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Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
 

 Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε      
φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:  

 

 
1. Το άρθρο 16 του ν.4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται  ως ακολούθως:  

«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το 
ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 
Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το ποσό της 
μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.  
2. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο 
υπερβαίνει το ποσό των είκοσι  χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης 

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. 
Δραστηριότητα)  

Φορ. Συντελεστής  

0 - 20.000  22%  
20.001 - 30.000  29%  
30.001 - 40.000  37%  

40.001 –  45%  



μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου 
εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.» 
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 
αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική 
επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική 
δραστηριότητα περιλαμβάνονται οι άμεσες ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, με εξαίρεση τις πράσινες και τις συνδεδεμένες, καθώς 
και οι επιδοτήσεις που υπερβαίνουν τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε 
αγροτικές αποζημιώσεις, στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται.». Οι διατάξεις του 
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.  
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής: 
«1.Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 15, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς 
και συντάξεις.. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι 
μειώσεις του άρθρου 16.»  
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την 
κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15.»  
Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται 
κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16. 
Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με 
εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά 
για το σύνολο των εισοδημάτων.  
Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και 
από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση 
του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που 
προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από  ατομική 
αγροτική επιχείρηση.» 



6. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 40 του ν.4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίστανται 
ως εξής: 
« 1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%).  
4.Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με την 
ακόλουθη κλίμακα: 

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής % 
0-12.000  15%  

12.001 – 35.000  35%  
35.001-  45%  

». 
     

7. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 αντικαθίσταται 
ως εξής: 
«α) για μερίσματα δεκαπέντε τοις εκατό (15%)» 
8. Προστίθεται νέο άρθρο μετά το άρθρο 43 του ΚΦΕ, ως εξής: 

«Άρθρο 43 Α 
Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα 

1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα 
χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Για 
την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό 
προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, 
από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης 
κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό,  
2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι 
ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές 



αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη 
λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περιπτ. ε΄ της παραγρ. 3 του άρθρου 
12 και της περίπτ. στ` της παραγρ. 1 του άρθρου 14. Επίσης, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα 
ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το έτος της βεβαίωσης δεν έχουν 
πραγματικά εισοδήματα. Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς 
εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους 
καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής 
Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι 
των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήματα του, καθώς και όσοι 
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο 
βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. 
3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα 
της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:  

 Εισόδημα  Εισφ. Αλληλεγγύης  

0 – 12.000  0%  

12.001 - 20.000  2,2%  

20.001 - 30.000  5,00%  

30.001 - 40.000  6,50%  



40.001 - 65.000  7,50%  

65.001 - 220.000  9,00%  

       >220.000  10,00%  

 

4.α) Η εισφορά του παρόντος βεβαιώνεται με βάση τους εκτελεστούς τίτλους 
είσπραξης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), όπου στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισμού 
φόρου, εμφανίζεται στην πράξη προσδιορισμού του φόρου, μαζί με τον φόρο 
εισοδήματος φυσικών προσώπων κάθε φορολογικού έτους. 

β) Η προθεσμία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ΚΦΔ, δεν 
αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την 
εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. 

5.α) Για την καταβολή του ποσού της εισφοράς του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της καταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της παραγρ. 6 
του άρθρου 67. 

β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του 
οποίου βεβαιώνεται αυτή. Για τους έγγαμους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της 
παραγράφου 4 του άρθρου 67, η οφειλή για εισφορά που αναλογεί στα εισοδήματα 
τους βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο.  

Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την 
καταβολή της εισφοράς, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας. 



6. Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο 
μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο 
οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον 
ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το 
κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά 
πλοία και με εξαίρεση τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί και 
των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 
ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή 
από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται με 
συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του 
ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα 
που ορίζεται από την παράγραφο 3. Για την απόδοση των ποσών αυτών που 
παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 60.  

7. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων του παρόντος άρθρου δεν 
αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ούτε από το φόρο εισοδήματος. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται η ειδικότερη 
διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς, να καθορίζεται ο τρόπος 
αποτύπωσής της στη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ο τρόπος 
παρακράτησης και ο τρόπος αναγωγής των αμοιβών σε ετήσιο εισόδημα, καθώς και 
κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και κάθε 
άλλη σχετική λεπτομέρεια.». 

9. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (Α' 167) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Όταν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β`, δ`, ε` στ` και ζ του άρθρου 45 τηρούν 
απλογραφικά βιβλία, τα κέρδη που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα 
φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:  



          Φορολογητέο 
εισόδημα 

(ευρώ) 

Συντελεστής 

(%) 

< 50.000 26% 

>50.000 33%                   ». 

10. Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που 
αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ η παρακράτηση της 
εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με την νέα κλίμακα αρχίζει να 
πραγματοποιείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εξής. 

11. Στο παράρτημα του ν. 4174/2013 (Α’ 170) οι λέξεις «Ειδική Εισφορά 
Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του ν. 3986/2011)» αντικαθίστανται 
από τις λέξεις «Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του ν. 
3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013)». 

Άρθρο 138  Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων 
 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4346/2015 (Α΄152) καταργούνται από τότε που 
ίσχυσαν. 

2. Οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 
4002/2011 (Α΄180) αντικαθίστανται ως εξής: 

«5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα 
καθορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα 



ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου 
της άδειας. 

Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος 
του ημερολογιακού μήνα που αφορούν» 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016. 

 


