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Συγκριτική απεικόνιση οικονομικών, φορολογικών και 

ασφαλιστικών μεγεθών Ελλάδας & Γαλλίας 

 

 Ελλάδα Γαλλία 

1. ΑΕΠ (2017) 
179,1 δις €  

(σταθερές τιμές → 2017/2016: +1,5%) 
2,29 τρις €  

(ονομαστικό ΑΕΠ: 2017/2016 +2,3%) 

2. ΦΕΦΠ 

-  Ετήσιο αφορολόγητο όριο 8.636 
€ για μισθωτούς (άγαμος, χωρίς 
παιδιά) & συνταξιούχους. Η 
υπέρβαση του συγκεκριμένου 
ποσού συνεπάγεται την 
φορολόγηση των εισοδημάτων με 
βάση την παρακάτω προοδευτική 
κλίμακα/φορ. συντελεστές: 
 
-  από 8.637 έως 20.000 €:    22% 

-  από 20.001 έως 30.000 €:   29% 
-  από 30.001 έως 40.000 €:   37% 
-  άνω των 40.000 €:                45%  
 
- Τα εισοδήματα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις., ελ. 
επαγ.) υπάγονται στην ίδια κλίμακα, με τη 
διαφορά πως δεν ισχύει το αφορολόγητο 
όριο των 8.636 €: 
→ 1

ο 
κλιμάκιο από 0 - 20.000 €: 22% 

 
-  Ετήσιο αφορολόγητο όριο 9.710 € για 8 κατηγορίες 
εισοδημάτων (εισόδημα από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, 
έσοδα περιουσίας, αγροτικές δραστηριότητες κ.α. ): 
 
Κλιμάκια εισοδήματος και ποσοστό επιβολής φόρου 
εισοδήματος 2016: 
 
-  από 0 έως 9.710 €:                        0% 

-   από 9.711 έως 26.818 €:            14%  
-   από 26.819 έως 71.898 €:          30%      
-   από 71.899 έως 152.260 €:        41%    
-   άνω των 152.260 €:                     45%     

3. ΦΕΝΠ 

- 29% επί των εταιρικών κερδών 
για όλες τις επιχειρήσεις/νομικά 
πρόσωπα. 
 
- 15% : συντελεστής 
παρακράτησης φόρου μερισμάτων 
σε περίπτωση διανομής κερδών  
σε εταίρους από την 
επιχείρηση/νομικό πρόσωπο. 
 
-  Προκαταβολή φόρου 
εισοδήματος επόμενου έτους: 
100% για όλα τα νομικά πρόσωπα 
και εισοδήματα ΦΠ από 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 

- 33,3% επί των εταιρικών κερδών, με εξαιρέσεις και 
προσαυξήσεις. 
- 15% για ΜμΕ, για το τμήμα των κερδών που δεν υπερβαίνει 
τα  38.120 € για επιχειρήσεις με τζίρο εκτός ΦΠΑ που είναι 
μικρότερος από 7,63 εκ. €. 
-  15% για προϊόντα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
«κουτί/δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» « patent box ». 
 
Φορολογικό πλαίσιο για εταιρείες με ετήσιο τζίρο < 7,63 εκ. 
€ (πιο κοντά σε ελληνική πραγματικότητα) - Οικονομικό έτος 2018: 

 
-   από 0 έως 38.120 €:                15% 
-   από 38.121  έως 75.000 €:     28% 
-   από 75.001  έως 500.000 €:   28% & 33,3% για το 2017 
-   πάνω από 500.000 €:              33,3% 

4. ΦΠΑ 

-  Οι συντελεστές  ΦΠΑ, μετά τις 
αλλαγές των τελευταίων ετών 
διαμορφώνονται ως εξής (στοιχεία 

2017:: 
 

Ο ΦΠΑ  από 01.01.2015 αφορά στις κάτωθι κατηγορίες 
(στοιχεία 2017): 
 
-    ΦΠΑ 20% : υπόκειται η πλειοψηφία των αγαθών και 
υπηρεσιών, εκτός των παρακάτω ειδικών κατηγοριών: 
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-  ΦΠΑ 24%: κανονικός 
συντελεστής. 
-  ΦΠΑ 13%: μειωμένος → κυρίως 
τρόφιμα, υπηρεσίες ΔΕΚΟ. 
-  ΦΠΑ 6%:  μειωμένος /χαμηλός 
συντελεστής → φάρμακα, βιβλία, 
εφημερίδες  

-    ΦΠΑ 10% : κυρίως μη επεξεργασμένα αγροτικά προϊόντα. 
-    ΦΠΑ 5,5% : υπόκεινται κυρίως τα τρόφιμα, κοινωνικά 
καταλύματα, λογαριασμοί ΔΕΚΟ. 
-   ΦΠΑ 2,1%: υπόκεινται τα εγγράψιμα από το δημόσιο 
ασφαλιστικό σύστημα φάρμακα, οι εκδόσεις κ.α. 

5.  Ασφαλ. 

Εισφορές ελ. 
επαγγελμ. 

Ανώτατοι και κατώτατοι 
συντελεστές υπολογισμού ασφ. 
εισφορών (ΕΦΚΑ: βάση υπολογισμού, 

εισόδημα, κέρδη επιχειρηματία): 
 

-  Minimum εισφορά: 26,95% 
-  Maximum εισφορά: 37,95% 
(ΕΦΑΠΑΞ  & Επικουρικό) 
 
 → Πλαφόν στα 5.860 €/μήνα ή 
70.329 €/έτος 
 

 

Ανώτατοι και κατώτατοι συντελεστές υπολογισμού ασφ. 
εισφορών (καθεστώς έως τέλη 2016: βάση υπολογισμού, εισόδημα, 

κέρδη επιχειρηματία): 
 

-  Minimum εισφορά: 20,10% 
-  Maximum εισφορά: 43,30%  
 
→ Το γαλλικό ασφαλιστικό σύστημα προβλέπει 7 
διαφορετικούς συντελεστές ασφαλιστικών εισφορών, 
αναλόγως αντίστοιχων ετήσιων εισοδηματικών 
κλιμακίων/ορίων. 
 
→ Οι συντελεστές ασφ. εισφορών είναι κατά τμήματα 
αντίστροφα προοδευτικοί , καθώς οι μέγιστοι επιβάλλονται 
για τα δύο κατώτερα εισοδηματικά  κλιμάκια και ο ελάχιστος 
για το μέγιστο εισοδηματικό κλιμάκιο. 
 
→ Πλαφόν στα 51.689 €/έτος 

 


