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Σύντοµο φορολογικό σχέδιο νόµου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις» 

Το µίνι φορολογικό νοµοσχέδιο ρυθµίζει ζητήµατα φορολόγησης περιστασιακά απασχολούµενων µε 

πολύ χαµηλά ετήσια εισοδήµατα, αγροτών και κατοίκων εξωτερικού οµογενών, ώστε να αποφευχθεί η 

υπερβολική φορολογική επιβάρυνση, που επέφερε ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος 

ψηφίστηκε το 2013, αλλά µετέθετε την εφαρµογή του για ένα χρόνο µετά και εποµένως θα εφαρµοστεί 

για πρώτη φορά φέτος για τα εισοδήµατα του 2014. 

Ειδικότερα οι προς ψήφιση διατάξεις προβλέπουν: 

• Κατάργηση τεκµηρίων διαβίωσης κατοίκων εξωτερικού. 

Επαναφορά φορολογικού καθεστώτος προηγούµενου ΚΦΕ (ν.2238/1994) για το οικονοµικό έτος 2014 

(χρήση 2013) και αποτροπή άδικης φορολόγησης κατοίκων εξωτερικού, κυρίως χιλιάδων Ελλήνων 

οµογενών, µε βάση τις τεκµαρτές δαπάνες διαβίωσης (π.χ. δευτερεύουσα κατοικία, ΕΙΧ κ.λπ.). επειδή 

π.χ. απέκτησαν εισόδηµα από τόκους καταθέσεων στη χώρα µας ύψους 1 ευρώ. Αντιµετώπιση αθρόας 

εκροής κεφαλαίων από τη χώρα µας που ανήκουν σε Έλληνες οµογενείς. 

• Τρόπος φορολόγησης προστιθέµενης διαφοράς τεκµηρίων. 

Η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων του φορολογούµενου που έχει εισόδηµα µόνο από κεφάλαιο (π.χ. 

τόκοι/µερίσµατα/εκµίσθωση ακινήτων) ή/και υπεραξία κεφαλαίου (π.χ. µετοχές), φορολογείται µε την 

κλίµακα των µισθωτών/συνταξιούχων (προσκόµιση αποδείξεων για απαλλαγή) και όχι µε συντελεστή 

26%+προκαταβολή εποµένου έτους, εφόσον το τεκµαρτό του εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 

9.500 ευρώ. 

• Περιστασιακά/ευκαιριακά απασχολούµενοι. 

Το εισόδηµα (εκτός από κεφάλαιο/υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου/αγροτική δραστηριότητα) έως 

6.000 ευρώ και το τεκµαρτό εισόδηµα έως 9.500 αυτής της κατηγορίας (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, 

συµµετέχοντες σε προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας κ.λπ.) και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευµατίες, 

δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, αντιµετωπίζονται φορολογικά, για λόγους φορολογικής 

δικαιοσύνης, ως εισόδηµα από µισθούς-συντάξεις υπολογιζόµενου του ποσού της µείωσης φόρου των 

2.100 ευρώ (προσκόµιση αποδείξεων) και χωρίς να βεβαιώνεται προκαταβολή επόµενου έτους. 

• Iδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων. 

∆εν υπολογίζεται τεκµαρτό εισόδηµα για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων προς 

ανιόντες/κατιόντες/συζύγους. 
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Επίσης εισάγονται ρυθµίσεις για τροποποίηση του Κώδικα ΦΠΑ, µε στόχο οι ελληνικές επιχειρήσεις να 

αντιµετωπιστούν ως τις οµοειδείς κοινοτικές και να έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής µε ίσους όρους 

στους διαγωνισµούς για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών για την κατασκευή αγωγών φυσικού 

αερίου(ΤΑΠ)και θεσπίζεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του φυσικού αερίου που 

χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη στην ελληνική βιοµηχανία, απαλλαγή που εφαρµόζεται ήδη από την 

πλειοψηφία των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο νοµοσχέδιο επιλύεται νοµοθετικά και το ζήτηµα της απαλλαγής από φόρο δωρεάς των χρηµατικών 

ποσών και τυχόν έκτακτων οικονοµικών βοηθηµάτων που καταβάλλονται στις οικογένειες των 

προσώπων που επλήγησαν από τη ναυτική τραγωδία του πλοίου Norman Atlantic, ενώ 

επαναπροσδιορίζονται  µε το σωστό πλέον τρόπο τα καθαρά εισοδήµατα και ο αναλογών φόρος για τα 

πρατήρια καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, για τη χρήση 2004. 

• Ρύθµιση σχετικά µε συµβολαιογράφους και τη προσκόµιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ. 

Η προβλεπόµενη από την τροποποιούµενη διάταξη ακυρότητα των συµβολαίων µεταβίβασης της 

κυριότητας ή δικαιωµάτων επί ακινήτων χωρίς την προσκόµιση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ είναι σοβαρή 

συνέπεια, η οποία πλήττει τις συναλλαγές και είναι δυσανάλογη προς τον επιδιωκόµενο σκοπό. Με την 

προτεινόµενη ρύθµιση εξορθολογίζονται οι συνέπειες από τη µη προσκόµιση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ 

ή τις ελλείψεις ή σφάλµατα του πιστοποιητικού αυτού. Για τον αυτό λόγο κρίνεται αναγκαία και η άρση 

της ακυρότητας των συµβολαίων που συνετάγησαν µέχρι την ισχύ του παρόντος νόµου, στα οποία έχει 

µεν επισυναφθεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ αλλά έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις ή σφάλµατα ως προς τα 

στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται σε αυτό. Επιπλέον, εξορθολογίζονται και τα επιβαλλόµενα 

πρόστιµα σε βάρος συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων κ.λπ. και καθορίζονται ανάλογα µε την αξία 

του µεταβιβαζοµένου ακινήτου ή δικαιώµατος σε αυτό. 
 


