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ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ 
                                                                            

ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι  
                                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ                                              

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ                  

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ                                         

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ: Α’ - Β’             

                        ΠΟΛ:1159   

Σαχ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10                                      ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 

Σαχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 

Σηλέθωνο: 210 – 3375312 

ΦΑΞ: 210 - 3375001 

 

ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 

ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α’ 80/16-07-2015)». 

 

        αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4, 5, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ.4334/2015, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηνύληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013, ηνπ λ.3986/2011 

θαη ηνπ λ.4111/2013 θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε 

εθαξκνγή ηνπο:  

  1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ απηνύ απμάλεηαη από 26% ζε 29% 

ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ θεξδώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4172/2013 πνπ απνθηνύλ ηα λνκηθά πξόζσπα θαη νη 

λνκηθέο νληόηεηεο πνπ ηεξνύλ δηπινγξαθηθά βηβιία, θαζώο θαη ηα λνκηθά πξόζσπα κε 

θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ηεο πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 πνπ ηεξνύλ 

απινγξαθηθά βηβιία. 

  Οη δηαηάμεηο απηέο ηζρύνπλ γηα ηα θέξδε πνπ πξνθύπηνπλ ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ 

αξρίδνπλ από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015 θαη κεηά, ειιείςεη ξεηήο πξόβιεςεο ζην λόκν πεξί 

αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ηνπο γηα εηζνδήκαηα θνξνινγηθνύ έηνπο 2014. 

     2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνύ 

ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ.4172/2013. Δηδηθόηεξα, απμάλεηαη από 

80% ζε 100% ην πνζνζηό ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 

θαη λνκηθώλ νληνηήησλ, ελώ ην ίδην σο άλσ πνζνζηό (100%) εμαθνινπζεί λα ηζρύεη γηα ηηο 
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ηξαπεδηθέο εκεδαπέο αλώλπκεο εηαηξείεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπώλ ηξαπεδώλ 

πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα. 

  Οη δηαηάμεηο απηέο ηζρύνπλ γηα ηα θέξδε πνπ πξνθύπηνπλ ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ 

αξρίδνπλ από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015 θαη κεηά. 

  3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ απηνύ 

πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 36 ζην άξζξν 72 ηνπ λ.4172/2013, κε ηελ νπνία απμάλεηαη 

από 55% ζε 75% ην πνζνζηό ηεο πξνθαηαβνιήο θόξνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθώλ 

πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ ησλ πεξηπηώζεσλ β’, γ’, ε’ θαη ζη’ κόλν γηα ηηο 

θνηλνπξαμίεο ησλ πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ ηνπ άξζξνπ 45, γηα ηα θέξδε πνπ πξνθύπηνπλ 

ζην θνξνινγηθό έηνο πνπ αξρίδεη από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

ηνπ ίδηνπ έηνπο.  

  Γεδνκέλνπ, όηη ζηηο σο άλσ δηαηάμεηο ππάξρεη ξεηή αλαθνξά σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

ηνπο κόλν γηα ηα θέξδε θνξνινγηθνύ έηνπο 2015, θαζώο θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη απηέο 

πξνζηέζεθαλ σο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο θαη όρη σο ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ.4172/2013, ζπλάγεηαη, όηη ν απμεκέλνο ζπληειεζηήο 

(75%) εθαξκόδεηαη κόλν γηα ηελ πξνθαηαβνιή θόξνπ εηζνδήκαηνο πνπ βεβαηώλεηαη κε 

βάζε ηα θέξδε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2015.  

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ απηνύ ηξνπνπνηήζεθε ε πεξ. 

α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4111/2013. Δηδηθόηεξα, κε ηηο λέεο πιένλ δηαηάμεηο 

επηβάιιεηαη θόξνο πνιπηεινύο δηαβίσζεο θαη ζην πνζό ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο 

δαπάλεο πνπ πξνθύπηεη από ηελ θπξηόηεηα ή θαηνρή ζθαθώλ αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο 

άλσ ησλ πέληε (5) κέηξσλ. 

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ απηνύ απμάλεηαη από 

δέθα (10%) ζε δεθαηξία ηνηο εθαηό (13%) ν εθαξκνδόκελνο ζπληειεζηήο γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ θόξνπ πνιπηεινύο δηαβίσζεο γηα ηηο ππνπεξηπηώζεηο ii, iii θαη iv ηεο πεξ. 

β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4111/13. Καηά ζπλέπεηα, γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα 

ηδησηηθήο ρξήζεο κεγάινπ θπβηζκνύ (άλσ ησλ 2.500 θπβηθώλ εθαηνζηώλ), γηα αεξνζθάθε, 

ειηθόπηεξα θαη αλεκόπηεξα, θαζώο θαη γηα δεμακελέο θνιύκβεζεο (εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο), ν θόξνο πνιπηεινύο δηαβίσζεο ζα ππνινγίδεηαη πιένλ σο ην γηλόκελν ηεο 

εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο πνπ πξνθύπηεη από ηελ θαηνρή ή θπξηόηεηα ησλ αλσηέξσ 

εηδώλ επί ζπληειεζηή δεθαηξία ηνηο εθαηό (13%). 

Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ απηνύ πξνζηίζεηαη λέα 

ππνπεξίπησζε v ζηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4111/2013, ζύκθσλα κε 

ηελ νπνία, γηα ηα ζθάθε αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο άλσ ησλ πέληε κέηξσλ ν θόξνο 

πνιπηεινύο δηαβίσζεο ηζνύηαη κε ην γηλόκελν ηνπ πνζνύ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο 

δαπάλεο ηνπ ζθάθνπο επί ζπληειεζηή δεθαηξία ηνηο εθαηό (13%). εκεηώλεηαη όηη ζηελ ελ 
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ιόγσ αληηθεηκεληθή δαπάλε δε ιακβάλεηαη ππόςε ε δαπάλε γηα ηελ ακνηβή ηνπ 

πιεξώκαηνο. Δπίζεο, θαηά ξεηή λνκνζεηηθή πξόβιεςε, από ηελ επηβνιή ηνπ θόξνπ 

πνιπηεινύο δηαβίσζεο εμαηξνύληαη ηα ηζηηνθόξα ζθάθε θαη πινία αλαςπρήο πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί ή θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα εμ’ νινθιήξνπ από μύιν, ηύπσλ 

ηξεραληήξη, βαξθαιάο, πέξακα, ηζεξλίθη, ιίκπεξηπ, ηα νπνία πξνέξρνληαη από ειιεληθή 

λαπηηθή παξάδνζε. 

Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη ζηα 

θνξνινγηθά έηε 2014 θαη εθεμήο, ηα νπνία δειώλνληαη κε ηηο θνξνινγηθέο δειώζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη ηα θνξνινγηθά έηε 2015 θαη κεηά. 

5. Γηα ηηο ήδε ππνβιεζείζεο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ 

πξνζώπσλ θνξνινγηθνύ έηνπο 2014, ν θόξνο πνιπηεινύο δηαβίσζεο ζα 

επαλαπξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2  ηνπ λ. 4334/2015 

(ΦΔΚ 80Α/16.7.2015) θαη σο εθ ηνύηνπ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζα εθδώζεη εθ λένπ πξάμε 

δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ. 

          Η πξνθύςαζα δηαθνξά θόξνπ δύλαηαη λα θαηαβιεζεί κέζα ζηηο πξνβιεπόκελεο 

πξνζεζκίεο θαηαβνιήο ησλ δόζεσλ ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο, όπσο πξνβιέπεηαη από ην 

πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπη. γ΄ ηεο παξαγξ.1 ηνπ άξζξ. 44 ηνπ λ. 4111/2013. 

     6. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ σο άλσ άξζξνπ, ε εηδηθή εηζθνξά 

αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3686/2011, απμάλεηαη γηα ηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ 

ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξώ, πνπ απνθηώληαη από 01/01/2015 θαη κεηά.  

        Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ηα θιηκάθηα ηεο εηζθνξάο ησλ εηζνδεκάησλ κέρξη ηξηάληα ρηιηάδεο 

(30.000) επξώ, παξακέλνπλ όπσο απηά δηακνξθώζεθαλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4305/2014 (ΦΔΚ Α΄ 

237/31.10.2014), δειαδή εηζνδήκαηα από 12.001 έσο 20.000 ζπληειεζηήο εηζθνξάο 0,7% 

θαη από 20.001 έσο 30.000 ζπληειεζηήο 1,4% επί νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ. 

      Τπελζπκίδεηαη όηη, κε ηηο ίδηεο απηέο δηαηάμεηο (παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 

4305/2014) είρε παξαηαζεί ε επηβνιή ηεο εηζθνξάο θαηά δύν (2) έηε, δειαδή θνξνινγηθά 

έηε 2015 θαη 2016.    

     Σα απμεκέλα θιηκάθηα ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο, βάζεη ηνπ ζπλνιηθνύ 

αηνκηθνύ πξαγκαηηθνύ ή ηεθκαξηνύ εηζνδήκαηνο, έρνπλ σο εμήο: 

      Από 30.001,00 έσο 50.000,99: ζπληειεζηήο 2% επί νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ. 

      Από 50.001,00 έσο 100.000,99: ζπληειεζηήο 4% επί νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ. 

      Από 100.001,00 έσο 500.000,99: ζπληειεζηήο 6% επί νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ. 

      Από 500.001,00 θαη άλσ: ζπληειεζηήο 8% επί νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ. 

           Γηα ηα εηζνδήκαηα θνξνινγνύκελσλ πνπ είραλ ηελ ηδηόηεηα Βνπιεπηώλ, Τπνπξγώλ, 

Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ, Τθππνπξγώλ, Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ, 
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Πεξηθεξεηαξρώλ, Γεκάξρσλ, Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, 

Δπξσβνπιεπηώλ θιπ., επηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά κε ζπληειεζηή 8% επί νιόθιεξνπ ηνπ 

πνζνύ ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο, εθόζνλ νη πάζεο θύζεσο απνδνρέο θαη πξόζζεηεο ακνηβέο ή 

απνιαβέο ηνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ηηο απνδνρέο Γεληθνύ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ. 

           Σν πνζό ηεο εηζθνξάο εμαθνινπζεί λα πεξηνξίδεηαη αλαιόγσο, ζε θάζε πεξίπησζε 

ώζηε ην ελαπνκέλνλ εηζόδεκα κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο λα κελ είλαη 

κηθξόηεξν από ην πνζό πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ηνπ ακέζσο κηθξόηεξνπ 

ζπληειεζηή ζην άλσ όξην ηνπ πξνεγνύκελνπ  θιηκαθίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θαζαξό πνζό 

πνπ απνκέλεη κεηά από ηελ αθαίξεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ηνπ θιηκαθίνπ κε ζπληειεζηή 

0,7%, δε κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν από 12.000 επξώ, ην θαζαξό πνζό ηνπ θιηκαθίνπ κε 

ζπληειεζηή 1,4% δε κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν από 19.860 επξώ (20.000*0,7%), ην θαζαξό 

πνζό ηνπ θιηκαθίνπ κε ζπληειεζηή 2% δε κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν από 29.580 επξώ 

(30.000*1,4%), ην θαζαξό πνζό ηνπ θιηκαθίνπ κε ζπληειεζηή 4% δε κπνξεί λα είλαη 

κηθξόηεξν από 49.000 επξώ (50.000*2%), ην θαζαξό πνζό ηνπ θιηκαθίνπ κε ζπληειεζηή 6% 

δε κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν από 96.000 επξώ (100.000*4%) θαη ηέινο ηα θαζαξό πνζό ηνπ 

θιηκαθίνπ κε ζπληειεζηή 8% δε κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν από 470.000 επξώ (500.000*6%). 

 

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν           Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Η Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο                     ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

   

   

       

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄(εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ  θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 

3. Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ 

(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Οκάδα Δηζνδήκαηνο γηα ηελ κειέηε θαη 

αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγώλ Taxis – Taxisnet Ηιεθηξνληθήο 

Γ.Ο.Τ. & Τπνζηήξημεο ησλ Γ.Ο.Τ. 
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ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία  

Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΗ. - 

Σκήκα Γ’, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 

2. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7, Σ.Κ.105 62, Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ  

2. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ   

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ (10), Β' (10), Γ’ (5) 

5. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  

6. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

 


