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Ανατροπή: «Επανέρχεται» το χαρτόσημο στα επιχειρηματικά δάνεια 

Με πρόσφατο κατατεθέν στη Βουλή νομοσχέδιο, προτείνεται η εισαγωγή νέας διάταξης στον Κώδικα 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, με την οποία προβλέπεται ρητά ότι δεν θίγονται οι διατάξεις που 
προβλέπουν την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και στους απορρέοντες τόκους. Η 
ισχύς μάλιστα της διάταξης προβλέπεται να έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2021. 

Ταυτόχρονα, ορίζεται η 31/10/2022 ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής των οφειλόμενων τελών 
χαρτοσήμου επί των εντόκων δανείων και χρηματοδοτήσεων που συνάφθηκαν μετά την 01/01/2021 
και μέχρι την θέση σε ισχύ της προτεινόμενης ρύθμισης. 

Με τον τρόπο αυτό, παρακάμπτονται οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι 
οποίες έκριναν ότι τα έντοκα επιχειρηματικά δάνεια (από πρόσωπα υποκείμενα σε ΦΠΑ) εμπίπτουν 
στο πεδίο του ΦΠΑ και συνεπώς εξαιρούνται  της επιβολής χαρτοσήμου. 

Αναμένεται η τελική μορφή της διάταξης που θα ψηφιστεί και θα αποσταλεί νεότερο ενημερωτικό 
σημείωμα.  
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Upheaval: Stamp duty imposed again on business loans 

 

Α draft bill recently filed in the Greek Parliament, proposes the introduction in the Value Added Tax 
Code of a new provision, which expressly states that the VAT provisions do not affect the provisions 
for the imposition of stamp duty on interest-bearing loans and on the relevant interest. 

In fact, this provision is proposed to have retroactive effect as from 01/01/2021. At the same time, 
31/10/2022 is set as the final date for the payment of the stamp duty due on interest bearing loans 
concluded as from 01/01/2021 and until the entry into force of the proposed provision. 

In this way, the recent decisions of the Greek Council of State (Simvoulio tis Epikratias), which ruled 
that interest-bearing business loans (from persons subject to VAT) fall within the scope of VAT and 
are therefore exempt from stamp duty, are circumvented. 

We are waiting for the final form of this bill to be voted on and will follow up with an updated information 
note. 
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