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Νόμοι 4607/2019 & 4611/2019: Σημαντικές αλλαγές σε φορολογικά και 
εργατικά θέματα 

 

A. ΝΟΜΟΣ 4607/2019 

Με το νόμο 4607/2019 εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τους κανόνες φοροαποφυγής της 
Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ (ΑΤΑD) και επέρχονται σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος κλπ. 
Ειδικότερα: 

 

1. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ATAD 

Με τα άρθρα 11-14 του Νόμου επαναδιατυπώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι διατάξεις της ΑΤΑD περί 
υποκεφαλαιόδοτησης, κανόνων ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών (ΕΑΕ) καθώς και η γενική ρήτρα 
κατά της φοροαποφυγής, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. από 
1/1/2019.  

Κανόνας περιορισμού των τόκων (υποκεφαλαιοδότηση) 

Ως υποκεφαλαιοδότηση (thin capitalization)  νοείται η περίπτωση στην οποία μία εταιρεία παρουσιάζει 
ένα υψηλό επιπέδου δανεισμού σε σχέση με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της. Σκοπός των σχετικών 
κανόνων είναι ο περιορισμός των εκπιπτόμενων τόκων στο 30% των κερδών προ τόκων φόρων και 
αποσβέσεων (EBITDA), εφόσον το ποσό των τόκων υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ (άρθρο 49 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.). 

• Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού ενός νομικού προσώπου εκπίπτει κατά το φορολογικό έτος 
στο οποίο προκύπτει και μόνο έως ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του EBITDA (ως ίσχυε). 

• Ως «υπερβαίνον κόστος δανεισμού» ορίζεται το ποσό, κατά το οποίο το εκπεστέο κόστος 
δανεισμού ενός φορολογουμένου, υπερβαίνει τα φορολογητέα έσοδα από τόκους και άλλα 
οικονομικώς ισοδύναμα φορολογητέα έσοδα. 

• Σε κάθε περίπτωση,  εξακολουθεί να αναγνωρίζεται δικαίωμα έκπτωσης του υπερβαίνοντος 
κόστους δανεισμού μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, ακόμα και 
αν το υπερβαίνον κόστος δανεισμού ξεπερνάει το 30% του EBITDA. 

• Ο όρος «κόστος δανεισμού» διευρύνεται και περιλαμβάνει δαπάνες για τόκους κάθε μορφής 
χρέους, άλλες δαπάνες οικονομικά ισοδύναμες με τόκους και έξοδα που προκύπτουν από την 
άντληση χρηματοδότησης (π.χ. τεκμαρτούς τόκους επί μετατρέψιμων ομολόγων και ομολόγων 
μηδενικού τοκομεριδίου κλπ.). 

• Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού που δεν μπορεί να εκπέσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος, 
εξακολουθεί να μεταφέρεται στα επόμενα έτη χωρίς χρονικό περιορισμό. 

• Διευρύνεται η εξαίρεση των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, εκτός από τα πιστωτικά 
ιδρύματα και σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα (π.χ. ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
συνταξιοδοτικά ιδρύματα, ΟΣΕΚΑ κλπ.). 

• Εξαιρείται από τον κανόνα περιορισμού των τόκων το υπερβαίνον κόστος δανεισμού που 
προκύπτει από δάνεια τρίτων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση 
μακροπρόθεσμων δημόσιων έργων υποδομής, όταν ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου, το 
κόστος δανεισμού, τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα βρίσκονται όλα στην Ε.Ε. 

Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες 

Με τις νέες διατάξεις εναρμονίζεται πλήρως ο ΚΦΕ με τα προβλεπόμενα στην ΑΤΑD, προκειμένου να 
περιοριστεί η τεχνητή εκτροπή εισοδήματος σε εταιρείες και μόνιμες εγκαταστάσεις εγκατεστημένες 
τόσο σε τρίτες χώρες όσο και εντός της Ε.Ε. Αναλυτικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα: 
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• Ως Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία νοείται το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα 
ή η μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, τα κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται ή 
απαλλάσσονται του φόρου στην ημεδαπή, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

(α) ο Έλληνας μέτοχος της ΕΑΕ μόνος του ή από κοινού με τις συνδεδεμένες με αυτόν 
επιχειρήσεις, κατέχει άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στο κεφάλαιο, δικαιώματα ψήφου ή δικαίωμα 
συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού άνω του 50% (ως ίσχυε) 

(β) ο πραγματικός εταιρικός φόρος που έχει καταβάλει για τα κέρδη της η ΕΑΕ είναι μικρότερος 
από τη διαφορά μεταξύ του φόρου που θα οφειλόταν στην Ελλάδα και του πραγματικού 
εταιρικού φόρου που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. (Συνεπώς, κριτήριο δεν αποτελεί πλέον 
η εγκατάσταση σε χώρα μη συνεργάσιμη ή προνομιακού καθεστώτος, αλλά ο πραγματικός 
φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή) 

(γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήματος προ φόρων που 
πραγματοποιεί η ΕΑΕ στην αλλοδαπή, εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες 
εισοδήματος που ορίζονται στο νόμο (π.χ. τόκοι, δικαιώματα, μερίσματα, κλπ.). Στις 
κατηγορίες εισοδήματος περιλαμβάνονται πλέον το εισόδημα από  χρηματοοικονομική 
μίσθωση και το εισόδημα από εταιρείες τιμολόγησης που αποκομίζουν έσοδα από πωλήσεις 
αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεμένες με την 
φορολογούμενη εταιρεία επιχειρήσεις και δεν προσθέτουν καμία ή προσθέτουν ελάχιστη 
οικονομική αξία. Παύει να περιλαμβάνεται το εισόδημα από κινητά περιουσιακά στοιχεία 
καθώς και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία. 

• Στον ορισμό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
νομικές οντότητες που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχή στο 
κεφάλαιο ή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού 25% και άνω.  (Αντίθετα για σκοπούς 
transfer pricing, το ποσοστό συμμετοχής που απαιτείται για να υπάρχει σύνδεση είναι 33%). 

• Το φορολογητέο εισόδημα, στο οποίο περιλαμβάνεται το μη διανεμηθέν εισόδημα της ΕΑΕ, 
προσδιορίζεται με βάση το φορολογικό συντελεστή που ισχύει, κατά περίπτωση, για τα κέρδη 
από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ζημίες της ΕΑΕ δεν 
περιλαμβάνονται στη φορολογητέα βάση του φορολογουμένου, αλλά δύνανται να 
συμψηφισθούν με μελλοντικά κέρδη υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 27παρ.4. 

• Με σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολογίας, ρυθμίζονται οι περιπτώσεις της διανομής 
κερδών από τις ΕΑΕ, της μεταβίβασης συμμετοχών στην ΕΑΕ, ενώ επίσης αναγνωρίζεται η 
δυνατότητα συμψηφισμού του καταβληθέντος φόρου αλλοδαπής και των συνδεδεμένων 
εταιρειών, σε περίπτωση έμμεσης συμμετοχής, μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για 
το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. 

• Προβλέπεται τέλος, ότι οι κανόνες για τις ΕΑΕ δεν εφαρμόζονται σε εγκατάσταση εντός 
ΕΕ/ΕΟΧ νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και μόνιμες εγκαταστάσεις που ασκούν 
ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα (δηλ. διαθέτουν προσωπικό, εξοπλισμό, περιουσιακά 
στοιχεία και εγκαταστάσεις, όπως αποδεικνύεται από πραγματικά στοιχεία και περιστάσεις), 
ενώ εξακολουθεί να μην προβλέπεται εξαίρεση όταν η ΕΑΕ έχει φορολογική κατοικία ή μόνιμη 
εγκατάσταση σε τρίτη χώρα η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον 
ΕΟΧ. 

• Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, το βάρος της απόδειξης ότι η ΕΑΕ που είναι 
εγκατεστημένη σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ δεν ασκεί ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα, φέρει η 
φορολογική αρχή. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΝ (ΓΚΑΚ) 

Η Φορολογική Διοίκηση δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οι οποίες, 
έχοντας συσταθεί με κύριο σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το 
αντικείμενο φορολογικών διατάξεων. Μία διευθέτηση θεωρείται μη γνήσια στον βαθμό που δεν τίθεται 
σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα. Ο 
νόμος παραθέτει ενδεικτικές περιπτώσεις. 
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Ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται σε διευθετήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ προσώπων τόσο στην 
ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, εντός και εκτός ΕΕ και έχει σκοπό να συμπληρώνει κενά κατά τον 
προσδιορισμό του φόρου, χωρίς να θίγει την εφαρμογή ειδικών αντικαταχρηστικών κανόνων, 
συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στις Συμβάσεις Αποφυγής 
Διπλής Φορολογίας. 

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ Ε9 

Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία, από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, για την υποβολή 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) σχετικά με τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή σε 
εμπράγματα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, κ.λπ.), η 31 Μαΐου του 
επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής των εν λόγω 
δικαιωμάτων [με το προηγούμενο καθεστώς η σχετική προθεσμία ήταν τριάντα (30) ημέρες]. 

Καθορίζεται ο τρόπος υποβολής του προβλεπόμενου προστίμου, σε περίπτωση μη υποβολής, 
εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) (επιβάλλεται με 
την πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται βάσει της ως άνω δήλωσης). Σε περίπτωση 
υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για περισσότερα του ενός (1) έτη, επιβάλλεται ένα μόνο 
πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. 

 

4. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν.128/1975 

Από τις 12 Μάϊου 2019, η εισφορά του Ν. 128/1975 επιβάλλεται πλέον ρητά στις πάσης φύσεως 
χορηγήσεις πιστώσεων, στα υπόλοιπα αυτών και στις πάσης φύσης ισοδύναμες χρηματοπιστωτικές 
συμβάσεις που χορηγούνται από χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την έννοια του σημείου 26 παρ.1. 
άρθρο 4 του Κανονισμού 575/2013 που λειτουργούν στην Ελλάδα ήτο εξωτερικό. Ο εν λόγω 
Κανονισμός αναφέρεται σε χρηματοδοτικά ιδρύματα που περιέχουν μεταξύ άλλων υπηρεσίες 
χρηματοδοτικών μισθώσεων, πρακτορείας, εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων, μεσολάβησης σε 
διατραπεζικές αγορές, έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος κλπ. 

Στην περίπτωση χρηματοδοτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, η εισφορά επιβαρύνει τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα για υποβολή φορολογικής δήλωσης. 

Οι απαλλαγές από την εισφορά που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζονται αναλόγως και 
για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα. 

 

5. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Με τις νέες διατάξεις, οφείλουν να τηρούν στην έδρα τους Ειδικά Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων 
όχι μόνο οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα, αλλά επιπλέον και εκείνες 
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα. 

Από την υποχρέωση τήρησης Ειδικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εξαιρούνται οι εισηγμένες 
εταιρείες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, οι οποίες οφείλουν να 
τηρούν στην έδρα τους αρχείο γνωστοποιήσεων του Ν. 3556/2007, χωρίς να απαιτείται η καταχώρισή 
του στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. 

Καθορίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε ορισμένα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων του 
Κεντρικού Μητρώου (ονοματεπώνυμο, υπηκοότητα, είδος και έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν 
οι πραγματικοί δικαιούχοι). Περαιτέρω, οι έχοντες ειδικό έννομο συμφέρον μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Για την πρόσβαση του κοινού στο 
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής ειδικού τέλους με 
τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών. 

Η έναρξη λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων και τα λοιπά διαδικαστικά 
θέματα καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση. 
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B. ΝΟΜΟΣ 4611/2019 

Ο νέος νόμος περιέχει, μεταξύ άλλων, σημαντικές διατάξεις για τη ρύθμιση των οφειλών σε 
ασφαλιστικά ταμεία, φορολογική διοίκηση και ΟΤΑ. 

Επίσης, εισάγει καίριες μεταρρυθμίσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα και καθιερώνει νέους συντελεστές 
ΦΠΑ, όπως ενδεικτικά σε κατηγορίες τροφίμων, στην ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο κλπ. 

Ωστόσο, οι πιο σημαντικές καινοτομίες του εντοπίζονται στις αλλαγές που θεσπίζει σε αρκετά εργατικά 
θέματα. Ειδικότερα: 

 

1. ΒΑΣΙΜΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΩΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΚΥΡΟΥΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 

Σε συνέχεια του νόμου 4359/ 2016, που κύρωσε τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, 
προβλέπεται πλέον ρητά ότι για την εγκυρότητά της απόλυσης προβλέπεται, εκτός από την τήρηση 
εγγράφου τύπου, την καταβολή αποζημίωσης και την ασφάλιση του εργαζομένου και ένας βάσιμος 
λόγος απόλυσης. 

Ως τέτοιος νοείται εκείνος που συνδέεται με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά του απολυόμενου ή που 
βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της εγκατάστασης/ επιχείρησης. 

Η παραπάνω διάταξη εγείρει ερμηνευτικά ζητήματα, διότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι μεταβάλλεται 
ο χαρακτήρας της καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνο από αναιτιώδης σε αιτιώδης. Η 
μέχρι σήμερα νομολογία του Αρείου Πάγου, ωστόσο, παραμένει αντίθετη στην εν λόγω θεώρηση, 
επομένως το θέμα αναμένεται να απασχολήσει περαιτέρω τα δικαστήρια το προσεχές διάστημα. 

 

2. ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

Ο εργαζόμενος ευθύνεται για τη ζημία που προκαλείται στον εργοδότη από δόλο. Σε περίπτωση 
πρόκλησης ζημίας στον εργοδότη από αμέλεια του εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας, το 
δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την ευθύνη, ιδίως σε περίπτωση ελαφριάς 
αμέλειας. 

 

3. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Απαιτείται έγγραφη συμφωνία περί μερικής απασχόλησης και γνωστοποίηση εντός 8 ημερών από 
την κατάρτιση της συμφωνίας, άλλως η απασχόληση νοείται ως πλήρης. 

Τα ίδια προαπαιτούμενα ισχύουν και για την απόφαση μονομερούς επιβολής ή τη συμφωνία περί εκ 
περιτροπής απασχόληση. 

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ-ΦΟΡΟΥ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

Από 1.7.2019 οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος 
φόρος στον οποίο υπόκεινται, κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών και 
μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους 
λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου. 

Τα ίδια ισχύουν και για τις αποζημιώσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων, 
σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα. 

 

5. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΔΙΚΥΚΛΑ 



 
Σελίδα 6 

 

 

Στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αναγγέλλεται από τους εργοδότες ο αριθμός κυκλοφορίας 
δικύκλων που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοί τους κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη 
μεταφορά/ διανομή προϊόντων και αντικειμένων. 

Προβλέπονται επίσης υποχρεώσεις λήψης από την πλευρά του εργοδότη όλων των αναγκαίων 
μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία καθώς και η καταβολή πρόσθετης μηνιαίας 
αποζημίωσης (άνευ ασφαλιστικών εισφορών) που ισούται τουλάχιστον με το 15% του νόμιμου 
κατώτατου μηνιαίου μισθού (στην περίπτωση χρήσης δικύκλου ιδιοκτησίας του εργαζομένου). 

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων επιβάλλονται κυρώσεις στον εργοδότη. 

 

6. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ 

Η ετήσια άδεια θα αναγγέλλεται ηλεκτρονικά έως και μια ώρα μετά την πραγματοποίησή της. 
Αναμένεται σχετική Υπουργική Απόφαση. 

 

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Καθιερώνεται υποχρεωτική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ πριν την 
έναρξη της ημερήσιας απασχόλησής του. 
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New laws 4607/2019 & 4611/2019: Important amendments to tax and 
employment issues 

 

A. LAW 4607/2019 

Recent law 4607/2019, aligns the Greece legislation with the anti-avoidance rules of the EU Anti-Tax 
Avoidance Directive (ATAD) 2016/1164/ΕΕ και introduces important amendments to VAT, income 
taxation, etc. Specifically: 

 

1. ATAD TRANSPOSITION 

Articles 11 to 14 of the new law reformulate within the national legislation the ATAD provisions 
regarding thin capitalization, Controlled Foreign Companies (CFC), as well as the general anti-abuse 
rule, whose application is mandatory for EU member states as from 01/01/2019.  

Interest limitation rule 

As “thin capitalization” is considered the case where a company has a high level of borrowing in 
relation to its own equites. The purpose of the relevant provisions is to restrict the deductible interest 
to 30% of EBITDA, if the amount of interest exceeds 3,000,000 euros (article 49 of the Income Tax 
Code). 

• Excess borrowing costs shall be deductible in the tax year incurred up to 30% of the taxpayer’s 
earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) –as applied. 

• As “excess borrowing costs” is defined the amount by which the deductible borrowing costs of 
a taxpayer exceed taxable interest income and other economically equivalent taxable income. 

• In any case, even if the excess borrowing costs exceed the 30% of EBITDA, the taxpayer has 
the right to fully deduct excess borrowing costs up to EUR 3 million. 

• The definition of ‘borrowing costs’ is expanded, including, interest expenses on all forms of 
debt, other costs economically equivalent to interest and expenses incurred in connection with 
the raising of finance (such as convertible bonds and zero coupon bonds etc). 

• Excess borrowing costs which cannot be deducted in the current tax period are carried forward, 
without time limitation. 

• The exception of financial undertakings is now also expanded to other companies of the 
financial sector, apart from credit institutions (e.g. insurance and reinsurance undertakings, 
pension institutions, etc.). 

• The interest limitation rule does not apply to the excess borrowing costs that are incurred for 
loans used to fund a long-term public infrastructure project, where the project operator, the 
borrowing costs, the assets and the income earned are established or occur in the European 
Union. 

Controlled foreign companies (CFC) 

With the amended provisions, the Greek Income Tax Code is fully harmonized with ATAD, in order to 
limit the artificial shifting of income to companies and permanent establishments based in third 
countries, as well as within the E.U. Specifically, the following are provided: 

• An entity or a permanent establishment, which acquires profits that are not subject to tax or 
are exempted from tax, is treated as a controlled foreign company when the following 
conditions are met: 

(a) the Greek shareholder of the CFC holds by itself or together with associated enterprises a 
direct or indirect participation of more than 50% of the voting rights, or owns directly or 
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indirectly more than 50% of capital, or is entitled to receive more than 50% of the profits of that 
entity (as applied) 

(b) the actual corporate tax paid by the CFC is lower than the difference between the corporate 
tax, that would have been paid in Greece and the actual corporate tax paid in a foreign country. 
(As a criterion is no longer considered the establishment in a non-cooperative or privileged 
country but the actual tax paid abroad). 

(c) more than 30% of the CFC’s net income acquired in a foreign country falls under one or 
more occasions of passive income, as stipulated by the law (e.g. interest, royalties, dividends, 
etc.). Regarding the categories of income, both income from financial leasing and income from 
invoicing companies that earn sales and services income from goods and services purchased 
from and sold to associated enterprises, and add no or little economic value, are included. On 
the contrary, rental income from both movable and immovable property ceases to be taken 
into consideration. 

• As “associated enterprise” is considered individuals or legal entities that participate -directly or 
indirectly- in terms of voting rights, capital or profits, with a percentage of over 25%. (On the 
contrary, for TP purposes, the respective participation percentage is 33%). 

• Τhe taxable income, which includes the non–distributed income of the CFC, is determined 
according to the applicable tax rate for the business profits. In case the CFC incurs losses in 
a fiscal year, these are not included in the taxpayer’s taxable base, but may be set off against 
future profits under the condition of article 27 par.4. 

• In order to avoid double taxation, the cases of profit distributions made by CFCs and the 
disposal of shares in CFCs are regulated, while also the possibility to credit the tax paid abroad 
by related companies is provided, in case of indirect participation and up to the amount of the 
Greek corresponding tax. 

• Finally, the said provisions will not apply to E.U./E.E.A. located legal persons, legal entities 
and permanent establishments that carry on a substantive economic activity (i.e. supported by 
staff, equipment, assets and premises, as evidenced by relevant facts and circumstances). 
Furthermore, the non-exclusion of CFCs having residence for tax purposes or permanent 
establishment in third countries has been retained. 

• According to the explanatory memorandum, the burden of proof that the CFC, which is located 
in a E.U./E.E.A. country, does not carry on a substantive economic activity, lies with the Tax 
Authorities. 

 

2. GENERAL ANTI- ABUSE RULE (GAAR) 

Tax Authorities shall ignore any arrangement or a series of arrangements which, having been put into 
place for the main purpose or one of the main purposes of obtaining a tax advantage that defeats the 
object or the purpose of the applicable tax law. Such an arrangement or a series thereof, shall be 
regarded as non genuine to the extent that they are not put in place for valid commercial reasons 
which reflect the economic reality. The law lists such indicative cases. 

GAAR applies to both domestic and cross border arrangements between entities from Member States, 
including third countries and aims to fill-in the gap in the tax assessment procedure, without affecting 
the application of special anti-abuse rules, including the special provisions provided in Double 
Taxation Treaties. 

 

3. REAL ESTATE TAX RETURN (Ε9) 

As of 1st January 2019, the real estate tax return (E9 form) regarding the acquisition or the modification 
of any right in rem (ownership, usufruct, etc), shall be filled by the 31 May of the next year following 
the day of the acquisition/modification (i.e. for acquisition realized in January 2019, the E9 form has 
to be filled by 31.5.2020). 
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The method of payment of the respective fine, in case of failure to submit, late submission or 
submission of an incorrect real estate property return (E9), is defined (i.e. it is imposed by the tax 
assessment act, issued on the basis of the aforementioned return). In case of filling real estate returns 
for more than one (1) year, a single fine is imposed, provided that the same changes are repeated in 
the said returns. 

 

4. CONTRIBUTION OF ARTICLE 1 L.128/1975 

As of May 12 2019, the contribution of L.128/1975 will also be expressly imposed on granting of credits 
of any kind, on their balances and on any equivalent financial agreement granted by financial 
institutions within the meaning of point 26 of par.1 of art. 4 of Regulation (EU) No 575/2013 operating 
in Greece or abroad. The said regulation refers to financial institutions including inter alia factoring, 
leasing, granting of guarantees and assumption of liabilities, money broking, payment services and 
issuing of electronic money companies. 

In case of foreign financial institutions, the contribution burdens the individuals or legal entities obliged 
to file an income tax return in Greece. 

Exemptions from the contribution applicable to financial institutions are equally valid for credit 
institutions. 

 

5. BENEFICIAL OWNERS’ CENTRAL REGISTER 

According to the new provisions, enterprises, carrying out a business activity taxed in Greece, (and 
not only corporate and other entities having their registered office in Greece) are obliged to maintain 
in their registered office Special Registers of their Ultimate Beneficial Owners (UBOs).  

Listed companies in a regulated market or in a Multilateral Trading Mechanism are exempted from the 
obligation to maintain a Special UBO Register. Instead, they must keep records of notifications under 
Law 3556/2007, without reporting to Central UBO Register. 

The law provides public access to the Central UBO Register only for certain beneficial ownership 
information (name, nationality, type and extent of UBO rights). Furthermore, and upon a prosecutor's 
order, full access to the UBO information can be granted to persons who demonstrate legitimate 
interest. 

A Ministerial Decision shall determine the launch and other procedural issues of the Central UBO 
Register. 

 

B. LAW 4611/2019 

The new law sets several important provisions regarding the partial payment of amounts due to the 
Social Security Funds, the Tax authorities as well as the Local Government Organizations.  

It also introduces significant reformations in pension matters and amends the VAT rates in various 
categories of goods and services e.g. foods, electric energy, natural gas etc. 

Nevertheless, the most crucial provisions of the law concern labor law matters. 

Specifically: 

1. DISMISSAL ON A VALID GROUND 

Further to law 4359/ 2016, ratifying the Revised European Social Chart, it is now explicitly set that a 
dismissal is valid when, apart from the written form, the payment of severance and the insurance of 
the employee, there is also a valid ground. 

As such is the one associated with the skills or behavior of the dismissed person or the one based on 
the operational needs of the company. 
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The above provision raises interpretation matters as it appears to alter the nature of terminations of 
indefinite term employment agreements from unjustified to justified. The prevailing so far case-law of 
the Supreme Court does not share this approach. Therefore, the issue is expected to be addressed 
and resolved by the courts in future. 

 

2. DILIGENCE OF EMPLOYEE – LIABILITY  

The employee is liable for any damage caused intentionally to the employer. In case of negligence, 
the court may discharge the employee from any liability. 

 

3. PART – TIME EMPLOYMENT AND WORK IN ROTATING PERIODS 

A written agreement for part-time employment as well as its announcement within 8 days from the 
signing of the contract are jointly needed, otherwise the employment is deemed full-time. 

The same prerequisites apply also in the case of work in rotating periods (either unilaterally imposed 
or upon agreement). 

 

4. PAYMENT OF SEVERANCE, TAX AND SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS 

As of 1.7.2019 the severance as well as the relevant tax should be deposited by the employers through 
a payment account. Subsequently the relevant amounts are transferred to the accounts of the 
beneficiaries and the State respectively. 

The same apply for the payment of the severance and the social security contributions of trainees/ 
students on apprenticeships. 

 

5. EMPLOYEES DRIVING MOTORCYCLES 

The employers should announce through ERGANI the license plate numbers of the motorcycles driven 
by their employees for the performance of their duties (transfer/ distribution of products and objects). 

It is also set that the employer should take all necessary measures in order to safeguard the safety 
and health of the personnel. Moreover, the employees are entitled to an additional monthly benefit 
(not subject to social security contributions), equal to at least 15% of the minimum salary (in the case 
where the motorcycle is owed by the employee). 

In case of non compliance with the above obligations, the employer is subject to sanctions. 

 

6. ANNOUNCEMENT OF ANNUAL LEAVE 

The annual leave will be notified electronically, up to one hour after its performance. A Ministerial 
Decision will regulate all technicalities. 

 

7. PERSONNEL OF CONSTRUCTION WORKS/ TECHNICAL PROJECTS 

The personnel should be notified through ERGANI prior to the commencement of its daily 
employment. 
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