Newsletter 12/1/16 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Φυσικά πρόσωπα έως 30/04/2016.
Νομικά πρόσωπα κλπ. έως 30/6/2016.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Για τα εισοδήματα του 2015:
Διπλογραφικά Βιβλία (Γ΄) συντελεστής φόρου 29%. (Φόρος μερισμάτων 10%)
Απλογραφικά Βιβλία (εσόδων-εξόδων) συντελεστής φόρου 26% έως 50.000 € και 33% για
το υπερβάλλον ποσό.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
Αυξάνεται σε 75% για το 2016 και σε 100% για το 2017 για προσωπικές εταιρείες (ΟΕ-ΕΕ-Κ/Ξ
κλπ.) και επαγγελματίες (ΑΕ- ΕΠΕ-ΙΚΕ είναι ήδη 100%).
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Νέα κλίμακα:
• 12.001 - 20.000 ευρώ: 0,7%
• 20.001 - 30.000 ευρώ: 1,4%
• 30.001 - 50.000 ευρώ: 2%
• 50.001 - 100.000 ευρώ: 4%
• 100.001 - 500.000 ευρώ: 6%
• 500.001 ευρώ και πάνω: 8%
Επί του συνολικού εισοδήματος που παρουσιάζεται στο Ε1
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Αυξάνεται σε 13% για:
Αυτοκίνητα άνω των 2500 cc- Αεροσκάφη- πισίνες – σκάφη άνω των 5 μμ. κλπ.
ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Επιτρέπεται η εισφορά των ενοικίων στο Δημόσιο για την χρήση 2015 αν μέχρι την
υποβολή της Δήλωσης (30/4/2016) έχει εκδοθεί:

Διαταγή πληρωμής ή Διαταγή απόδοσης μισθίου ή Δικαστική απόφαση αποβολής
επιδίκασης μισθωμάτων κλπ.
Η εισφορά γίνεται με Δήλωση στην ΔΟΥ με συνημμένα τα δικαιολογητικά πριν την
φορολογική Δήλωση.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Τα πλοία αναψυχής και τα ημερόπλοια, με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης, φορολογούνται
πλέον με κόρους ολικής χωρητικότητας και όχι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.
εισοδήματος.
Προσοχή ο Φ.Π.Α. ισχύει και αποδίδεται
ΕΣΟΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Από 01/01/2016 όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. χώρες
εξωτερικού καθώς και οι αναλυτικές ετήσιες καταθέσεις ανά λογαριασμό στις Τράπεζες, θα
αποστέλλονται αυτόματα στον φορολογικό φάκελο του κάθε φορολογούμενου και θα
πρέπει:
α) Το παγκόσμιο εισόδημα να δηλώνεται στην Ελλάδα αν είστε μόνιμος κάτοικος
εσωτερικού.
β) Ή στη χώρα μόνιμης κατοικίας αν είστε «μόνιμος κάτοικος εξωτερικού»
γ) Έννοια του όρου «Μόνιμος κάτοικος εξωτερικού» αναφέρεται σε φορολογούμενους
που έχουν επαγγελματική έδρα και προσωπική κατοικία στο εξωτερικό, το έχουν δηλώσει
στην Ελληνική ΔΟΥ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ζουν
αποδεδειγμένα πάνω από 183 ημέρες εκτός Ελλάδος. Αυτό πρέπει να το αποδείξει ο
ίδιος με κάθε πρόσφορο στοιχείο σε περίπτωση ελέγχου.
Αναλυτικότερα για εισοδήματα εξωτερικού:
Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ελβετία-Μονακό-Αγ. Μαρίνος –ΑνδόραΛιχνενστάιν –Μπελίζ – νησιά Μάρσαλ- νησιά Μπαρμπάντος κλπ. θα αποστέλλουν για κάθε
Έλληνα φορολογούμενο ηλεκτρονικά στον Φορολογικό του φάκελο τα παρακάτω:
α) αμοιβές μισθωτών, κατοχή ακίνητης περιουσίας και εισόδημα από αυτήν, συντάξεις από
χώρες της Ε.Ε. , ασφάλειες ζωής και αποζημιώσεις ασφαλειών κλπ. (από 01/01/2015)
β) πληροφορίες σχετικά με τόκους καταθέσεων, καταθέσεις, μερίσματα, πώληση ή εξαγορά
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και υπόλοιπα Τραπεζικών
λογαριασμών Φυσικών και Νομικών Προσώπων φορολογικών κατοίκων άλλων κρατώνμελών. (Από 01/01/2016)
*Σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/16/Ε.Ε. όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2014/107/Ε.Ε. που
ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Ν 4170/2013 και ισχύει από 2014.

Δηλαδή η ΔΟΥ θα γνωρίζει:
Όλα τα εισοδήματα- καταθέσεις- ακίνητα κλπ. περιουσιακά στοιχεία του εξωτερικού
(Παγκόσμιο Εισόδημα) που θα πρέπει να συμπεριλάβετε στην Δήλωσή σας. Προσοχή τα
πρόστιμα είναι μεγάλα.
Εκτός των παραπάνω, αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ της Φορολ.
Δήλωσής σας, καθώς και για το ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ που θα ισχύει από τον Σεπτέμβριο του
2016.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 1−17
του Ν.4321/2015 με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, προκειμένου να
μην απολεσθεί η ρύθμιση εξοφλούνται ως ακολούθως:
ι) από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που
καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
ιι) από 1.07.2016 μέχρι 31.12.2017 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που
καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
ιιι) από 01.01.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
Από 01.01.2017 μέχρι τις 31.12.2017 η ρύθμιση απόλλυται και σε περίπτωση καθυστέρησης
εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη
καθυστέρηση εξόφλησης.
Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση του Ν. 4321/2015 δεν απόλλυται, εάν: α) οι ληξιπρόθεσμες,
εκτός ρύθμισης, οφειλές τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, β) ο οφειλέτης υπαγάγει
τις νέες οφειλές του, με αίτησή του εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, στη
ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ’ αυτή.
Οφειλέτης με συνολικό ύψος βασικών οφειλών (νέων και εντός ρύθμισης άρθρου 1−17
Ν.4321/2015) άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, δύναται να υπαγάγει σε ρύθμιση τις
νέες οφειλές του, υφιστάμενης της ρύθμισης του Ν.4321/2015, μόνον εφόσον αποδείξει την
οικονομική του αδυναμία για την καταβολή αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης.
Η σχετική αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση υποβάλλεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την
αδυναμία εξόφλησης των νέων οφειλών πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας
καταβολής των οφειλών στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξής τους υπηρεσία.

