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Φορολογικές μεταρρυθμίσεις με τον Νόμο 4972/2022 

 

Με τον νέο Νόμο 4972/2022, εισήχθησαν οι ακόλουθες φορολογικές μεταρρυθμίσεις: 

 

• Προσαρμογή κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά από διόρθωση λόγω ελέγχου 

Εάν στα φορολογούμενα στην Ελλάδα κέρδη νομικού προσώπου, περιληφθούν κέρδη τα οποία 
υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα στο όνομα συνδεδεμένου προσώπου και έχουν προκύψει κατόπιν 
φορολογικού ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στον φόρο νομικού προσώπου, το δεύτερο 
υπαγόμενο στον φόρο συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο δύναται να ζητήσει ανάλογη προσαρμογή στα 
φορολογητέα κέρδη του, με υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης που συνοδεύεται από 
γνωστοποίηση της οικείας έκθεσης ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στον φόρο. 

Ουσιαστικά, η εν λόγω διάταξη προβλέπει ότι εάν ο φορολογικός έλεγχος προσαυξήσει τα 
φορολογητέα έσοδα της εταιρείας Α λόγω της μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων σε μια 
ενδοομιλική συναλλαγή με την εταιρεία Β (επίσης ελληνική), η εταιρεία Β δύναται να υποβάλει 
τροποποιητική δήλωση και να μειώσει αντίστοιχα τα φορολογητέα της κέρδη. 

Η ως άνω ρύθμιση εφαρμόζεται για διορθώσεις κερδών που διενεργούνται με πράξεις διορθωτικού 
προσδιορισμού που εκδίδονται μετά την 23η Σεπτεμβρίου 2022 αλλά και για υποθέσεις οι οποίες κατά 
την ημερομηνία αυτή εκκρεμούν ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης, των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 

• Επιβολή Χαρτοσήμου στα Επιχειρηματικά Δάνεια 

Τροποποιείται το άρθρο 63 του Κώδικα περί ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και προβλέπεται ρητά ότι οι διατάξεις 
για την επιβολή τελών χαρτοσήμου ισχύουν στα έντοκα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και 
στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους. 

Η ισχύς της διάταξης έχει αναδρομική εφαρμογή από 01/01/2021 και ορίζεται η 31/12/2022 ως 
καταληκτική ημερομηνία καταβολής των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί των εντόκων δανείων 
και χρηματοδοτήσεων που συνάφθηκαν μετά την 01/01/2021 και μέχρι την δημοσίευση του νόμου 
(την 23/9/2022). 

Μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ οι οποίες έκριναν παράνομη την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα 
επιχειρηματικά δάνεια (λόγω της υπαγωγής τους στο πλαίσιο του ΦΠΑ),  τροποποιείται η σχετική 
διάταξη του ΦΠΑ, ώστε να καταστεί πλέον νόμιμη η επιβολή τελών χαρτοσήμου στις εν λόγω 
χρηματοδοτήσεις. Ουσιαστικά, η εν λόγω τροποποίηση δεν αποτελεί «αποσαφήνιση» (καθόλα 
αδόκιμος όρος), αλλά τροποποίηση του νόμου περί ΦΠΑ με αναδρομική μάλιστα ισχύ από 1/1/2021. 
Σε αυτή τη βάση είναι σαφές ότι έντοκα επιχειρηματικά δάνεια προ της 1/1/2021 δεν υπόκεινται σε 
χαρτόσημο με βάση το σκεπτικό των αποφάσεων του ΣτΕ (ενόψει των οποίων προωθήθηκε η ως άνω 
νομοθετική τροποποίηση ώστε να «επανέλθει» από την φορολογική διοίκηση το χαρτόσημο). 

  

• Πρόστιμα μη διαβίβασης δεδομένων παραστατικών εσόδων λιανικής 

Ορίζεται ότι από 31/10/2022, σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης δεδομένων συνόψεων 
εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA 
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε 
(esend), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα πρόστιμο, ας ακολούθως: 

α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το 
πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν 
η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ αν η 
οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. 



 
Σελίδα 3 

 

 

β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά 
φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού 
συστήματος, και 1.000 ευρώ, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού 
λογιστικού συστήματος. 

Σε περίπτωση δε κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου 
ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 
διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου. 

 

Επίσης προβλέπεται αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης: 

α) για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση ή η μη διαβίβαση στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των 10 
στοιχείων λιανικής πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, όταν η αξία των αγαθών ή των 
υπηρεσιών αυτών υπερβαίνει τα 500 ευρώ, και 

β) για 96 ώρες, εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως 
άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η 
ανακριβής έκδοση ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 
στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, ενώ 

γ) σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των ως άνω παραβάσεων εντός 
2 φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του 
υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος 
αναστέλλεται αμελλητί για 10 ημέρες. 

 

• Αφορολόγητο Γονικών Παροχών/Δωρεών 

Προβλέπεται ότι το αφορολόγητο (μέχρι το ποσό των 800.000 ευρώ) δωρεών ή γονικών παροχών 
χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έλαβαν χώρα μεταξύ της 1ης 
Οκτωβρίου 2021 και της 9ης Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει και για αναλήψεις από ατομικό ή κοινό τραπεζικό 
λογαριασμό του δωρητή και κατάθεση του ίδιου ποσού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε ατομικό 
λογαριασμό του δωρεοδόχου ή σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου με τον ίδιο δωρητή ή τρίτο 
πρόσωπο. 

 

• Κατάργηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 

Καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για όλα τα εισοδήματα 
που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2023 και εφεξής. 

Για το έτος 2022 θα ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυσαν και για το έτος 2021. Δηλαδή 
απαλλάσσονται όλα τα εισοδήματα από ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πλην των μισθών του Δημοσίου 
και των συντάξεων. 

 

• Απαλλαγή από το Τέλος Επιτηδεύματος 

Προβλέπεται η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής 
φυσικών και νομικών προσώπων ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα, που αυξάνουν τις θέσεις 
εργασίας τους πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος κατά 
τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12), υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το 
φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ. 
Επίσης προβλέπεται η απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2022 για ορισμένες 
κατηγορίες αγροτών και αλιέων.  
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Tax reforms with Law 4972/2022 

 

With the new Law 4972/2022, the following tax reforms were introduced: 

 

• Adjustment of affiliated companies’ profits after a tax audit 

If the taxable profits of a legal entity in Greece include profits which are subject to tax in Greece in the 
name of a related entity, and have arisen following a tax audit of the first taxable legal person, the 
second taxable related legal person may request a corresponding adjustment of its taxable profits, by 
submitting an amending tax return accompanied by the notification of the relevant audit report of the 
first taxable person. 

Essentially, this provision provides that if a tax audit increases the taxable income of company A due 
to non-compliance with the arm's length principle in an intragroup transaction with company B (also 
Greek), company B may submit an amending return and reduce its taxable profits accordingly. 

The above regulation applies to corrections of profits by a tax audit report issued after September 23rd, 
2022, but also to cases which, on that date, are pending before the Tax Administration, the regular 
administrative courts or the Greek Council of State. 

 

• Stamp Duty on Business Loans 

Article 63 of the VAT Code (L.2859/2000) is amended and expressly provides that the provisions for 
the imposition of stamp duties apply to interest-bearing loans and other financing agreements and to 
the resulting contractual interest. 

The validity of the provision has retroactive effect from 01/01/2021. The 31st /12/2022 is set as the 
deadline for the payment of the stamp duty due on interest loans and financing agreements concluded 
after 01/01/2021 and until the publication of the law (on 23/9/2022). 

Following the decisions of the Greek Council of State, which judged that the imposition of stamp duty 
on interest-bearing business loans is illegal (since they fall under the scope of VAT), the relevant 
provision of the VAT is amended, so that the imposition of stamp duty on these financing agreements 
is now legal. Essentially, this amendment is not a "clarification" per se (an entirely inappropriate term), 
but an amendment to the VAT law with retroactive effect from 1/1/2021. On this basis it is clear that 
interest-bearing business loans concluded before 1/1/2021 are not subject to a stamp duty, based on 
the reasoning of the decisions of the Greek Council of State (in view of which the above legislative 
amendment was promoted so that the tax administration would re-impose stamp duty). 

 

• Fines for non-transmission of retail receipt data 

It is stipulated that as from 31/10/2022, in case of non-transmission of summaries of issued retail 
income documents, which are transmitted to the digital platform myDATA through the Information 
System of Tax Electronic Mechanisms of A.A.D.E. (esend), a fine would be imposed as follows: 

a) In case of transactions subject to VAT, a fine is imposed equal to fifty percent (50%) of the 
VAT which is written on each undelivered item. This fine cannot be lower than 250 euros cumulatively 
per tax audit, if the entity is obliged to maintain a single-entry accounting system, and 500 euros if the 
entity is obliged to maintain a double-entry accounting system. 

b) In case of non-subject to VAT transactions, a fine is imposed equal to 500 euros per tax audit, 
if the taxpayer is obliged to maintain simple accounting system, and 1,000 euros, if the taxpayer is 
obliged to maintain a double accounting system. 

In case of any subsequent violation of these rules, in the context of a subsequent audit within five 
years from the issuance of the initial act, a financial penalty equal to twice the amount of the prescribed 
fines is imposed. 
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In addition, the suspension of operation of such establishments is foreseen: 

a) for 48 hours, if the non-issuance or the inaccurate issuance or the non-transmission to the 
Information System of Tax Electronic Mechanisms of AADE, is established for more than 10 items of 
retail sales, or, regardless of their number, when the value of these goods or services exceeds 500 
euros, and 

b) for 96 hours, if, within the same or the following fiscal year from the detection of the above-
mentioned violations, it is established again, by the same partial on-site control, that the non-issuance 
or the inaccurate issuance or the non-transmission to the Information System (FIM) of AADE relates 
to at least 3 items of retail sales that have been issued through FIM, regardless of their value, and 

c) in each subsequent finding by the same partial on-site inspection of the aforementioned violations 
within 2 fiscal years from their finding in any of the establishments of this person, the operation of this 
establishment in which the inspection was carried out is immediately suspended for 10 days. 

 

• Tax-free Parental Donations/Gifts 

It is provided that the tax-free (up to the amount of 800,000 euros) parental donations or gifts of 
monetary amounts through financial institutions that took place between October 1, 2021 and 
September 9, 2022 also applies to withdrawals from the donor's individual or joint bank account and 
subsequent deposits thereof amount within three (3) working days to an individual account of the 
donee or to a joint account of the donee with the same donor or a third person. 

 

• Abolition of the Special Solidarity Contribution 

The special solidarity contribution of article 43A of Law 4172/2013 is abolished, for all types of income 
acquired from January 1, 2023, onwards. 

For the year 2022, the same exemptions from this contribution will apply as for the year 2021. That is, 
all types of income are exempted from the special solidarity contribution, except for State salaries and 
pensions. 

 

• Exemption from the Entrepreneurship Duty 

An exemption from the Entrepreneurship Duty for the tax year 2022 and thereafter is provided for all 
businesses -natural and legal persons-, who increase their full-time job positions in relation to the 
previous tax year by at least three twelfths (3 /12), provided that their gross income during the tax year 
for which the exemption is granted does not exceed two million euros. An exemption from the 
Entrepreneurship Duty tax for the tax year 2022 is also provided for certain categories of farmers and 
fishers. 
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