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A. Σχέδιο Νέου Φορολογικού Νόμου 
 

Κατατέθηκε στις 13.12.2012 στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. 
 

Το νέο νομοσχέδιο επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Ν. 2238/1994). Επίσης 
τροποποιεί κάποιες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, του Τελωνειακού Κώδικα, του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και των Νόμων περί πλοίων (Ν. 
27/1975 και Ν. 814/1978). Ωστόσο, δεν εισάγεται τελικώς ένας νέος Κώδικας 
Φορολογίας Εισοδήματος όπως αρχικά είχε διαφανεί. Ενόψει του ότι είναι πιθανό 
μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, να επέλθουν αλλαγές, με το παρόν γίνεται 
μία συνοπτική αναφορά στις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται με το νέο 
φορολογικό νομοσχέδιο. Ειδικότερα: 

 

 Διευρύνεται η φορολογική βάση μέσω του περιορισμού των φορολογικών 
απαλλαγών και εκπτώσεων. 
 

 Επέρχεται διάκριση μεταξύ εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και από 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 

 Απλοποιείται η φορολογική κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων με 
πρόβλεψη μείωσης φόρου αντί αφορολόγητου ποσού. Ο μέγιστος συντελεστής 
ορίζεται σε 42% για εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 42.000 €. 
 

 Εντάσσονται υπό προϋποθέσεις στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες η 
υπηρεσία των ελεύθερων επαγγελματιών που αμείβονται με μπλοκάκι. Τα 
πρόσωπα αυτά όταν φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών  δεν θα 
δικαιούνται καμία έκπτωση δαπανών. 
 

 Θεσπίζεται κοινή κλίμακα φορολόγησης για ατομική εμπορική επιχείρηση και 
ελεύθερους επαγγελματίες, με συντελεστή 26% για εισοδήματα έως 50.000 € 
και 33% για το υπερβάλλον όταν τηρούνται διπλογραφικά βιβλία. 
 

 Ορίζεται αυτοτελής φορολόγηση με κλίμακα των εισοδημάτων από εκμίσθωση 
ακινήτων, με συντελεστή 10% για εισοδήματα έως 12.000 € και 33% για το 
υπερβάλλον. 
 

 Θεσπίζεται νέος τρόπος φορολόγησης των Ο.Ε και Ε.Ε. 
 

 Αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων από 20% σε 
26%. 
 

 Μειώνεται ο συντελεστής παρακράτησης στα μερίσματα και διανεμόμενα ή 
κεφαλαιοποιούμενα κέρδη από 25% σε 10%. 
 

 Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης στα διανεμόμενα κέρδη (εκτός 
μερισμάτων και τόκων από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους) Α.Ε. σε 
αλλοδαπούς δικαιούχους νομικά πρόσωπα από 40% σε 33%. Όταν ο 
αλλοδαπός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο επιβάλλεται παρακράτηση 20%. 
Το ίδιο ισχύει και για καταβολές τόκων από φυσικά πρόσωπα. 
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 Προβλέπεται ότι οι νέες φορολογικές κλίμακες θα ισχύσουν για το οικονομικό 
έτος 2014 και μετά (χρήση 2013) ενώ η φορολόγηση των διανεμόμενων 
κερδών από νομικά πρόσωπα θα ισχύσει για τα κέρδη που διανέμονται και 
εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. 
 

 Αυξάνεται ο συντελεστής παρακράτησης στις αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. από 
35% σε 40% από το οικονομικό έτος 2014 και μετά. 
 

 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 1.12.2012 και μετά, και τους τόκους 
ομολόγων των οποίων οι τίτλοι εκδίδονται από 1.1.2013 και μετά. 
 

 Αλλάζει ο συντελεστής παρακράτησης στους τόκους που καταβάλλονται από 
φυσικά πρόσωπα σε δικαιούχους στην αλλοδαπή. Εάν ο δικαιούχος είναι 
φυσικό πρόσωπο η παρακράτηση είναι 20%, ενώ αν είναι νομικό πρόσωπο η 
παρακράτηση είναι 33%. 
 

 Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης της μεταβίβασης μη εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο μετοχών Α.Ε. με εισαγωγή φόρου 20% στην υπεραξία. 
 

 Θεσπίζεται η φορολόγηση των κερδών από πώληση εισηγμένων μετοχών που 
αποκτώνται από 1.4.2013 και μετά με συντελεστή 20%. Διατηρείται ο φόρος 
χρηματιστηριακών συναλλαγών ο,2%. 
 

 Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος 20% στην υπεραξία που προκύπτει από 
μεταβίβαση ακινήτων. 
 

 Επιβάλλεται παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται σε 
δικαιούχους και αντιστοιχούν στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει 
επιχείρηση για ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής του προσωπίκού της. 
Ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 10% για τα εφάπαξ καταβαλλόμενα 
ποσά μέχρι 40.000 € και 20% για το μέρος που υπερβαίνει τις 40.000 € και 
15% για τις περιοδικά καταβαλλόμενες παροχές, αλλά διπλασιάζεται σε 
περίπτωση πρόωρης εξαγοράς. 
 

 Τροποποιείται η  διάταξη που αφορά τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα έσοδα 
των επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα τους συντελεστές απόσβεσης πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων. 
 

 Μετατρέπεται σε μαχητό το τεκμήριο για τις πωλήσεις σε πρόσωπα κατοίκους 
ή εδρεύοντα σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με την εισαγωγή 
της δυνατότητας απόδειξης από τον ενδιαφερόμενο ότι οι συναλλαγές είναι 
πραγματικές και δεν έχουν αποτέλεσμα την μεταφορά εσόδων με στόχο την 
φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Η ισχύς της νέας ρύθμισης αρχίζει για 
εισοδήματα που αποκτώνται από οικονομικό έτος 2013 και μετά.  

 

 Παύει ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των τραπεζών. 
 

 Ορίζεται ότι η απόρριψη βιβλίων ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις που τα 
βιβλία δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται κατά τον έλεγχο. 
 

 Διευρύνεται η υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων σε πρόσωπα που 
προηγουμένως δεν είχαν τέτοια υποχρέωση. 
 



 

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

 Καταργείται το διπλό νομοθετικό πλαίσιο για τις ενδοομιλικές συναλλαγές 
(Υπουργείου Οικονομικών – Υπουργείου Ανάπτυξης) με την εισαγωγή νέων 
κανόνων στην φορολογική νομοθεσία μόνο. 
 

 Εισάγεται η δυνατότητα προέγκρισης της μεθοδολογίας ενδοομιλικής 
τιμολόγησης με αίτηση που υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών 
Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 
 

 Επεκτείνεται η υποχρέωση φορολογικού πιστοποιητικού και στα ελληνικά 
υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών. 
 

 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. 
 

 Επεκτείνεται το σύστημα του ειδικού φόρου χωρητικότητας (tonnage tax) και 
σε πλοία με αλλοδαπή σημαία των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές 
ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Η ισχύς της νέας 
ρύθμισης αρχίζει από 1.1.2013 και μετά. 

 

 Εισάγεται η δυνατότητα επιλογής υπαγωγής σε ΦΠΑ όλων των μισθώσεων 
ακινήτων όταν ο μισθωτής έχει δικαίωμα έκπτωσης. 
 

Με την οριστική ψήφιση του νομοσχεδίου θα ακολουθήσει αναλυτική 
ενημέρωση. 

 

 

 Β.  Νόμος περί "Κύρωσης του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου 
Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της 
Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέμησης της 
διαφθοράς και της γραφειοκρατίας μέσω της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας 
και άλλες διατάξεις"  

 
Ο ως άνω νόμος ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 5.12.2012 και αναμένεται η 
δημοσίευσή του στο ΦΕΚ. Στο άρθρο 2 περιέχονται διατάξεις για φορολογική 
παραγραφή. Ειδικότερα: 

 

Προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του 
Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, 
τελών ή εισφορών, που έληγε στις 31.12.2012, μέχρι τις 31.12.2013. 
 

 Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2013 και η προθεσμία παραγραφής των πάσης 
φύσης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Tελωνεία χρεών που παραγράφονται 
εντός των ετών 2012 και 2013. 
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