Πως σχεδιάζεται η φορολογία αγροτών;

Τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις αλλά και αγροτικά εισοδήματα του 2016,
σχεδιάζεται να φορολογηθούν με βάση την ακόλουθη φορολογική κλίμακα:

Για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ο φόρος θα υπολογιστεί με συντελεστή 22%
Για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τις 20.001 έως τις 30.000 ευρώ, ο συντελεστής
θα διαμορφωθεί στο 29%
Για το τμήμα του εισοδήματος από τις 30.001 έως τις 40.000 ευρώ, ο συντελεστής θα
ανέλθει στο 37% ενώ
Για εισοδήματα από τις 40.001 ευρώ και πάνω, θα επιβληθεί φορολογικός συντελεστής
45%.

Η έκπτωση φόρου, από τα 2100 ευρώ που είναι σήμερα, θα μειωθεί στα 2000 ευρώ και θα
δίδεται ολόκληρη για τους έχοντες εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μέχρι το επίπεδο
των 20.000 ευρώ. Από τις 20.000 ευρώ και πάνω, η έκπτωση θα μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά
1000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί. Πρακτικά, ο μηδενισμός της έκπτωσης θα
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γίνεται στις 219.000 ευρώ αντί για τις 42.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιτηδευματιών, θα φορολογούνται
επίσης με την κλίμακα των μισθωτών χωρίς όμως να δίδεται η έκπτωση φόρου των 2000
ευρώ. Συγκριτικά με το ισχύον σύστημα, επέρχονται φορολογικές ελαφρύνσεις για τη
συντριπτική πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών καθώς ο φορολογικός συντελεστής
από 26% που είναι σήμερα (για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι τις 50.000 ευρώ) θα
μειωθεί στο 22%.

Κίνδυνος επιβαρύνσεων υπάρχει για όσους έχουν εισοδήματα από δύο πηγές δηλαδή και
από μισθό και από ελεύθερο επάγγελμα. Σε αντίθεση με ότι συνέβαινε μέχρι τώρα (σ.σ τα
εισοδήματα από μισθούς φορολογούνταν ξεχωριστά από τα εισοδήματα των
επιτηδευματιών), με το νέο σύστημα, θα προστίθενται οπότε θα υπάρχει ο κίνδυνος το
άθροισμα των εισοδημάτων να οδηγεί σε φορολόγηση με υψηλότερο φορολογικό
συντελεστή.

Τα εισοδήματα των αγροτών, επίσης θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα των μισθωτών
και των συνταξιούχων ενώ για τους αγρότες θα δίδεται η έκπτωση φόρου των 2000 ευρώ.

Τα εισοδήματα από ενοίκια, θα φορολογούνται επίσης με κλίμακα η οποία θα προβλέπει
τρεις διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές: Για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, ο
συντελεστής θα διαμορφωθεί στο 15%. Για εισοδήματα από 12.000 έως 35.000 ευρώ, ο
συντελεστής θα αυξηθεί στο 35% ενώ για εισοδήματα από 35.000 ευρώ και πάνω, θα
επιβληθεί φορολογικός συντελεστής 45%.

Μεγάλη αλλαγή επέρχεται στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης. Στο εξής,
η εισφορά θα υπολογίζεται με κλίμακα και όχι με αυτοτελείς συντελεστές όπως συνέβαινε
μέχρι σήμερα. Η νέα κλίμακα θα υπολογίζεται με φορολογικούς συντελεστές που θα
ξεκινούν από 2,2% (για έχοντες εισοδήματα από 12.000 έως 20.000 ευρώ και θα φτάνουν
στο 10% για εισοδήματα από 220.000 ευρώ και πάνω.
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Αναλυτικά οι συντελεστές:
2,2% για εισοδήματα από 12.000 έως 20.000 ευρώ
5% για εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ
6,5% για εισοδήματα από 30.000 έως 40.000 ευρώ
7,5% για εισοδήματα από 40.000 έως 65.000 ευρώ και
9% για εισοδήματα από 65.000 έως 220.000 ευρώ.

Για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 220.000 ευρώ ο συντελεστής ανεβαίνει στο 10%.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει την αύξηση του συντελεστή υπολογισμού των μερισμάτων από
το 10% που είναι σήμερα στο 15%.
Δεδομένου ότι ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών έχει αυξηθεί στο
29% (από 26%) με πρώτη εφαρμογή στα κέρδη του 2015, με την αύξηση του συντελεστή
υπολογισμού του φόρου επί των μερισμάτων στο 15%, μια εταιρεία η οποία θα διανέμει το
σύνολο των κερδών μιας χρήσης, θα φτάνει να καταβάλλει σε φόρους το 39,7% από 33,4%
που είναι σήμερα.

http://www.naftemporiki.gr

3/3

