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Νέες Σημαντικές Φορολογικές Ρυθμίσεις 

 

Το τελευταίο διάστημα εκδόθηκαν σημαντικές εγκύκλιοι και αποφάσεις από το Υπουργείο 
Οικονομικών σε διάφορα φορολογικά θέματα. 

Ειδικότερα εκδόθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις και διευκρινίσεις: 

 

I. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ STOCK OPTIONS ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε την Εγκύκλιο Ε 2208/2020 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με 
την φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) και 
της δωρεάν διάθεσης μετοχών σε εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους. 

 

Α.  Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών 

Τα δικαιώματα προαίρεσης που ασκούνται μετά την 1/1/2020 ανεξαρτήτως του πότε χορηγήθηκαν, 
φορολογούνται 

- ως εισόδημα από υπεραξία ή 

- ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, 

ανάλογα με τον χρόνο διακράτησής τους, δηλαδή το διάστημα από την απόκτηση του δικαιώματος 
έως την μεταβίβαση των μετοχών. 

Ως χρόνος απόκτησης των δικαιωμάτων προαίρεσης νοείται το χρονικό σημείο που χορηγούνται τα 
δικαιώματα από την εταιρεία με βάση το εκάστοτε πρόγραμμα διάθεσης, χρονικό σημείο διεθνώς 
γνωστό με τον όρο «grant». 

Ως μεταβίβαση, νοείται τόσο η εξ επαχθούς όσο και η από χαριστική αιτία μεταβίβαση, συνεπώς όχι 
μόνο η πώληση, αλλά και η δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά. 

Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος (από μισθωτές υπηρεσίες ή από υπεραξία) είναι ο χρόνος 
μεταβίβασης των μετοχών (από τον δικαιούχο), οι οποίες αποκτήθηκαν με την άσκηση του 
δικαιώματος προαίρεσης. 

Η αγοραία αξία της παροχής προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, 
χρονικό σημείο γνωστό ως «exercise», ανεξάρτητα από το εάν υφίσταται ή όχι η εργασιακή σχέση 
του δικαιούχου της ωφέλειας κατά το χρόνο αυτό. 

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. 

Ειδικότερα: 

 

Α.1 Αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 15% ως εισόδημα από υπεραξία (άρθρο ΚΦΕ 42Α) 

Τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης εισηγμένων και μη εισηγμένων μετοχών που ασκούνται μετά 
την 1/1/2020 (και ανεξαρτήτως του πότε χορηγήθηκαν), φορολογούνται ως εισόδημα από υπεραξία 
υπό την προϋπόθεση της διακράτησης των μετοχών για τουλάχιστον 24 μήνες από την απόκτηση 
των δικαιωμάτων προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν εξακολουθεί 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 (κατά 
τον χρόνο χορήγησης των δικαιωμάτων προαίρεσης): 

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

 

Υπολογισμός εισοδήματος από υπεραξία 

• Εισηγμένες μετοχές 

Ως φορολογητέα υπεραξία για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών ορίζεται η διαφορά μεταξύ της 
τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος και της 
τιμής διάθεσης του δικαιώματος, δηλ. της προνομιακής τιμής απόκτησης των μετοχών από τον 
εργαζόμενο, κλπ. 

 

• Μη εισηγμένες μετοχές 

Για τις μη εισηγμένες μετοχές, ως υπεραξία ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής της μετοχής με βάση 
την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (εσωτερική αξία της μετοχής) κατά τον χρόνο άσκησης 
του δικαιώματος (exercise) και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος (προνομιακή τιμή απόκτησης 
μετοχών). 

 

Το ανωτέρω εισόδημα από υπεραξία υπόκειται και σε Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (EEA). 

 

Κέρδος από την πώληση των μετοχών 

Επιπρόσθετα, εάν κατά την πώληση των μετοχών που απέκτησε ο δικαιούχος στα πλαίσια 
προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης προκύψει κέρδος (διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης των 
μετοχών και της αξίας που είχαν κατά τον χρόνο κτήσης τους, δηλαδή κατά την άσκηση του 
δικαιώματος), το κέρδος αυτό φορολογείται ως υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 42 του ΚΦΕ με συντελεστή 15% και υπόκειται σε ΕΕΑ. Αναλυτικά: 

 

• Κέρδος από την πώληση εισηγμένων μετοχών 

Ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών που 
εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυμα. 

Ως αξία κτήσης των πωλούμενων μετοχών, νοείται η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο 
την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος (κι όχι αυτή που πραγματικά κατέβαλλε ο εργαζόμενος κατά 
την άσκηση των δικαιωμάτων και την απόκτηση των μετοχών). Κι αυτό διότι η διαφορά μεταξύ της 
καταβληθείσας αξίας (τιμής διάθεσης του δικαιώματος) και της αξίας της μετοχής κατά την ημέρα της 
άσκησης του δικαιώματος έχει ήδη προσμετρηθεί κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος από την 
άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (άρθρο 13 § 4 ή άρθρο 42Α ΚΦΕ, κατά 
περίπτωση). 

Θυμίζουμε ότι βάσει του άρθρου 42 ΚΦΕ, απαλλάσσεται του φόρου 15% (αλλά όχι της ΕΕΑ) η 
πώληση εισηγμένων μετοχών, στην περίπτωση που ο δικαιούχος (πωλητής) συμμετέχει στο κεφάλαιο 
της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 0,5%. 

 

• Κέρδος από την πώληση μη εισηγμένων μετοχών 

Ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που προκύπτει με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας 
που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα ή την αγοραία 
αξία που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. 
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Ως αξία κτήσης των πωλούμενων μετοχών, νοείται η τιμή της μετοχής με βάση τα ίδια κεφάλαια της 
εταιρείας (εσωτερική αξία της μετοχής) κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος κι όχι αυτή που 
πραγματικά κατέβαλλε ο εργαζόμενος κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και την απόκτηση των 
μετοχών. Κι αυτό διότι η διαφορά μεταξύ της καταβληθείσας αξίας (τιμής διάθεσης του δικαιώματος) 
και της αξίας της μετοχής κατά την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος έχει ήδη προσμετρηθεί κατά 
τον υπολογισμό του εισοδήματος από την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών 
(άρθρο 13 § 4 ή άρθρο 42Α ΚΦΕ, κατά περίπτωση). 

 

Α.2 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). 

 

Υπολογισμός αγοραίας αξίας της παροχής 

Η αγοραία αξία της παροχής σε είδος προσδιορίζεται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος 
προαίρεσης, δηλ. κατά το exercise. 

 

• Εισηγμένες μετοχές 

Η αγοραία αξία (εισόδημα) είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά τον χρόνο 
άσκησης του δικαιώματος  μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος (προνομιακή τιμή 
απόκτησης των μετοχών). 

 

• Μη Εισηγμένες μετοχές 

Το εισόδημα προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής της μετοχής με βάση την αξία των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρείας κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος (εσωτερική αξία της μετοχής) και 
της τιμής διάθεσης του δικαιώματος (προνομιακή τιμή απόκτησης μετοχών). Εσωτερική αξία της 
μετοχής είναι η τρέχουσα αξία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μειωμένη κατά 
τις υποχρεώσεις της δια τον αριθμό των μετοχών της, όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία που τηρεί 
κατά την ημερομηνία της άσκησης των δικαιωμάτων. 

 

Το ανωτέρω εισόδημα (από μισθωτές υπηρεσίες) υπόκειται και σε ΕΕΑ. 

 

Κέρδος από την πώληση των μετοχών 

Επιπρόσθετα, εάν κατά την πώληση των μετοχών που απέκτησε ο δικαιούχος στα πλαίσια 
προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης προκύψει κέρδος (διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης των 
μετοχών και της αξίας που είχαν κατά τον χρόνο κτήσης τους, δηλαδή κατά την άσκηση του 
δικαιώματος), το κέρδος αυτό φορολογείται ως υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 42 του ΚΦΕ με συντελεστή 15% και υπόκειται σε ΕΕΑ (βλ. ανωτέρω ανάλυση 
στην παρ. A.1). 

 

Ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών – Υποχρεώσεις εργοδότη 

ι εταιρείες που χορηγούν δικαιώματα προαίρεσης στους εργαζόμενους/εταίρους/μετόχους τους, είτε 
είναι εκδότριες των χορηγούμενων τίτλων είτε όχι, κατά το φορολογικό έτος άσκησης των δικαιωμάτων 
χορηγούν στους δικαιούχους διακριτή βεβαίωση αποδοχών με το ποσό του εισοδήματος που 
προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων (αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος) και στην οποία θα γράφεται 
ευκρινώς η ημερομηνία χορήγησης των δικαιωμάτων. 
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Επιπλέον, οφείλουν να περιλαμβάνουν το ποσό αυτό στη μηνιαία ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του 
παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Απόφαση ΑΑΔΕ Α.1099/2019 – 
κωδικός 62 «Εισόδημα εργαζομένου, εταίρου ή μετόχου από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που 
προσδιορίζεται για δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών που ασκήθηκαν από 1.1.2020 και 
μετά»), χωρίς να προβαίνουν σε παρακράτηση και απόδοση φόρου. 

Το ποσό θα προσυμπληρώνεται στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων στο οικείο 
φορολογικό έτος για πληροφοριακούς σκοπούς, καθώς τελεί υπό αίρεση το πότε (χρόνος μεταβίβασης 
μετοχών) και πως θα φορολογηθεί το εισόδημα αυτό (εισόδημα από μισθωτές ή από υπεραξία). 

 

Β. Δωρεάν μετοχές που διατίθενται στο πλαίσιο προγραμμάτων 

Η παροχή με τη μορφή δωρεάν μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος, εταίρος ή μέτοχος από 
νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο προγραμμάτων στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
διάθεση μετοχών, απαλλάσσεται του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και φορολογείται με συντελεστή 
15% ως εισόδημα από υπεραξία (όπως ειδικά ορίζει το άρθρο 42Α παρ.3 ΚΦΕ), εφόσον οι μετοχές 
μεταβιβαστούν οποτεδήποτε μετά την απόκτησή τους, από τον δικαιούχο του προγράμματος. 

 

Ενδεικτικές μορφές προγραμμάτων κινήτρων δωρεάν διάθεσης μετοχών 

Restricted Stock Units (RSUs), performance shares ή performance units, restricted shares plan, 
matching shares ή employee stock purchase plan, deferred stock, κ.ά. 

 

Υπολογισμός Υπεραξίας 

• Εισηγμένες μετοχές 

Η υπεραξία της παρ. 3 του αρ. 42Α  ισούται με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο 
κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, εφόσον η τιμή πώλησης 
των μετοχών είναι ίση ή μικρότερη αυτής. 

Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο 
χρηματιστήριο κατά την ημέρα την οποία πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, το 
υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 42, 
ήτοι με συντελεστή 15% εάν ο δικαιούχος συμμετέχει στο κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας με 
ποσοστό τουλάχιστον 0,5%. 

 

• Μη εισηγμένες μετοχές 

Η υπεραξία ισούται με την τιμή πώλησης, εφόσον αυτή υπερβαίνει την αξία της μετοχής, όπως αυτή 
προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής της. 

Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μικρότερη, η υπεραξία ισούται με την αξία της μετοχής κατά 
τον χρόνο της δωρεάν διάθεσης, η οποία προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της 
εταιρείας (εσωτερική αξία μετοχής). 

 

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις οφείλεται και ΕΕΑ. 

 

Ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών – Υποχρεώσεις εργοδότη 

Για σκοπούς ηλεκτρονικής διασταύρωσης οι εταιρείες, είτε είναι εκδότριες των τίτλων είτε όχι, κατά το 
φορολογικό έτος που διατίθενται οι δωρεάν μετοχές χορηγούν στους δικαιούχους 
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εργαζόμενους/εταίρους/μετόχους διακριτή έντυπη βεβαίωση αποδοχών, με τον αριθμό των μετοχών 
που χορήγησαν και την αξία των μετοχών κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής τους. 

Επιπλέον, οφείλουν να περιλαμβάνουν το ποσό αυτό στη μηνιαία ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του 
παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Απόφαση ΑΑΔΕ Α.1099/2019 – 
κωδικός 68 «Χορήγηση δωρεάν μετοχών σε εργαζόμενους ή εταίρους ή μετόχους, από νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα»), χωρίς να προβαίνουν σε παρακράτηση και απόδοση φόρου. 

Το ποσό θα προσυμπληρώνεται στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων στο οικείο 
φορολογικό έτος για πληροφοριακούς σκοπούς, καθώς τελεί υπό αίρεση το πότε (χρόνος μεταβίβασης 
μετοχών) και πως θα φορολογηθεί το εισόδημα αυτό. 

 

Εφαρμογή των διατάξεων 

Η φορολόγηση της παροχής από δωρεάν μετοχές ως εισόδημα από υπεραξία αφορά δωρεάν μετοχές 
που χορηγήθηκαν από 1/1/2020. 

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για προγράμματα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης 
μετοχών ή δωρεάν μετοχών συνδεδεμένων (ημεδαπών και αλλοδαπών) εταιρειών. 

Σημειώνεται, ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης τα εισοδήματα από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. 

 

 

II. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η Εγκύκλιος Ε.2205/2020 έδωσε τις ακόλουθες διευκρινίσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 
15 του ν. 4646/2019 που ρυθμίζουν τη διαγραφή απαιτήσεων μικρής αξίας, καθώς και τη διαγραφή 
απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού. 

 

Α. Οριστική διαγραφή απαιτήσεων μικρής αξίας 

α. Απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγουμένως σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 

Απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των 
300 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου 
συμπληρώνονται 12 μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν 
αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω 
απαίτησης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i. να έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, 
ii. να έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου, και 
iii. οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου 

αυτό είναι δυνατόν. 

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με τα προηγούμενα δεν δύναται να 
υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό 5% επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της 
χρήσης. 

Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται για διαγραφές που πραγματοποιούνται εντός του φορολογικού 
έτους 2020 και επόμενων, ανεξάρτητα από το εάν το δωδεκάμηνο διάστημα συμπληρώνεται εντός 
του φορολογικού έτους που πραγματοποιείται η διαγραφή ή έχει συμπληρωθεί σε προγενέστερο 
φορολογικό έτος. 

Το βάρος της απόδειξης για την ενημέρωση του οφειλέτη, όπου αυτό είναι δυνατόν, περί της 
διαγραφής το φέρει ο φορολογούμενος, ο οποίος οφείλει να διατηρεί τα σχετικά στοιχεί (αποδεικτικό 
αποστολής συστημένης επιστολής στην τελευταία διαθέσιμη διεύθυνση του οφειλέτη,  το αποδεικτικό 
επίδοσης εξώδικης επιστολής, αποδεικτικό επιτυχημένης αποστολής και ανάγνωσης μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.). 



 
Σελίδα 7 

 

 

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιχείρησε να γνωστοποιήσει στον οφειλέτη 
τη διαγραφή, όμως δεν είναι δυνατή η απόδειξη ότι ο οφειλέτης πράγματι έλαβε γνώση της διαγραφής, 
όπως π.χ. όταν η επιχείρηση δεν έχει στη διάθεσή της επικαιροποιημένα στοιχεία του υπόψη πελάτη, 
το ποσό της διαγραφείσας απαίτησης αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς. 

Το μέρος της διαγραφείσας απαίτησης που αφορά στο ποσό του ΦΠΑ, εκπίπτει από τα ακαθάριστα 
έσοδα των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013, με την προϋπόθεση 
να υπάρχει υποχρέωση απόδοσής του στο Δημόσιο και να έχει ήδη συμπεριληφθεί στη δήλωση Φ. 
Π. Α. (αρχική ή τροποποιητική) της οικείας περιόδου. 

 

β. Απαιτήσεις για τις οποίες έχει προηγουμένως σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη. Στην 
περίπτωση αυτή το ποσό της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης δύναται να διαγραφεί, εφόσον έχει 
προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο και εφόσον οι οφειλέτες έχουν 
λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν, οπότε και 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την διαγραφή της απαίτησης για φορολογικούς σκοπούς, χωρίς να 
απαιτείται επιπλέον και η ανάληψη όλων των κατά νόμο ενεργειών για την είσπραξή τους. 

Περαιτέρω, σε περίπτωση που έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη για μέρος μόνο της υπόψη απαίτησης, 
το επιπλέον ποσό πέραν της σχηματισθείσας πρόβλεψης δύναται να διαγραφεί. 

 

B. Οριστική διαγραφή απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού 
συμβιβασμού 

Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, 
ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς 
σκοπούς χωρίς να απαιτείται η ανάληψη όλων των κατά νόμο ενεργειών για την είσπραξη της 
απαίτησης. 

Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της 
διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22. 

Επισημαίνεται ότι η αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΦΕ έχει το νόημα ότι η συγκεκριμένη 
διαγραφή είναι δυνατή (διενεργείται, δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΦΕ), ακόμα και 
αν δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ή κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, διότι 
θεωρείται ότι εντάσσεται στις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές τις επιχείρησης. Η αναφορά στο άρθρο 
22 ΚΦΕ δεν συνεπάγεται την εκ νέου εξέταση των προϋποθέσεων που τίθενται στο εν λόγω άρθρου. 

Στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν οι απαιτήσεις για τις οποίες η επιχείρηση δύναται να σχηματίσει 
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26, και συνεπώς δεν 
καταλαμβάνει τις απαιτήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 26, όπως είναι οι 
περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΦΕ (απαιτήσεις κατά μετόχων ή θυγατρικών, κατά του 
Δημοσίου, κλπ.). 

Τα ανωτέρω ισχύουν για διαγραφές απαιτήσεων που πραγματοποιούνται από τις 12.12.2019 και 
μετά. 

 

ΙΙΙ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 

Η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης για φορολογικούς σκοπούς γίνεται με παραπομπή στα ΕΛΠ 
και στα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Ωστόσο ως προς τους συντελεστές αποσβέσεων που θα χρησιμοποιηθούν 
λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές που αναφέρονται στον ΚΦΕ και όχι η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του 
παγίου. 

Για τον χαρακτηρισμό μιας σύμβασης ως χρηματοδοτικής για την εφαρμογή των φορολογικών 
διατάξεων χρησιμοποιείται η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης όπως αυτή ορίζεται από τις 
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διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ για τον εκμισθωτή, χωρίς να εξετάζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις των 
υπόψη διατάξεων (πρόσωπο, συντελεστής απόσβεσης κλπ.). 

 

Αποσβέσεις και ηλεκτροκίνηση 

Για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης δόθηκαν αυξημένοι συντελεστές αποσβέσεων για τα παρακάτω 
πάγια. 

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης 
Συντελεστής 
φορολογικής 
απόσβεσης 

Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων μηδενικών ή 
χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 

100% 

Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 50% 

Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25% 

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων 50% 

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25% 

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 50% 

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25% 

 

Όπου ο συντελεστής του προηγούμενου πίνακα είναι 50% ή 100%, η επιχείρηση δικαιούται να 
χρησιμοποιήσει χαμηλότερο σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης. 

Επίσης πέραν των ανωτέρω αυξημένων συντελεστών αποσβέσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
εκπέσουν εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος πρόσθετες 
αποσβέσεις για τα εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως 40.000 
ευρώ, κατά ποσοστό 50% και για το υπερβάλλον ποσό, ποσοστό 25%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για 
αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι 30% και 15% τοις εκατό. Για επιχειρήσεις που 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους η προσαύξηση των αποσβέσεων είναι 
75% και για το υπερβάλλον ποσό 35%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 
50 γρ. CO2/χλμ. είναι 35% και 20%. 

 

 

IV. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Η Εγκύκλιος Ε.2204/2020 έδωσε τις ακόλουθες διευκρινίσεις αναφορικά με την απαλλαγή από την 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 

 

Φορολογικό έτος 2020 

Για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΕΑΑ) όλα τα 
εισοδήματα που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο 43Α με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις. 

Ειδικότερα απαλλάσσονται από την ΕΕΑ τα εισοδήματα: 

α) από «επιχειρηματική δραστηριότητα», 

β) από «κεφάλαιο» (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και 
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γ) από «υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου», 

για τα οποία ο φορολογούμενος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2020. 
Διευκρινίσεις για τον χρόνο απόκτησης των διαφόρων κατηγοριών εισοδημάτων (μερίσματα 
κλπ.) έχουν δοθεί με την ΠΟΛ 1223/2015. 

Ωστόσο, αν το εισόδημα του φορολογικού έτους 2020 προσδιορίζεται με βάση τον εναλλακτικό τρόπο 
υπολογισμού (ήτοι βάσει των τεκμηρίων- άρθρα 30-34 ΚΦΕ), η απαλλαγή της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης παρέχεται εφόσον για τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο 
εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού βάσει των τεκμηρίων.  Συνεπώς, αν στο φορολογικό έτος 2020 
προκύψει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, προκειμένου να μην επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πρέπει για ήτοι τα έτη 
2018 και 2019 είτε να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω 
και με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. 

 

Φορολογικό έτος 2021 

Αναφορικά με το φορολογικό έτος 2021, η απαλλαγή από την ΕΕΑ θα έχει εφαρμογή αποκλειστικά 
και μόνο στον ιδιωτικό τομέα για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία, κατά την 
έννοια των διατάξεων του άρθρου 12 ΚΦΕ. Στα εισοδήματα αυτά περιλαμβάνονται και οι αμοιβές 
μελών Δ.Σ., καθώς και στο εισόδημα της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ (παροχή 
υπηρεσιών σε ένα εργοδότη κλπ.). 

Για τα εισοδήματα αυτά από τον Ιανουάριο του 2021 δεν θα πρέπει να διενεργείται παρακράτηση 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

Ωστόσο, αν στο φορολογικό έτος 2021 προκύψει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που φορολογείται 
ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, προκειμένου να μην επιβληθεί η ΕΕΑ, πρέπει τα δύο 
προηγούμενα φορολογικά έτη (2019 και 2020), είτε να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων 
είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω και με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. 

 

Συντάξεις 

Αντιθέτως, παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διενεργείται στις κάθε είδους συντάξεις από 
όποιον φορέα και αν καταβάλλονται. 

Διευκρινίζεται, περαιτέρω, ότι το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων 
συνταξιοδοτικών συμβολαίων (περ. ζ' παρ. 3 άρθρου 12 ΚΦΕ), είτε καταβάλλεται εφάπαξ είτε με τη 
μορφή περιοδικής παροχής, αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από μισθωτή εργασία και ως εκ 
τούτου δεν απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ούτε για το φορολογικό έτος 2020 ούτε 
για το φορολογικό έτος 2021. 

 

V. MYDATA – ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Με την Α 1300/29.12.2020 τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαβίβαση 
δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyData της ΑΑΔΕ μέσω ERP ως ακολούθως: 

Ηλεκτρονικά δεδομένα Προθεσμία διαβίβασης 

 

Τιμολόγια χονδρικών πωλήσεων που 
εκδίδονται από 01.01.2021έως 31.03.2021 
(και χαρακτηρισμοί αυτών) 

Μέχρι 31.10.2021  

Τιμολόγια χονδρικών πωλήσεων που 
εκδίδονται από 01.04.2021 και μετά 

Σε πραγματικό χρόνο  
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Τιμολόγια αγορών, δαπανών κλπ. και 
χαρακτηρισμοί αυτών που εκδίδονται από  
01.01.2021-31.03.2021 

Μέχρι 30.11.2021. 

Τιμολόγια αγορών, δαπανών κλπ. και 
χαρακτηρισμοί αυτών που εκδίδονται από  
01.04.2021 και έπειτα  

Μέχρι την προθεσμία υποβολής της 
δήλωσης ΦΠΑ  

Εγγραφές μισθοδοσίας για την περίοδο 
01.01.2021-31.03.2021 

 

Μέχρι 31.12.2021 

Εγγραφές μισθοδοσίας για την περίοδο από 
01.04.2021 και έπειτα  

  

Μέχρι την προθεσμία υποβολής της 
δήλωσης του παρακρατούμενου 
φόρου.  

Υπόλοιπες εγγραφές  Μέχρι την προθεσμία υποβολής της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  

 

VI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΠΑ 25% ΛΟΓΩ COVID-19 

Όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο Ε 2207/2020 η έκπτωση (έκτακτο έσοδο) 25% επί του ΦΠΑ που 
χορηγήθηκε στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών οικονομικών συνεπειών του 
COVID-19, δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και επομένως δεν αποτελεί 
φορολογητέο εισόδημα για τις επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα), ούτε φορολογείται  σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του. 
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New Significant Tax Provisions 

 

In the course of last week significant circulars were issued by the Ministry of Finance regarding various 
tax issues. 

Specifically, the following clarifications have been provided: 

 

I. CIRCULAR FOR STOCK OPTIONS AND FREE SHARES 

AADE published the Circular Ε 2208/2020 which clarifies the tax treatment of stock options and of the 
free granting of shares to employees, partners or shareholders. 

 

A. Stock options 

Stock options exercised after 1/1/2020, regardless of the time they were granted, are taxed 

- as income from capital gain or 

- as income from salaried employment, 

depending on their retention period i.e. the time lapsing from the acquisition of the option until the 
transfer of the shares. 

As acquisition time of the stock options is deemed the time when these are granted by the company 
according to the plan; this time point is internationally known as the “grant”. 

As transfer is considered not only the sale (against a consideration) but also the donation, parental 
grant or inheritance. 

The time when the income (from salaried employment or capital gain) is generated is the time of the 
transfer of the shares (by the beneficiary), which were originally acquired upon the exercise of the 
stock options. 

The market value of the shares is defined at the time when the stock option is exercised, regardless 
of whether the employment relationship of the beneficiary exists at that point. 

The market value is defined as the closing price of the share traded in the capital market, minus the 
acquisition price of the option. For shares of non-listed companies this is the sale price minus the 
acquisition price, calculated in accordance with art. 42 par. 4, which applies by analogy. 

Specifically: 

 

Α.1 Special taxation with a tax rate of 15% as income from capital gain (art. 42Α ITC) 

Stock options on listed and non-listed shares exercised after 1/1/2020 (and regardless of when these 
options were granted), are taxed as income from capital gain under the condition of retention of the 
shares for minimum 24 months from the acquisition of the stock options and regardless of whether 
the employment relationship is still in place. 

Especially for non-listed, newly established, small or very small companies the tax rate is 5%, if the 
following terms apply cumulatively (at the time of granting of the stock options): 

i. the above stock options are acquired within 5 years from the setup of the company, 
ii. the company was not set up through a merger and 
iii. the shares are transferred after the lapse of 36 months from the acquisition of the stock 

options. 

 

Calculation of income from capital gain 
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• Shares of listed companies 

As taxable capital gain for the shares of listed companies is defined the balance between the closing 
price of the share in the capital market at the time of the exercise of the right and its acquisition price 
i.e. the preferential acquisition value of the shares by the employee etc. 

 

• Shares of non-listed companies 

For non-listed shares, as capital gain is defined the balance between the price of the share based on 
the company’s own equity value (internal value of the share) at the time of the exercise of the option 
and its acquisition price (preferential acquisition value of the share). 

 

The above income from capital gain is also subject to the Special Solidarity Contribution (SSC). 

 

Profit from the sale of shares 

Moreover, if at the time of the sale of the shares (acquired by the beneficiary by virtue of a stock 
options plan) a profit arises (balance between the sale price of the shares and their price at the time 
of exercise of the right), then such profit is taxed as capital gain as per art. 42 ICT, with a rate of 15% 
and is also subject to SSC. Specifically: 

 

• Profit from the sale of shares of listed companies 

As sale price is considered the one arising from the documentation proving the transactions, issued 
by the securities company or the credit institute. 

As acquisition value of the transferred shares is considered the closing price of the share in the capital 
market on the day when the right was exercised (and not the price that the employee actually paid for 
acquiring the shares by exercising the stock options). This is due to the fact that the balance between 
the actually paid value (acquisition price of the right) and the value of the share on the day of the 
exercise of the right has been already calculated for the determination of the income from the exercise 
of the stock options (based on art. 13 § 4 or art. 42Α ITC, per case). 

Το be noted though that based on article 42 of the ITC, the sale of shares of listed companies is 
exempted from the 15%  tax (but not from SSC) in the case where the beneficiary (seller) participates 
in the capital of the company with less than 0,5%. 

 

• Profit from the sale of shares of non-listed companies 

As sale price is considered either the one arising from the value of the company’s own equity at the 
time of the transfer, or the consideration/the sale’s value set in the transfer agreement, if the latter is 
higher. 

As acquisition value of the shares transferred is considered the value of the share based on the 
company’s own equity (internal value of the share) at the time of exercise of the stock option and not 
the value actually paid by the employee, when he/she exercised the options and acquired the shares. 
This is due to the fact that the balance between the actually paid value (acquisition value of the option) 
and the value of the share on the day of exercise, has been already taken into account for the 
calculation of the income generated from the exercise of the stock options (based on art. 13 § 4 or art. 
42Α ICT, per case). 
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Α.2 Taxation as income from salaried employment (provision in kind) 

If the shares are transferred prior to the completion of 24 or 36 months respectively, the relevant 
income (market value of the stock option) is taxed as income from salaried employment (provision in 
kind). 

 

Calculation of the market value of the provision 

The market value of a provision in kind is defined at the time of the exercise of the right. 

• Shares of listed companies 

The market value (income) is the closing value of the share in the capital market at the time of the 
exercise of the right minus its acquisition value (preferential acquisition value of the shares). 

 

• Shares of non-listed companies 

The income is calculated as the balance between the price of the share, based on the value of the 
company’s own equity at the time of the exercise of the right (internal value of the share) and the 
acquisition value of the option (preferential price for the acquisition of the shares). The internal value 
of the share is the current value of the total assets of the company minus its liabilities divided by the 
number of its shares, as these are recorded in the accounting books on the day when the rights are 
exercised. 

 

The above income from salaried employment is also subject to SSC. 

 

Profit from the transfer of shares 

Moreover, if at the time of the transfer of the shares (acquired by the beneficiary in the frame of the 
stock options plan) a profit is generated (balance between the sale price of the shares and their price 
at the time the stock option was exercised), this profit is taxed as capital gain based on art. 42 ITC 
with a tax rate of 15% and is subject to SSC (see analysis above in par. Α.1). 

 

Annual remuneration certificates – Employers’ obligations 

Companies granting stock options to their employees/ partners/ shareholders (either they issue the 
titles themselves or not), in the tax year these options are exercised, should provide to the 
beneficiaries a distinct remuneration certificate with the amount of the income defined according to 
the applicable provisions (market value upon the option exercise), including also the date such options 
were granted. 

Moreover, the employers should include this amount in the monthly electronic return for the 
withholding tax on salaries and the special solidarity contribution (AADE Decision Α.1099/2019 – code 
62 “Employee’s, partner’s or shareholder’s income from a legal person or entity, defined for stock 
options exercised as of 1.1.2020 onwards”), without proceeding with the withholding and the payment 
of the tax. 

This amount will be pre-filled in the income tax return of the beneficiaries for informative purposes, 
since the time (i.e. time of the transfer of the shares) and the manner this income shall be taxed (i.e. 
as income from salaried employment or capital gain) will be defined by a future event. 

 

Β.  Distribution of free shares in the frame of schemes 

The granting of free shares to an employee, partner or shareholder by a legal entity in the frame of 
schemes, which set as precondition certain targets to be achieved or the occurrence of a particular 
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event (for enabling the distribution of the shares), is exempted from withholding tax on salaries and is 
taxed with a rate of 15% as capital gain (based on the special art. 42Α par.3 ITC), if the shares are 
transferred at any time after their acquisition by the beneficiary of the scheme. 

 

Indicative forms of incentive schemes for the granting of free shares 

Restricted Stock Units (RSUs), performance shares or performance units, restricted shares plan, 
matching shares or employee stock purchase plan, deferred stock, etc. 

 

Calculation of capital gain 

• Shares of listed companies 

The capital gain of par.3 art. 42Α is equal to the closing price of the share in the capital market on the 
day that the free granting of the shares took place, provided that the sale price of the shares is equal 
or less than the said closing price. 

In the opposite case i.e. when the sale price is higher than the closing price, the amount in excess is 
taxed according to case b par. 1 art. 42, i.e. with a tax rate of 15%, if the beneficiary participates in 
the capital of the listed company with minimum 0,5%. 

 

• Shares of non-listed companies 

The capital gain is equal to the price of the sale, if this exceeds the value of the share, as this is 
defined at the time of its free granting. 

In case that the sale price is lower, the capital gain is equal to the value of the share at the time of its 
free granting, which is defined based on the own equity of the company (internal value of the share). 

In both abovementioned cases SSC is also due. 

 

Annual remuneration certificates – Employer’s obligations 

In the tax year in which the companies grant the free shares (either they issue the titles themselves 
or not), they should provide, for electronic cross-check purposes, to the beneficiary employees/ 
partners/ shareholders, a distinct written remuneration certificate with the number of the shares 
granted and their value at the time of the free granting. 

Moreover, employers should include this amount in the monthly electronic withholding tax and special 
solidarity contribution return (AADE Decision Α.1099/2019 – code 68 “provision of free shares to 
employees or partners or shareholders from a legal entity/ person”), without performing such 
withholding and the payment of the tax. 

This amount will be pre-filled in the income tax return of the beneficiaries for informative purposes, 
since the time (i.e. time of the transfer of the shares) and the manner this income shall be taxed will 
be defined by a future event. 

 

Application of the law provisions 

The taxation of the provision of free shares as income from capital gain is applicable to the free 
granting of shares effected as of 1/1/2020. 

The above are applicable also in the case of stock options plans or free shares of affiliated (local or 
foreign) companies. 

It is noted that especially for the tax year 2020, any income from capital and capital gain is exempted 
from the special solidarity contribution. 
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II. TAX TREATMENT OF BAD DEBTS 

The Circular Ε.2205/2020 clarifies the following regarding the provisions of article 15 L. 4646/ 2019 
on the write-offs of small bad debts and claims in the frame of a mutual agreement or a court 
settlement. 

 

Α. Permanent write-off of small debts 

a. Claims for which no bad debt provision has been recorded 

Claims of a total value of 300 Euro (including VAT) per contracting party may be written off in the tax 
year, within which 12 months have been completed from the date when these debts became due, 
without taking any appropriate legal actions for safeguarding the right to collect the said debt, under 
the following conditions: 

i. the relevant amount due has been recorded as income, 
ii. it has been written off from the accounting books of the tax payer and 
iii. the debtors have been notified demonstrably about the write-off, where this is feasible. 

The total amount of the claims to be written off as per the above-mentioned regime should not exceed 
5% of the total claims at the end of the financial year per tax year. 

The above provisions shall apply to write-offs occurred within the tax year 2020 and onwards, 
regardless of whether the 12-month period is completed within the tax year when the write-off is 
effected or within a previous tax year. 

The burden of proving the notification to the debtor about the write-off, where applicable, lies on the 
taxpayer, who should also keep all relevant evidence (e.g. registered mail receipt to the latest available 
address of the debtor, court bailiff’s service report, successful delivery and read receipts of email etc.). 

It is clarified that in case the tax payer attempted to notify the debtor about the write-off, without, 
however, being able to prove the actual knowledge of the debtor, e.g. when the company did not have 
updated client’s details, the amount of the written off debt is deductible for tax purposes. 

The part of the written off debt corresponding to the VAT is deductible from the gross income of the 
companies based on article 22 ITC, under the condition that there is an attribution obligation towards 
the State and that the relevant amount has already been included in the VAT return (initial or 
amending) of the period concerned. 

 

b. Claims for which a bad-debt provision has been made 

The above apply also in the case where a bad debt provision has already been recorded. The relevant 
amount may be written off, if it has been previously recorded as income in the books and the debtors 
have been notified demonstrably of such write-off, where this is feasible. In this case the conditions 
for the write-off are met for tax purposes and no additional legal actions must have been taken for the 
collection of the debt. 

Moreover, in case where a provision has been made only for a part of the claim under examination, 
the additional amount exceeding the provision may be written off. 

 

Β. Permanent write-off of claims in the frame of mutual agreements or court settlements 

Debts that are written off in the frame of a mutual agreement or a court settlement, regardless of a 
relevant provision, may be forgiven for tax purposes without requiring having taken any legal actions 
for the collection of the claim. 

In the case and to the extent that no provision has been made, the relevant amount will be deducted 
according to article 22. It is noted that the reference to the said article means merely that the specific 
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write-off is possible (i.e. it is done according to article 22 ICT), even if no provision has been recorded, 
as it is considered part of the usual trade transactions of the company. The reference in article 22 
does not result in the re-examination of the conditions set in said article. 

The above provisions apply only to claims, for which the company is entitled to form a provision for 
bad debts according to article 26 and therefore the cases of article 26 par. 2 ICT are excluded (claims 
against shareholders or subsidiaries, against the State etc.). 

The above framework applies to write-offs of claims taking place as from 12.12.2019 onwards. 

 

III. DEPRECIATION – LEASING 

The definition of the financial leasing for tax purposes is performed by reference to the GAS and the 
IAS/ IFRS. Nevertheless, as depreciation rates are used those set in the ITC and not the useful life of 
the fixed asset. 

For the classification of an agreement as financial leasing fort the application of the tax provisions, the 
definition of the financial leasing as set in the IAS/ IFRS for the lessor apply, without examining 
further the special requirements of the said provisions (person, depreciation rate etc.). 

 

Depreciation and Electro-mobility 

To promote electro-mobility increased depreciation’s rates have been provided for the below fixed 
assets. 

Assets category Depreciation rate 

Constructions and installations for loading vehicles of zero or low emission 
up to 50 gr. CO2 / km. 

100% 

Means of transport for persons of zero emission.  50% 

Means of transport for persons of low emission up to 50 gr. CO2 / km. 25% 

Means of transport for goods of zero emission.  50% 

Means of transport for goods of low emission up to 50 gr. CO2 / km. 25% 

Means of mass transport of zero emission 50% 

Means of mass transport of low emission up to 50 gr. CO2 / km. 25% 

 

Where the rate in the above table is 50% or 100%, the company is entitled to use a lower fixed rate 
for all depreciation years. 

In addition to the above increased (out-of-the book) depreciation rates, companies can deduct, when 
submitting their income tax return, extra depreciation for zero emission companies’ vehicles with a 
maximum Retail Price before Tax up to 40.000 euro at a rate of 50% and for the excess amount at a 
rate of 25%. The respective rates for low emission vehicles up to 50 gr. CO2 / km are 30% and 15%. 
For companies which operate in islands, the increased depreciation rate is 75% and for the excess 
amount 35%. The respective rates for low emission vehicles up to 50 gr. CO2 / km are 35% and 20%. 

 

IV. EXEMPTION FROM THE SPECIAL SOLIDARITY CONTRIBUTION 

Circular Ε.2204/2020 clarified the following points regarding the exemption from the Special Solidarity 
Contribution: 
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Tax year 2020 

For the tax year 2020 any income set in article 43A is discharged from the Special Solidarity 
Contribution (SSC), excluding income from salaried employment and pensions. 

More specifically the said exemption is applied to income from: 

a. business activity, 
b. capital (dividends, royalties, interest and real estate property) as well as from 
c. capital gain 

if the tax payer acquired the right to receive such income within tax year 2020. Additional clarifications 
regarding the timing of the acquisition of the various income categories (e.g. dividends etc.) have been 
already provided in Circular POL 1223/ 2015. 

Nevertheless, if the income of the tax year 2020 is defined based on the alternative calculation method 
(i.e. according to the deemed income criteria set in articles 30-34 of the Income Tax Code), the 
exemption from the SSC applies only under the condition that for the two previous tax years such 
alternative calculation method was not implemented. Consequently, in case in the tax year 2020 an 
additional taxable amount from deemed income arises (which will be taxable as income from business 
activity), the exemption form SSC will apply, only if such additional amount did not arise for the years 
2018 and 2019 or, if so, it was covered by an amending (even late) income tax return. 

 

Tax year 2021 

For the tax year 2021, the exemption from the SSC will apply exclusively on income from salaried 
employment in the private sector, as defined in art. 12 ITC. Such income includes the Board of 
Directors fees and the income of case 6 par. 2 art. 12 ITC (provision of services to a single employer, 
etc.). 

In the above cases of income no withholding of SSC should be effected as of January 2021 onwards. 

Nevertheless, if within the tax year 2021 any additional amount arises from deemed income, being 
taxable as income from salaried employment, the exemption from SSC will apply only if for the years 
2018 and 2019 such additional amount did not arise or, if so, it was covered by an amending (even 
late), income tax return. 

 

Pensions 

Contrarily to the above-mentioned regime, the withholding of the SSC is still effected on all pensions 
granted by any competent organization. 

It is further clarified, that the indemnity in the frame of group insurance pension schemes (case 7, par. 
3 art. 12 ITC), received either as a lump sum or regularly, constitutes income from pensions and not 
from salaried employment, thus it will not be exempted from the SSC for neither tax years 2020 and 
2021. 

 

V. MYDATA – NEW DEADLINES 

The Circular Α 1300/29.12.2020 modifies the deadlines regarding the mandatory electronic 
transmission of data through the platform My Data of AADE via ERP as below: 

Electronic data Transmission deadline 

Wholesale invoices issued from 01.01.2021 
until 31.03.2021 (and their characterization)  

Until 31.10.2021  
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Wholesale invoices issued as of 01.04.2021 
onwards 

In real time  

Sales invoices, expenses invoices etc. and 
their characterization issued from 01.01.2021-
31.03.2021 

Until 30.11.2021. 

Sales invoices, expenses invoices etc. and 
their characterization issued as of 01.04.2021 
onwards  

Up to the submission deadline for the 
VAT return  

Payroll registrations for the period 01.01.2021-
31.03.2021 

 

Until 31.12.2021 

Payroll registrations for the period as of 
01.04.2021 onwards 

  

Μέχρι την προθεσμία υποβολής της 
δήλωσης του παρακρατούμενου 
φόρου.  

Other recordings  Until the deadline for the filing of the 
income tax return 

 

VI. TAX TREATMENT OF 25% VAT DEDUCTION DUE TO COVID-19 

Circular E 2207/2020 stipulated that the 25% deduction (extraordinary income) of VAT granted to 
companies in the scope of dealing with the negative economic consequences of COVID-19, does not 
constitute taxable income for companies (legal entities or entrepreneurs), nor is it taxed in case of its 
distribution or capitalization. 
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