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Φορολογικές Μεταρρυθμίσεις – Ν. 4646/2019  

 

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις σε διατάξεις της φορολογίας 
εισοδήματος του Κ.Φ.Δ, του Φ.Π.Α κλπ. Αναλυτικότερα: 

 

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

I. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Φορολογικοί συντελεστές και μειώσεις φόρου 

• Επανακαθορίζονται οι κλίμακες και οι φορολογικοί συντελεστές βάσει των οποίων 
φορολογείται το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Η κλίμακα διαμορφώνεται ως 
εξής: 

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, 
Επιχειρηματική Δραστηριότητα)  

Φορολογικός 
συντελεστής (%) 

0-10.000 9% 

10.001-20.000 22% 

20.001-30.000 28% 

30.001-40.000 36% 

40.001 - 44% 

 

• Επαναπροσδιορίζονται επίσης, και τα ποσά μείωσης του φόρου, προκειμένου να 
εναρμονισθούν με τους νέους συντελεστές, ως ακολούθως: 

- σε 777 ευρώ, (από 1.900 ευρώ), για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, 

- σε 810 ευρώ, (από 1.950 ευρώ), για τον φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, 

- σε 900 ευρώ, (από 2.000 ευρώ), για τον φορολογούμενο με 2 εξαρτώμενα τέκνα, 

- σε 1.120 ευρώ, (από 2.100 ευρώ), σε φορολογούμενο με 3 εξαρτώμενα τέκνα και 

- σε 1.340 ευρώ, (από 2.100 ευρώ), σε φορολογούμενο με 4 εξαρτώμενα τέκνα. 

- Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά 
220 ευρώ, για κάθε επόμενο τέκνο. 

• Επιπλέον, το ποσό της μείωσης θα περιορίζεται κατά είκοσι (20) -αντί δέκα (10) -ευρώ ανά 
1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος για φορολογητέο εισόδημα, το οποίο υπερβαίνει 
το ποσό των 12.000 –αντί 20.000 ευρώ. Τέλος, ο περιορισμός αυτός δεν θα εφαρμόζεται για 
φορολογούμενους με πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. 

 

Απαλλαγή εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις 

Προστίθενται νέες περιπτώσεις απαλλαγής από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος 
μισθών και συντάξεων. Συγκεκριμένα εξαιρούνται: 

α) η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων 
μαζικής μεταφοράς 

β) η αγοραία αξία της παραχώρησης οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/km 
και με ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ προς ένα εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο 
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Εισόδημα από ανείσπρακτες αποδοχές 

Oι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές, που εισπράττονται από το 2014 και μετά, θα υπάγονται 
πλέον σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται, και όχι του έτους στο οποίο 
εισπράττονται. Προϋπόθεση για να εφαρμοστεί η διάταξη αυτή είναι οι αποδοχές αυτές να 
αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή να 
προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται. 

 

Παροχές σε είδος 

• Στο φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνονται πλέον και οι παροχές που λαμβάνουν οι εταίροι 
ή μέτοχοι, ενώ για τον υπολογισμό του εισοδήματος διευκρινίζεται ότι λαμβάνεται υπόψη το 
υπερβάλλον ποσό, πέραν του ποσού των 300 ευρώ. 

• Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας παραχώρησης οχήματος 
(μισθωμένου ή ιδιοκτησίας του εργοδότη) σε εργαζόμενο ή μέτοχο ή εταίρο, με βάση 
προοδευτική κλίμακα, ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Πώλησης προ Φόρων (ΛΤΠΦ), ως εξής: 

Λ.Τ.Π.Φ. (ευρώ) Ποσοστό (%) 

0-14.000 4% 

14.001-17.000 20% 

17.001-20.000 33% 

20.001-25.000 35% 

25.001-30.000 37% 

30.001- 20%  

 

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής: 

i) 0-2 έτη καμία μείωση 

ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%) 

iii) 6-9 έτη μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 

iv) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%). 

 

• Αυξάνεται σε 17.000 ευρώ (από 12.000) η ΛΤΠΦ για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς προκειμένου αυτά να εξαιρεθούν από τη 
φορολόγησή τους ως παροχή σε είδος. 

• Σε περίπτωση παροχής δανείου, ως παροχή σε είδος θεωρείται η διαφορά του τόκου που 
τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος και του μέσου επιτοκίου αγοράς (και ποτέ το κεφάλαιο του 
δανείου) ανεξαρτήτως από τη σύναψη ή μη έγγραφης σύμβασης. 

• Καταργείται η διάταξη βάσει της οποίας η προκαταβολή μισθού άνω των 3 μηνών θεωρείται 
δάνειο. 

 

Φορολογία δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) 

Προστίθεται νέο άρθρο στον ΚΦΕ σχετικά με τη φορολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης 
απόκτησης μετοχών, που παρέχονται σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο και πλέον διακρίνονται οι 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) Αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 15% ως εισόδημα από υπεραξία (νέο άρθρο 
ΚΦΕ 42 Α) 

Ισχύει για μετοχές εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών με την προϋπόθεση της 
διακράτησης των μετοχών για τουλάχιστον 24 μήνες από την απόκτηση των δικαιωμάτων 
προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. 

Ειδικά, για μη  εισηγμένες  στο  χρηματιστήριο, νεοσύστατες, μικρές ή και πολύ μικρές  
επιχειρήσεις, ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 5%, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι 
ακόλουθοι όροι: 

(i)  τα  ως  άνω  δικαιώματα  αποκτώνται εντός  πέντε  ετών  από τη σύσταση της εταιρείας, 

(ii)  η  εταιρεία  δεν  έχει  συσταθεί  μέσω συγχώνευσης, και 

(iii)  οι  μετοχές  μεταβιβαστούν  μετά  από  τη  συμπλήρωση  36 μηνών από την απόκτηση 
των δικαιωμάτων προαίρεσης. 

 

Ως φορολογητέα υπεραξία για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών ορίζεται η διαφορά μεταξύ 
της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος. 
Για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της 
τιμής πώλησης με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 42. 

 

β) Φορολόγηση ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (παροχή σε είδος) 

Εφόσον οι μετοχές μεταβιβαστούν πριν τη συμπλήρωση 24 μηνών ή 36 μηνών, αντίστοιχα, το 
σχετικό εισόδημα (αγοραία αξία δικαιώματος προαίρεσης) φορολογείται ως εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες (παροχή σε είδος). 

Η αγοραία αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά τον 
χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η 
εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία ορίζεται ως η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο 
χρηματιστήριο, μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος. Για τις μετοχές των μη 
εισηγμένων εταιρειών είναι η τιμή πώλησης μειωμένη κατά την τιμή κτήσης, η οποία 
προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 42. 

Οι διατάξεις είναι ασαφείς σε αρκετά σημεία: π.χ. ως προς τον χρόνο έναρξης του ελάχιστου 
χρόνου διακράτησης: βάσει του άρθρου 42Α  ο χρόνος διακράτησης υπολογίζεται από την 
απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, ενώ στο άρθρο 14 (παροχές σε είδος) φαίνεται ότι ο 
χρόνος διακράτησης υπολογίζεται από την απόκτηση των μετοχών. 

 

Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα 

• Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ορίζεται σε ποσοστό 30% 
του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική 
δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία με ανώτατο απαιτούμενο ποσό δαπανών τις 20.000 
ευρώ. Το ανωτέρω ποσοστό δαπανών περιορίζεται σε 20%, σε περίπτωση που οι δαπάνες 
του φορολογούμενου που αφορούν σε καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 
και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια 
υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού του εισοδήματος. 

Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της 
εισφοράς αλληλεγγύης και το ποσό της διατροφής που δίδεται στον διαζευγμένο σύζυγο ή 
σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται με 
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. 

 



 
Σελίδα 5 

 

 

• Το 40% των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, 
λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων (τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα 
ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων) μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε 
περίοδο 4 ετών και το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο συνολικά 
όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. 

 

Ομαδικά ασφαλιστήρια 

Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται στο πλαίσιο ομαδικών 
ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων λόγω συμμετοχής του εργαζόμενου σε πρόγραμμα 
εθελούσιας εξόδου. Συνεπώς, δεν αυξάνονται στην περίπτωση αυτή κατά 50% οι ισχύοντες 
συντελεστές φορολόγησης. 

 

Φορολογική Κατοικία 

• Ο ορισμός της φορολογικής κατοικίας εναρμονίζεται με την ορολογία του ΟΟΣΑ και ορίζεται 
ότι θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος το φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα 
για διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες αθροιστικά, στην διάρκεια οποιασδήποτε 12μηνης 
περιόδου, από την πρώτη μέρα παρουσίας του. 

• Παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικό πρόσωπο που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην 
Ελλάδα να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην 
αλλοδαπή, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επιμέρους θέματα θα 
ρυθμιστούν με την έκδοση υπουργικής απόφασης. 

 

Αναστολή φόρου υπεραξίας 

Αναστέλλεται εκ νέου, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022, η φορολόγηση φυσικών προσώπων για την 
υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακίνητης περιουσίας. 

 

II. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Φορολογικοί συντελεστές 

• Για το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής, ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από 
επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες 
(πλην των πιστωτικών ιδρυμάτων υπό προϋποθέσεις και των αγροτικών συνεταιρισμών) 
μειώνεται από 28% σε 24%. 

• Μειώνεται σε 5% (από 10%) ο συντελεστής φορολόγησης (και παρακράτησης) μερισμάτων 
για εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2020 και μετά. 

• Καταργείται η διάταξη με την οποία είχε επεκταθεί νομοθετικά η εισφορά 0,6% του 
Ν.1028/1975 στις πιστώσεις από χρηματοδοτικά ιδρύματα όπως εταιρείες factoring και 
leasing. 

 

Μεταχείριση εισοδήματος ωφέλειας από παραίτηση από είσπραξη χρέους 

Ορίζεται ρητά ότι αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η ωφέλεια επιχείρησης που 
προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους στο πλαίσιο 
αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής τους συνεργασίας. 
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Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 

• Για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020, προστίθενται στις εκπιπτόμενες 
επιχειρηματικές δαπάνες και οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι εν λόγω 
δαπάνες εκπίπτουν εφόσον η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη στο φορολογικό έτος που 
πραγματοποιήθηκαν. 

• Χορηγείται προσαυξημένη έκπτωση κατά 30% για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους 
εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος, ήτοι: 

α) την αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής 
μεταφοράς, 

β) τη μίσθωση εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως πενήντα 
(50) g CO2/Km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, 

γ) την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων 
μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως πενήντα (50) g CO2/Km. 

• Προβλέπεται ότι, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020, για να εκπίπτουν από 
τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες ενοικίων, θα πρέπει να εξοφλούνται με τη 
χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. 

• Εκπίπτουν κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι δωρεές σε 
χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

• Εισάγονται νέες κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης καθώς και νέοι αυξημένοι συντελεστές 
απόσβεσης για τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO 2/km. 

 

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 

• Παρέχεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα διαγραφής για φορολογικούς σκοπούς 
επισφαλών απαιτήσεων έως 300 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 
ακόμα και όταν δεν έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του 
δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που 
διαγράφονται δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 
επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης. 

• Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής για φορολογικούς σκοπούς των απαιτήσεων 
που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως 
του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη και χωρίς να απαιτείται να έχουν αναληφθεί όλες 
οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. Στην περίπτωση και κατά το μέρος 
που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης θα 
εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΦΕ. 

Αντίστοιχα, όπως προαναφέρθηκε, η ωφέλεια που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας 
επιχείρησης θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για την επωφελούμενη 
επιχείρηση. 

 

Αφορολόγητη η πώληση συμμετοχών σε εταιρείες ΕΕ 

Εισάγεται, με ισχύ από 01.07.2020, νέα διάταξη σύμφωνα με την οποία απαλλάσσεται από τον φόρο 
εισοδήματος η υπεραξία από πώληση ελληνικών και Κοινοτικών θυγατρικών εταιρειών, εφόσον 
μεταξύ άλλων η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από δέκα τοις εκατό (10%) και έχει διακρατηθεί για 
τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες. Τα ανωτέρω αναφερόμενα εισοδήματα δεν φορολογούνται 
ούτε κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών, ενώ δεν παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 
των επιχειρηματικών δαπανών που συνδέονται με την εν λόγω συμμετοχή. 
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Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 

Ως κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς θεωρούνται πλέον όσα επιβάλουν φόρο επί των 
κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από 
το 60% (έναντι 50% που ίσχυε) του ισχύοντος στην Ελλάδα συντελεστή φορολογίας νομικών 
προσώπων (ήτοι όσα έχουν συντελεστή μικρότερο ή ίσο από 14,4%). 

 

Λοιπά μέτρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων 

• Παρέχονται φορολογικές απαλλαγές για τόκους από συγκεκριμένες κατηγορίες εταιρικών 
ομολόγων, κρατικών ομολόγων κλπ. 

• Επανυπολογίζεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων αποκλειστικά για 
το έτος 2018 σε 95% του βεβαιωθέντος φόρου βάσει της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. 

• Παρέχονται επιπλέον κίνητρα για την κεφαλαιοποίηση ορισμένων αφορολόγητων 
αποθεματικών, μεταξύ των οποίων μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 5% (από 20%) και 
υποχρέωση διατήρησης κεφαλαίου για 5 χρόνια (αντί 10 χρόνια). 

 

Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

• Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική διαβίβαση στην ΑΑΔΕ δεδομένων των εκδιδόμενων 
λογιστικών αρχείων-στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των 
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που 
δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί. Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της 
υποχρέωσης αυτής προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Διοικητή της ΑΑΔΕ. 

• Περιορίζεται σε 10 έτη (από 20 έτη) η προθεσμία παραγραφής σε περίπτωση φοροδιαφυγής. 

• Παρατείνεται η παραγραφή για 1 έτος από τη λήξη της πενταετίας και στις περιπτώσεις που 
περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει 
φορολογική οφειλή για φορολογούμενο. 

• Για φορολογικά έτη, περιόδους και υποθέσεις από 01.01.2018 και μετά, σε περίπτωση που 
δεν έχει υποβληθεί δήλωση από τον φορολογούμενο εντός της πενταετίας, η περίοδος 
παραγραφής ορίζεται στα 10 χρόνια από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η 
προθεσμία για την υποβολή της (τελευταίας) δήλωσης. 

• Παρατείνεται, επίσης, πέραν της πενταετίας η παραγραφή σε περίπτωση Διαδικασίας 
Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ). 

• Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις αναφορικά με την αλληλέγγυα ευθύνη για την 
πληρωμή φόρων των διοικούντων νομικά πρόσωπα για την πληρωμή των φόρων, τόκων, 
προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών διοικητικών κυρώσεων που οφείλονται από νομικά 
πρόσωπα και νομικές οντότητες. 

• Προβλέπεται μετά από αίτηση του υπόχρεου η δυνατότητα χορήγησης του πιστοποιητικού 
ΕΝΦΙΑ για μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου με παρακράτηση και απόδοση του συνολικού 
τιμήματος της αγοραπωλησίας που καλύπτει τουλάχιστον το οφειλόμενο ποσό κύριων και 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για το συγκεκριμένο ακίνητο, έναντι του συνολικά 
οφειλόμενου ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για όλα τα ακίνητα, για 
τα οποία είναι υπόχρεος, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. 

• Επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή 
την ελεγκτική εταιρεία, αν από μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής διοίκησης προκύψουν 
σημαντικές πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, τις οποίες όφειλαν να διαπιστώσουν οι 
προαναφερόμενοι ελεγκτές, κατά τη διενέργεια του ελέγχου. 
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• Διαγράφονται ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι του ποσού των 
δέκα (10) ευρώ. 

Επίσης, ο νέος νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τον Φ.Π.Α., με σημαντικότερη την αναστολή του 
Φ.Π.Α. στη μεταβίβαση ακινήτων, την αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης, τη φορολογία 
κεφαλαίου κλπ. 
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Tax Developments – L. 4646/2019 

 

The new tax bill has introduced significant modifications in income tax provisions, VAT legislation etc. 
Specifically: 

Α. INCOME TAXATION 

I. INDIVIDUALS 

Tax rates and tax reductions 

• The tax scale and the tax rates of income taxation on salaries and pensions are modified as 
below: 

Income (salaries, pensions, business 
activity) 

Tax rate (%) 

0-10.000 9% 

10.001-20.000 22% 

20.001-30.000 28% 

30.001-40.000 36% 

40.001 - 44% 

 

• The income tax reductions are also amended in alignment with the new tax rates as below: 

- to 777 euro, (from 1.900 euro), for taxpayers without dependent children, 

- to 810 euro, (from 1.950 euro), for taxpayers with 1 dependent child, 

- to 900 euro, (from 2.000 euro), for taxpayers with 2 dependent children, 

- to 1.120 euro, (from 2.100 euro), for taxpayers with 3 dependent children and 

- to 1.340 euro, (from 2.100 euro), for taxpayers with 4 dependent children. 

- For each additional dependent child after the fourth, the tax reduction amounts to 220 euro 
per child. 

• The taxable income from salaries and pensions is reduced at 12.000 euro (from 20.000 euro 
currently), leading to a tax reduction by 20 euro, (from 10 euro currently), per 1.000 euro of 
taxable income. The said restriction does not apply το taxpayers with 5 or more dependent 
children. 

 

Income tax exemptions regarding salaries and pensions 

New income tax exemptions are set as below: 

a) the compensation for the purchase of monthly or annual public transportation cards 

b) the market value of zero or low emission company cars up to 50 g CO2/km with pre-tax 
Retail Price of up to 40.000 euro. 
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Income from uncollected salaries 

Uncollected salaries received as from 2014 onwards, are taxed in accordance with the provisions of 
the year they concern and not based on the regime of the year of their payment. In order for this 
provision to apply, such amounts should be separately indicated in the annual income certificate 
granted to the beneficiary by the employer, otherwise, the year they concern, must be defined by any 
appropriate means. 

 

Benefits in kind 

• Taxable income also includes benefits in kind received by partners or shareholders, whilst it is 
expressly stated that only the amount exceeding 300 euro per tax year will be considered as 
a benefit in kind. 

• The method of calculating the additional annual income from the provision of a company car 
(leased or owned by an employer) is re-determined on the basis of a progressive scale 
according to the below pre-tax retail price brackets:  

Pre-tax Retail Price (Euro) Tax Percentage (%) 

0-14.000 4% 

14.001-17.000 20% 

17.001-20.000 33% 

20.001-25.000 35% 

25.001-30.000 37% 

30.001- 20% 

 

The benefit in kind arising from the provision of a vehicle is reduced based on ageing, as 
below: 

i) 0-2 years: No reduction 

ii) 3-5 years: 10% reduction 

iii) 6-9 years: 25% reduction 

iv) After 10 years: 50% reduction 

• Cars granted exclusively for business purposes, with a pre-tax retail price of 17.000 euros, are 
excluded from taxation. The previous threshold was 12.000 euro. 

• In the case of a loan, the difference between the interest paid by the employee and the average 
market interest rate is considered as a benefit in kind. The amount of the loan is not considered 
as income, irrespective of whether a written contract is concluded or not. 

• The provision setting that advance payment of 3 months’ salary constitutes a loan, is 
abolished. 

 

Tax treatment of stock options 

The tax treatment of stock options granted to an employee or a partner or a shareholder, is amended, 
providing for the following distinction: 

 

a) Taxation at a rate of 15% as capital gains (new article 42A ITC) 
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It applies to listed and non-listed shares, under the condition that they are held for at least 24 
months, as from the acquisition of the stock option right and irrespective of whether the 
employment relationship continues. 

Especially, for the stock option rights of non-listed small, start-up entities the tax rate is 5%, 
provided that the following conditions are cumulatively met: 

(i)  the said rights are acquired within five years of the incorporation of the company, 

(ii)  the company has not been formed through a merger, and 

(iii)  the shares are transferred after 36 months from the acquisition of the stock options. 

Taxable capital gains are defined as follows: (i) for listed shares, as the closing price of the 
shares in the stock market minus the price of the acquisition of the option, and (ii) for shares 
in non-listed companies, as their sale price minus their acquisition price, with a proportionate 
application of the provisions of Article 42 par.4. 

 

b) Taxations as income from salaried services (benefit in kind) 

In case the shares are transferred before the expiry of 24 months or 36 months respectively, 
the relevant income (stock option market value) is taxed as income from salaried services 
(benefit in kind). 

The (taxable) market value of the stock options is determined at the time of exercising the 
stock option right and regardless of whether the employment relationship continues. The 
market value is determined as the closing price of the shares in the stock market minus the 
price of the acquisition of the option. For shares of non-listed companies, it is determined as 
their sale price minus their acquisition price, which is defined by proportionate application of 
the provisions of Article 42 par.4. 

The provisions are unclear in several points: e.g. the starting point for the calculation of the 
minimum holding period: according to art.42A the holding period is calculated as from the 
acquisition of the stock option rights, whilst from article 24 (benefits in kind) it appears that the 
holding period is calculated as from the acquisition of the shares. 

 

Expenses by electronic means 

• The amount of expenses required to be paid by electronic means is set to 30% of the actual 
income from salaried employment, pensions, business and immovable property, capped at 
20.000 euro. The abovementioned rate is limited to 20% when payments for income and real 
estate tax, as well as for loans to financial institutions and rent exceed 60% of the taxpayers' 
actual income. 

• For the determination of the actual income, the amount of the special solidarity contribution 
and of alimony paid by electronic means will not be taken into account. 

• The 40% of the expenditure for the receipt of services relating to energy, functional and 
aesthetic upgrading of buildings (which have not or will not be subject to a building upgrading 
program), reduce, equally distributed over a 4 year period, the income tax of individuals, with 
a maximum expenditure limit of 16,000 euros. 

 

Group pension plans 

• As regards the taxation of the amounts paid under group pension insurance policies, any 
payments made due to participation of an employee in a voluntary termination program will not 
be considered as early redemption and hence the applicable tax rates are not increased by 
50%. 
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Tax residency 

• The definition of tax residence is amended, to comply with the terminology provided by the 
OECD. It is stated that an individual is considered as a Greek tax resident, from the first day 
of his presence in Greece, if his presence in Greece exceeds 183 days, cumulatively, in any 
12-month period. 

• The new law provides for an alternative way of taxing income derived abroad for individuals 
transferring their tax residence in Greece, provided that certain conditions are met. Α 
ministerial decision will regulate the details for the application of the provisions. 

 

Suspension of the capital gains tax 

Capital gains tax on the transfer of immovable property is further suspended for 3 years, i.e. until 
31.12.2022.  

 

II. LEGAL ENTITIES 

Tax rates 

• For the tax year 2019 onwards, the tax rate on business profits is reduced from 28% to 24% 
(except credit institutions under certain conditions and agricultural cooperatives). 

• The taxation (and the withholding tax) on dividends is reduced from 10% to 5% for dividends 
acquired as of 01.01.2020 onwards. 

• The provision that extended the levy 0,6% of L.1028/1975 on all types of loans provided by 
financial institutions operating in Greece or abroad, including factoring and leasing, is 
abolished. 

 

Treatment of debt forgiveness 

It is explicitly set that a company’s income deriving by a creditor's resignation from debt collection 
under a mutual agreement or judicial settlement, which takes place in the context of their business 
cooperation, is considered as business income. 

 

Deductibility of expenses 

• For tax years beginning after 01.01.2020, expenses relating to CSR (Corporate Social 
Responsibility) actions will be deductible in the tax year in which they were incurred. However, 
this will only apply, if the company’s accounting result is profitable. 

• A 30% super-deduction is provided for specific categories of expenses relating to employees 
or environmental protection, such as: 

a) Purchasing of monthly or annual public transportation cards 

b) Leasing of zero or low-emission cars up to 50g CO2/Km, having a pre-tax retail price of up 
to 40,000 EUR, 

c) Purchase, installation and operation of publicly accessible zero or low-emission charging 
points for vehicles up to fifty (50) g CO2/Km, 

• For tax years commencing on 01.01.2020 onwards, the payment of a rent is considered as a 
deductible expense provided that it is effected by electronic means or through a payment 
service provider. 



 
Σελίδα 13 

 

 

• Donations - in money or in kind - made by non-profit legal entities to the Greek state are 
exempted from their taxable income. 

• New asset classes as well as new increased depreciation rates are introduced for vehicles 
with zero or low emissions up to 50 g CO 2 / km.  

 

Witte off bad debts 

• Βad debts, the total amount of which does not exceed 300 EUR per counterparty, including 
VAT, may be written-off under certain conditions, regardless of whether appropriate legal 
actions have been taken to recover them. The total amount that may be written-off cannot 
exceed 5% of the total receivables at the end of each fiscal year. 

• Moreover, the possibility to write-off bad debts under a mutual agreement or a judicial 
settlement is also provided, regardless of whether a provision has been recorded and or if 
legal actions to recover the claim have been taken. In case no provision has been recorded, 
the relevant amount of the write-off can be deducted under the general deductibility condition 
of art. 22 ITC. 

Respectively, as mentioned above, the benefit deriving by a creditor’s resignation from debt 
collection is considered as business income for the beneficiary company. 

 

Tax exemption for capital gains derived from the sale of shares in Greek and E.U. subsidiaries 

As of 01.07.2020, capital gains derived from the sale of shares in Greek and EU subsidiaries are 
exempted from taxation on the condition of a minimum participation of 10% and a minimum holding 
period of at least 24 months. 

The above-mentioned income is not further taxed upon the distribution or the capitalization of the 
relevant profits, while the business expenses associated with these participations are not tax 
deductible. 

 

Countries with a preferential tax regime 

As countries with a preferential tax regime are considered those that impose a tax on profits, income 
or capital at a rate equal to or less than 60% (against 50%) of the corporate income tax rate applicable 
in Greece (thus a tax rate equal or below 14.4%). 

 

Other measures to support business 

• A tax exemption is introduced for certain categories of corporate bonds, state bonds etc. 

• Exclusively for fiscal year 2018, the tax advance that was assessed on the submitted income 
tax return, will be recalculated to 95% of the tax due based on the submitted income tax return. 

• Further incentives are provided for the capitalization of certain tax-free reserves, e.g. reduction 
of the tax rate to 5% (from 10%) and obligation to maintain the capital for 5 years (instead of 
10 years). 

 

Β. CODE OF TAX PROCEDURES 

• Enterprises are obliged to transmit electronically to the Independent Authority of Public 
Revenues (IAPR) the issued or stored accounting records and books the electronic tax register 
mechanisms and the relevant files. The details for the application of the above provision will 
be regulated by a joint decision of the Minister of Finance and the Governor of IAPR. 
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• The statute of limitation period (SOL) in case of tax evasion is limited to 10 years (from 20 
years). 

• The five-year statute of limitation period may be extended for 1 more year, if new data come 
to the knowledge of the Tax Administration, that give rise to a new tax liability. 

• For tax years, periods and cases as of 01.01.2018 onwards, in case no tax return has been 
filed within the five-year period, the SOL period may be extended to 10 years, from the end of 
the year within which the deadline for filing the (last) tax return expires. 

• In case of a mutual agreement procedure, the five year statute of limitation period is also 
extended. 

• The provisions on joint liability of the directors of legal entities/persons for the payment of 
taxes, interest, penalties, surcharges and other administrative sanctions due by such 
entities/persons are amended. 

• Upon the liable person’s request, the ENFIA Certificate for the transfer of a particular property 
may be issued, provided that the total purchase price covering at least the amount of the main 
and additional taxes due for the particular property is retained and paid, against the total 
amount of taxes due on all liable person’s property. In such case, a prior settlement of ENFIA 
outstanding amounts is not required. 

• The tax certificate required for the transfer of immovable property, may be provided by the tax 
administration without requiring prior settlement of the real estate tax (ENFIA) dues. 

• The new law amended the framework of imposing penalties on statutory auditors or audit firm 
in case a subsequent tax audit results in significant additional tax burdens for the audited firm, 
which should have been identified by the abovementioned auditors in the frame of the tax 
certificate. 

• Overdue debts of individuals and legal entities up to 10 euro are written off. 

Further, the new law includes VAT provisions, especially in relation to the suspension of VAT on 
real estate sales, the increase of the fixed settlement installments, the taxation of donations etc. 
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