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Καηαηέζεθε ζηε Βνπιή ην λέν θνξνινγηθό λνκνζρέδην. Οη 
ζεκαληηθόηεξεο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη είλαη νη αθόινπζεο: 
 

 Δηζάγνληαη δηαηάμεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο 
θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ ειεγθηηθώλ θαη εηζπξαθηηθώλ 
κεραληζκώλ, απζηεξνπνηνύληαη νη θπξώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηα 
αδηθήκαηα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο κε θαηαβνιήο 
βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξόζεζκσλ ρξεώλ πξνο ην Γεκόζην θ.ιπ. 
 

 Δπεθηείλεηαη ζεκαληηθά ε έλλνηα ηνπ θνξνινγηθνύ θαηνίθνπ 
Διιάδνο. 
 

 Μεηώλεηαη ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο ηνπ θόξνπ εηαηξεηώλ από 
24% ζε 20% γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ από 1/1/2011, ελώ 
εηζάγεηαη παξαθξάηεζε θόξνπ 25% ζηα κεξίζκαηα. Η 
παξαθξάηεζε εμαληιεί ζηελ νπζία ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, 
ελώ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κεηόρσλ κπνξεί λα πξνθύπηεη θαη 
δηθαίσκα επηζηξνθήο. 
 

 Δηζάγεηαη απαιιαγή γηα κεξίζκαηα από ζπγαηξηθέο εθηόο 
Διιάδνο κε έδξα ζε Κξάηνο Μέινο ηεο Δ.Δ. 
 

 Δηζάγεηαη ην δηθαίσκα αληαπόδεημεο γηα πνζά πνπ 
θαηαβάιινληαη ζε Με Σπλεξγάζηκα Κξάηε, ελώ δηεπξύλεηαη ν 
νξηζκόο ησλ Κξαηώλ κε Πξνλνκηαθό Φνξνινγηθό Καζεζηώο. 
 

 Απμάλεηαη ν ζπληειεζηήο ηνπ θόξνπ ζπλαιιαγώλ από 1,5‰ ζε 
2‰ γηα πσιήζεηο εηζεγκέλσλ κεηνρώλ από ηελ 1/4/2011 θαη 
κεηά, ελώ αλαβάιιεηαη ν θόξνο ππεξαμίαο γηα κεηνρέο πνπ 
απνθηώληαη από 1/1/2012 θαη κεηά. 
 

 Δπαλαηνπνζεηείηαη ε δπλαηόηεηα γηα ηνλ επαλαπαηξηζκό 
θεθαιαίσλ εμσηεξηθνύ. 
 

 Τξνπνπνηνύληαη νη δηαηάμεηο γηα ην ζπκςεθηζκό ησλ απαηηήζεσλ 
έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ θαη γηα ην πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο 
ελεκεξόηεηαο.  
                                                                                     

 Δηζάγεηαη ν ζεζκόο ηεο Φνξνινγηθήο Γηαηηεζίαο. 
 

 Απμάλεηαη ην πνζνζηό πξνβεβαίσζεο από 25% ζην 50% ζε 
πεξίπησζε άζθεζεο πξνζθπγήο. 
 

 Δηζάγνληαη επίζεο αξθεηέο πεξαηηέξσ αιιαγέο ζε όια ζρεδόλ ηα 
θνξνινγηθά αληηθείκελα. 

 

Θα αθνινπζήζεη αλαιπηηθό ελεκεξσηηθό ζεκείσκα κεηά ηελ 
ςήθηζε ηνπ θνξνινγηθνύ λνκνζρεδίνπ. 

Καηάθεζη ζηη 
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Νομοζχεδίου 
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www.pwc.gr 

Το κείμενο αποζκοπεί μόνο ζε 
γενική ενημέρφζη ηφν 
ενδιαθερομένφν και δεν πρέπει 
να τρηζιμοποιείηαι φς βάζη για 
λήυη αποθάζεφν. Για 
περιζζόηερες πληροθορίες 
απεσθσνθείηε ζηην PwC:  
Λεφθ. Κηθιζίας 268,  
15232 Χαλάνδρι 
ηηλ. +30 210 6874400 


