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Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε στις 7 Ιουλίου σε δημόσια διαβούλευση το νέο φορολογικό 
νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές σε φορολογικές και λοιπές διατάξεις.  
Συγκεκριμένα: 

 

Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος αλλοδαπών συνταξιούχων, οι οποίοι μεταφέρουν τη 
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 

Με τη συγκεκριμένη διάταξη δίνονται κίνητρα σε αλλοδαπούς συνταξιούχους να μεταφέρουν τη 
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθούν σε εναλλακτική φορολόγηση του 
εισοδήματός τους αλλοδαπής προέλευσης, με φορολογικό συντελεστή 7% για χρονικό διάστημα 10 
ετών και με απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 

 

Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού υπό 
όρους από τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία 

Το εισόδημα που προκύπτει για ένα εργαζόμενο, μέτοχο κλπ. από τη δωρεάν διάθεση μετοχών από 
τον εργοδότη, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές με συντελεστή 
φορολογίας 15%. 

Επιπλέον, θεσπίζεται η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των εργαζομένων των διατακτικών 
εσωτερικού τουρισμού αξίας έως 300 ευρώ που παρέχονται από τους εργοδότες τους για το 
φορολογικό έτος 2020. 

 

Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 

Προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής, στην οποία μπορούν να προσφύγουν φορολογούμενοι για 
συγκεκριμένες υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο νόμο, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον των 
Δικαστηρίων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. Σε περίπτωση συμβιβασμού προβλέπεται μείωση των 
προστίμων. 

 

Περαιτέρω ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία σημαντικές Οδηγίες για την καλύτερη 
λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και τη διαφύλαξη της φορολογικής βάσης της 
χώρας. Συγκεκριμένα: 

 

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία οδηγίας της ΕΕ για τους μηχανισμούς επίλυσης 
φορολογικών διάφορων 

Στόχος της Οδηγίας είναι η μεταφορά σε εθνικό επίπεδο μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής 
διαδικασίας επίλυσης διαφορών που θα συνδράμει στην ορθή λειτουργία του ως άνω μηχανισμού στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. 

 

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών για την υποχρεωτική αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές 
ρυθμίσεις (DAC 6) 

Οι πληροφορίες σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις, για τις οποίες το πρώτο στάδιο 
ολοκληρώθηκε μεταξύ 25 Ιουνίου 2018 και 30 Ιουνίου 2020, υποβάλλονται έως τις 28 Φεβρουαρίου 
2021. Προβλέπονται πρόστιμα ύψους €5.000 έως €10.000 ανά περίπτωση. 
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Ενσωμάτωση διατάξεων φορολόγησης κατά την έξοδο βάσει της Οδηγίας κατά πρακτικών 
φοροαποφυγής (ATAD) 

Προβλέπονται αναλυτικά οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος – νομικό 
πρόσωπο/οντότητα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα για μεταφορές περιουσιακών 
στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος ή τρίτη 
χώρα που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά. 

 

Ενσωμάτωση κανόνων αναφορικά με τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων 

Οι κανόνες αυτοί επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ότι οι φορολογικές εκπτώσεις ή πιστώσεις 
διενεργούνται μόνο σε μία δικαιοδοσία και  δε συνεπάγεται διπλή φοροαποφυγή (έκπτωση πληρωμής 
σε ένα κράτος χωρίς αυτή να συμπεριλαμβάνεται στη φορολογική βάση του άλλου). 

 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας για την τροποποίηση διατάξεων του κώδικα ΦΠΑ αναφορικά με 
την εφοδιαστική αλυσίδα 

Οι αλλαγές αφορούν στην απλοποίηση των διατάξεων ΦΠΑ στις περιπτώσεις call off stock, τις 
αλυσίδες συναλλαγών και τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής στη φορολογία του εμπορίου μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε.  
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New Tax Bill  

 

A new tax bill submitted by the Greek MoF to public consultation on the 7th of July 2020, introduces 
significant changes in tax matters. Specifically: 

 

New tax incentive regime for foreign pensioners transferring their tax residence to Greece 

The proposed regime gives incentives to foreign pensioners to transfer their tax residence in Greece 
and be subject to a favorable taxation of their foreign income, with a tax rate of 7% for a period of 10 
years and with exemption from the special solidarity contribution. 

 

Exemption of free shares and vouchers for domestic tourism from income taxation 

The income derived by an employee, shareholder etc. from the free granting of shares by the 
employer, is considered as a capital gain in case the shares are transferred and it is taxed at a rate of 
15%. 

Further, vouchers up to 300 euros for domestic tourism granted to employees are also exempted from 
income taxation for the tax year 2020. 

 

Establishment of a Special Committee for the settlement of tax disputes 

Tax disputes pending on 30 October 2020 before tax courts, concerning specific subject matters 
explicitly listed in the law, may be settled before a special committee to be established for that purpose.  
Upon settlement, assessed penalties will be discounted. 

 

Further, important EU Directives against tax evasion/tax avoidance, etc. are incorporated in 
the Greek legislation. 

 

Transposition of the EU Tax Dispute Resolution Directive 

The aim of the Directive is to transpose at national level an effective and efficient dispute resolution 
process that will assist in the proper function of this mechanism within the EU market. 

 

Transposition of DAC6, the EU Directive on the Mandatory Disclosure of Potentially Aggressive 
Cross-Border Tax Planning Arrangements 

The deadline for the reporting of such arrangements, the first stage of which was consummated 
between 25 June 2018 and 30 June 2020, is set to expire on 28 February 2021. Proposed penalties 
range between Euro 5,000 and Euro 10,000 per reportable arrangement. 

 

Transposition of exit taxation rules under EU Anti-Tax Avoidance Directive (“ATAD”)  

The provision provides in detail the cases in which the taxpayer – legal person/entity - is subject to 
income tax in Greece for exits that have taken place since the 1st of January 2020. 

 

Transposition of hybrid mismatches rules under EU ATAD 

The proposed rules aim at ensuring that tax deductions or credits are carried out in one jurisdiction 
without resulting in double non-taxation. 
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VAT amendments to simplify supply chains etc. (EU Directive 2018/1910) 

The new rules concern the simplification of VAT provisions in cases of call off stocks, chain 
transactions and intra-community supplies as well as the dealing with tax evasion in the field of trade 
taxation between EU member states. 
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