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Α.1 Νέες Φορολογικές Κλίμακες –Νέοι Φορολογικοί Συντελεστές 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Κλίμακα Μισθωτών-Συνταξιούχων 

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Σύνολο 

Εισοδήματος Φόρου 

25.000 22% 5.500 25.000 5.500 

17.000 32% 5.440 42.000 10.940 

Υπερβάλλον 42%       

 

Κλίμακα Ατομικών Επιχειρήσεων – Ελευθέρων Επαγγελματιών 
(εκτός εισοδήματος από ατομική γεωργική επιχείρηση)  
 

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός Συντελεστής Φόρος 
Κλιμακίου 

Σύνολο 

Εισοδήματος Φόρου 

50.000 26% 13.000 50.000 13.000 

Υπερβάλλον 33%       

 

Κλίμακα Εισοδημάτων από Ακίνητα και Κινητές Αξίες 
(που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις) 
 

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός Συντελεστής Φόρος 
Κλιμακίου 

Σύνολο 

Εισοδήματος Φόρου 

12.000 10% 1.200 12.000 1.200 

Υπερβάλλον 33%       

 

Κλίμακα Εισοδήματος για Ο.Ε., Ε.Ε., λοιπές προσωπικές εταιρείες και κοινοπραξίες          

(όταν τηρούν απλογραφικά βιβλία) 

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

Φορολογικός Συντελεστής Φόρος 
Κλιμακίου 

Σύνολο 

Εισοδήματος Φόρου 

50.000 26% 13.000 50.000 13.000 

Υπερβάλλον 33%       

 

Θεσπίζεται διαφορετική κλίμακα συντελεστών φορολογίας ανά κατηγορία 
εισοδήματος (μισθωτοί-συνταξιούχοι, ατομικές επιχειρήσεις-ελευθέρια 
επαγγέλματα, ακίνητα και κινητές αξίες). Στόχος είναι το εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα (ακόμα και από εταιρείες) και ελεύθερα 
επαγγέλματα να φορολογείται συνολικά με συντελεστή περίπου στο 33% κατ’ 
ανώτατο (χωρίς αφορολόγητο όριο), τα εισοδήματα από κεφάλαιο να έχουν ως επί 
το πλείστον αυτοτελή φορολόγηση σε αντίστοιχο ύψος,  ενώ τέλος η κλίμακα 
μισθωτών – συνταξιούχων απλοποιείται σημαντικά με θέσπιση μόλις τριών 
κλιμακίων. Σημειώνεται ότι στην Επιστημονική Έκθεση της Βουλής διατυπώνεται 
προβληματισμός για το κατά πόσο η διαφορετική φορολογική μεταχείριση 
εισοδημάτων ίδιου ύψους με βάση την πηγή προέλευσης τους μπορεί να συνιστά 
παραβίαση της συνταγματικής αρχής της φορολογικής ισότητας. 
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 Οι νέες φορολογικές κλίμακες ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 
2014 (χρήση 2013) και μετά. 
 

 Προβλέπεται η μείωση κατά 50% του συντελεστή φορολόγησης του πρώτου κλιμακίου της 
κλίμακας (βλ. σελ. 4) (δηλαδή 13%) μέχρι 10.000 ευρώ εισόδημα για τις νέες ατομικές επιχειρήσεις 
και νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1.1.2013 και 
για τα 3 πρώτα έτη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 

 Εισάγεται μοναδικός συντελεστής φόρου 13% για τα εισοδήματα από ατομική γεωργική 
επιχείρηση, με έναρξη ισχύος από το οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014). Για το οικονομικό 2014 
(χρήση 2013) θα εφαρμοστεί αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων. 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι αλλαγές των φορολογικών συντελεστών 

στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, παρακρατούμενων και λοιπών φόρων καθώς και η έναρξη 

ισχύος των νέων διατάξεων. 

Κατηγορία Εισοδήματος Παλαιοί 
Φορολογικοί 
Συντελεστές 

Νέοι 
Φορολογικοί 
Συντελεστές 

Έναρξη Ισχύος 

Φόρος εισοδήματος νομικών 
προσώπων 

20% 26% Οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά  

Παρακρατούμενος φόρος 
μερισμάτων   

25% 10% Διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από 
Γ.Σ. ή άλλο αρμόδιο όργανο από 1.1.2014  

Τόκοι εταιρικών ομολόγων, 
τραπεζικών καταθέσεων κλπ. 

10% 15% Τόκοι που καταβάλλονται ή πιστώνονται από 
1.1.2013 και μετά 

Τόκοι ΟΕΔ και εντόκων 
γραμματίων 

10% 15% Τόκοι που προκύπτουν από τίτλους από 
1.1.2013 και μετά 

Παρακρατούμενος φόρος τόκων 
που καταβάλλονται σε αλλοδαπούς 
δικαιούχους 

40% 20% για 
δικαιούχο-φυσικό 
πρόσωπο 

Τόκοι που καταβάλλονται ή πιστώνονται από 
1.1.2013 και μετά 

33% για 
δικαιούχο-νομικό 
πρόσωπο 

Αυτοτελής φορολογία μερισμάτων 
και κερδών που καταβάλλονται από 
αλλοδαπή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
αντίστοιχα  σε Φ.Π. 

25% 10% Για εισοδήματα που αποκτώνται από 
οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά 

Φορολογία μεταβίβασης μετοχών 
Α.Ε. μη εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο   

5% (επί του 
τιμήματος) 

20% (επί της 
υπεραξίας) 

Μεταβιβάσεις μετοχών που θα αποκτηθούν 
από 1.7.2013 και μετά  

Εισόδημα από συμβάσεις 
παραγώγων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων 

15% 20% Εισοδήματα που αποκτώνται από οικονομικό 
έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά 

Αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. , 

τόκοι από Ιδρυτικούς τίτλους και 

Προνομιούχες μετοχές, bonus σε 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. 

Μισθοί και απολαβές που 

καταβάλλονται από ΕΠΕ και λοιπά 

νομικά πρόσωπα σε εταίρους και 

διαχειριστές. 

35% 40% Εισοδήματα που αποκτώνται από οικονομικό 
έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά 
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Α.2 Διεύρυνση της φορολογητέας βάσης φόρου εισοδήματος και φόρου 

πλοίων 

Με το νέο νόμο επιβάλλεται φορολογία και σε κάποια αντικείμενα που δεν υπόκειντο σε φόρο μέχρι 

σήμερα. 

Κατηγορία Εισοδήματος Νέοι Φορολογικοί Συντελεστές Έναρξη Ισχύος 

Ποσά που καταβάλλονται στους 
δικαιούχους  και αντιστοιχούν στα 
ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει 
επιχείρηση στα πλαίσια ομαδικών 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής του 
προσωπικού της  

1) Εφάπαξ καταβαλλόμενα: Από δημοσίευση 
στο ΦΕΚ 

<= 40.000 ευρώ       10% 

Υπερβάλλον              20% 

  

2) Περιοδικώς καταβαλλόμενα        15% 

  

50% προσαύξηση σε πρόωρη εξαγορά 
(15% - 30% - 22,5%) 

Ποσό που καταβάλλεται στους μετόχους 
σε περίπτωση εξαγοράς ή απόκτησης 
ιδίων μετοχών από ημεδαπή Α.Ε.  

10% Από δημοσίευση 
στο ΦΕΚ 

Πλοία υπό ξένη σημαία των οποίων η 
διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή 
αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες 
στην Ελλάδα  

Ειδικός φόρος χωρητικότητας (βάσει 
κόρων και ηλικίας πλοίου) 

Από 1.1.2013 
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Β. Φορολογία Εισοδήματος 

Φυσικών Προσώπων – 

Προσωπικών Εταιρειών 
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Β.1 Έννοια και προσδιορισμός εισοδήματος (άρθρο 1) 
 
  Ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα από ατομική επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 
α) έχουν έγγραφη σύμβαση με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα στα οποία παρέχουν υπηρεσίες, και 
 
β) τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα 3 ή 
εφόσον υπερβαίνουν τα 3, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από την 
ατομική επιχείρηση ή το ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές. 
 

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή, καθώς επιχειρεί να αντιμετωπίσει περιπτώσεις εργαζομένων που 
προσλαμβάνονται από έναν εργοδότη με σχέση μη μισθωτής εργασίας, χωρίς να απαιτείται η 
αμφισβήτηση της νομικής φύσης της σχέσης (εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας), με μόνη την 
πλήρωση απόλυτα αντικειμενικών κριτηρίων. Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι η αντιμετώπιση τέτοιων 
περιπτώσεων από πλευράς ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπου ισχύουν ήδη σχετικά τεκμήρια περί 
ύπαρξης σχέσης εξαρτημένης εργασίας όταν παρέχονται υπηρεσίες μόνο σε έναν εργοδότη (βλ. Ν. 
3846/2010). Το εν λόγω νομοσχέδιο όμως ξεκάθαρα αναφέρεται μόνο στη φορολογική παράμετρο. 

 

 Παρατείνεται μέχρι και το οικονομικό έτος 2014 ο ειδικός τρόπος φορολογίας που προβλέπεται για 
τα bonus των στελεχών των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 
 
Β.2 Μείωση φόρου μισθωτών και συνταξιούχων – σύστημα αποδείξεων 
(άρθρο 1) 

 
 
 
 
 
 

 

 Καταργείται το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος, και τροποποιείται το σύστημα μείωσης του 
φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων.  

 
Σημειώνεται ότι η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής διατυπώνει επιφυλάξεις για τη 
συνταγματικότητα της πλήρους κατάργησης του αφορολόγητου ορίου. 

 

 Το ποσό της μείωσης του φόρου ανέρχεται σε 2.100 ευρώ για εισοδήματα μισθωτών και 
συνταξιούχων μέχρι και 21.000 ευρώ και  100 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος 
και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ. Εάν ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος 
των 2.100 ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου. 
 

 Η χορήγηση του προβλεπόμενου ποσού της μείωσης φόρου δαπανών, προϋποθέτει, με ορισμένες 
εξαιρέσεις, την προσκόμιση αποδείξεων δαπανών (αγορών και παροχής υπηρεσιών), το ύψος των 
οποίων ορίζεται σε ποσοστό 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος 
περιοριζόμενου στο ύψος των 10.500 ευρώ και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι οι σχετικές 
αποδείξεις δαπανών έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε 
περίπτωση μη προσκόμισης του προβλεπόμενου ποσού αποδείξεων, προβλέπεται η προσαύξηση 
του φόρου με συντελεστή 22% επί της διαφοράς μεταξύ του απαιτούμενου και του 
προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων. 

 

 Λαμβάνονται υπόψη στις ανωτέρω αποδείξεις δαπανών οι αποδείξεις από υπηρεσίες, για είδη 
επισκευής και συντήρησης κατοικίας, για μεταφορές πραγμάτων, συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτου-μοτοσικλέτας, για ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, για ταξί και για 
καύσιμα Ι.Χ., καθώς και δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών. Σημειώνεται 
ότι η διατύπωση επιτρέπει και αποδείξεις που έχουν εκδοθεί και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 

Καταργείται το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος και θεσπίζεται μείωση του 

αναλογούντος φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων 
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 Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων μειώνεται 
περαιτέρω κατά ποσοστό 10% , μόνο για δαπάνες: 

 

α)  ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου και των προσώπων που τον 
βαρύνουν κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές 
εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος, με ανώτερο ποσό μείωσης 
τα 3.000 ευρώ, 

 
β)   επιδικαζόμενης διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο, με ανώτερο ποσό 

μείωσης τα 1.500 ευρώ, 
 
γ)   δωρεών και χορηγιών συγκεκριμένων περιπτώσεων και προς περιοριστικά αναφερόμενους 

φορείς και οργανισμούς με ανώτερο ποσοστό μείωσης 5% του συνολικού φορολογητέου με τις 
γενικές διατάξεις εισοδήματος. 

 

 Καταργούνται μια σειρά δαπανών που λαμβάνονταν υπόψη για τη μείωση του φόρου, όπως τόκοι 
στεγαστικών δανείων, ενοικίων, διδάκτρων  κλπ.  
 

 Μειώνεται το ποσό του φόρου κατά 200 ευρώ για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από 
τα συνοικούντα ή βαρύνοντα αυτόν πρόσωπα, εφόσον: 
 
α)   παρουσιάζουν διαγνωσμένη αναπηρία τουλάχιστον 67% και άνω βάσει ειδικής γνωμάτευσης, 
β)    είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, 
γ)   είναι θύματα πολέμου, 
δ)   παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα αντίστασης ή εμφυλίου 

πολέμου.  
 

 Εξαιρούνται από τις προαναφερθείσες μειώσεις οι αλλοδαποί κάτοικοι που αποκτούν εισόδημα 
από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, με εξαίρεση τους κατοίκους κρατών-μελών της Ε.Ε που 
αποκτούν πλέον του 90% του εισοδήματός τους στην Ελλάδα. 
 

 
Β.3 Υποχρεώσεις Φορολογουμένων (άρθρο 8) 
 
 
 
 
 
 Επέρχονται μεταβολές στους υπόχρεους υποβολής, την προθεσμία υποβολής και το περιεχόμενο 

της δήλωσης. Συγκεκριμένα: 
- Υπόχρεος καθίσταται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας του. 
- Υπόχρεοι, σε δήλωση είναι και οι κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδημα που προκύπτει 

στην Ελλάδα, καθώς και εάν υπάγονται στις διατάξεις για τις αντικειμενικές δαπάνες 
και για τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 ΚΦΕ), 
ανεξάρτητα εάν απαλλάσσονται με βάση το άρθρο 18 περ. η του ΚΦΕ. 

- Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος ορίζεται από 01.02-30.06 του 
οικείου οικονομικού έτους, και όχι μέχρι την 1η Μαρτίου ως ίσχυε. 

- Όλες οι κατ’ εξαίρεση ημερομηνίες υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που 
ίσχυαν, καταργούνται με εξαίρεση τις προθεσμίες στις περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης 
διαχειριστικής περιόδου για τα νομικά πρόσωπα και αποποίησης κληρονομιάς.  
 

 Προβλέπεται η υποχρέωση δήλωσης όλων των εισοδημάτων είτε απαλλάσσονται της φορολόγησης 
είτε όχι, στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.  
 

 Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που 
υποβάλλονται από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και μετά. 

 

Διευρύνεται η υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων σε πρόσωπα που 
προηγουμένως δεν είχαν τέτοια υποχρέωση 
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Β.4 Φορολογία Εισοδήματος προσωπικών εταιρειών (άρθρο 3) 
 
 
 
 

 
 

 

 Θεσπίζεται κλίμακα φορολόγησης των κερδών των προσωπικών εταιρειών, με δύο κλιμάκια 
εισοδήματος, με συντελεστή 26% για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον 
ποσό εισοδήματος (προοδευτικός συντελεστής), εφόσον τηρούνται απλογραφικά βιβλία, ενώ όταν 
τηρούνται διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται με τον εταιρικό συντελεστή 26%. Στην τελευταία 
περίπτωση, σε περίπτωση διανομής κερδών, στην ουσία, εφαρμόζεται αντίστοιχη φορολόγηση με 
τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, δηλαδή παρακράτηση φόρου 10%, και γίνεται και ευθεία 
παραπομπή στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος περί νομικών προσώπων. Η 
διάταξη ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά. 
 

 Παύει να φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρήσεις η επιχειρηματική αμοιβή του ομορρύθμου 
εταίρου. 
 

Η διαφοροποίηση του συντελεστή φορολόγησης των προσωπικών εταιρειών, με κριτήριο το είδος των 
τηρούμενων βιβλίων, δημιουργεί προβληματισμό ως προς την παραβίαση της αρχής της φορολογικής 
ισότητας.  

 
 

 
  

Ορίζεται νέος τρόπος φορολόγησης των Ο.Ε. και Ε.Ε., λοιπών προσωπικών 

εταιρειών και κοινοπραξιών με κριτήριο την τήρηση απλογραφικών ή 

διπλογραφικών βιβλίων 
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Γ. Φορολογία Εισοδήματος 

Νομικών Προσώπων 
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Γ.1 Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (άρθρο 3) 
 

 Παύουν να θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις οι αποδόσεις από συμβάσεις 
παράγωγων χρηματιστηριακών μέσων, που πλέον θεωρούνται σε κάθε περίπτωση εισόδημα από 
κινητές αξίες.   

 
Ήδη και μετά τον Ν. 4051/2012 χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε τυχόν υποχρέωση παρακράτησης 
φόρου σε πληρωμές από συμβάσεις παραγώγων από το εξωτερικό, όπου παλαιότερα και κατά 
κρατούσα πρακτική δεν γινόταν παρακράτηση.  
 

 Ορίζεται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ο μισθός που καταβάλλεται από όλα τα νομικά 
πρόσωπα του άρθρου 101 παρ. 1  - και όχι μόνο από ΕΠΕ - σε εταίρους και διαχειριστές. 
 

 Εισάγεται και στην περίπτωση του άρθρου 30 παράγραφος 5 του Ν. 2238/1994 (πωλήσεις από 
ελληνικές επιχειρήσεις προς εταιρείες με έδρα σε Μη Συνεργάσιμες Χώρες ή Χώρες με 
Προνομιακό Φορολογικό Καθεστώς) η δυνατότητα ανταπόδειξης (μαχητό τεκμήριο) που ήδη 
ισχύει και για την έκπτωση δαπανών που χρεώνονται από εταιρείες σε τέτοιες χώρες. 

 

 

Γ.2 Αντικείμενο του φόρου – Υποκείμενο του Φόρου - Υπολογισμός Φόρου 

– Έκπτωση φόρου (άρθρο 9) 
 

 

 

 

 

 

 Αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής για τα νομικά πρόσωπα από 20% σε 26%. 
 Ο νέος συντελεστής ισχύει  για εισοδήματα οικονομικού έτους 2014 και μετά. 

 

 Παύει ο ειδικός τρόπος φορολόγησης για τις ημεδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες 
εταιρείες καθώς και για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών και ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και καταργούνται όλες οι σχετικές διατάξεις. 

 

 Απλοποιείται η διάταξη που αφορά την έκπτωση προβλέψεων για τις τράπεζες, με απλή αναφορά 
στο ποσοστό έκπτωσης 1% στο ποσό του ετήσιου μέσου όρου των πραγματικών χορηγήσεων. 
Καταργούνται οι αναφορές σε εξαιρέσεις από τις χορηγήσεις ορισμένων κατηγοριών δανείων 
καθώς και τα ειδικά ποσοστά έκπτωσης που ίσχυαν για κτηματικές τράπεζες, τράπεζες 
επενδύσεων και ναυτιλιακές τράπεζες.   

 

 Η έκπτωση της χρεωστικής διαφοράς σε βάρος των νομικών προσώπων που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους διενεργείται σε 30 ισόποσες ετήσιες 
δόσεις. Για τον υπολογισμό της ζημιάς που προκύπτει μετά από την αποτίμηση των τίτλων, 
λαμβάνεται υπόψη το αρχικό κόστος κτήσης και όχι το κόστος από την προηγούμενη αποτίμηση 
εφόσον δεν έχει συμψηφιστεί με αποθεματικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 38. Προβλέπεται 
έναρξη ισχύος από την έναρξη ισχύος του Ν. 4046/2012. Με την τελευταία προσθήκη επιλύεται 
ένα ερμηνευτικό ζήτημα που αφορούσε τον υπολογισμό ζημιών σε εταιρείες που είχαν 
προχωρήσει ή είχαν υποχρέωση  να προχωρήσουν σε υποτίμηση της αξίας των ομολόγων τους 
βάσει των διατάξεων του ήδη καταργημένου Κ.Β.Σ. για αποτίμηση. 

 

 

Γ.3 Φορολόγηση Μερισμάτων και διανεμόμενων κερδών (άρθρο 6) 
 
 Μειώνεται ο συντελεστής παρακράτησης στα μερίσματα ή κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή 

διανέμουν ημεδαπές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και συνεταιρισμοί από 25% σε 10%. Με την 
παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. Η διάταξη ισχύει για διανεμόμενα κέρδη 
που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις ή άλλο αρμόδιο όργανο από 1.1.2014 και μετά. Η ίδια 

 Αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής σε 26% 
 Παύει ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των τραπεζών και ασφαλιστικών 

εταιρειών 
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μείωση επέρχεται και στο συντελεστή παρακράτησης σε κέρδη που πιστώνονται από 
υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών. 

 

 Η ίδια μείωση επέρχεται και στα μερίσματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος 
από αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε (ισχύς για εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 
2014 – χρήση 2013- και μετά). Δίνεται πλέον η δυνατότητα έκπτωσης του φόρου της αλλοδαπής 
(με την επιφύλαξη ύπαρξης σχετικής πρόβλεψης σε ΣΑΔΦ) – μέχρι σήμερα ο νόμος δεν επέτρεπε 
την έκπτωση αλλοδαπού φόρου, αλλά μόνο την μείωση του φορολογητέου ποσού κατά τον 
αλλοδαπό φόρο (δηλαδή ο φόρος επιβαλλόταν στο καθαρό ποσό). Με τις νέες διατάξεις 
εξορθολογίζεται ο τρόπος αποφυγής διπλής φορολογίας για τα μερίσματα αλλοδαπής, για τον 
οποίο μέχρι σήμερα υπήρχαν αμφιβολίες για την συμβατότητά του με τις διατάξεις των ΣΑΔΦ. 
Ωστόσο, από τη διατύπωση του νόμου ο εξορθολογισμός αυτός φαίνεται να αφορά μόνο τις 
αλλοδαπές Α.Ε. 
 

 Τροποποιείται η διάταξη για την απαλλαγή των μερισμάτων που λαμβάνουν ελληνικές μητρικές 
εταιρείες από θυγατρικές τους εντός της Ε.Ε.. Με τη νέα διατύπωση καθίσταται σαφές ότι η 
απαλλαγή ισχύει και σε περίπτωση που τα κέρδη της μητρικής εταιρείας δεν επαρκούν για το 
σχηματισμό αποθεματικού. Πρόκειται για τροποποίηση σε συμμόρφωση με επιταγή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είχε κρίνει ότι το να εξαρτάται η απαλλαγή από συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις μπορεί να αντίκειται στην Οδηγία περί φορολόγησης Μητρικών – Θυγατρικών.  

 

 Από την άλλη, προβλέπεται για πρώτη φορά ότι, σε περίπτωση διανομής του αποθεματικού από 
μερίσματα αλλοδαπών θυγατρικών, έναντι του ελληνικού παρακρατούμενου φόρου μερίσματος θα 
παρέχεται πίστωση τόσο του φόρου νομικού προσώπου όσο και του παρακρατούμενου φόρου 
μερίσματος που τυχόν έχει καταβληθεί από την αλλοδαπή θυγατρική. 

 

 Τροποποιείται επίσης η διάταξη που αφορά την πίστωση αλλοδαπού φόρου για μερίσματα 
αλλοδαπής, όταν αυτά δεν απαλλάσσονται με βάση τα ανωτέρω: με τη νέα διάταξη η δυνατότητα 
αυτή φαίνεται να παρέχεται πλέον μόνο για μερίσματα από αλλοδαπή θυγατρική με έδρα στην 
Ε.Ε.. Η αλλαγή αυτή δημιουργεί ιδιαίτερες δυσχέρειες για εταιρείες με θυγατρικές που έχουν έδρα 
εκτός Ε.Ε., και είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς το λόγο που την υπαγορεύει, αν δεν πρόκειται 
απλώς για νομοτεχνική ατέλεια. 

 

 Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων 
αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί βάσει των νόμων 3299/2004, 2601/1998, 1262/1982 και 
άλλων αναπτυξιακών νόμων, πλην του Ν. 3908/2011, τα ποσά προστίθενται στα κέρδη της 
επιχείρησης στη διαχειριστική περίοδο μέσα στην οποία έγινε η διανομή. Εξαίρεση ισχύει για τα 
αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται βάσει των νόμων 1473/1984 (άρθρο 13) και 1892/1990 
(άρθρο 101). 

 
 

Γ. 4 Αμοιβές Μελών ΔΣ – bonus σε εργατοϋπαλληλικό προσωπικό  
(άρθρο 6) 
 
 Αυξάνεται ο συντελεστής παρακράτησης στις αμοιβές, μισθούς κλπ. μελών Δ.Σ. Α.Ε., διαχειριστών 

και εταίρων Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. ή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό υπό οποιαδήποτε μορφή bonus 
από 35% σε 40% από το οικονομικό έτος 2014 και μετά. Από τη σχετική διατύπωση φαίνεται να 
προβλέπεται ότι η παρακράτηση εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις διανομής των μετά φόρων 
κέρδη, που θα καθίστατο περίπτωση κατάφωρης διπλής φορολογίας. Ωστόσο, με δεδομένο ότι 
τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι πια τόσο συχνές, ενδέχεται οι πρακτικές επιπτώσεις να είναι μικρές. 
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Γ.5 Δαπάνες Επιχειρήσεων (άρθρο 3) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Προστίθεται αναφορά ότι, για φόρους, έκτακτες εισφορές κλπ που δεν εκπίπτουν καταρχήν, θα 
εκπίπτουν σε περιπτώσεις που επαναχρεώνονται από την επιχείρηση σε αντισυμβαλλομένους. 
Επίσης, προβλέπεται έκπτωση  της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 (στους 
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) ισόποσα και μέσα σε μια πενταετία. 
 

 Τροποποιείται η διάταξη που αφορά στις αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων, 
καθιστώντας υποχρεωτική την απόσβεση μόνο με σταθερή μέθοδο, (και όχι και με φθίνουσα κατ’ 
επιλογή της επιχείρησης) χρησιμοποιώντας πάγιους συντελεστές απόσβεσης, οι οποίοι ορίζονται 
στο νόμο. Οι νέοι συντελεστές εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται από 1.1.2013, ισχύουν 
όμως κάποιες ειδικές μεταβατικές διατάξεις για εταιρείες που ακολουθούσαν τη φθίνουσα μέθοδο. 
Για νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από το μήνα κατά τον οποίο αυτά άρχισαν 
να χρησιμοποιούνται ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσοι και οι 
μήνες μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Συγκεκριμένα, οι συντελεστές απόσβεσης ανά 
πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ταξινόμηση 
NACErev2, έχουν ως εξής: 

 

Κλάδοι Κατηγορία αποσβεστέου πράγματος, κινητού ή ακινήτου Σταθερός 
συντελεστής 
απόσβεσης 
σε ετήσια 
βάση 

Για όλους τους 
κλάδους 

Εδαφικές Εκτάσεις 0% 

  Κτίρια 4% 

  Μηχανήματα  10% 

  Εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού) 10% 

  Εξοπλισμός (Η/Υ και λογισμικό) 20% 

  Μέσα μεταφοράς ατόμων 10% 

  Μέσα μεταφοράς φορτίων 12% 

  Άυλα Στοιχεία και Δικαιώματα 10% 

  Λοιπά πάγια στοιχεία 10% 

Επέρχονται κάποιες αποσπασματικές και  όχι ιδιαίτερα δραστικές αλλαγές στις 

δαπάνες, με σημαντικότερη την αλλαγή συντελεστών αποσβέσεων. Σημειώνεται ότι 

καταργείται η έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών που αναφερόταν σε 

εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Ωστόσο, εξακολουθούν να ισχύουν οι 

Α.Υ.Ο. που έχουν ήδη εκδοθεί εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νέου 

νόμου (π.χ. ΠΟΛ 1005/2005). 
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Κατ’ εξαίρεση για 
ορισμένους κλάδους 

Εδαφικές Εκτάσεις (Ορυχεία-Λατομεία) εκτός υποστηρικτικών 
δραστηριοτήτων εξόρυξης 

5% 

  Μέσα μεταφοράς ατόμων (ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και 
ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων/ εκπαίδευση) 

12% 

  Μέσα μεταφοράς φορτίων (ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών) 16% 

  Λοιπά μέσα μεταφοράς (υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές 
επιβατών, σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων, πλωτές 
μεταφορές, αεροπορικές μεταφορές) 

5% 

  Άυλα στοιχεία και δικαιώματα 100% 

  Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 50% 

  Παραγωγή ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 50% 

  Λοιπά πάγια στοιχεία 50% 

  Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 30% 

  Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 
υλικών αγαθών 

30% 

 

 

 Αυξάνεται από 1.200 ευρώ σε 1.500 ευρώ η ανώτατη αξία κτήσης παγίων στοιχείων τα οποία 
μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν ή 
τέθηκαν σε λειτουργία.  
 

 Προβλέπεται ρητά η διενέργεια αποσβέσεων από τον εκμισθωτή σε κτίριο που ανεγείρει ο 
μισθωτής αποκλειστικά με δαπάνες του τελευταίου. 
 

 Παρέχεται κίνητρο για επενδύσεις από τις επιχειρήσεις στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας 
(R&D), καθώς αναγνωρίζεται προς έκπτωση το ποσό των πραγματοποιούμενων δαπανών 
προσαυξημένο κατά 30%. 
 

 Καταργείται η αναγνώριση προς έκπτωση των ποσών των προβλέψεων για αποζημίωση 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 
 

 Για δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων για τους εργαζομένους ή 
πελάτες της εταιρείας εκτός του νομού που εδρεύει ή λειτουργεί υποκατάστημά της ορίζεται ότι 
εκπίπτουν αλλά τίθεται πλαφόν 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα. 

 

 Τίθεται ως επιπλέον προϋπόθεση για την έκπτωση των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για 
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς η έκδοση του παραστατικού στο όνομα της επιχείρησης 
και η αναγραφή των στοιχείων του τέκνου.  
 

 Τίθεται ως επιπλέον προϋπόθεση, προκειμένου να εκπίπτουν οι παροχές σε χρήμα ή σε είδος προς 
τους εργαζόμενους για επιβράβευση της απόδοσή τους, να φορολογούνται ως εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες. 
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 Αναγνωρίζονται πλέον προς έκπτωση (κατά ποσοστό 50%, καθώς εξομοιώνονται με τα έξοδα 
κινητής τηλεφωνίας) και τα ποσά που δαπανούνται για πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
 

 Αναγνωρίζονται ρητά οι ασφαλιστικές εισφορές σε ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης και 
επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο και αφορούν εταίρους ή/και διοικούντες 
νομικά πρόσωπα. 

 
 
Γ.6 Εισόδημα από κινητές αξίες και μεταβιβάσεις μετοχών – εισόδημα από 
ομαδικά ασφάλιστρα (άρθρα 2, 6 και 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ.6.1 Τόκοι (άρθρα 2 και 6) 
 
 Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης τόκων καταθέσεων και ομολόγων από 10% σε 15%. Η 

ισχύς της ρύθμισης καταλαμβάνει τους τόκους καταθέσεων που καταβάλλονται ή πιστώνονται 
από 1.1.2013 και μετά, και τους τόκους ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και εντόκων 
γραμματίων οι οποίοι προκύπτουν από τίτλους από 1.1.2013 και μετά. Μετά την κατάργηση του 
ειδικού τρόπου φορολόγησης των τραπεζών, η αυτοτελής φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων 
δεν αφορά πλέον τις Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.  

 
 Καθιερώνεται πλέον ρητά και στο νόμο η υποχρέωση του φυσικού προσώπου κατοίκου Ελλάδας 

για τους τόκους που αποκτά  από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που 
εκδίδονται σε αυτήν και παραμένουν στην αλλοδαπή, απόδοσης του οφειλόμενου φόρου (15%) με 
την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και την 31 Ιανουαρίου του επόμενου από την 
καταβολή ή πίστωση έτους, προσκομίζοντας και το πρωτότυπο αποδεικτικό της αλλοδαπής 
τράπεζας ή πιστωτικού οργανισμού από το οποίο θα προκύπτει το ποσό των τόκων που 
καταβλήθηκε ή με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός του στην αλλοδαπή κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί και ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης. 
 

 Δίνεται πλέον η δυνατότητα έκπτωσης του φόρου της αλλοδαπής (με την επιφύλαξη ύπαρξης 
σχετικής πρόβλεψης σε ΣΑΔΦ) – μέχρι σήμερα ο νόμος δεν επέτρεπε την έκπτωση αλλοδαπού 
φόρου, αλλά μόνο την μείωση του φορολογητέου ποσού κατά τον αλλοδαπό φόρο (δηλαδή ο φόρος 
επιβαλλόταν στο καθαρό ποσό). Με τις νέες διατάξεις μπορεί να αυξάνεται ο συντελεστής αλλά 
εξορθολογίζεται ο τρόπος αποφυγής διπλής φορολογίας για τους τόκους αλλοδαπής, για τον οποίο 
μέχρι σήμερα υπήρχαν αμφιβολίες για την συμβατότητά του με τις διατάξεις των ΣΑΔΦ. 

 

 Αλλάζει ο συντελεστής παρακράτησης στους τόκους που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα σε 
δικαιούχους στην αλλοδαπή. Εάν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, ενεργείται παρακράτηση 
με 20%, ενώ αν είναι νομικό πρόσωπο η παρακράτηση ανέρχεται σε 33%. Τα ανωτέρω ισχύουν, 
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από σχετική Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. 
 

 Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης στις κινητές αξίες, εκτός μερισμάτων και τόκων από 
μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους που προέρχονται από  διανεμόμενα κέρδη Α.Ε., σε αλλοδαπούς 
δικαιούχους νομικά πρόσωπα, από 40% σε 33% (ισχύς για τόκους που καταβάλλονται ή 
πιστώνονται από 1.1.2013 και μετά). 

 

 Επιβάλλεται συντελεστής φορολόγησης στις κινητές αξίες (εκτός μερισμάτων) σε αλλοδαπό 
δικαιούχο φυσικό πρόσωπο με συντελεστή 20% (ισχύς για τόκους που καταβάλλονται ή 
πιστώνονται από 1.1.2013 και μετά). 

 Αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής στο εισόδημα από τόκους και 
ομόλογα. 

 Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης της μεταβίβασης μη εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο μετοχών Α.Ε. με εισαγωγή φόρου 20% στην υπεραξία, αντί 
για φόρο 5% στην αξία πώλησης 

 Θεσπίζεται φορολόγηση της υπεραξίας από πώληση εισηγμένων μετοχών 
Α.Ε.  
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Γ.6.2 Υπεραξία από πώληση μη εισηγμένων μετοχών (άρθρο 2) 
 

 Μεταβάλλεται ο τρόπος φορολόγησης της μεταβίβασης μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 
μετοχών Α.Ε. με εισαγωγή φόρου 20% στην υπεραξία. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας 
αφαιρείται το κόστος απόκτησης των μεταβιβαζομένων μετοχών από την κατώτατη πραγματική 
αξία που έχουν αυτές κατά το χρόνο της μεταβίβασης και η οποία εξευρίσκεται με βάση τη 
φόρμουλα του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 2238/1994. Η αξία που προκύπτει συγκρίνεται με τη 
συμφωνηθείσα αξία που προκύπτει από το συμβόλαιο ή συμφωνητικό και το κόστος απόκτησης 
αφαιρείται από το μεγαλύτερο ποσό για να εξευρεθεί η υπεραξία επί της οποίας επιβάλλεται 
αυτοτελής φορολόγηση.  
 

 Ο φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση εκτός από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν. 
2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε.), που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις. Ο φόρος υπεραξίας 20% 
εκπίπτει από το φόρο εισοδήματος στην τελευταία αυτή περίπτωση και, σε περίπτωση που τον 
υπερβαίνει, θα πρέπει να επιστρέφεται. 

 

 Η νέα φορολογική ρύθμιση καταλαμβάνει τα κέρδη από πωλήσεις μετοχών που θα αποκτηθούν 
από 1.7.2013 και μετά. Νομοτεχνικά η διατύπωση φαίνεται δυσχερής καθώς αντικαθίσταται το 
άρθρο που προέβλεπε φόρο 5%, ενώ ο φόρος αυτός συνεχίζει να ισχύει για μετοχές που έχουν 
αποκτηθεί πριν την ημερομηνία αυτή. 

 
 

Γ.6.3 Συμβάσεις και πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων 
(άρθρα 2 και 6) 

 

 Εναρμονίστηκε η συγκεκριμένη διάταξη με το Ν. 3606/2007 για τον ορισμό των παράγωγων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων. 
 

 Προβλέπεται αύξηση του φόρου παρακράτησης από 15% σε 20% για το εισόδημα που προκύπτει 
από  παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.  
 

 Επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, με την εν λόγω παρακράτηση, για φυσικά 
πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Τα νομικά πρόσωπα 
φορολογούνται και με τις γενικές διατάξεις. 

 

 Προβλέπεται εφάπαξ απόδοση του φόρου από τον ίδιο τον δικαιούχο του εισοδήματος με υποβολή 
δήλωσης στην περίπτωση που δεν μεσολαβεί ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα. 

 
 

Γ.6.4 Υπεραξία από πώληση Εισηγμένων Μετοχών (άρθρο 2) 
 

 Θεσπίζεται η φορολόγηση των κερδών από πώληση εισηγμένων μετοχών που θα αποκτηθούν από 
1.7.2013 και μετά με συντελεστή 20%. Ο φόρος εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση των φυσικών 
προσώπων, ενώ αν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο το εισόδημα φορολογείται και με τις γενικές 
διατάξεις με έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε. 
 

Μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές και αναβολές της εισαγωγής φόρου υπεραξίας στις εισηγμένες 
μετοχές, η ανασφάλεια δικαίου για το αν και πώς τελικά θα ισχύσει η εν λόγω φορολογία παραμένει 
στο έπακρο. 

 

 Διατηρείται ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών ο,2% ακόμα και μετά την εισαγωγή του 
φόρου υπεραξίας. 

 

Γ.6.5 Ομαδικά Ασφαλιστήρια Συμβολαίων Ζωής (άρθρο 7) 
 
 Επιβάλλεται παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται σε δικαιούχους και αντιστοιχούν 

στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει επιχείρηση για ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής του 
προσωπικού της. Ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 10% για τα εφάπαξ καταβαλλόμενα 
ποσά μέχρι 40.000 ευρώ και 20% για το μέρος που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και 15% για τις 
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περιοδικά καταβαλλόμενες παροχές, αλλά προσαυξάνεται κατά 50% σε περίπτωση πρόωρης 
εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο 
οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του. 
 

 Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή από τις ασφαλιστικές εταιρείες. 
 

 Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.  
 

Με την εν λόγω διάταξη φαίνεται να παραμένει το ζήτημα της μη έκπτωσης των ασφαλίστρων που 
καταβάλλει η επιχείρηση, παρότι αυτά τελικώς φορολογούνται, έστω και με ειδικό τρόπο. Από την 
άλλη, δε γίνεται καμία ρύθμιση για τη φορολόγηση τέτοιων προγραμμάτων μέχρι σήμερα. Θα 
μπορούσε έτσι να υποστηριχθεί ενδεχομένως ότι με την εισαγωγή της νέας διάταξης φαίνεται να 
δημιουργείται ένα ερμηνευτικό τεκμήριο για εξ αντιδιαστολής μη φορολόγηση αυτών. Επίσης, 
δημιουργούνται κάποια ερμηνευτικά ζητήματα όπως η έννοια της περιοδικά καταβαλλόμενης 
παροχής.  
 

Γ.7 Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (άρθρο 11) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Διευρύνεται ο ορισμός της έννοιας των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με βάση τον οποίο υπάρχει η 
σύνδεση των επιχειρήσεων στην περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων (συμμετοχή στο κεφάλαιο ή τη 
διοίκηση) ή της δυνατότητας επιρροής σε μία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  
 

 Προβλέπεται ρητά ότι η αρχή των ίσων αποστάσεων ισχύει και για τις συμβάσεις δανείου, τις 
μεταβιβάσεις μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή μεριδίων ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία 
αστικού δικαίου ή σε κοινοπραξία (εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων) και ακινήτων, που 
πραγματοποιούνται μεταξύ ημεδαπής και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 
 

 Επεκτείνεται η υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών μεταξύ 

ημεδαπής επιχείρησης και μόνιμης εγκατάστασής της στην αλλοδαπή, καθώς και μόνιμης 

εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και με τις συνδεδεμένες εταιρείες του 

κεντρικού της στην αλλοδαπή. 

 

 Εξαιρούνται από την υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών τους οι αλλοδαπές 

εμποροβιομηχανικές εταιρείες, που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με τον Α.Ν. 89/1967. 

 

 Εξαιρούνται από την υποχρέωση τεκμηρίωσης οι υπόχρεες εταιρείες για τις συναλλαγές τους με 

μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 100.000 

 Διευρύνεται ο ορισμός της έννοιας των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και 
επεκτείνεται η υποχρέωση τεκμηρίωσης και σε άλλες συναλλαγές. 

 Θεσπίζεται η υποχρέωση των ημεδαπών συνδεδεμένων επιχειρήσεων να 

τηρούν φάκελο τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους και 

ορίζεται ο χρόνος κατάρτισής του και υποβολής του συνοπτικού πίνακα 

πληροφοριών  στη ΓΓΠΣ. 

 Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις μη τεκμηριωμένων συναλλαγών. 

 Θεσπίζεται η δυνατότητα προέγκρισης της μεθοδολογίας μελλοντικών 

ενδοομιλικών συναλλαγών (APA). 

 Εξορθολογίζονται οι κυρώσεις. 

 Καταργείται το διπλό νομοθετικό πλαίσιο για τις ενδοομιλικές συναλλαγές 

(Υπουργείου Οικονομικών – Υπουργείου Ανάπτυξης) με την παράλληλη 

τροποποίηση των φορολογικών διατάξεων, ενώ προβλέπονται και 

μεταβατικές διατάξεις. 

 Ενσωματώνονται οι διατάξεις για την υποκεφαλαιοδότηση στο άρθρο 39 του 

ΚΦΕ. 
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ευρώ ή τα 200.000 ευρώ αθροιστικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα της 

διαχειριστικής περιόδου για όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν υπερβαίνει ή υπερβαίνει τα 

5.000.000 ευρώ, αντίστοιχα.  

 

 Θεσπίζεται η υποχρέωση των ημεδαπών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (αλλά και 

υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων), να τηρούν φάκελο τεκμηρίωσης τιμών των 

ενδοομιλικών συναλλαγών τους. 

 

 Προβλέπεται ο χρόνος κατάρτισης του φακέλου τεκμηρίωσης , πριν από την έκδοση του 

φορολογικού πιστοποιητικού, και πάντως εντός 50 ημερών από την ημερομηνία κλεισίματος της 

διαχειριστικής περιόδου (για ισολογισμούς που κλείνουν μετά τις 30.12.2012). Ο φάκελος 

συνοδεύεται από συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ 

στην ίδια προθεσμία κατάρτισης φακέλου. Εξαιρετικά για τη διαχειριστική περίοδο 2012 ο 

φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται και ο σχετικός πίνακας υποβάλλεται μέχρι τις 10.5.2013. 

 

  Προβλέπεται η τήρηση στην επιχείρηση του φακέλου τεκμηρίωσης, για όσο χρόνο δεν έχει 

παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή φόρου, καθώς και κατά το χρονικό 

διάστημα εκκρεμοδικίας της υπόθεσης. 

 

 Ορίζεται ως υποχρεωτική η προσκόμιση του φακέλου τεκμηρίωσης στην αρμόδια ελεγκτική αρχή, 

στο πλαίσιο ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου μη υπερβαίνοντος τις 30 ημέρες. 

 

 Ορίζεται ως αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχου η ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, η οποία θα 

διενεργεί τον έλεγχο λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ περί 

ενδοομιλικής τιμολόγησης για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές, όπως 

αυτές θα ρυθμισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 

 Θεσπίζεται η υποχρέωση επικαιροποίησης του φακέλου τεκμηρίωσης, σε περίπτωση μεταβολής 

των συνθηκών της αγοράς που ασκούν επιρροή στα στοιχεία του φακέλου. 

 

 Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις μη τεκμηριωμένων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και 

προβλέπεται ο καθορισμός των σχετικών τιμών από την αρμόδια ελεγκτική αρχή με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία από κάθε πηγή. Μη τεκμηρίωση θεωρείται ότι υπάρχει στις περιπτώσεις: 

 

α) μη τήρησης ή μη διάθεσης του φακέλου τεκμηρίωσης στην αρμόδια ελεγκτική αρχή, 

 

β) τήρησης ανεπαρκούς ή ανακριβούς φακέλου τεκμηρίωσης, εφόσον προκύπτει αδυναμία 

ελεγκτικής επαλήθευσης της ορθότητας υπολογισμού ή τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών 

συναλλαγών, η οποία δεν καλύπτεται από τις πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται στον 

έλεγχο.  

 

γ) μη παροχής ή παροχής ανεπαρκών ή ανακριβών πρόσθετων πληροφοριών, εφόσον προκύπτει 

αδυναμία ελεγκτικής επαλήθευσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.  

 

 Εισάγεται τρόπος προσδιορισμού  των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, αναλόγως της 
αποδοχής ή μη από τη φορολογική αρχή του εύρους τιμών ή κέρδους σε οποιαδήποτε τιμή ή 
ποσοστό κέρδους εντός του αποδεκτού εύρους ή στην τιμή της διαμέσου του αποδεκτού εύρους 
τιμών ή ποσοστών κέρδους αντίστοιχα. 

 

 Καθιερώνεται η δυνατότητα προέγκρισης της μεθοδολογίας συγκεκριμένων μελλοντικών 
ενδοομιλικών συναλλαγών, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση 
Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 
Αντικείμενο της προέγκρισης αποτελεί το σύνολο των κριτηρίων για τον καθορισμό των τιμών 
ενδοομιλικών συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην τιμολόγηση τέτοιων 
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συναλλαγών με εξαίρεση την ορισμένη τιμή συναλλαγής μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων και 
το ορισμένο ποσοστό περιθωρίου μικτού ή καθαρού κέρδους από τέτοιες συναλλαγές. 

 

 Προβλέπεται ότι η απόφαση της προέγκρισης δεν δύναται να υπερβεί τα 2 χρόνια, ενώ εισάγεται 
και δυνατότητα ανανέωσης, αναθεώρησης, ανάκλησης ή ακύρωσής της υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. 

 

 Προβλέπεται η αναθεώρηση της απόφασης προέγκρισης σε περίπτωση μεταγενέστερης  
διενέργειας της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού με βάση την αντίστοιχη διμερή ΣΑΔΦ ή 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την εξάλειψη της  διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των 
κερδών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

 

 Εισάγεται υποχρέωση διαφύλαξης των στοιχείων τεκμηρίωσης που αφορούν την απόφαση 
προέγκρισης καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησης του αντίστοιχου φακέλου τεκμηρίωσης. 

 

 Προβλέπεται ο περιορισμός του φορολογικού ελέγχου, σε περίπτωση χορήγησης απόφασης 
προέγκρισης μόνο στην επαλήθευση των όρων της απόφασης, καθώς και της ίσης ισχύος των 
κρίσιμων παραδοχών.   

 

 Καταργείται το αυτοτελές πρόστιμο 20% επί των καθαρών επιπλέον κερδών, που επιβάλλονταν σε 
περίπτωση παραβίασης του αρ.39 του ΚΦΕ (παραβίαση της αρχής των «ίσων αποστάσεων»). 

 

 Προβλέπεται η επιβολή αυτοτελούς προστίμου, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 
υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 1/1000 των 
δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, και 
μικρότερο των 10.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ στην περίπτωση μη υποβολής του 
συνοπτικού πίνακα, αλλά και μη διάθεσης του φακέλου τεκμηρίωσης. 
 

 Καταργείται το αρ.26 του Ν.3728/2008 από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και προβλέπεται η 
εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων. 
 

 Οι τροποποιηθείσες διατάξεις για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών εφαρμόζονται 
για τις ενδοομιλικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους που 
αρχίζουν από 1.1.2012 και μετά. 

 

 Προβλέπεται ότι για τις διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011 ο φορολογικός έλεγχος των 
ενδοομιλικών συναλλαγών θα διενεργηθεί με βάση τα στοιχεία του φακέλου τεκμηρίωσης που 
είχαν καταρτισθεί με τις διατάξεις του αρ.26 του Ν.3728/2008 (Νομοθεσία Υπουργείου 
Ανάπτυξης). 

 

 Προβλέπεται η παράδοση στο Υπουργείου Οικονομικών των φακέλων τεκμηρίωσης, που είχαν 
υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Διεύθυνση κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής 
Γραμματείας Κατανάλωσης) και αφορούν τις χρήσεις 2010, 2011 και 2012.  

 

 Προβλέπεται ότι ο έλεγχος των φακέλων τεκμηρίωσης για τις χρήσεις 2008 και 2009 θα 
πραγματοποιηθεί από την ανωτέρω διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή σύμφωνα 
με το άρθρο 26 του Ν. 3728/2008. 

 

 Προβλέπεται η επιβολή αυτοτελούς προστίμου (1/1000 επί των ακαθαρίστων εσόδων, που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο από 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο από 10.000 ευρώ που ορίζεται στο 
άρθρο4 παρ.5 του Ν. 2523/1997, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της προβλεπόμενης από το άρθρο 
26 του Ν.3728/2008 κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών (σε περίπτωση που μέχρι την 
δημοσίευση του παρόντος δεν έχει βεβαιωθεί το πρόστιμο του άρθρου 26 του Ν. 3728/2008).  

 

 Προβλέπεται ότι η προαναφερόμενη Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης θα έχει πλέον 
πρόσβαση στους φακέλους τεκμηρίωσης μόνο για λόγους διεξαγωγής ερευνών αγοράς και για το 
σκοπό αυτό αίρεται το φορολογικό απόρρητο.  

 

 Προβλέπεται ότι κατ’ εξαίρεση από τη γενική διάταξη  οι δαπάνες αγοράς αγαθών, λήψης 

υπηρεσιών και κάθε άλλη δαπάνη κατά το αρ.51Β παρ.1 του ΚΦΕ, οι οποίες καταβάλλονται σε 

αρ.39 ΚΦΕ 
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συνδεδεμένες εταιρείες με έδρα σε μη συνεργάσιμο κράτος ή με προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς, αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα χωρίς να απαιτείται η 

απόδειξη από την ημεδαπή επιχείρηση ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις 

συναλλαγές και ότι δεν διενεργούνται με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή, δεδομένου 

ότι προβλέπεται η τήρηση φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών. Η διάταξη 

εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2013 και μετά.  

 
Με τις αλλαγές στο νέο νόμο αίρεται η πολυπλοκότητα που υπήρχε λόγω της παράλληλης εφαρμογής 

δύο διαφορετικών νομοθετικών καθεστώτων (Υπ. Ανάπτυξης και Υπ. Οικονομικών), ενώ επιχειρείται 

και η περαιτέρω εναρμόνιση των σχετικών διατάξεων τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, όπως κυρίως τη θέσπιση της ρητής υποχρέωσης 

επικαιροποίησης των φακέλων τεκμηρίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η υιοθέτηση των 

λεγόμενων συμφωνιών καθορισμού των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Advanced Pricing 

Arrangements).  

 

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ότι με τις νέες εξελίξεις συνδέεται η έννοια της μη τεκμηρίωσης με την 

αδυναμία ελεγκτικών επαληθεύσεων, ενώ εξορθολογίζεται η επιβολή κυρώσεων. 
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Δ. Φορολογία Ακινήτων 
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Δ.1 Κέρδη από μεταβιβάσεις ακινήτων (άρθρο 5) 
 
 
 
 
 
 

 

 Επιβάλλεται στον μεταβιβάζοντα (πωλητή) φόρος 20% επί της υπεραξίας που προκύπτει από τη 

μεταβίβαση ακινήτων ή εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, τα οποία αποκτήθηκαν από 

οποιαδήποτε αιτία από 1.1.2013 και μετά και μεταβιβάζονται περαιτέρω λόγω επαχθούς αιτίας. Ο 

φόρος εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση. Προβλέπεται η επιβολή του φόρου στη διαφορά 

μεταξύ της τιμής κτήσης του ακινήτου και της τιμής πώλησής του.  

 

 Προβλέπεται ότι ως τιμή κτήσης του ακινήτου θεωρείται η αξία του κατά το χρόνο απόκτησής του 

και ως τιμή πώλησης η αξία του κατά το χρόνο μεταβίβασής του, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή 

της σχετικής πράξης. Προβλέπεται ότι οι προαναφερθείσες αξίες κτήσης και πώλησης ενός 

ακινήτου προσδιορίζονται είτε με αντικειμενικό τρόπο, είτε με το σύστημα συγκριτικών στοιχείων 

(όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα), είτε με το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο 

τίμημα εάν αυτό είναι το υψηλότερο. Η υπεραξία προσαρμόζεται,  με σκοπό να ληφθεί υπόψιν η 

επίπτωση του πληθωρισμού, με βάσει τους κατωτέρω συντελεστές παλαιότητας: 

 

Έτη διακράτησης Συντελεστής 
παλαιότητας 

Από 1 έως 5 0,9 

Από 5 έως 10 0,8 

Από 10 έως 15 0,75 

Από 15 έως 20 0,7 

Από 20 έως 25 0,65 

Πάνω από 25 0,6 

 

 

 Δεν υπάγονται στον εν λόγω φόρο περιπτώσεις κατά τις οποίες λογίζεται ότι, είτε αποκτάται η 

κυριότητα του ακινήτου για πρώτη φόρα (π.χ. από χρησικτησία), είτε δε συνιστούν περαιτέρω 

μεταβίβαση (π.χ. διανομή, ανταλλαγή, συνένωση ακινήτων).  

 

 Εξαιρείται από το φόρο το κέρδος μέχρι 25.000 ευρώ που πραγματοποιείται από μεταβίβαση 

ακινήτου εφόσον το ακίνητο έχει διακρατηθεί για διάστημα τουλάχιστον μέχρι 5 ετών. 

Εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν πάνω από μία μεταβίβαση εντός της 

5ετίας. 
 

 Εξαιρούνται του εν λόγω φόρου  το κέρδος το οποίο αποκτούν οι τεχνικές επιχειρήσεις από 

εμπορική δραστηριότητα αγοροπωλησίας ακινήτων, το οποίο φορολογείται ως εισόδημα από 

εμπορικές επιχειρήσεις.  

 

 Εξαιρείται του εν λόγω φόρου το κέρδος που προκύπτει από την πώληση ακινήτου, το οποίο 

αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο Ο.Ε., Ε.Ε.,  λοιπών προσωπικών εταιρειών και 

κοινοπραξιών, το οποίο επίσης φορολογείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.  

 

Αν και δεν είναι σαφές από το κείμενο του νόμου, φαίνεται ότι η εν λόγω φορολογία δεν εφαρμόζεται 

σε περιπτώσεις πωλήσεων ακινήτων που πωλούνται από Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., όπου το προκύπτον 

Επανεισάγεται στο ελληνικό φορολογικό σύστημα ο φόρος υπεραξίας  που 

προκύπτει από την μεταβίβαση ακινήτων, που αφορά μεταβίβαση ακινήτων που 

αποκτήθηκαν καταρχήν από 1.1.2013 και μετά. 
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κέρδος φορολογείται ούτως ή άλλως βάσει των γενικών διατάξεων. Ωστόσο, η ασάφεια της σχετικής 

διατύπωση ενδέχεται να δημιουργήσει ερμηνευτικές δυσχέρειες. Όσον και αν αναμένονταν, η 

εισαγωγή του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα δε συνοδεύτηκε από μείωση των ιδιαίτερα υψηλών 

συντελεστών του φόρου μεταβίβασης ακινήτων. 

 

 
Δ.2 Δήλωση στοιχείων ακινήτων (άρθρο 19) 
 

 Επεκτείνεται για τα φυσικά πρόσωπα η υποχρέωση συμπλήρωσης της περιουσιακής κατάστασης 
μέχρι 30.6.2013 εφόσον έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού 
κατά την 01.01.2013. 

 

 Καθιερώνεται η υποχρέωση των νομικών προσώπων σε δήλωση μέχρι 30.6.2013 στοιχείων 
ακινήτων στα οποία έχουν εμπράγματα δικαιώματα κατά την 01.01.2013 στην οποία θα 
περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως είναι διαμορφωμένη κατά την 1.1.2013. 
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Ε. Φορολογικός Έλεγχος 
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Ε.1 Φορολογικός Έλεγχος (άρθρα 4 και 8) 
 

 Περιορίζεται η δυνατότητα προσδιορισμού του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος από 

επιχειρηματική δραστηριότητα, με αντικειμενικό τρόπο (απόρριψη βιβλίων), μόνο στην 

περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων. Καταργείται η δυνατότητα 

προσδιορισμού του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

με αντικειμενικό τρόπο, στην περίπτωση πλημμελούς τήρησης των προβλεπόμενων βιβλίων και 

στοιχείων με συνέπεια την ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των δεδομένων. 

 

 Ρυθμίζεται νέος τρόπος φορολογικού ελέγχου των βιβλίων και στοιχείων κατά τον οποίο σε 

περίπτωση που προκύπτει είτε απόκρυψη φορολογητέας ύλης είτε απόκρυψη βιβλίων, εγγράφων, 

εμπορευμάτων ή άλλων στοιχείων επιβάλλεται κατάσχεση στα ανωτέρω βιβλία και στοιχεία. 

Προβλέπονται πλέον αυξημένες δυνατότητες της φορολογικής αρχής να ζητεί τη συνδρομή 

εισαγγελικών και δικαστικών αρχών για διενέργεια ερευνών. 

 

Ε.2 Φορολογικά Πιστοποιητικά (άρθρο 8) 
 

 Επεκτείνεται η υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού και στα ελληνικά 

υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές. Η 

νέα ρύθμιση καταλαμβάνει ισολογισμούς που κλείνουν μετά τις 30.12.2012. 

 

Ε.3 Φορολογικό Απόρρητο (άρθρο 8) 

 

 Επεκτείνεται η άρση του φορολογικού απορρήτου και στην περίπτωση χορήγησης στοιχείων 

κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

 

 Αυστηροποιείται το φορολογικό απόρρητο σε σχέση με την πρόσβαση δημοσίων αρχών και 

οργανισμών σε βιβλία και στοιχεία του ΚΦΑΣ που τηρεί ο φορολογούμενος. 
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ΣΤ. Φ.Π.Α. 
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ΣΤ.1 Επιλογή επιβολής Φ.Π.Α. σε επαγγελματικές μισθώσεις  
(άρθρο 17) 
 

 Επεκτείνεται η δυνατότητα επιλογής υπαγωγής σε Φ.Π.Α. των μισθώσεων χώρων για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας αυτοτελώς ή στα πλαίσια μεικτών συμβάσεων. 

 

 Η αίτηση επιλογής υποβάλλεται από τον εκμισθωτή είτε πριν την έναρξη χρησιμοποίησης του 
ακινήτου είτε εντός τριάντα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, και ισχύει από 
την έναρξη της τελευταίας. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή η επιλογή θα πρέπει να υποβληθεί 
μέχρι την 30η Ιουνίου 2013, με έναρξη από 1.1.2013 με την προϋπόθεση ότι μέχρι την 1.7.2013 θα 
καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στο διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 30.6.2013. 

 

 Η αίτηση επιλογής υπόκειται σε ανάκληση. 
 

 Η σχετική διάταξη ισχύει και για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εμπορικών κέντρων που είχαν 
λάβει μετά από σχετική αίτηση βεβαίωση υπαγωγής στο φόρο από την αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 
31.12.2012 χωρίς την εξέταση της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων των σχετικών ΥΑ.   

 

 Η σχετική διάταξη ισχύει και για τις επιχειρήσεις που είχαν επιβάλει ΦΠΑ στις σχετικές πράξεις 
πριν την 1.1.2013 και, επομένως, έχουν δικαίωμα έκπτωσης για τις προηγούμενες χρήσεις, για τις 
οποίες έχει επιβληθεί ΦΠΑ (εκτός εάν έχουν οριστικοποιηθεί πράξεις προσδιορισμού του φόρου – 
στην περίπτωση αυτή μπορεί να υποβληθεί αίτηση επιλογής φορολόγησης έως 30.6.2013). Να 
σημειωθεί ότι η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς το ρυθμιστικό 
περιεχόμενο της διάταξης ενόψει και της νομολογίας του ΔΕΚ (υπόθεση C-396/98, Schlosstraße) 
αναφορικά με την επίδραση των νομοθετικών μεταβολών που επέρχονται μετά την 
πραγματοποίηση της δαπάνης απόκτησης του επενδυτικού αγαθού. 

 
 

Με την νέα αυτή διάταξη ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα του κλάδου ανάπτυξης επαγγελματικών 
ακινήτων,  καθώς πλέον δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης του Φ.Π.Α. του κόστους κατασκευής των 
ακινήτων αυτών που θα μισθώνονται με Φ.Π.Α.. Αν και δεν γίνεται  αναφορά στο νόμο, η επιλογή της 
φορολόγησης με Φ.Π.Α. θα πρέπει να σημαίνει απαλλαγή από το χαρτόσημο 3,6%. Σημειώνεται ότι 
πριν την άσκηση  της επιλογής θα πρέπει ο εκμισθωτής να εξετάζει τη νομική του δυνατότητα να 
επιρρίψει το Φ.Π.Α. στον αντισυμβαλλόμενο βάσει της μεταξύ τους σύμβασης. Η διάταξη πάντως δε 
διευκρινίζει το χειρισμό του Φ.Π.Α. κατασκευής για ακίνητο που μέχρι σήμερα απαλλάσσεται αλλά που 
ο εκμισθωτής θα εξασκήσει την επιλογή φορολόγησης και εφεξής θα επιβάλλει Φ.Π.Α. στα μισθώματα. 
 
 

 Περιλαμβάνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, προκειμένου να διασαφηνιστεί η διενέργεια εφάπαξ 
διακανονισμού, τόσο για τα επενδυτικά αγαθά που υπόκεινται σε πενταετή διακανονισμό όσο και 
για τα ακίνητα, για τα οποία ασκήθηκε το δικαίωμα επιλογής φορολόγησης (άρθρο 8 παρ. 2 περ. δ 
του Ν. 2859/2000) που υπόκεινται σε δεκαετή διακανονισμό.  
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Ζ. Οργανωτικές Διατάξεις του 

Υπουργείου Οικονομικών 
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Ζ.1 Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Οικονομικών  
(άρθρο 12) 

 
 Τροποποιούνται οι διατάξεις για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, στην οποία παρέχεται η 

δυνατότητα διερεύνησης, συλλογής, αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών που αφορούν σε 
σχετικά ποινικά αδικήματα. 

 

 Προσδιορίζονται τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα για τα οποία έχει αρμοδιότητα η 
Υπηρεσία. 

 

 Επεκτείνονται οι περιπτώσεις, για τις οποίες μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος της περιουσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων νομικών 
προσώπων. 

 

 Επεκτείνεται η άρση του φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού κι επιχειρηματικού 
απορρήτου για τη διευκόλυνση του έργου της Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 Καθιερώνεται η υποχρεωτική υποβολή στον Υπουργό Οικονομικών ετήσιας έκθεσης για το έργο 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Η. Λοιπές Διατάξεις 
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Η.1 ΕΕΤΗΔΕ (άρθρο 19) 
 
 Προβλέπεται η αποσύνδεση του ΕΕΤΗΔΕ από το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 

και η βεβαίωσή του στη ΔΟΥ μετά από αίτηση του κύριου ή επικαρπωτή προς την αρμόδια ΔΟΥ 
και την καταβολή τουλάχιστον της τρέχουσας και των τυχόν ληξιπρόθεσμων δόσεων έτους 2012.  

 
 

Η.2 Φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία (άρθρο 24) 
 
 Επιβάλλεται φόρος στα πλοία με ξένη σημαία των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή 

αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση το Ν. 27/1975. Η ισχύς της νέας 
ρύθμισης αρχίζει από 1.1.2013 και μετά.  

 

 Προβλέπεται ότι ο φόρος βαρύνει τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες ενώ οι 
διαχειρίστριες εταιρείες είναι αλληλεγγύως ευθυνόμενες για την καταβολή του φόρου. 

 

 Θεσπίζεται υποχρέωση των υπόχρεων για υποβολή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ετησίως 
συγκεντρωτικής δήλωσης, στην οποία περιλαμβάνονται το όνομα, η σημαία, η ολική 
χωρητικότητα και η ηλικία των πλοίων υπό ξένη σημαία. 
 

 Προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του φόρου (συντελεστές και κλιμάκια, κριτήρια), καθώς και 
για τη δήλωση και την καταβολή του φόρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το φόρο που 
επιβάλλεται στα πλοία υπό ελληνική σημαία. 

 
 

Η.3 Τέλος επιτηδεύματος (άρθρο 10) 
 

 Διπλασιάζεται το ποσό του τέλους επιτηδεύματος που επιβάλλεται στα νομικά πρόσωπα (800 
ευρώ ετησίως για τα νομικά πρόσωπα με έδρα σε τουριστικούς τόπους και σε περιοχές με 
πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους και 1.000 ευρώ ετησίως για τα νομικά πρόσωπα με έδρα σε 
πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000). 

 

 Διπλασιάζεται το ποσό του τέλους επιτηδεύματος που επιβάλλεται στα υποκαταστήματα (600 
ευρώ ετησίως). 

 

 Αυξάνεται σε 650 ευρώ ετησίως το τέλος επιτηδεύματος για τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις  
και ελεύθερους επαγγελματίες. 

 

 Το ποσό του τέλους επιτηδεύματος παραμένει ίδιο (όπως επιβλήθηκε κατά το οικονομικό έτος 
2012) για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα, το εισόδημα των 
οποίων προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και 
έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή το 75% των ακαθαρίστων 
εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  

 

 Οι νέες ρυθμίσεις έχουν ισχύ για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από 
οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και μετά. 

 
 

Η.4 Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο 23) 
 
 Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων που προβλέπει το άρθρο 3 του Κ.Φ.Α.Σ. ως όριο για την 

απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης 

μειώνεται από 10.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ.. 
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Θ. Λοιπά Θέματα 

Επικαιρότητας 
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Θ.1 Πολυνομοσχέδιο 
 

Ψηφίστηκε στις 14.1.2013 από τη Βουλή το πολυνομοσχέδιο (αναμένεται η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ), 
το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φορολογικές ρυθμίσεις. Μεταξύ των ρυθμίσεων περιλαμβάνεται 
η επιβολή ετήσιας εισφοράς στα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, η επιβολή φόρου 
πολυτελούς διαβίωσης, η τροποποίηση του ΚΦΑΣ ( Ν.4093/2012) ενώ το αρχικό σχέδιο νόμου 
προέβλεπε και την τροποποίηση των διατάξεων του Ν.2523/1997 (Ποινολόγιο), που τελικά 
αποσύρθηκε για να επανέλθει κατόπιν μεγαλύτερης επεξεργασίας. 

α. Ετήσια εισφορά στα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

 

 

 

 

 
 

 Επιβάλλεται ετήσια εισφορά (που αφορά όμως μόνο τα ημερολογιακά έτη 2012 – 2015) στα 
γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα με βάση 
το αρ. 25 του ν.27/1975 και ασχολούνται με την ναύλωση, ασφάλιση, μεσιτεία πλοίων με ελληνική 
ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, καθώς και με την αντιπροσώπευση 
πλοιοκτητριών εταιρειών. 

 

 Εξαιρούνται οι ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες του ν.27/1975 που απασχολούνται με τη 
διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία (τα οποία θα υπάγονται στο ειδικό 
καθεστώς του tonnage tax), καθώς και με τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την 
εγκριτική πράξη εγκατάστασης τους. 

 

 Εξαιρούνται από την εισφορά τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και εμπορικά πλοία που εκτελούν 
εσωτερικούς πλόες. 

 

 Η εισφορά αυτή επιβάλλεται επί του συνολικού ετήσιου ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος, με 
κατώτατο όριο το ποσό των 50.000 δολαρίων ΗΠΑ, και η οποία υπολογίζεται με την παρακάτω 
κλίμακα: 

 
Κλιμάκιο ετήσιου 
συνολικού 
εισαγόμενου 
συναλλάγματος (σε 
δολάρια) 

Συντελεστής 
% 

Φόρος 
κλιμακίου 

Σύνολο  
εισαγόμενου 
συναλλάγματος 
(σε δολάρια 
ΗΠΑ) 

Σύνολο 
φόρου (σε 
δολάρια 
ΗΠΑ) 

200.000 10 20.000 200.000 20.000 

200.000 8 16.000 400.000 36.000 

Υπερβάλλον 6       

 

 Προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής ειδικής δήλωσης υπολογισμού της εισφοράς επί του 
εισαγόμενου συναλλάγματος του προηγούμενου έτους και η βάση αυτής έκδοση εκκαθαριστικού 
σημειώματος. 

 

 Ο φόρος υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. και καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις (Ιούνιος, 
Σεπτέμβριος, Δεκέμβριος) σε ευρώ (με βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων αυτών 
κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης).  

 

 Για την καταβολή του φόρου ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα οι διευθυντές, διαχειριστές 
και γενικά οι εκπρόσωποι των εταιρειών. 

 

Θεσπίζεται ετήσια εισφορά για 4 έτη (2012-2015) στα γραφεία αλλοδαπών 

επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα με βάση το αρ. 25 του ν.27/1975, με 

εξαίρεση τα γραφεία που ήδη υπήχθησαν στον ειδικό φόρο βάσει κόρων (tonnage 

tax) με το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 14.1.2013. 
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 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιμο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2523/1997. 

 
Μετά από τις επιφυλάξεις που διατύπωσε η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, εξαιρέθηκαν ρητά 
από την εισφορά οι εταιρείες που απασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίου, 
προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διπλής φορολόγησης επί του ιδίου εισοδήματος λόγω της 
επιβολής με το άρθρο 24 του φορολογικού νόμου φόρου επί των πλοίων υπό ξένη σημαία (tonnage 
tax).  
 
Προβληματισμό προκαλεί το αντικείμενο της εισφοράς. Η επιβολή της εισφοράς επί του συνολικού 
ετήσιου ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος και όχι επί των κερδών τους, δημιουργεί ερωτήματα ως 
προς τη συμβατότητα της διάταξης τόσο με τη συνταγματική αρχή της φοροδοτικής ικανότητας όσο 
και με την κοινοτική αρχή της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων. Αξιοσημείωτο είναι ότι, λόγω της φύσης 
των εταιρειών αυτών, η πληρωμή του φόρου μπορεί να δημιουργήσει ανάγκη εισαγωγής 
συναλλάγματος, που με τη σειρά της αυξάνει τη φορολογητέα βάση της οικείας χρονιάς. 
 
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής προβληματισμό ως προς τη 
συμβατότητα της διάταξης με την αρχή της φοροδοτικής ικανότητας δημιουργεί και η επιβολή της 
εισφοράς με συντελεστές αντιστρόφως προοδευτικούς (μειώνονται όσο αυξάνεται το ποσό επί του 
οποίου επιβάλλεται η εισφορά).  
 

 

β. Φόρος πολυτελούς διαβίωσης 

 

 

 

 

 Θεσπίζεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης, ο οποίος επιβάλλεται στα ποσά της ετήσιας 
αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει από την κυριότητα, επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. 
μεγάλου κυβισμού, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και δεξαμενών κολύμβησης. 

 Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 5% ή 10% επί του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής 
δαπάνης για τα επιβατικά αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κυβικά εκατοστά και από 2.500 
κυβικά εκατοστά και άνω αντίστοιχα. Ο συντελεστής για τα λοιπά αντικείμενα ορίζεται σε 10%. 

 Εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. με παλαιότητα άνω των 10 ετών από το έτος της 
πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα αναπήρων. 

 Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που δηλώνονται με τις 
φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2014 και μετά. 

Μολονότι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η επιβολή του φόρου πολυτελούς 
διαβίωσης στοχεύει στην αναλογική συμμετοχή των πολιτών στο δημόσια βάρη και τη φορολογική 
δικαιοσύνη, ωστόσο η επιβολή φόρου επί της τεκμαρτής (πλασματικής) φορολογικής ύλης θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αντιβαίνει τη συνταγματική αρχή της φοροδοτικής ικανότητας, καθώς η 
κατοχή των ως άνω αντικειμενικών στοιχείων δεν αποτελεί αντικειμενικό τρόπο υπολογισμού της 
φοροδοτικής ικανότητας των φορολογούμενων.   

Αξιοσημείωτο είναι ότι και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής θέτει προβληματισμό ως προς τη 
συνταγματικότητα του φόρου αυτού, ενώ επισημαίνει ότι δεν είναι σαφές εάν το αντικείμενο του 
φόρου είναι η περιουσία ή το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την κατοχή των περιουσιακών 
αυτών στοιχείων. 

Επαναφέρεται με μόνιμη μορφή και με την ονομασία φόρος πολυτελούς διαβίωσης η 

έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, που είχε επιβληθεί 

με το άρθρο 30 του Ν.3986/2011 για τα εισοδήματα του 2010 όπως προέκυπταν από 

τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011. 
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Τέλος είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ενώ το αρχικώς κατατεθειμένο κείμενο προέβλεπε την 
επιβολή του φόρου και στα σκάφη αναψυχής, τελικώς αυτά απαλλάχθηκαν καθώς σύμφωνα με το 
Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζεται η επιβολή ετήσιου τέλους πλεύσης και παραμονής για όλα τα 
σκάφη που εισέρχονται στα Ελληνικά χωρικά ύδατα. Σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου 
Οικονομικών αναφέρεται ότι το προϊσχύσαν καθεστώς φόρου πολυτελείας αποδείχθηκε καταστροφικό 
για τον κλάδο γιατί οδήγησε σε σημαντική συρρίκνωση εισαγωγών και εργασιών. 

γ. Κ.Φ.Α.Σ. 

 Κυρώνεται η από 19.11.2012 Π.Ν.Π., με την οποία είχαν τροποποιηθεί άρθρα του Ν.4093/2012 
περί Κ.Φ.Α.Σ. 

 Σημειώνεται ότι με μία από τις αλλαγές καταργήθηκε η δυνατότητα αναγραφής στο τιμολόγιο 
συνοπτικής περιγραφής των ειδών σε περίπτωση παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών σε 
είδος, με την προϋπόθεση ότι γίνεται παραπομπή στην υφιστάμενη σύμβαση μεταξύ εκδότη και 
λήπτη του τιμολογίου. 

Ωστόσο, μολονότι η προαναφερόμενη δυνατότητα καταργήθηκε ρητώς, η δυνατότητα αυτή φαίνεται 
να εξακολουθεί να υφίσταται δυνάμει της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου περί του κοινού 
συστήματος Φ.Π.Α.  

δ. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου 

 Προβλέπεται ότι κατά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, παρακρατούνται 
κατά προτεραιότητα οι βεβαιωμένες υπέρ του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων οφειλές 
των τρίτων. 

 ε. Ποινολόγιο 

 Το νομοσχέδιο περιελάμβανε ρύθμιση, η οποία προέβλεπε κυρώσεις για την παράβαση του 
Κ.Φ.Α.Σ. Ειδικότερα, τροποποιούταν μερικώς το ποινολόγιο, με σκοπό την ενσωμάτωση των 
αλλαγών που επήλθαν με την κατάργηση του Κ.Β.Σ. και την αντικατάσταση του με τον Κ.Φ.Α.Σ., 
καθώς και την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου των φορολογικών κυρώσεων σύμφωνα με 
τη γενικότερη πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο η ρύθμιση αυτή δεν ψηφίσθηκε και 
σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών θα περιληφθεί σε νέο νομοσχέδιο. Για λόγους 
πληροφόρησης και λόγω της πρόθεσης του Υπουργείου Οικονομικού περί ένταξης της σε νέο 
νομοσχέδιο, παρατίθενται κατωτέρω οι βασικότερες τροποποιήσεις που προβλέπονται με τη 
ρύθμιση αυτή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Προβλεπόταν η αποδέσμευση της κύρωσης από την αξία της παράβασης, 

καθώς το ύψος της (κύρωσης) συναρτάται προς τα συνολικά ακαθάριστα 

έσοδα ή τις δαπάνες της επιχείρησης και το συντελεστή προσαύξησης τους. 

 Οι ποινές αφορούν κυρίως σοβαρότερες παραβιάσεις που κινούνται 

περισσότερο στο χώρο της απάτης και της φοροδιαφυγής, όπως έκδοση 

πλαστών και εικονικών τιμολογίων, μη έκδοση ή καταχώρηση στοιχείων, 

διενέργεια πολλαπλών εγγραφών βάσει του ιδίου στοιχείου. 
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Θ.2 Κ.Φ.Α.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1004/4.1.2013 του Υπουργείου Οικονομικών παρέχονται 
οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.). 

 
Ωστόσο, παραμένουν ακόμα ασάφειες και ζητήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων από 
τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Σίγουρα δημιουργούνται ήδη πολλές απορίες σχετικά με τις 
υποχρεώσεις για τήρηση βιβλίου αποθήκης ή/και αναλυτικής λογιστικής. 
 
 

Θ.3 Ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη 
μορφή ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών 
 

 Ο Ν.4099/2012 (ΦΕΚ Α΄, 250), περί «Οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και 
ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 
2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕK Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των 
Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις», 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για την ανάκτηση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων  
που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του Ν.3220/2004. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Με το νέο νόμο επαναλαμβάνεται ότι συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση το ειδικό 
αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που είχαν σχηματίσει οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τα 
άρθρα 2 και 3 του Ν.3220/2004 από τα αδιανέμητα κέρδη τους κατά τα οικονομικά έτη 2004 και 
2005. 

 

 Εξαιρούνται της ανάκτησης οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις κατά το μέρος που αντιστοιχεί σε 
δαπάνες για την κάλυψη του ειδικού αποθεματικού και εμπίπτουν σε ορισμένες κατηγορίες και 
συγκεκριμένα εφόσον πρόκειται για ενισχύσεις προς μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, για 
ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση, για ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και ειδικότερα 
σε αυτές που αφορούν σε επενδύσεις συναφείς με την παραγωγή, τεκμηρίωση και εμπορία των 
κατονομαζόμενων στο περιορισμό της Συνθήκης Ε.Ε. γεωργικών προϊόντων καθώς και για 
ενισχύσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2601/1998 ή του Ν.3299/2004.  

 

 Ορίζεται το ύψος της παράνομης κρατικής ενίσχυσης, το οποίο ισούται με το ποσό του φόρου 
εισοδήματος, από το οποίο απαλλάχθηκε η επιχείρηση που προέβη στο σχηματισμό ειδικού 
αφορολόγητου αποθεματικού. 

 

 Το ποσό της ανάκτησης ισούται με τη θετική διαφορά που προκύπτει εάν από το ποσό της 
απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος, από το οποίο απαλλάχθηκε η επιχείρηση που προέβη στο 
σχηματισμό του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί επί των 

Με τη νέα διάταξη επανέρχεται το θέμα ανάκτησης των αφορολόγητων 

αποθεματικών του Ν. 3220/2004, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκριναν ότι οι διατάξεις του Ν. 3614/2007 δεν 

εφήρμοσαν σωστά την υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους για ανάκτηση παράνομης 

κρατικής ενίσχυσης. Η νέα διάταξη μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον καταβολή 

φόρων και τόκων για επιχειρήσεις που είχαν σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά 

βάσει του Ν. 3220/2004. 

Έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή 

του Κ.Φ.Α.Σ.  
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δαπανών, τις οποίες πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις για κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου 
αποθεματικού, με βάση την ένταξη της επιτρεπόμενης ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπάνης, εφόσον 
αυτές εμπίπτουν σε ορισμένες ρητώς κατονομαζόμενες κατηγορίες. 

 

 Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είχαν προβεί σε απόκτηση, σύμφωνα με το άρθρο 47 του 
Ν.3614/2007, το (τελικό) ποσό της ανάκτησης υπολογίζεται μετά την αφαίρεση των ήδη 
καταβληθέντων ή καταλογισθέντων ποσών λαμβανομένου υπόψη του χρόνου καταβολής τους. Το 
προς καταβολή ποσό βεβαιώνεται και πρέπει να καταβληθεί σε μια δόση, χωρίς πάντως την 
επιβολή των κυρώσεων του Ν.2523/1997. Σε περίπτωση ύπαρξης πιστωτικού υπολοίπου, αυτό 
επιστρέφεται. 

 

 Το ποσό των τόκων υπολογίζεται με τη μέθοδο του ανατοκισμού για το χρονικό διάστημα από τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους, από 
τα κέρδη του οποίου σχηματίστηκε το αποθεματικό (2004 και 2005) μέχρι το χρόνο πραγματικής 
ανάκτησης του συνολικού ποσού της παράνομης κρατικής ενίσχυσης. Το επιτόκιο είναι το 
επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύεται στην επίσημη 
εφημερίδα της Ε.Ε. για κάθε ημερολογιακό έτος. 

 

 Η ανάκτηση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση από τις 
αρμόδιες Δ.Ο.Υ. φύλλων ελέγχου, με τα οποία θα καταλογισθούν τα ποσά της ενίσχυσης, καθώς 
και ο αναλογούν τόκος. 

 
Συγκρίνοντας το νέο νόμο με τον Ν.3614/2007, διαπιστώνεται η θέσπιση διαφορετικού τρόπου 
υπολογισμού του προς ανάκτηση ποσού, με σκοπό τη συμμόρφωση προς την καταδικαστική απόφαση 
του Δ.Ε.Ε. (C-354/10) της 13ης Ιουλίου 2010, η οποία διαπίστωσε την παραβίαση από την Ελλάδα της 
υποχρέωσης συμμόρφωσης της με την απόφαση 2008/723/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2007.  
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ν.3614/2007 οι δικαιούχοι όφειλαν να αφαιρέσουν τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες επενδύσεων από το ποσό του σχηματισθέντος ειδικού αφορολόγητου 
αποθεματικού προκειμένου το υπόλοιπο να φορολογηθεί. Ωστόσο, κατά την Επιτροπή, το ποσό 
βάσεως για τον υπολογισμό του φόρου θα έπρεπε να είναι η ίδια η χορηγηθείσα ενίσχυση από την 
οποία θα έπρεπε να αφαιρεθούν οι δαπάνες επενδύσεων και όχι το ποσό του αφορολόγητου 
αποθεματικού, καθώς μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να διαπιστωθεί η τήρηση της εκάστοτε 
επιτρεπόμενης εντάξεως των ενισχύσεων. Πράγματι με το νέο νόμο προβλέπεται νέος τρόπος 
υπολογισμού των προς ανάκτηση ποσών με σκοπό την διαπίστωση της τήρησης της επιτρεπόμενης 
ένταξης των ενισχύσεων.  
 
Με το νέο νόμο θεσπίζεται επίσης διαφοροποιημένος σε σχέση με το Ν.3614/2007 τρόπος ανάκτησης 
των παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Σε αντίθεση με τον Ν.3614/2007 που προέβλεπε την υποβολή 
από τις επιχειρήσεις Συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος και την καταβολή των 
προς ανάκτηση ποσών σε τέσσερις δόσεις, ο νέος νόμος προβλέπει την έκδοση από τις Δ.Ο.Υ. φύλλου 
ελέγχου περί του καταλογισμού στις επιχειρήσεις των προς ανάκτηση ποσών (ποσό ενίσχυσης και 
τόκων), για το χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση ανάκτησης του συνολικού ποσού της 
ενίσχυσης καθώς και τη βεβαίωση των πρόσθετων ποσών ανάκτησης στην περίπτωση επιχειρήσεων 
που είχαν προβεί σε ανάκτηση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.3614/2007. 
Σημειώνεται πάντως ότι κρίσιμο ζήτημα παραμένει ο βαθμός στον οποίο οι επιχειρήσεις δικαιούνταν 
να εντάξουν τις επενδύσεις τους σε άλλα εγκεκριμένα καθεστώτα ενισχύσεων (π.χ. Ν. 2601/1998) και 
με ποιον ακριβώς υπολογισμό θα γίνει η ανάκτηση.  
 
Εξαιρούνται της ανάκτησης οι ήσσονος σημασίας ενισχύσεις (Κανονισμός 69/2001/ΕΚ), και πάλι όμως 
η απόφαση του Δ.Ε.Ε. φαίνεται να αμφισβητεί τον τρόπο υπολογισμού και αυτής της εξαίρεσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ.4 Έκπτωση ζημίας λόγω ορισμένων γεγονότων ανωτέρας βίας 
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 Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1006/9.1.2013 το Υπουργείο Οικονομικών έκανε αποδεκτή την υπ’ αριθμό 
524/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

 

 Σύμφωνα με την γνωμοδότηση αυτή, η ζημία που υφίσταται επιχείρηση, λόγω απώλειας 
περιουσιακού της στοιχείου, από ληστεία ή κλοπή, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της 
διαχειριστικής περιόδου (χρήσης) κατά την οποία έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός, εφόσον, 
κατά την κρίση της φορολογικής αρχής, η ζημία είναι οριστική, δηλαδή βέβαιη ως προς την 
ύπαρξη και εκκαθαρισμένη κατά ποσό. 

 

 

 

Έκδοση της εγκυκλίου 1006/9.1.2013 με την οποία γίνεται αποδεκτή η γνωμοδότηση 

του Ν.Σ.Κ. 524/2012 αναφορικά με την έκπτωση ζημιάς από κλοπή ή ληστεία. 
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