
 

 

Tax Flash 
 
 
  
Σηηο 10 Απξηιίνπ 2012 ςεθίζηεθε ην πνιπλνκνζρέδην ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ην νπνίν πεξηέρεη κεηαμύ άιισλ θαη 
ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 
 
Δηδηθόηεξα: 
 
 

1.  Δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο επηρεηξήζεωλ 
 

 Πξνβιέπεηαη ε αλαδξνκηθή από 31.12.2011 επ’ αόξηζηνλ παξάηαζε ηεο ηζρύνο 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 1297/1972. 

 

 Καηαξγείηαη ε εμαίξεζε από ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 1297/1972 
θαη ηνπ Ν.2166/1993 ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν εξγαζηώλ 
είλαη θαηά θύξην ιόγν ε θαηαζθεπή ή εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. 

 

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη επί απνξξόθεζεο επηρείξεζεο από ΑΔ ή ΔΠΔ κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2166/1993 ε απνξξνθώζα εηαηξεία δελ ράλεη ην δηθαίσκα 
κεηαθνξάο πξνο ζπκςεθηζκό ζην κέιινλ ησλ θνξνινγηθώλ δεκηώλ ηεο 
παξειζνπζώλ ρξήζεσλ κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΚΦΔ (ηζρύο γηα απνξξνθήζεηο πνπ γίλνληαη 
κε βάζε ηζνινγηζκό κεηαζρεκαηηζκνύ πνπ θαηαξηίδεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε 
ηνπ λόκνπ). 

 

Αλ θαη δελ αλαθέρεηαη ρεηά ζηο λόκο, ε εηζεγεηηθή έθζεζε αλαθέρεη όηη ε 

δσλαηόηεηα κεηαθοράς δεκηάς πρέπεη λα αθορά θαη ηης ηράπεδες ποσ 

ζσγτφλεύοληαη βάζεη ηοσ Ν.2515/1997. 

 

 Δπηβάιιεηαη απηνηειήο θνξνιόγεζε κε ζπληειεζηή 25% ζηα ήδε 
θνξνινγεζέληα θέξδε ησλ ΑΔ ή ΔΠΔ ζε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ηνπο ζε 
πξνζσπηθή εηαηξεία. Τν ίδην ηζρύεη γηα ηα αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά ιόγσ 
πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθώλ επελδύζεσλ κε βάζε αλαπηπμηαθό λόκν, 
θαζώο θαη γηα ηα απνζεκαηηθά από αθνξνιόγεηα έζνδα ή από απηνηειώο 
θνξνινγεζέληα εηζνδήκαηα, ηα νπνία πθίζηαληαη θαηά ην ρξόλν κεηαηξνπήο. 
Από ηε ξύζκηζε απηή εμαηξνύληαη ηα απνζεκαηηθά πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη νη 
ΔΠΔ από θέξδε παξειζνπζώλ ρξήζεσλ κέρξη 31.12.2010. 

 

 

2.  Δηαηάμεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
 

 Δηζάγεηαη πξόβιεςε όηη δελ εθπίπηεη από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ 
επηρεηξήζεσλ ην ΔΔΤΗΓΔ. Με ηελ επθαηξία εηζάγεηαη πιένλ ξεηή αλαθνξά 
ζην άξζξν 31 ηνπ ΚΦΔ γηα ην όηη δελ εθπίπηνπλ : ν θόξνο ππεξαμίαο ιόγσ 
αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, ν θόξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ην 
εληαίν ηέινο αθηλήησλ, ην ηέινο επηηεδεύκαηνο,  νη έθηαθηεο εηζθνξέο ηνπ 
άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3845/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3808/2009 θαη ε 
έθηαθηε εηζθνξά αθηλήησλ. 

 

 Παξαηείλεηαη ε επηβνιή θόξνπ ζπλαιιαγώλ 2‰ θαηά ηελ πώιεζε 
εηζεγκέλσλ κεηνρώλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί κέρξη 31.12.2012. Αληίζηνηρα 
αλαζηέιιεηαη ε εθαξκνγή ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο (κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο), ν 
νπνίνο ζα έρεη εθαξκνγή ζε πσιήζεηο εηζεγκέλσλ κεηνρώλ πνπ έρνπλ 
απνθηεζεί από 1.1.2013. 

«Φορολογικές 

ρσθμίζεις ζηα 

πλαίζια  ηοσ 

πολσνομοζτε-

δίοσ ηοσ 

ΥΠΑΑΝ» 

Απρίλιος 2012 

 

 

Οη λέεο δηαηάμεηο 

πξνβιέπνπλ κεηαμύ 

άιιωλ ηελ επ’ αόξηζηνλ 

παξάηαζε ηεο ηζρύνο 

ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ.δ. 

1297/1972 θαη ηελ 

επέθηαζε απηνύ θαη ηνπ 

Ν.2166/1993 ζηηο 

εηαηξείεο 

εθκεηάιιεπζεο 

αθηλήηωλ, ηε κεηαθνξά 

δεκηώλ θαη ζε 

ζπγρωλεύζεηο κε ηνλ 

2166/1993 θαζώο θαη 

ηελ πεξαηηέξω αλαβνιή 

ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο 

κεηνρώλ κέρξη ηελ 

1.1.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Μεηώλεηαη ζηα 5.000 € (από 6.000 €) ην όξην απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε 
ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ ζηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ ην θπζηθό πξόζσπν απνθηά απνθιεηζηηθά εηήζην εηζόδεκα 
κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο (ηεθκήξηα) ή απνθιεηζηηθά από κηζζσηέο 
ππεξεζίεο ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ (ηζρύο γηα εηζνδήκαηα πνπ 
απνθηήζεθαλ από 01.01.2011). 
 
 

3.  Δηαηάμεηο θνξνινγίαο θεθαιαίνπ 
  

 Καηαξγείηαη ε θνηλή ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9)(γηα ζπδύγνπο 
θ.ι.π).  Από ην 2012 θαη εμήο ην Δ9 ζα ππνβάιιεηαη από θάζε θπζηθό πξόζσπν 
ρσξηζηά.  
 
Σσλεπώς παύεη λα σπάρτεη σποτρέφζε σποβοιής λέοσ Ε9 ιόγφ κεηαβοιής ηες 

οηθογελεηαθής θαηάζηαζες. 

 

 Αληηζηνίρσο, νη δειώζεηο ΦΑΠ (εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα) πνπ ζα εθδνζνύλ 
από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ζα αθνξνύλ θάζε θπζηθό πξόζσπν ρσξηζηά, 
κε αλαδξνκηθή ηζρύ από 1.1.2010. 
 
 

4.  Λνηπέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο 
 

 Τξνπνπνηείηαη ε ζύλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηνηθεηηθήο Δπίιπζεο ησλ 
θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ ΚΦΔ, κε πξνζζήθε ελόο αθόκε 
πξώελ ιεηηνπξγνύ ηνπ ΝΣΚ. 

 

 Η ππνρξέσζε ζεώξεζεο ησλ κηζζσηεξίσλ ζπκβνιαίσλ αληηθαζίζηαηαη από 
ππνρξέσζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. 

 

 Καηαξγείηαη ε εηο νιόθιεξνλ θαη αιιειέγγπα επζύλε ηνπ λένπ θπξίνπ 
αθηλήηνπ γηα ηηο ππνρξεώζεηο ηέινπο ύδξεπζεο θαη ηέινπο ραξηνζήκνπ ησλ 
ηξηώλ ηειεπηαίσλ εηώλ πξηλ ηε κεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ. 

 
 

5. Λνηπέο κε θνξνινγηθέο δηαηάμεηο 

 
Ο λόκνο πεξηέρεη κηα ζεηξά από άιιεο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ σο ζθνπό ηελ 
δηεπθόιπλζε - ελζάξξπλζε επελδύζεσλ ζηελ Διιάδα, όπσο, κεηαμύ άιισλ: 
 

 Η πξόβιεςε γηα κηα λέα εηαηξηθή κνξθή, ηελ Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή 
Δηαηξεία (ΙΚΔ)(ζα αθνινπζήζεη ζρεηηθή αλαιπηηθή ελεκέξσζε). 
 

 Δθζπγρξνληζκόο δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ζήκαηα, πξνζσπηθέο εηαηξείεο. 
 

 Τξνπνπνηήζεηο ησλ Ν.3299/2004 θαη Ν.3908/2011 πεξί επελδπηηθώλ 
θηλήηξσλ (π.ρ. αλαζηνιή ππνρξέσζεο γηα ππνβνιή έγθξηζεο δαλείνπ, θιπ). 

 

 Βειηηώζεηο ζην λόκν γηα επελδύζεηο βάζεη "fast track". 
 

 Δπέθηαζε ηεο δπλαηόηεηαο ζύζηαζεο "ειεύζεξσλ ηεισλεηαθώλ δσλώλ" θαη 
απνζεθώλ (π.ρ. κε δπλαηόηεηα άζθεζεο θαη βηνκεραληθώλ – εκπνξηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ εληόο απηώλ). 
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Το θείκελο αποζθοπεί κόλο 
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