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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
 

«ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ 2017 ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ» 

 
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, με την έλευση της νέας χρονιάς επισημαίνει: «...Το 2017, 
ήρθε στη καθημερινότητά μας με τον πιο επιβαρυντικό τρόπο, όσο καμιά άλλη χρονιά στην 
οκταετή πλέον περίοδο της κρίσης. Με συνολικά 17 αλλαγές ξεκίνησε η νέα χρονιά, φέρνοντας 
νέους φόρους, περικοπές στις συντάξεις, μείωση μισθών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα λόγω 
αύξησης των εισφορών, νέες αυξήσεις του Ε.Φ.Κ. σε καύσιμα, προϊόντα καπνού, καφέ και επιβολή 
ειδικού τέλους σε τηλέφωνα, τηλεόραση και internet, ενοίκια, καθώς και αναδρομική φορολόγηση 
αδιανέμητων κερδών. Ακολουθούν οι "φορολογικές εισφορές" για ασφάλιση στο 26,95%, 
παραμένουν βεβαίως ΕΝ.Φ.Ι.Α., έκτακτες εισφορές, μετατάξεις Φ.Π.Α. στο 24%, ενώ έρχεται ψαλίδι 
επιδομάτων καθώς και επανυπολογισμός για 2,6 εκ. συντάξεις. Οι φόροι και οι εισφορές θα 
φτάσουν και θα ξεπεράσουν το 2017 το 60% του εισοδήματός μας...». 

 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς αναλύει τις παρακάτω 17 αλλαγές του 2017, 
επισημαίνοντας, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις νέες επιβαρύνσεις που θα διαπιστώσουν στην 
καθημερινότητά τους. 
1. Η νέα αύξηση φόρων και τελών 
Οι φόροι θα αυξηθούν κατακόρυφα, αφού ο νέος χρόνος ζητά 2,5 δισ. ευρώ επιπλέον φόρους από 6 εκ. 
φυσικά και νομικά πρόσωπα με τις παρακάτω επιβαρύνσεις: Αύξηση του φόρου μερισμάτων από 10% σε 
15% / Επιβολή τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας ύψους 5%/ Επιβολή φόρου κατανάλωσης στα 
υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου/Επιβολή φόρου κατανάλωσης στον καφέ/Αύξηση σε 26% από 
20% του συντελεστή του αναλογικού φόρου των τσιγάρων/Αύξηση του Ε.Φ.Κ. αμόλυβδης βενζίνης από 670 
σε 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα/Αύξηση του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κινητήρων από 
330 σε 410 ευρώ ανά 1.000 λίτρα/Αύξηση του Ε.Φ.Κ. υγραερίων (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα 
κινητήρων από 330 σε 430 ευρώ ανά 1.000 χιλιόγραμμα.  
2. Το κόστος των αυξήσεων 
Το κόστος σε απόλυτους αριθμούς αναλύεται ως εξής: 
716 εκατ. ευρώ από τον φόρο εισοδήματος/ 668,5 εκατ. ευρώ από εισφορά αλληλεγγύης/ 218,4 εκατ. ευρώ 
από Φ.Π.Α. 24%/12,5 εκατ. ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας/ 91 εκατ. ευρώ από φόρο επιχειρήσεων/142 
εκατ. από τσιγάρα και ηλεκτρονικά τσιγάρα/ 439,6 εκατ. ευρώ από καύσιμα/ 19,3 εκατ. ευρώ από 
επενδυτικά σχήματα/14,6 εκατ. ευρώ από συνδρομητική τηλεόραση/25,8 εκατ. ευρώ από μπίρα/62 εκατ. 
ευρώ από καφέ/54,2 εκατ. ευρώ από σταθερή τηλεφωνία.  
3. Οι Απώλειες εισοδήματος 
Επίσης, χιλιάδες φορολογούμενοι το 2017 χάνουν μέρος του εισοδήματος τους, όπως: Εργαζόμενοι χάνουν 
716 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος/Συνταξιούχοι χάνουν 687 εκατ. ευρώ από περικοπές συντάξεων/ 
Ιδιοκτήτες ΙΧ από αύξηση καυσίμων/ Ιδιοκτήτες ακινήτων από αύξηση φόρου ενοικίων/Οικογένειες από 
φόρο ΤV και τηλεφώνου/ Επιχειρήσεις από επιπλέον φόρους/ Όσοι έχουν παιδιά από μείωση 
επιδομάτων/Μισθωτοί – συνταξιούχοι από περικοπές φοροελαφρύνσεων/Νέοι συνταξιούχοι από 
περικοπές έως 37% στις συντάξεις. 
4. Τιμολόγια και αποδείξεις μέσω Εφορίας 
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Πάνω από 1.000.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με το νέο έτος θα έχουν την υποχρέωση να 
διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Δ.Ε. τα δεδομένα όλων των τιμολογίων, των αποδείξεων λιανικών 
συναλλαγών και των λοιπών φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν. Η αποστολή των δεδομένων των 
εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων στη Γ.Γ.Δ.Ε. είναι υποχρέωση καθολική, δηλαδή ισχύει για όλα τα 
τιμολόγια, τις αποδείξεις και τα λοιπά φορολογικά στοιχεία.  
5. Οι 15 φοροαπαλλαγές που κινδυνεύουν: 
1. Μειωμένος Φ.Π.Α. για Δ.Ε.Η. – ύδρευση – φυσικό αέριο, 2. Απαλλαγές Φ.Π.Α.: Εκπαιδευτικές και ιατρικές 
υπηρεσίες,3. Εξαιρέσεις Φ.Π.Α.: Αγροτών – αλιέων,4. Αφορολόγητο 150-300.000 γονικών παροχών, 
κληρονομιών – δωρεών,5. Α’ Κατοικία: Αφορολόγητο 200-250.000 ευρώ από μεταβιβάσεις, γονικές 
παροχές,6. Συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Αγροί – βοσκότοποι εκτός σχεδίου,7. Απαλλαγές – Εκπτώσεις 
ΕΝ.Φ.Ι.Α.: για αναπήρους – πολυτέκνους,8. Τεκμήρια: Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, μείον 30%,9. 
Φοροαπαλλαγές: Περιστασιακά απασχολούμενοι,10. Επιδόματα – Αποζημιώσεις: Τέλος οι ολικές 
απαλλαγές,11. Φόρος Υπεραξίας: Αφορά σε ακίνητα,12. Νομικά Πρόσωπα: Καμία εξαίρεση,13. Αγροτικές 
Επιδοτήσεις: Καμία απαλλαγή κάτω των 12.000 ευρώ,14. Εισφορά Αλληλεγγύης: Τέλος οι εξαιρέσεις,15. 
Τέλος Επιτηδεύματος: Καμία απαλλαγή κάτω των 500 κατοίκων. 
6. Oι αλλαγές στις συντάξεις 
Από το 2017, ξεκινάνε αλλαγές στο σύνολο των μέτρων, όπως: 
1. Επανυπολογισμός 2,6 εκατ. συντάξεων. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 θα πρέπει να επανυπολογιστούν 
2,6 εκατομμύρια κύριες συντάξεις για να προκύψει η «προσωπική διαφορά». 2. Ακριβότερα πλασματικά 
έτη, από 6,67 σε 20%. Από 1/1/2017 εφαρμόζεται η νομοθεσία του Ε.Φ.ΚΑ. και αυξάνεται το κόστος 
εξαγοράς των πλασματικών ετών για τους δημοσίους υπαλλήλους.3. Νέα περικοπή Ε.Κ.Α.Σ. σε 250.000 
συνταξιούχους. 4. Μείωση επικουρικών: Απώλεια 233 εκατ. ευρώ.5. Μείωση νέων συντάξεων 30%.6. 
Απώλεια 58,7 εκατ. ευρώ σε συντάξεις χηρείας.7. Κούρεμα συντάξεων άνω των 2.000 ευρώ μεικτά.8. 
Κούρεμα συντάξεων άνω των 3.000 ευρώ μεικτά.9. Περικοπές τραπεζοϋπαλλήλων έως 21%.10. Στο 
υπερταμείο, εντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2017 3,5 εκατ. ασφαλισμένοι και 2,6 εκατ. συνταξιούχοι.  
7. Tι κόβεται από τις συντάξεις  
 ΕΚΑΣ 431 εκατ. ευρώ/ Οικογενειακά επιδόματα 10,6 εκατ. ευρώ/Επικουρικές 26,9 εκατ. ευρώ/Κύριες 86 
εκατ. ευρώ/ Πλαφόν 132,4 εκατ. ευρώ/ Κόφτης σε συντάξεις τραπεζικών 29,1 εκατ. ευρώ/Συντάξεις 
θανάτου 33,1 εκατ. ευρώ/Ε.Τ.Ε.Α.: Χάνουν 233,9 εκατ. ευρώ/Νέοι συνταξιούχοι: Χάνουν 63 εκατ. ευρώ/ 
Χήρες: 58,7 εκατ. ευρώ/Υψηλοσυνταξιούχοι: 132,4 εκατ. ευρώ. 
8. Αυξήσεις φόρων στα ακίνητα 
Όσοι έχουν ακίνητο θα πληρώσουν αυξημένους φόρους έως 36,3% το 2017. Πάνω από 2 εκατ. 
φορολογούμενοι θα επηρεαστούν. Οι συντελεστές φόρου για τα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήματα από 
ακίνητα αυξάνονται: Από 11% σε 15% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 1 μέχρι 12.000 ευρώ/Από 
33% σε 35% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ/Από 33% σε 45% 
για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 35.001 και άνω. Επιπρόσθετα, εισοδήματα που υπερβαίνουν 
ετησίως τα 12.000 ευρώ θα επιβαρύνονται με νέα κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, στην οποία θα 
ισχύουν συντελεστές κλιμακούμενοι από 2,2% έως και 10%. 
9. ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
Μείωση κατά 50% έχουν όσοι πληρούν τα εξής: α) Καθαρό οικογενειακό εισόδημα 9.000 ευρώ, συν 1.000 
ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. β) Σύνολο επιφάνειας ακινήτων έως 150 τετραγωνικά 
μέτρα. γ) Αντικειμενική αξία κτισμάτων έως 85.000 ευρώ για άγαμο, 150.000 ευρώ για έγγαμο χωρίς παιδιά 
και 200.000 ευρώ για έγγαμο με 1 ή 2 τέκνα. Πλήρη απαλλαγή έχουν οι τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες 
ή ανάπηρα άτομα 80% και άνω αν: α) Το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ, συν 1.000 
ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για παιδί. β) Σύνολο επιφάνειας ακινήτων έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Οι 
φοροαπαλλαγές ακινήτων κινδυνεύουν όσον αφορά στα αφορολόγητα όρια, ενώ μερικές και ολικές 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Λουδοβίκου 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 
Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.gr 

απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα ισχύουν για φορολογουμένους με χαμηλά εισοδήματα, για αναπήρους και 
πολυτέκνους. 

10. Τo κατώτατο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα 
Οι δανειστές, εν ονόματι του κατώτατου εγγυημένου εισοδήματος, καταργούν σχεδόν όλα τα επιδόματα 
των Ελλήνων. Έτσι, φαίνεται να τελειώνουν τα επιδόματα ενοικίου, σίτισης και ρεύματος, αφού θα 
αντικατασταθούν από το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα.  
11. Νέα μείωση μισθών λόγω υψηλών εισφορών 
Από την Πρωτοχρονιά σε όλους τους εργαζομένους θα έχουμε μείωση μισθών στον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο τομέα, καθώς θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, θα υπάρχουν ίδιοι κανόνες 
ασφάλισης και η συνολική εισφορά του κλάδου σύνταξης στο νέο Ταμείο για τον εργαζόμενο και τον 
εργοδότη θα είναι 20% επί των μηνιαίων αποδοχών, ως εξής: Το 6,67% στον ασφαλισμένο και το 
13,33% στον εργοδότη. Οι εισφορές θα δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική 
Δήλωση». 
12. Το νέο "χαράτσι" ασφάλισης για ελεύθερους επαγγελματίες 

              Πολλές χιλιάδες επαγγελματιών από την αρχή του 2017 θα πληρώνουν πλέον διπλό «χαράτσι» 
εισφορών, αφού το επιβάλλει ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών. Αφορά σε ελεύθερους 
επαγγελματίες, επιστήμονες εργαζομένους με μπλοκάκι, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Από τη νέα 
χρονιά ο ασφαλιστικός νόμος προβλέπει την επιβολή του διπλού ασφαλιστικού παραβόλου 26,9% στο 
εισόδημα επαγγελματιών, ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ, δικηγόρων, μηχανικών, γιατρών ασφαλισμένων σε 
Ε.Τ.Α.Α., που κατανέμεται ως εξής: Στο 20% για κύρια σύνταξη και 6,9% για Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε αγρότες θα 
έχουμε 20,9% (14% για κύρια σύνταξη και 6,9% για Ε.Ο.Π.Υ.Υ). Βάσει υπολογισμού, το κατώτατο 
εισόδημα των 4.923,07 ευρώ, ενώ ανώτατο εισόδημα πάνω από το οποίο δεν μπορούν να υπάρξουν 
επιβαρύνσεις είναι τα 70.329,6 ευρώ, με εισφορά για σύνταξη στα 1.172 ευρώ τον μήνα. Όσοι εργάζονται 
με «μη εξαρτημένη σχέση εργασίας», δηλαδή με μπλοκάκι, θα έχουν διπλή τιμωρία. Θα πληρώνουν 
ασφάλιση με τον εργοδότη και θα καταβάλλουν εισφορά με το μπλοκάκι 26,95%! Διπλή ασφάλιση και 
μία, εθνική σύνταξη.  
13. Οι αποδείξεις που θα ισχύουν με τις κάρτες αγορών 
Πλέον, το αφορολόγητο για το 2017 θα συνδέεται μέσω καρτών. Για εισόδημα 15.000 ευρώ οι δαπάνες 
μέσω καρτών θα πρέπει να είναι 1.750 ευρώ/Για εισόδημα 20.000 ευρώ, 2.500 ευρώ/Για εισόδημα 
30.000 ευρώ, δαπάνες 4.000 ευρώ/Για εισόδημα 50.000 ευρώ, δαπάνες 8.000 ευρώ/Για εισόδημα 80.000 
ευρώ, δαπάνες 14.000 ευρώ/Ωστόσο, θα υπάρχει ποινή. Αν δεν καλύπτεται το όριο των δαπανών με 
πλαστικό χρήμα με το πραγματικό, θα υπάρχει ποινή 22% φόρου. Επιπρόσθετα, είναι υποχρεωτική η 
πληρωμή με κάρτες δαπανών άνω των 500 ευρώ. Επίσης, έρχονται κίνητρα για αγορές με πλαστικό 
χρήμα, όπως κληρώσεις που θα πραγματοποιεί το υπουργείο Οικονομικών.  
14. Το αφορολόγητο με πλαστικό χρήμα θα χτίζεται ως εξής: 
Έως 10.000 αποδείξεις 1.000€ 10%/Έως 11.000 αποδείξεις 1.500€/Έως 12.000 αποδείξεις 1.800€/Έως 
15.000 αποδείξεις 2.250€ 15%/Έως 30.000 αποδείξεις 3.000€/Έως 30.001 αποδείξεις 6.000€ 20%/Άνω 
των 30.000 αποδείξεις έως 30.000€. 
15. Οι αυξήσεις σε καύσιμα, καφέ και καπνό 
Αυξήσεις σε καύσιμα και τσιγάρα, επιβολή νέων φόρων στη σταθερή τηλεφωνία, στον καφέ και στα 
ηλεκτρονικά τσιγάρα αλλά και κατάργηση του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. σε όλα τα νησιά του Αιγαίου 
έρχονται με το «καλημέρα» του νέου έτους .  
16. Ποιοι και πόσο επιβαρύνονται το 2017 
Τα πρώτα «θύματα» των νέων φόρων που έρχονται το 2017 είναι οι: μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, 
ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια, ελεύθεροι επαγγελματίες. Όλες αυτές οι κατηγορίες των 
φορολογουμένων με μεσαία και υψηλά εισοδήματα θα δουν τους φόρους, επί των εισοδημάτων τους να 
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αυξάνονται, λόγω των μειώσεων στα αφορολόγητα όρια και των αλλαγών στις κλίμακες υπολογισμού 
του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

17. Οι αλλαγές των δύο αξιολογήσεων του 2017  
Επιπλέον, οι διαφοροποιήσεις στις επικαιροποιημένες δύο αξιολογήσεις του 3ου μνημονίου εντός του 
2017 φέρνουν και πολλές άλλες αλλαγές, όπως: Επανεξέταση όλων των φοροαπαλλαγών των 
επιχειρήσεων/Αλλαγές στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, για πλειστηριασμούς περιουσιακών 
στοιχείων των οφειλετών/Υλοποίηση του Περιουσιολογίου, με «σύνδεση» στο Μητρώο Καταθετών/ 
Αύξηση του ορίου τζίρου για την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. που σήμερα είναι 10.000 ευρώ, με 
επικρατέστερο στόχο την άνοδό του στις 25.000 ευρώ/Δημιουργία έως τον Φεβρουάριο του 2017 
κινήτρων που θα ενεργοποιήσουν τη λοταρία για τις αποδείξεις/ Ισοσκελισμός έως τον Ιούνιο του 2017 
των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις εμπορικές τιμές/Αναστολή του φόρου υπεραξίας 
ακινήτων έως το τέλος του 2018/ Επέκταση της εθελοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας έως 
το τέλος του 2018/ Αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς της Ναυτιλίας, βάσει των συστάσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Υλοποίηση του σχεδίου για το πλαστικό χρήμα και την υιοθέτηση των 
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής/Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου/Λήψη 
στοιχείων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων στο 
εξωτερικό/Ενδεχόμενη μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ. 


