
 

 

Tax Flash 
 
 
  
Α. Νέο Πολςνομοζσέδιο 
 
Φεθίζηεθε ζηηο 31.1.2012 ην ζρέδην λφκνπ «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ 
ηελ εθαξκνγή ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-
2015». Μεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ πεξηιακβάλνληαη θαη νη αθφινπζεο 
θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο: 
 

 Σξνπνπνηείηαη ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ κεξηζκάησλ θαη ησλ θεξδψλ 
πνπ δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο ΑΔ θαη ΔΠΔ, φηαλ δηθαηνχρνη είλαη θπζηθά 
πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο. Πιένλ, κε ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ 25% θαηά ηε 
δηαλνκή ησλ θεξδψλ απηψλ ζα επέξρεηαη εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο 
ππνρξέσζεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηνπ 
θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηφο ηνπο κε εθαξκνγή γηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ 
Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2011 (δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2010) θαη εθεμήο. 

 

 Οξίδεηαη φηη ζηηο ΑΔ θαη ΔΠΔ, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ, δηελεξγείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα θνξνινγηθφο έιεγρνο απφ 
ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ € 10.000 σο € 
100.000 αλάινγα κε ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο θαηά ηελ ειεγρφκελε 
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. 

 

 Μεηψλεηαη ην πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο 
ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε 
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3728/2008 απφ 10% επί ηεο αμίαο ησλ ελ ιφγσ 
ζπλαιιαγψλ ζε απηνηειέο πξφζηηκν € 10.000 θαη επηπιένλ € 1.000 γηα θάζε 
εκεξνινγηαθή εκέξα θαζπζηέξεζεο κε αλψηαην φξην ηηο € 100.000. 

 
Δηεπθξηλίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο 
ελδννκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ ην πξόζηηκν παξακέλεη ζην 10% επί ηεο αμίαο ησλ 
ελ ιόγσ ζπλαιιαγώλ. 

 

 Δπηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή 2‰ ζην δαλεηζκφ κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην 
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εμσρξεκαηηζηεξηαθά. Ο θφξνο 
ζα βαξχλεη ην δαλεηζηή αλεμαξηήησο ηεο ηζαγέλεηαο, ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, 
δηακνλήο ή έδξαο ηνπ θαη ηνπ αλ δηθαηνχηαη απαιιαγήο απφ νπνηνδήπνηε 
θφξν ή ηέινο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ θαη ζα ππνινγίδεηαη επί ηεο 
αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ δαλείδνληαη. Ρεηά νξίδεηαη φηη ε ζρεηηθή ζχκβαζε θαη 
θάζε ζπλαθήο πξάμε δε ζα ππάγεηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

 Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα έκκεζνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αθαζαξίζησλ 
εζφδσλ, ησλ εθξνψλ, ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηνπ επηηεδεπκαηία, θαζψο 
θαη ηνπ νθεηιφκελνπ ΦΠΑ κε ηελ εθαξκνγή κηαο ή πεξηζζνηέξσλ έκκεζσλ 
ηερληθψλ ειέγρνπ (π.ρ. κε βάζε ηελ αξρή ησλ αλαινγηψλ, ηεο αλάιπζεο 
ξεπζηφηεηαο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, 
ηεο ζρέζεο ηεο ηηκήο πψιεζεο πξνο ην ζπλνιηθφ φγθν θχθινπ εξγαζηψλ θαη 
ηνπ χςνπο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ ζε κεηξεηά). 

 
Πξηλ ηελ έθδνζε ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ κε βάζε ηηο σο άλσ έκκεζεο ηερληθέο, ν 
θνξνινγνχκελνο θαιείηαη ππνρξεσηηθά ζε αθξφαζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί 
ζε αληαπφδεημε. 
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Η ζπκβαηόηεηα ελόο ηέηνηνπ ηεθκαξηνύ ππνινγηζκνύ κε ην Σύληαγκα θαη ηελ 
νδεγίαο πεξί ΦΠΑ είλαη πηζαλό λα απνηειέζεη πεδίν ακθηζβήηεζεο.  
 

 Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ζηνλ νθεηιέηε ηνπ 
Γεκνζίνπ, εθφζνλ ην ζχλνιν ησλ βεβαησκέλσλ θαη εθθαζαξηζκέλσλ ρξεψλ 
ηνπ πξνο ην Γεκφζην είλαη κηθξφηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ βεβαησκέλσλ θαη 
εθθαζαξηζκέλσλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πεξί 
ζπκςεθηζκνχ.      

 

 Σξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο γηα ηε ξχζκηζε ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ πξνο ην 
Γεκφζην. ε πεξίπησζε ππαγσγήο ζηε λέα ξχζκηζε πξνβιέπεηαη ε απαιιαγή 
απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ζε πνζνζηφ (100%, 95% ή 
75%) πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ, ελψ νη νθεηιέο δε ζα 
επηβαξχλνληαη πεξαηηέξσ κε πξνζαπμήζεηο κέρξη ηελ εμφθιεζή ηνπο. Γηα ηελ 
ππαγσγή ζηε ξχζκηζε πξέπεη λα θαηαηεζεί αίηεζε κέρξη ηελ 29-2-2012, ελψ 
ζηελ ίδηα ξχζκηζε κπνξνχλ λα ππαρζνχλ θαη νθεηιέο πνπ έρνπλ ήδε ππαρζεί 
ζε δηεπθφιπλζε θαηαβνιήο ζε δφζεηο κε βάζε άιιεο δηαηάμεηο. 
 

 Πξνβιέπεηαη φηη ε Δπηηξνπή Γηνηθεηηθήο Δπίιπζεο Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ 
ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ζα επηιακβάλεηαη ηεο 
δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαθνξψλ ησλ θαηαινγηζηηθψλ 
πξάμεσλ φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηνλ ίδην έιεγρν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
ε Δπηηξνπή έρεη αξκνδηφηεηα έζησ θαη γηα κία απφ απηέο. Δπίζεο, 
ηξνπνπνηείηαη ε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 
αλεμαξηεζία ηεο. 

 
Υπελζπκίδεηαη όηη έξγν ηεο Επηηξνπήο είλαη ε δηνηθεηηθή επίιπζε ησλ κεηά 
από έιεγρν θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ ζε θάζε θνξνινγηθό αληηθείκελν, εθόζνλ 
ε δηαθνξά ηνπ θπξίνπ θόξνπ ή πξνζηίκνπ ππεξβαίλεη ηα € 50.000. 
 
 

Β. Κύπωζη Ππάξεων Νομοθεηικού Πεπιεσομένος (α) ηηρ 16ηρ 
Γεκεμβπίος 2011 (ΦΔΚ Α΄ 262/16.12.2011) και (β) ηηρ 31ηρ Γεκεμβπίος 
2011 (ΦΔΚ Α΄ 268/31.12.2011) 
 
Με ζρέδην λφκνπ πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή πξνο ςήθηζε ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ 2012 
πξφθεηηαη λα θπξσζνχλ νη δχν πξφζθαηεο Πξάμεηο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 
(ΠΝΠ) (α) ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2011 θαη β) ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011. 
 
(α) ηελ πξψηε απφ απηέο πεξηιακβάλνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ην Σέινο 

Ηιεθηξνδνηνχκελσλ Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ, θαζψο θαη γηα ην πνζφ ηεο 
επηζηξνθήο (rebate) θαη ην ηέινο εηζφδνπ ζηε ιίζηα (entry fee) πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ή ηνπο θαηφρνπο αδεηψλ 
θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. 

 
Δηδηθφηεξα, ε Πξάμε πξνβιέπεη φηη γηα ηα αθίλεηα, ηα νπνία δελ έρνπλ 
νηθηαθή ρξήζε θαη κε εκβαδφλ δνκεκέλεο ειεθηξνδνηνχκελεο επηθάλεηαο 
άλσ ησλ 1.000 η.κ., ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Σέινπο ππνινγίδεηαη 
κεησκέλνο θαηά 30% γηα ην άλσ ησλ 1.000 η.κ. ηκήκα θαη θαηά 60% γηα ην 
άλσ ησλ 2.000 η.κ. ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ. 

 
Γηα ην θαηαβιεζέλ (rebate) γηα ην έηνο 2011 θαη ην entry fee ε Πξάμε 
πξνβιέπεη φηη ηα πνζά απηά εθπίπηνπλ απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα σο 
παξαγσγηθή δαπάλε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηα θαηαβάιιεη ηειηθά. 

 
(β) ηελ δεχηεξε απφ ηηο ΠΝΠ πεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο γηα ηε θνξνινγηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο πψιεζεο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην 
Αζελψλ ή ζε αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην θαη γηα ηνλ εηδηθφ θφξν ησλ 
δηαθεκίζεσλ πνπ πξνβάιινληαη απφ ηελ ηειεφξαζε. 

Μείσζε Τέινπο 
Ηιεθηξνδνηνύκελσλ 
Δνκεκέλσλ 
Επηθαλεηώλ 

Αλαβνιή θόξνπ 
ππεξαμίαο ζηηο 
Εηζεγκέλεο κεηνρέο 



 

 

 
Δηδηθφηεξα, κεηαηίζεηαη απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 2012 ζηελ 1ε Απξηιίνπ 2012 ν 
ρξφλνο έλαξμεο ηζρχνο ηεο θνξνιφγεζεο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο 
ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην 
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ή ζε αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην θαη ζπγθεθξηκέλα 
φηαλ νη κεηνρέο απνθηψληαη απφ 1εο Απξηιίνπ 2012 θαη εθεμήο. Μέρξη ηελ 
εκεξνκελία απηή ζα εμαθνινπζεί λα επηβάιιεηαη θφξνο 2‰ επί ηεο αμίαο 
ησλ πσινχκελσλ κεηνρψλ, ελψ ε ππεξαμία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχπηεη απφ 
ηελ πψιεζε ζα εμαθνινπζεί λα απαιιάζζεηαη ηεο θνξνιφγεζεο. 

 
Ο εηδηθφο θφξνο ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ πξνβάιινληαη απφ ηελ ηειεφξαζε, 
φπσο επηβιήζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 3845/2010 (φπσο απηφ 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3899/2010), ζα αξρίζεη λα επηβάιιεηαη απφ 1εο 
Ιαλνπαξίνπ 2013 (αληί απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 2012). 

 
 
Γ. Νέο Νομοζσέδιο Υποςπγείος Ανάπηςξηρ, Ανηαγωνιζηικόηηηαρ και 
Ναςηιλίαρ 
 
Αλακέλεηαη λα θαηαηεζεί ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή  
λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ην 
νπνίν πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαζψο θαη ξπζκίζεηο γηα 
ηελ ζχζηαζε λένπ Δηαηξηθνχ Σχπνπ. 
 
1. Φνξνινγηθέο ξπζκίζεηο 
 

 Οξίδεηαη κε ξεηή δηάηαμε φηη παξακέλεη ζε ηζρχ θαη κεηά ην Ν. 3842/2010 ε 
απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνβιέπεη ν Ν. 3182/2003 γηα ηηο 
Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο Πινίσλ Αλαςπρήο θαη ηνπο κεηφρνπο ηνπο θαη’ 
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ Ν. 27/1975. 

 

 Δπαλαθαζνξίδεηαη ε θιίκαθα ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ επί ησλ πινίσλ ηεο 
δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 27/1975 θαηά θφξν νιηθήο 
ρσξεηηθφηεηαο (GROSS) ηνπ πινίνπ κε ηζρχ απφ ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2011 
θαη εθεμήο. 

 

 Απαιιάζζνληαη απφ 1.1.2012 ηα επαγγεικαηηθά ζθάθε αλαςπρήο απφ ηελ 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηδηθνχ θφξνπ θαη έθηαθηεο εηζθνξάο ησλ άξζξσλ 2 
έσο θαη 4 ηνπ Ν. 3790/2009. 

 

 Απαιιάζζεηαη ππφ πξνυπνζέζεηο απφ ην δαζκφ θαη ηνλ εηδηθφ θφξν 
θαηαλάισζεο ε εηζαγσγή θαη ε παξάδνζε ηξνθνεθνδίσλ, θαπζίκσλ, 
ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ αλαιψζηκσλ εηδψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο 
ηνπ εηδηθνχ πξννξηζκνχ, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ 
επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο. 

 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαιιαγέο απφ ην ΦΠΑ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο θάζε θνξά θνηλνηηθέο θαη εζληθέο πεξί ΦΠΑ δηαηάμεηο ηζρχνπλ θαη 
γηα ηα επαγγεικαηηθά πινία αλαςπρήο. 

 

 Πεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νθεηιφκελν ΦΠΑ ζε πεξίπησζε 
παχζεο ηζρχνο ηεο άδεηαο επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο. 

 

 Οξίδεηαη φηη θαηά ηελ παχζε ηζρχνο ηεο άδεηαο επαγγεικαηηθνχ πινίνπ 
αλαςπρήο, ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ 
πνιπηειείαο γελλάηαη θαη ν θφξνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο, εθφζνλ ην πινίν 
απηφ έηπρε απαιιαγήο απφ ην ΦΠΑ ιφγσ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ σο 
επαγγεικαηηθφ ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο ζέζεο ζε ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 17 ηνπ λ.3833/2010. 



 

 

 
 
 
2. Νένο εηαηξηθόο ηύπνο, ε Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Εηαηξεία. 
 

 Η λέα εηαηξεία ζα είλαη θεθαιαηνπρηθή, εθ ηνπ λφκνπ εκπνξηθή, κε λνκηθή 
πξνζσπηθφηεηα, κε δπλαηφηεηα κνλνπξφζσπεο δηακφξθσζεο, νξηζκέλεο 
δηάξθεηαο, κε θαηαζηαηηθή έδξα ηελ Διιάδα, ρσξίο θξαηηθή επνπηεία θαη κε 
ειάρηζην θεθάιαην αθφκα θαη € 1. 
 

 Οξίδεηαη φηη νη εηαίξνη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εηαηξεία είηε κε 
θεθαιαηαθέο, είηε κε κε θεθαιαηαθέο, είηε κε εγγπεηηθέο εηζθνξέο. Δδψ 
πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη ε πξψηε θνξά θαηά ηελ νπνία εηζάγεηαη ζην 
ειιεληθφ εηαηξηθφ δίθαην, έλαο λένο ηξφπνο ζπκκεηνρήο ζε 
εκπνξηθέο/θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, απηφο ηεο εγγπεηηθήο εηζθνξάο, ν 
νπνίνο δελ έρεη λα θάλεη νχηε κε εηζθνξέο ζε είδνο αιιά νχηε θαη κε εηζθνξέο 
ζε ρξήκα, θαζψο νη ελ ιφγσ κέηνρνη δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ κφλν κε ηελ 
αλάιεςε εγγπεηηθήο επζχλεο γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο. 
 

 Σν θαηαζηαηηθφ ηεο ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ, εθφζνλ είλαη ηδησηηθά έγγξαθα, θαζψο θαη νη απνθάζεηο ησλ εηαίξσλ ηεο 
θαη ηα πξαθηηθά κπνξνχλ λα ζπληάζζνληαη θαη ζε κία απφ ηηο επίζεκεο 
γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 

 Πξνβιέπεηαη φηη ε ζχζηαζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ είλαη δπλαηή απφ 1.3.2012, 
ελψ σο ζχζηαζε λνείηαη ε ππνβνιή αηηήκαηνο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Μηαο 
ηάζεο. 

 
Δπηζεκαίλνπκε φηη, επεηδή ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο απνηειεί επί ηνπ παξφληνο πξνζρέδην λφκνπ, 
ζα επαλέιζνπκε ζην κέιινλ κε λεφηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην λέν ηχπν 
εηαηξείαο, θαζψο αθελφο ε ζέζπηζε λένπ ηχπνπ εηαηξείαο ζπληζηά κηα ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθή εμέιημε, αθεηέξνπ ζην ππφςε πξνζρέδην ππάξρνπλ αξθεηά αλνηρηά  
 

www.pwc.gr 

Τν θείκελν απνζθνπεί κόλν ζε 

γεληθή ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θαη δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ιήςε 

απνθάζεσλ. Γηα πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζηελ 

PwC:  

Λεσθ. Κεθηζίαο 268,  

15232 Φαιάλδξη 

ηει. +30 210 6874400 
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