
 

 

Αυτή είναι η κλίμακα της έκτακτης εισφοράς 

 
Έως και υπερδιπλάσια εισφορά αλληλεγγύης, η οποία από «έκτακτη» γίνεται «μόνιμη», θα κληθούν 
να πληρώσουν για το 2016 όσοι έχουν εισοδήματα τα οποία τους συγκαταλέγουν στη μεσαία προς 
υψηλή εισοδηματική τάξη. 

Οι κυβερνητικές προτάσεις δίνουν οριακές μειώσεις στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, οι 
οποίες κυμαίνονται από 9 (για εισόδημα 17.000 ευρώ) έως και 69 ευρώ (για εισόδημα 13.000 ευρώ), 
αλλά αλλάζουν τα… φώτα σε όσους δηλώνουν εισόδημα 50.000 ευρώ, όπου η εισφορά από 1.000 
ευρώ σήμερα κάνει άλμα στα 2.026 ευρώ. 

Ο μόνιμος, άλλωστε, λογαριασμός της εισφοράς προκαλεί ίλιγγο με ετήσια έσοδα 1,3 δισ. 
ευρώ, στα οποία έρχονται να προστεθούν και έξτρα φόρου 600 εκατ. ευρώ από τις αλλαγές στις 
φοροκλίμακες. 

Το σοκ των επερχόμενων αλλαγών δεν σταματά εδώ. Ηδη έγινε γνωστό ότι σχεδιάζεται αύξηση της 
φορολογίας των μερισμάτων από το 10% στο 15%, ενώ «ψήνονται» αυξήσεις σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης με έμφαση σε καύσιμα και Ι.Χ. 

Όλα αυτά, για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό και να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του 
ΑΕΠ το 2018 όπως απαιτεί το Μνημόνιο του καλοκαιριού στο οποίο έχει εγκλωβιστεί η κυβέρνηση 
και επιχειρεί να στρογγυλέψει πετώντας τη μπάλα των τεράστιων επιβαρύνσεων στα υψηλότερα 
εισοδηματικά κλιμάκια. 

Η νέα πρόταση 

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητική πηγή, η κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης την οποία 
πρότεινε τελικά η κυβέρνηση στους δανειστές προβλέπει αφορολόγητο 12.000 ευρώ και κλιμακωτούς 
συντελεστές: 

• 2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ 

• 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ 

• 6,5% από 30.001-40.000 ευρώ 

• 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ 

• 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ 

• 10% από 220.001 ευρώ και πάνω 

Σήμερα η εισφορά, υπολογίζεται με συντελεστές: 

•?0,7% για εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ 

• 1,4% για εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ 

• 2% για εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ 

• 4% για εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ 

• 6% για εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ και 

• 8% για εισοδήματα από 500.001 ευρώ και πάνω. 



 

 

Οι ισχύοντες συντελεστές επιβάλλονται στο σύνολο του εισοδήματος. Για παράδειγμα 
φορολογούμενος με εισόδημα 50.000 ευρώ επιβαρύνεται με εισφορά 2% στο σύνολο του εισοδήματός 
τους, με το λογαριασμό να βγάζει 1.000 ευρώ. 

Με τις προτεινόμενες αλλαγές, στα πρώτα 8.000 ευρώ εισοδήματος μετά τα 12.000 ευρώ του 
αφορολόγητου επιβάλλεται συντελεστής 2,2%, για τα επόμενα 10.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται 
σε 5%, για το τμήμα εισοδήματος από 30.000 έως και 40.000 ευρώ διαμορφώνεται σε 6,5% και για 
τα επόμενα 15.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 7,5%. Έτσι, στα 50.000 ευρώ εισοδήματος η εισφορά 
ανέρχεται σε 2.026 ευρώ. 

Στα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια υπάρχουν ελαφρύνσεις. Για φορολογούμενο με εισόδημα 
15.000 ευρώ, η εισφορά μειώνεται κατά 39 ευρώ από 105 ευρώ σήμερα, στα 66 ευρώ. 

Από τα 18.000 ευρώ και πάνω αρχίζουν οι επιβαρύνσεις. Στα 30.000 ευρώ η εισφορά από 420 ευρώ 
αυξάνεται σε 676 ευρώ και στα 40.000 ευρώ από τα 800 στα 1.326 ευρώ. 

Αλλαγές και στα «μπλοκάκια» 

Ανατροπές, αναφέρουν πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το Mega και για όσους έχουν εισόδημα τόσο 
από μισθούς όσο και από «μπλοκάκι». Οι αρχικές κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ανέφεραν ότι δεν θα 
προστίθενται τα εισοδήματα από τις δύο πηγές αλλά θα το κάθε εισόδημα θα φορολογείτο ξεχωριστά 
με τη δική του κλίμακα. Αν τελικά αυτό δεν ισχύσει, οι επιβαρύνσεις θα είναι δραστικές για αυτή 
την κατηγορία φορολογουμένων, με μικρομεσαία και υψηλά εισοδήματα. Για παράδειγμα 
φορολογούμενος με 20.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 5.000 ευρώ από μπλοκάκι θα κληθεί 
να πληρώσει φόρο 5.750 ευρώ από 3.600 ευρώ πέρυσι. 

Από την ενιαία φορολόγηση προκύπτουν όμως ελαφρύνσεις για τα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Για 
παράδειγμα, μισθωτός με εισόδημα 10.000 ευρώ και «μπλοκάκι» 5.000 ευρώ, το 2015 πλήρωσε φόρο 
1.400 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα ο φόρος του θα διαμορφωθεί 100 ευρώ χαμηλότερα, δηλαδή 
1.300 ευρώ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ενιαία κλίμακα θα εξαιρεθούν οι αγρότες, αλλά με συγκεκριμένα 
κριτήρια (κατ' επάγγελμα αγρότες), όπως επίσης τα εισοδήματα από ενοίκια. 

Τα ενοίκια 

Νέα πρόταση φέρεται να υπέβαλλε η κυβέρνηση και αναφορικά με τη φορολόγηση των εισοδημάτων 
από ενοίκια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προβλέπεται αύξηση του συντελεστή 11% 
σε 15% (έως 12.000 ευρώ) και του 33% σε 35% (για εισοδήματα από 12.001 έως και 35.000 ευρώ) 
αλλά και καθιέρωση ενός ακόμα συντελεστή 45% για εισοδήματα από ενοίκια πάνω από 35.000 
ευρώ. 

Η ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

  

Εισόδημα Ισχύουσα εισφορά Νέα εισφορά Διαφορά 

12.000 0 0 0 

13.000 91 22 -69 

14.000 98 44 -54 

15.000 105 66 -39 

16.000 112 88 -24 



 

 

17.000 119 110 -9 

18.000 126 132 6 

19.000 133 154 21 

20.000 140 176 36 

25.000 350 426 76 

30.000 420 676 256 

35.000 700 1.001 301 

40.000 800 1.326 526 

45.000 900 1.651 751 

50.000 1.000 2.026 1.026 

55.000 2.200 2.401 201 

60.000 2.400 2.776 376 

65.000 2.600 3.151 551 

70.000 2.800 3.601 801 

80.000 3.200 4.501 1.301 

90.000 3.600 5.401 1.801 

100.000 6.000 6.301 301 

220.000 13.200 17.101 3.901 

500.000 30.000 45.101 15.101 

1.000.000 80.000 95.101 15.101 

 
Πηγή: www.euro2day.gr 
 


