Τξνπνπνηήζεηο ζηε
Φνξνινγηθή Ννκνζεζία
Δεθέκβξηνο 2011
Σηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2011 ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςήθηζε ηνπο αθνινύζνπο
ηξνπνηεηηθνύο Νόκνπο:



Νόκνο πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ Πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νόκν



Νόκνο πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ Πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο
Γεκνθξαηίαο Νόκν



Νόκνο πνπ πξνλνεί γηα ηελ Έθηαθηε Δηζθνξά ησλ Μηζζσηώλ, ησλ
Απηνηειώο Δξγαδνκέλσλ θαη ησλ Σπληαμηνύρσλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα



Νόκνο πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ Πεξί Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νόκν

Νόκνο πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ Πεξί Φνξνινγίαο ηνπ
Εηζνδήκαηνο Νόκν
 Σε πεξίπησζε παξαρώξεζεο δαλείνπ ή ρξεκαηηθήο δηεπθόιπλζεο (ή
ρξεκαηηθήο

αλάιεςεο)

από

εηαηξεία,

πξνέξρεηαη από εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο,

εμαηξνπκέλνπ

ππνινίπνπ

πνπ

ζε άηνκα δηεπζπληέο ή άηνκα

κεηόρνπο ηεο ή ησλ ζπδύγσλ απηώλ ή ζε ζπγγελείο ηνπο κέρξη θαη ηνπ
δεύηεξνπ βαζκνύ ζπγγέλεηαο, ηόηε ζα ινγίδεηαη όηη ην άηνκν απηό έρεη
κεληαίν όθεινο ίζν κε 9% ηνπ ππνινίπνπ ηεο νπνηαζδήπνηε πην πάλσ
δηεπθόιπλζεο θαη ηέηνην πνζό ζα πεξηιακβάλεηαη ζηα εηζνδήκαηα ησλ
αηόκσλ γηα ζθνπνύο θνξνιόγεζεο όπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ Πεξί Φνξνινγίαο
ηνπ Δηζνδήκαηνο Νόκν.
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Τν πνζό ηνπ θόξνπ γηα ην κεληαίν όθεινο ηνπ αηόκνπ ζα βεβαηώλεηαη θαη
ζα θαηαβάιιεηαη ζην Τκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ ζύκθσλα κε ηνπο πεξί
Παξαθξαηήζεσο Φόξνπ από Απνδνρέο Καλνληζκνύο.



Γελ εθπίπηνπλ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, νπνηεζδήπνηε απνδνρέο,
πνπ αθνξνύλ κηζζσηέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη εληόο ηνπ θνξνινγηθνύ
έηνπο, επί ησλ νπνίσλ νη εηζθνξέο ζην Τακείν Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη
ζηα

άιια

ζπλαθή

ηακεία,

δελ

θαηαβάιινληαη

ζην

έηνο

ζην

νπνίν

νθείινληαη.



Σε

πεξίπησζε

πνπ,

νη

πην

πάλσ

εηζθνξέο

(ζπκπεξηιακβαλόκελσλ

νπνηνδήπνηε επηβαξύλζεσλ θαη ηόθσλ) θαηαβάιινληαη πιήξσο εληόο δύν
εηώλ από ηελ ηειεπηαία εκέξα πνπ νθείινληαη, ηόηε νη εηζθνξέο θαη νη
απνδνρέο ζα εθπίπηνληαη ζην θνξνινγηθό έηνο ζην νπνίν θαηαβάιινληαη.



Γηαγξάθεηαη ην άξζξν 39 "Γάλεηα ζε δηεπζπληέο", πνπ πξνλννύζε γηα ηελ
επηβνιή

ηόθνπ

δηεπθόιπλζε

πξνο

πνπ

9%

ζε

παξέρεηαη

δάλεηα
από

ή

ζε

εηαηξεία,

νπνηαδήπνηε
πνπ

ρξεκαηηθή

ειέγρεηαη

από

όρη

πεξηζζόηεξα από πέληε πξόζσπα, ζε δηεπζπληέο ή κεηόρνπο ηεο άηνκα, ή ζε
ζπγγελείο ηνπο κέρξη θαη δεύηεξνπ βαζκνύ ζπγγέλεηαο.
Έλαξμε ηζρύνο
Η έλαξμε ηζρύνο ησλ πην πάλσ ηξνπνπνηήζεσλ μεθηλά από ην θνξνινγηθό έηνο
2012.
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Νόκνο πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ Πεξί Έθηαθηεο Εηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα
ηεο Δεκνθξαηίαο Νόκν
 Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ άκπλα ζηα κεξίζκαηα
από 17% ζε 20% γηα ηα έηε 2012 θαη 2013.
 Δπηβάιιεηαη

έθηαθηε

εηζθνξά

γηα

ηελ

άκπλα

ζε

κεξίζκαηα

πνπ

θαηαβάιινληαη από εηαηξεία, θάηνηθν ζηε Γεκνθξαηία, ζε άιιε εηαηξεία,
θάηνηθν ζηε Γεκνθξαηία, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεζζάξσλ εηώλ από ην ηέινο
ηνπ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε από ηα νπνία ηα ελ ιόγσ κεξίζκαηα
πξνέξρνληαη.
 Απαιιάζζνληαη από ηελ θαηαβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ηελ άκπλα,
κεξίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη άκεζα ή έκκεζα από κεξίζκαηα γηα νπνία έρεη
ήδε θαηαβιεζεί έθηαθηε εηζθνξά.
Έλαξμε ηζρύνο
Η έλαξμε ηζρύνο ησλ πην πάλσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε 1.1.2012 θαη αλαθνξηθά
κε ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο άκπλαο εθαξκόδεηαη αλαθνξηθά κε εηζνδήκαηα
πνπ θηώληαη ή ινγίδνληαη όηη θηώληαη ή πξνθύπηνπλ από ηελ 1.1.2012 θαη κέρξη
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013.

Νόκνο πνπ πξνλνεί γηα ηελ Έθηαθηε Εηζθνξά ηωλ Μηζζωηώλ, ηωλ
Απηνηειώο Εξγαδνκέλωλ θαη Σπληαμηνύρωλ ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα
Κάζε κηζζσηόο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ή/θαη απηνηειώο εξγαδόκελνο ή/θαη
πξόζσπν ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζην νπνίν θαηαβάιιεηαη ζύληαμε ππνρξενύηαη,
όπσο

θαηαβάιιεη

σο

έθηαθηε

εηζθνξά,

πνζνζηό

ησλ

αθαζάξηζησλ

ηνπ

απνδνρώλ όπσο θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα.
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Αθαζάξηζηεο κεληαίεο

Έθηαθηε Εηζθνξά

απνδνρέο €

%

Μέρξη 2.500

0

2.501-3.500

2,5 (κε ειάρηζην πνζό
έθηαθηεο εηζθνξάο €10)

3.501-4.500

3

4.501 θαη άλσ

3,5

Η πην πάλσ έθηαθηε εηζθνξά ππνινγίδεηαη ζην ζύλνιν ησλ αθαζάξηζησλ
απνδνρώλ ρσξίο πεξηνξηζκό ή όξην ζην ύςνο ηεο εηζθνξάο.
Σηελ πεξίπησζε κηζζσηνύ, δελ επηβάιιεηαη εηζθνξά ζηα πην θάησ:


Φηινδώξεκα αθππεξέηεζεο



Πνζά πνπ πιεξώλνληαη από ηακεία πξνλνίαο



Απνδνρέο αιινδαπνύ πνπ εξγνδνηείηαη από μέλε θπβέξλεζε ή Γηεζλή
Οξγαληζκό



Απνδνρέο μέλσλ δηπισκαηηθώλ θαη πξνμεληθώλ αληηπξνζώπσλ πνπ δελ είλαη
πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο



Απνδνρέο κειώλ πιεξώκαηνο θππξηαθώλ πινίσλ



Δπηδόκαηα γηα θάιπςε επαγγεικαηηθώλ δαπαλώλ γηα ινγαξηαζκό εξγνδόηε

Δμαηξνύληαη ηεο πην πάλσ θαηαβνιήο, νη εξγνδνηνύκελνη ή ζπληαμηνύρνη από ηηο
απνιαβέο ή ηηο ζπληάμεηο ησλ νπνίσλ, θαηαβάιιεηαη έθηαθηε εηζθνξά κε βάζε
ησλ πξνλνηώλ ηνπ πεξί έθηαθηεο Δηζθνξάο Αμησκαηνύρσλ, Δξγνδνηνπκέλσλ θαη
Σπληαμηνύρσλ ηεο Κξαηηθήο Υπεξεζίαο θαη ηνπ Δπξύηεξνπ Γεκόζηνπ Τνκέα
Νόκνπ.
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Σηελ πεξίπησζε κηζζσηνύ ε θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο εηζθνξά γίλεηαη εμ εκηζείαο
από ηνλ εξγνδόηε θαη ηνλ κηζζσηό.
Επηβνιή θαη θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο
Η επηβνιή θαη θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο ζα γίλεηαη σο αθνινύζσο:
α) ζηελ πεξίπησζε κηζζσηνύ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ή/θαη πξνζώπνπ ηνπ ηδίνπ πνπ
ιακβάλεη ζύληαμε, ην πνζό ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο ζα παξαθξαηείηαη από ην
κηζζό ή ηε ζύληαμε ηνπ αηόκνπ απηνύ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζην Τκήκα
Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ κεληαίσο.
β) ζηελ πεξίπησζε απηνηειώο εξγαδνκέλνπ, ην πνζό ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο ζα
δειώλεηαη

ζε

έληππν

πνπ

εγθξίλεηαη

από

ην

Γηεπζπληή

ηνπ

Τκήκαηνο

Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο δόζεηο κε ηελ ίδηα
δηαδηθαζία θαη εκεξνκελίεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγίεο
θόξνπ εηζνδήκαηνο (δειαδή 1 Απγνύζηνπ, 30 Σεπηεκβξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ).
Έλαξμε θαη πεξίνδνο ηζρύνο
Η έλαξμε θαη πεξίνδνο ηζρύνο ηεο πην πάλσ ηξνπνπνίεζεο είλαη ε 1.1.2012 θαη
ζα ηζρύεη κέρξη θαη 31.12.2013

Νόκνο πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ Πεξί Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νόκν
Από ηελ 1 Μαξηίνπ 2012, o βαζηθόο ζπληειεζηήο ΦΠΑ απμάλεηαη από 15% ζε
17%. Οη κεησκέλνη ζπληειεζηέο 5% θαη 8% δελ ζα επεξεαζηνύλ από ηελ
ηξνπνπνίεζε απηή.
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Υπνρξεωηηθή έθδνζε απνδείμεωλ
Όια ηα ππνθείκελα ζην θόξν πξόζσπα πνπ πξαγκαηνπνηνύλ θνξνινγεηέα
παξάδνζε αγαζώλ ή παξνρή ππεξεζηώλ ζε κε ππνθείκελα ζην θόξν πξόζσπα,
ππνρξενύληαη λα εθδίδνπλ θαη λα παξαδίδνπλ «λόκηκεο απνδείμεηο». (10νλ
Παξάξηεκα ηνπ Νόκνπ)
Σε πεξίπησζε κε έθδνζεο απόδεημεο. Τν Υ.Φ.Π., ζα ππόθεηηαη ζε ρξεκαηηθή
επηβάξπλζε ίζε κε ην 20% ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ηελ νπνία αθνξά ε λόκηκε
απόδεημε.
Δπίζεο, νπνηνδήπνηε πξόζσπν παξαιείπεη λα εθδώζεη θαη λα παξαδώζεη λόκηκεο
απνδείμεηο θαηά ην ρξόλν ηεο ζπλαιιαγήο, ζα ζεσξείηαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη
ζα ππόθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη €1.700 ή ζε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη 3 έηε
ή θαη ζηηο 2 πνηλέο καδί.
Οη λόκηκεο απνδείμεηο απαηηείηαη λα πεξηέρνπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία:


Ηκεξνκελία έθδνζεο



Αλαγλσξηζηηθό αξηζκό



Όλνκα, δηεύζπλζε θαη αξηζκό εγγξαθήο ηνπ ππνθείκελνπ ζην θόξν
πξνζώπνπ



Δπαξθή πεξηγξαθή ησλ αγαζώλ ή ησλ ππεξεζηώλ πνπ αθνξά

Σπλνιηθό

πιεξσηέν πνζό, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ


Γηα

θάζε

ζπληειεζηή

ΦΠΑ

ην

ζπλνιηθό

πιεξσηέν

πνζό

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ) θαη ηνλ εθαξκνζηέν ζπληειεζηή ΦΠΑ


Έλδεημε θαηά πόζν ε ζπλαιιαγή αθνξά πξνθαηαβνιή, κέξνο ακνηβήο,
πξαγκαηνπνηείηαη ηνηο κεηξεηνίο ή αιιηώο.

Δπίζεο ζεκεηώλεηαη όηη όηαλ εθδίδεηαη ηηκνιόγην ηνηο κεηξεηνίο δελ απαηηείηαη ε
έθδνζε λόκηκεο απόδεημεο, ηε ζέζε ηεο νπνίαο παίξλεη ην ηηκνιόγην ηνηο
κεηξεηνίο.
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