντός της Δημοκρατίας με αστικό, υπεραστικό και αγροτικό ταξί και 

με τουριστικά, εκδρομικά και υπεραστικά λεωφορεία. 

2. Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης 

3. Διαμονή σε ξενοδοχεία 

 

Ο μειωμένος συντελεστής του 5% παραμένει ο ίδιος.  

 

Υποχρεώσεις υποκείμενων στο φόρο 
προσώπων (υ.φ.π.) που επηρεάζονται με την 
αλλαγή 
 

Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας, κάθε υποκείμενο στο φόρο  

πρόσωπο (υ.φ.π.) οφείλει όπως προβεί σε φυσική απογραφή 

αποθεμάτων των προϊόντων για τα οποία αλλάζει ο συντελεστής 

φορολόγησης τους. Η απογραφή περιλαμβάνει ποσοτική καταμέτρηση 

και αποτίμηση των προϊόντων. Η απογραφή πρέπει να γίνει στο τέλος 

της εργάσιμης ημέρας πριν την αλλαγή του συντελεστή (δηλαδή στις 

12 Ιανουαρίου 2014). Σε περίπτωση που εταιρεία διατηρεί ηλεκτρονικό 

σύστημα καταγραφής αποθεμάτων, δεν είναι απαραίτητο να προβεί σε 

φυσική απογραφή αποθεμάτων. 

 

Τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα οφείλουν να καταχωρήσουν τα 

αποτελέσματα της απογραφής σε αρχείο απογραφής των αποθεμάτων 

της επιχείρησης και να το τηρούν για περίοδο 6 ετών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αύξηση του  
βασικού συντελεστή ΦΠΑ 

από 18% σε 19% 
 

Αύξηση  του  
μειωμένου συντελεστή  ΦΠΑ 

από 8% σε 9% 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

Μεταβατικές διατάξεις σε περίπτωση αλλαγής 
στο φορολογικό συντελεστή 

Υπό προϋποθέσεις, οι φορολογούμενοι έχουν δικαίωμα επιλογής του 

φορολογικού συντελεστή που θα επιβάλουν στις πωλήσεις των αγαθών 

που επηρεάζονται από τις αλλαγές. 

Η επιλογή υπάρχει όταν, είτε το βασικό φορολογικό σημείο της πώλησης 

έγινε πριν την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή και το πραγματικό 

φορολογικό σημείο μετά την αλλαγή του συντελεστή ή αντίστροφα. 

 Αν η παράδοση θα γίνει πριν τις 13 Ιανουαρίου και η πληρωμή ή η 

έκδοση του τιμολογίου μετά τις 13 Ιανουαρίου, τότε το υ.φ.π. μπορεί 

να επιβάλει φπα με το συντελεστή 18%. 

 Αν θα ληφθεί προκαταβολή πριν τις 13 Ιανουαρίου και η παράδοση 

και η έκδοση του τιμολογίου μετά τις 13 Ιανουαρίου, τότε το υ.φ.π. 

μπορεί να επιβάλει φπα με το συντελεστή 18% μόνο για το ποσό της 

προκαταβολής. 

 Στις περιπτώσεις που παρέχονται υπηρεσίες, μέρος των υπηρεσιών 

που παρέχονται πριν την ημερομηνία αλλαγής του φορολογικού 

συντελεστή, έχουμε την επιλογή να επιβάλουμε τον φορολογικό 

συντελεστή 18% και με το νέο συντελεστή φπα θα επιβάλουμε στο 

μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται μετά την αλλαγή του 

φορολογικού συντελεστή. 

 

Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δίδεται στο φορολογικό σημείο της κάθε 
συναλλαγής. 

 Για παράδοση αγαθών είναι το νωρίτερο της 

o Ημερομηνίας της μεταφοράς των προϊόντων 

o Ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου 

o Ημερομηνίας είσπραξης  

 Για παροχή υπηρεσίας είναι το νωρίτερο της 

o Ημερομηνίας που εκτελείται η υπηρεσία 

o Ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου 

o Ημερομηνίας είσπραξης  

 Για παροχή συνεχόμενων υπηρεσιών είναι το νωρίτερο της 

o Ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου 

o Ημερομηνίας είσπραξης 

 

 

 
 

 

Υπηρεσίες που παρέχουμε 

 

• Λογιστικά 

 

• Ελεγκτικά 

 

• Φορολογικά 

 

• Μισθοδοσίες 

 

• Αναδιοργανώσεις  

 

• Οικονομικές Μελέτες  

 

 

 
 
 
 
 

Αύξηση του Ταμείου 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

υπαλλήλων και εργοδότη  

από 6,8% σε 7,8%  

 

και η εισφορά αυτοτελώς 

εργαζομένου 

 από 13,6% σε 14,6% 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος 

 2013 2014 

Εισφορές μισθωτού  % % 

• Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 6,8 7,8 

Άλλες εισφορές εργοδότη    

• Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 6,8 7,8 

• Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής  2,0 2,0 

• Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού  1,2 1,2 

• Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης  0,5 0,5 

• Ταμείο Αδειών (αν δεν υπάρχει εξαίρεση)  8,0 8,0 

   

Εισφορά αυτοτελώς εργαζομένου και 

προαιρετικά ασφαλισμένου 
13,6 14,6 

 

 

 

 

 

Έκτακτη Εισφορά Εργοδοτουμένων,  
Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα 

 

Έκτακτη Εισφορά 2012-2013 Έκτακτη Εισφορά 2014-2016 

Ακαθάριστες μηνιαίες 

αποδοχές / συντάξεις 

 € 

Ποσοστό Έκτακτης  

εισφοράς  

Ακαθάριστες μηνιαίες 

αποδοχές / συντάξεις 

 € 

Ποσοστό Έκτακτης 

εισφοράς 

0 – 2.500 μηδέν 0 – 1.500 μηδέν 

2.501 – 3.500 2,5% 1.501 – 2.500 2,5% 

3.501 – 4.500 3,0% 2.501 – 3.500 3,0% 

4.500 και άνω 3,5% 3.500 και άνω 3,5% 

 


