
  

Νομικά πρόσωπα 
Τα νομικά πρόσωπα φορολογούνται για το σύνολο των εισοδημάτων τους με συντελεστή 
26%, ενώ τα κέρδη που διανέμουν υπόκεινται σε εξαντλητική παρακράτηση με συντελεστή 
10%. Οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) που τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται 
πλέον ως νομικά πρόσωπα με τους παραπάνω συντελεστές.  

Απαλείφεται η διάταξη για τις τριγωνικές συναλλαγές. Οι διατάξεις του Transfer Pricing 
ενοποιούνται στο νέο νομοθέτημα, και προβλέπεται ρητή υπαγωγή σε αυτές των τόκων 
δανείων και των μεταβιβάσεων ακινήτων, επιχειρήσεων, μετοχών και συμμετοχών μεταξύ 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων.  
 
Φυσικά πρόσωπα 
Τα φορολογικά κλιμάκια για μισθωτούς - συνταξιούχους περιορίζονται σε τρία, με τον 
ανώτατο φορολογικό συντελεστή 42% να επιβάλλεται στο ποσό των € 42.000 και άνω. 
Παράλληλα, οι περισσότερες μειώσεις φόρου καταργούνται, με αποτέλεσμα να ευνοούνται 
οι μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς παιδιά με ετήσια εισοδήματα μέχρι €20.000. 

Η κλίμακα των μη μισθωτών αποτελείται από δύο κλιμάκια, με συντελεστές 26% για 
εισόδημα έως €50.000, και 33% για το υπερβάλλον.  

Σε κλίμακα με ίδιους συντελεστές υπόκεινται οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) που 
τηρούν απλογραφικά βιβλία.   

Το εισόδημα από εκμισθώσεις ακινήτων υποβάλλεται σε αυτοτελή φορολόγηση, με 
συντελεστή 10% για τα πρώτα €12.000 και 33% για το υπερβάλλον ποσό.  
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Νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ.)  
Νέοι φορολογικοί συντελεστές 

Τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., αλλοδαπές επιχειρήσεις) φορολογούνται με συντελεστή 26%, 
ενώ επιβάλλεται 10% παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη, με αποτέλεσμα η συνολική 
φορολογική επιβάρυνση να ανέρχεται στο 33,4%. 
 
Ο νέος συντελεστής φόρου εισοδήματος εφαρμόζεται σε εισοδήματα της χρήσης 2013 και μετά. 
  
Ο συντελεστής παρακράτησης 10% εφαρμόζεται στα κέρδη των ημεδαπών νομικών προσώπων, η 
διανομή των οποίων εγκρίνεται από τα αντίστοιχα εταιρικά όργανα από 1/1/2014. 
 
Αντίθετα, από τα μερίσματα και κέρδη που εισπράττουν τα φυσικά πρόσωπα από την αλλοδαπή θα 
παρακρατείται φόρος με συντελεστή 10%, αρχής γενομένης από 1/1/2013.  
Παρέχεται, πλέον, στην περίπτωση αυτή η δυνατότητα να συμψηφιστεί ο φόρος που έχει 
παρακρατηθεί στην αλλοδαπή δυνάμει της εφαρμοστέας ΣΑΔΦ, μέχρι του ποσού του αναλογούντος 
Ελληνικού φόρου.  
 
Ο συντελεστής φορολογίας των μερισμάτων και των κερδών από τη συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα 
κυμαίνεται, συγκεκριμένα,  από 0% έως 26%, ανάλογα με τον τύπο και την έδρα της εταιρείας που 
διανέμει και με την ιδιότητα του δικαιούχου ως φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως αναλύεται στον 
πίνακα που ακολουθεί. 
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Οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. – Ε.Ε.), οι αστικές 
εταιρείες και οι κοινοπραξίες που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 
26% για εισόδημα έως € 50.000 και 33% για το 
υπερβάλλον. 
 
Αντίθετα, όταν τηρούν διπλογραφικά βιβλία 
φορολογούνται όπως τα νομικά πρόσωπα, με 
συντελεστή 26%, ενώ επιβάλλεται 10% 
παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη, με 
αποτέλεσμα η συνολική φορολογική επιβάρυνση να 
ανέρχεται στο 33,4%. 
  
Η επιχειρηματική αμοιβή καταργείται. 
 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται  σε εισοδήματα της 
χρήσης 2013 και μετά. Ο συντελεστής 
παρακράτησης 10% εφαρμόζεται στα κέρδη, η 
διανομή των οποίων εγκρίνεται από 1/1/2014. 
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Διανεμόμενα κέρδη 
Συνοπτικός πίνακας φορολογίας διανεμομένων κερδών 

επιχειρήσεων 

Ο.Ε., Ε.Ε. 

(απλογραφικά βιβλία) 

Νομικά πρόσωπα 

& Ο.Ε., Ε.Ε. 

(διπλογραφικά βιβλία) 

Φυσικά / νομικά 

πρόσωπα 

Αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα εντός ή 

εκτός Ε.Ε. 

Φυσικά πρόσωπα 

Αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα εντός Ε.Ε. 

Νομικά πρόσωπα  

(Συμμετοχή ≥10%  

για ≥2 έτη) 

Αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα εντός Ε.Ε. 

Νομικά πρόσωπα 

(Συμμετοχή ≤10% ή  

για ≤2 έτη)  

0% 

10% 

10% 

0% 

26% 

Εξάντληση υποχρέωσης με 
καταβολή φόρου νομικού 
προσώπου  

Φυσικά / νομικά 

πρόσωπα 

Παρακράτηση με εξάντληση 
(επιφύλαξη PSD / ΣΑΔΦ) 

Παρακράτηση με εξάντληση  
(τράπεζα / δήλωση) 

Participation Exemption  

Εταιρικός φόρος  
20% προκαταβολή στην είσπραξη 

Αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα εκτός Ε.Ε. 

Νομικά πρόσωπα 26% 
Εταιρικός φόρος  
20% προκαταβολή στην είσπραξη 
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Με τις καινούργιες διατάξεις: 
 
• Απαλείφεται η διάταξη για τις τριγωνικές συναλλαγές (Μη 

αναγνώριση δαπανών που καταβάλλονται ή οφείλονται σε πρόσωπα των 
οποίων η δραστηριότητα εξαντλείται στην τιμολόγηση και η παροχή 
αγαθών ή υπηρεσιών διενεργείται από τρίτους) 
 

• Η χρεωστική διαφορά από την ανταλλαγή ομολόγων κατ’ εφαρμογή 
προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του Ελληνικού χρέους 
εκπίπτει σε 30 ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης από τα ακαθάριστα 
έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή των 
τίτλων και ανεξαρτήτως του χρόνου διακράτησης των ομολόγων.  
Ως χρεωστική διαφορά λαμβάνεται η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής 
αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους 
απόκτησης των αρχικών τίτλων.  
 

• Η δυνατότητα έκπτωσης της πρόβλεψης για αποζημίωση του 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία καταργείται. 
 

• Στους φόρους που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα προστίθεται η 
έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν. 4093/2012 για τα 
φωτοβολταϊκά πάρκα.  
 

• Αναγνωρίζονται ρητά προς έκπτωση οι φόροι που επαναχρεώνονται σε 
αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση υπό μορφή εσόδου 
 

• Καταργείται η μείωση των εκπεστέων δαπανών κατά 5% των 
φορολογηθέντων κατ’ ειδικό τρόπο εσόδων.  
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Δαπάνες 
Αλλαγές στην έκπτωση δαπανών 
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Μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων για 
πάγια που αποκτώνται από 1/1/2013 ως εξής: 

• Υποχρεωτική χρήση σταθερής μεθόδου απόσβεσης 

• Δυνατότητα εξ ολοκλήρου απόσβεσης παγίων με αξία κτήσης ≤ 
€5.000 

• Δυνατότητα μη διενέργειας αποσβέσεων για τις 3 πρώτες 
χρήσεις νέων επιχειρήσεων (μηδενικός συντελεστής) 

• Μείωση συντελεστών απόσβεσης 

Επιπλέον, τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης αποσβέννυνται 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ενώ καταργείται η δυνατότητα 
έκπτωσής τους εφ’ άπαξ ή τμηματικά σε 5 ισόποσες δόσεις.  
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Προβλέπεται η διενέργεια εξωλογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
  
• Μη τήρηση προβλεπομένων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών 

δικαιολογητικών εγγράφων καθιστώντας αδύνατες τις ελεγκτικές 
επαληθεύσεις. 

• Μη προσκόμιση βιβλίων, στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών 
εγγράφων μετά από 2 τουλάχιστον προσκλήσεις του ελέγχου εκτός εάν 
είναι δυνατή η αξιόπιστη αναπαραγωγή τους από τον υπόχρεο ή τις 
διασταυρώσεις του ελέγχου 

  
Ο συντελεστής καθαρού κέρδους προσαυξάνεται κατά 50% αντί 40% που 
προβλεπόταν από τις παλαιές διατάξεις.  
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Ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο ποσό της ετήσιας χρεωστικής 
διαφοράς που προκύπτει από τη συμμετοχή του νομικού προσώπου 
στο πρόγραμμα αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους, κατά το μέρος 
που αυτή δεν αποσβέννυται με τα φορολογικά αποτελέσματα λόγω 
ανεπάρκειας κερδών, αποτελεί οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση 
κατά του Δημοσίου.  
 
Συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος των επόμενων χρήσεων μέχρι 
την ολοσχερή εξόφλησή της με έσχατο σημείο τα 30 έτη από τη 
δημιουργία της, δίχως να εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τη 
πενταετή μεταφορά των ζημιών.  Εφαρμόζεται για δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 και μετά. 
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Ενδοομιλικές συναλλαγές 

Ενοποιείται η νομοθεσία για την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών με την άμεση 
κατάργηση των σχετικών διατάξεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι  οποίες εξακολουθούν να διέπουν 
μόνο την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης για τις συναλλαγές των χρήσεων 2010, 2011 και 
2012. Απαλείφεται η υποχρέωση τεκμηρίωσης των συναλλαγών μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων.  
 
Για ισολογισμούς που κλείνουν από 30/12/2012 και μετά, η λίστα του Υπουργείου Ανάπτυξης 
αντικαθίσταται από «συνοπτικό πίνακα πληροφοριών» με αντίστοιχο περιεχόμενο, ο οποίος υποβάλλεται 
στο ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ σε προθεσμία 50 ημερών από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής 
περιόδου.  
 
Εντάσσονται ρητά στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών 
συναλλαγών οι τόκοι δανείων, καθώς και οι μεταβιβάσεις ακινήτων, επιχειρήσεων, μετοχών και 
συμμετοχών σε νομικά πρόσωπα, ενώ υιοθετείται ο ορισμός του ΟΟΣΑ για την έννοια των συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων δίχως να γίνεται πλέον αναφορά στη διάταξη του άρθρου 42(ε) του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών: 
• Οι επιχειρήσεις των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν ξεπερνούν τα €5.000.000 και η 

αθροιστική αξία των ενδοομιλικών τους συναλλαγών είναι μικρότερη των €100.000 
• Οι επιχειρήσεις των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν τα €5.000.000 αλλά η 

αθροιστική αξία των ενδοομιλικών τους συναλλαγών είναι μικρότερη των €200.000 
 
Εισάγονται αυτοτελή πρόστιμα για τυπικές παραβάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση εκπρόθεσμης 
υποβολής ή μη υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στη Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και εκπρόθεσμης ή 
μη διάθεσης του φακέλου τεκμηρίωσης στην αρμόδια ελεγκτική αρχή, τα οποία ανάλογα με την 
βαρύτητα της παράβασης κυμαίνονται από €1.000 έως €100.000. 
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Ενδοομιλικές συναλλαγές 
Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης  

(Advance Pricing Agreement) 

Εισάγεται στην Ελλάδα η προέγκριση της μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης μεταξύ συνδεδεμένων 
ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων. Αντικείμενο της προέγκρισης της μεθοδολογίας αποτελεί το 
σύνολο των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των τιμών συγκεκριμένων 
μελλοντικών ενδοομιλικών συναλλαγών. Αντικείμενο της προέγκρισης μπορεί επίσης να αποτελέσει και 
κάθε άλλο εξειδικευμένο ζήτημα που αφορά την τιμολόγηση ενδοομιλικών συναλλαγών. 
  

Δεν αποτελούν αντικείμενο της προέγκρισης το ονομαστικό ποσό των τιμών 
συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως επίσης το ονομαστικό ποσοστό  
του περιθωρίου μικτού ή καθαρού από ενδοομιλικές συναλλαγές. 
  
Η απόφαση προέγκρισης έχει μέγιστη διάρκεια ισχύος 2 έτη και μπορεί να ανανεωθεί για 2 φορές ακόμη, 
με μέγιστη διάρκεια ισχύος εκάστοτε απόφασης ανανέωσης τα 2 έτη.  
  
Υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης, ανάκλησης ή ακύρωσης της απόφασης προέγκρισης από την αρμόδια 
υπηρεσία υπό συγκεκριμένες συνθήκες. 
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Τροποποιείται η ρύθμιση του Participation Exemption 
(απαλλαγή από το φόρο), και πλέον προβλέπεται ρητά ότι το 
αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται ανεξάρτητα από την 
επάρκεια κερδών. Επιπλέον, σε περίπτωση διανομής του 
αποθεματικού, από τον φόρο παρακράτησης 10% επιτρέπεται η 
έκπτωση του φόρου (εταιρικού και μερισμάτων) που 
καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.  
 
Σε περίπτωση που ημεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. εισπράττει μερίσματα 
από νομικό πρόσωπο με έδρα στην Ε.Ε. και δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του Participation Exemption, δικαιούται να 
εκπέσει από τον Ελληνικό φόρο που αναλογεί τον φόρο 
(εταιρικό και μερισμάτων) που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε 
στην αλλοδαπή από τη διανέμουσα εταιρεία, δυνάμει της 
ισχύουας Σύμβασης για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας.  
 
Σημειώνεται ότι καταργείται το ειδικό καθεστώς φορολογίας 
εισοδήματος των παλαιών διατάξεων για τις τραπεζικές και 
ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρείες. 
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Το αφορολόγητο αποθεματικό που έχει σχηματίσει επιχείρηση στο πλαίσιο σύμβασης sale & lease 
back φορολογείται και στις περιπτώσεις λύσης της σύμβασης ή υποκατάστασης του μισθωτή από νέο 
πρόσωπο.  
 
Δεν υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού όταν ο αντισυμβαλλόμενος έχει την 
έδρα του σε μη συνεργάσιμο κράτος.  
 
Αντίθετα, υπάρχει η δυνατότητα αυτή όταν ο αντισυμβαλλόμενος έχει την έδρα του σε κράτος με 
προνομιακό φορολογικό καθεστώς, και ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι πρόκειται για συνήθη συναλλαγή 
η οποία δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη 
φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.  
  
 
Σε περίπτωση κατά την οποία ελληνική επιχείρηση πωλεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς αγαθά σε τιμή μικρότερη από 
αυτήν στην οποία πωλεί τα ίδια εμπορεύματα σε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση, η χαμηλή τιμή 
αναγνωρίζεται εφ’ όσον αποδειχθεί ότι πρόκειται για πραγματική και συνήθη συναλλαγή η οποία δεν 
έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή 
φοροδιαφυγή.  
 
Φορολογικό πιστοποιητικό εκδίδεται και για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων.  
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Νομικά πρόσωπα  

(ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ.) 

Δαπάνες 

Προσωπικές  

εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) 

Διανεμόμενα κέρδη 

Ενδοομιλικές  

συναλλαγές 

Τόκοι 

Φυσικά πρόσωπα 

Επικοινωνία 

Εισαγωγή 

Μετοχές 

Αναβαλλόμενη 

φορολογία 

Άλλες ρυθμίσεις 

επιχειρήσεων  

Ακίνητα 

Εξωλογιστικός 

προσδιορισμός 

| 12 ©2012 Grant Thornton | Tax Newsletter | Δεκέμβριος 2012 



  

Προβλέπονται τρία κλιμάκια εισοδήματος, ενώ πλέον δεν 
υπάρχει αφορολόγητο ποσό, αλλά σταθερή μείωση 
φόρου €2.100 για εισοδήματα μέχρι €21.000. Για 
τα εισοδήματα άνω των €21.000 η έκπτωση των €2.100 
μειώνεται κατά €100 για κάθε €1.000 εισοδήματος, ενώ 
μηδενίζεται για εισοδήματα άνω των €42.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η δημιουργία της νέας κλίμακας έχει ως αποτέλεσμα να 
ευνοούνται τα εισοδήματα μέχρι €20.000, ενώ τα 
εισοδήματα άνω των €20.000 επιβαρύνονται με αυξήσεις 
φόρων, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα. 
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Φυσικά πρόσωπα 
Νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων 
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Φυσικά πρόσωπα 
Παράδειγμα λειτουργίας tax credit 

Ετήσιο 

εισόδημα 

Φόρος Έκπτωση φόρου  Καθαρός φόρος % 

9.000 1.980 (2.100) 0 0% 

10.000 2.200 (2.100) 100 1% 

15.000 3.300 (2.100) 1.200 8% 

20.000 4.400 (2.100) 2.300 11.5% 

25.000 5.500 (1.700) 3.800 15.2% 

30.000 7.100 (1.200) 5.900 19.6% 

35.000 8.700 (700) 8.000 22.8% 

40.000 10.300 (200) 10.100 25.2% 

45.000 12.200 - 12.200 27.1% 

50.000 14.300 - 14.300 28.6% 

60.000 18.500 - 18.500 30.8% 

80.000 26.900 - 26.900 33.6% 

100.000 35.300 - 35.300 35.3% 

150.000 56.300 - 56.300 37.5% 

200.000 77.300 - 77.300 38.6% 
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Με τις νέες διατάξεις εκπίπτουν πλέον από το φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό 10% μόνο: 
  
• Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μέχρι το ποσό των €3.000, κατά το μέρος που 

δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία και εφ’ όσον υπερβαίνουν το 5 % του φορολογητέου 
εισοδήματος. Στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνονται πλέον και οι φαρμακευτικές 
δαπάνες γενικά.  

• Η διατροφή μεταξύ συζύγων, μέχρι το ποσό των €1.500 
• Οι χορηγίες / δωρεές μέχρι 5% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος 
  
Παράλληλα, καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα ποσά για τα προστατευόμενα παιδιά, ενώ δεν 
εκπίπτουν πλέον από τον φόρο: 
 
• Οι τόκοι στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας 
• Οι τόκοι δανείων χορηγηθέντων για αναστήλωση και συντήρηση διατηρητέων κτισμάτων 
• Το ενοίκιο κύριας κατοικίας 
• Τα ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν 
• Τα δίδακτρα φροντιστηρίων, και 
• Τα ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής 
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Φυσικά πρόσωπα 
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Φυσικά πρόσωπα 
Νέα φορολογική κλίμακα μη μισθωτών 

Εισάγεται νέα κλίμακα για την φορολόγηση των εισοδημάτων από ελευθέριο επάγγελμα και ατομική 
επιχείρηση: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όσοι κάνουν έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, και για τα τρία επόμενα χρόνια άσκησης 
δραστηριότητας, φορολογούνται με συντελεστή 13% για τα πρώτα €10.000 εισοδήματος.  
 
Κατά παρέκκλιση, θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές  υπηρεσίες και υπάγεται στην φορολογική κλίμακα των 
μισθωτών το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή από ελευθέριο επάγγελμα, εφ’ όσον: 
• Υπάρχει έγγραφη σύμβαση και 
• Οι λήπτες των υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν τους τρεις, ή 
• 75% τουλάχιστον των ακαθαρίστων εσόδων προέρχεται από έναν μόνο λήπτη υπηρεσιών.  
Οι εργαζόμενοι της περίπτωσης αυτής δεν δικαιούνται των εκπτώσεων του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος.  

Κλιμάκιο 

εισοδήματος 

Φορολογικός 

συντελεστής 

0 – 50.000 26% 

Υπερβάλλον 33% 
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Προβλέπεται η διενέργεια παρακράτησης φόρου, με εξάντληση της σχετικής φορολογικής 
υποχρέωσης. στα ποσά που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στους δικαιούχους και 
κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει η επιχείρηση στο πλαίσιο 
ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής του προσωπικού της ως εξής: 
 
 με συντελεστή 10% για εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά μέχρι 40.000 ευρώ, 

 
 με συντελεστή 20% για εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό των 

40.000 ευρώ,  
 

 με συντελεστή 15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή. 
 
Οι παραπάνω συντελεστές διπλασιάζονται σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού 
πρόωρης εξαγοράς.  
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Φυσικά πρόσωπα 
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Αυξάνεται από 35% σε 40% ο συντελεστής 
παρακράτησης στις αμοιβές των μελών Δ.Σ., 
ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από τα κέρδη της 
εταιρείας ή όχι, καθώς και στα κέρδη που διανέμονται υπό 
οποιαδήποτε μορφή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. 
Η συνολική φορολογική επιβάρυνση διαμορφώνεται κατά 
περίπτωση ως εξής: 
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Φυσικά πρόσωπα 
Αμοιβές μελών Δ.Σ. 

Κατηγορία Φορολόγηση 
Συνολική 

επιβάρυνση 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. και 

εργατοϋπαλληλικού 

προσωπικού που διανέμονται 

από τα κέρδη 

26% εταιρικός φόρος  

1,2% χαρτόσημο 

40% παρακράτηση  

1% έως 4% έκτακτη εισφορά  

~ 60% 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. που 

εκπίπτουν από τα κέρδη της 

επιχείρησης: 

1,2% χαρτόσημο 

40% παρακράτηση  

1% έως 4% έκτακτη εισφορά  

~ 45% 

Μισθοί μελών Δ.Σ. και 

εταίρων λοιπών νομικών 

προσώπων 

40% παρακράτηση 

1% έως 4% έκτακτη εισφορά 
~ 44% 
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Παρατείνεται η αυτοτελής φορολόγηση των 
μπόνους που λαμβάνουν τα στελέχη 
πιστωτικών ιδρυμάτων μέχρι και τη χρήση 
2013.  
 
Αυξάνεται από τα εισοδήματα της χρήσης 2012 το 
τέλος επιτηδεύματος, ως εξής: 
 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες από €500 σε 

€650  
 Για τις επιχειρήσεις από €500 σε €1.000 
 Για τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων από €300 

σε €600. 
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Φυσικά πρόσωπα 
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Υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης είναι όλα 
τα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, 
ανεξαρτήτως αν υπόκεινται σε φόρο ή 
όχι και ανεξαρτήτως ύψους 
φορολογούμενου εισοδήματος.  
 
Στη δήλωση αναγράφονται όλα τα εισοδήματα, 
ανεξαρτήτως αν φορολογούνται, απαλλάσσονται ή 
αν έχουν φορολογηθεί κατ’ ειδικό τρόπο.  
 
Η δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου 
μέχρι την 30η Ιουνίου του οικείου οικονομικού 
έτους. 
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Αυξάνεται η παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από 
τόκους καταθέσεων σε 15% από 10%. Με την 
παρακράτηση αυτή εξαντλείται η υποχρέωση μόνο 
των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αντίθετα, δεν 
εξαντλείται πλέον η φορολογική υποχρέωση των 
τραπεζικών και ασφαλιστικών ανωνύμων εταιρειών, 
συνεπεία της κατάργησης του ειδικού καθεστώτος 
φορολογίας τους.  
 
Τα φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος που αποκτούν εισόδημα 
από τόκους καταθέσεων στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια 
που εκδίδονται σε αυτή και παραμένουν στην αλλοδαπή, θα 
υποβάλλουν πλέον φορολογική δήλωση σε ετήσια βάση και όχι 
μηνιαίως. Η δήλωση θα υποβάλλεται  μέσα σε ένα μήνα από τη 
λήξη του ημερολογιακού έτους, μέσα στο οποίο καταβλήθηκαν ή 
πιστώθηκαν οι τόκοι. 
Από το συνολικό ποσό φόρου που πρέπει να αποδοθεί στην 
περίπτωση αυτή εκπίπτει ο φόρος που έχει παρακρατηθεί δυνάμει 
Σύμβασης για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας, μέχρι του ποσού 
του αναλογούντος Ελληνικού φόρου.  
 
Στους τόκους που καταβάλλονται στην αλλοδαπή από ημεδαπό 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο διενεργείται παρακράτηση φόρου σε 
ποσοστό 20% όταν δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο και 33% όταν 
δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, αντί για 40% που προβλεπόταν 
και στις δύο περιπτώσεις από τις προηγούμενες διατάξεις.  
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ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα σε ποσοστό 1,5% το 
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Εισάγεται η φορολόγηση της υπεραξίας κεφαλαίου που προέρχεται από τη μεταβίβαση 
ακινήτων. Συγκεκριμένα, φορολογείται με συντελεστή 20% και εξάντληση της σχετικής 
φορολογικής υποχρέωσης, το κέρδος που προκύπτει για τον κύριο εμπράγματου δικαιώματος σε 
ακίνητα το οποίο απέκτησε μετά την 1/1/2013.  
 
Βάση υπολογισμού αποτελεί η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής μεταβίβασης του 
εμπράγματου δικαιώματος. Οι τιμές κτήσης και πώλησης ισούνται ανά περίπτωση με την αξία 
του ακινήτου όπως υπολογίζονται με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ή με το 
αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα αν αυτό είναι μεγαλύτερο. Η προκύπτουσα διαφορά 
λαμβάνεται αποπληθωρισμένη με την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών παλαιότητας: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από τη φορολογία αυτή εξαιρούνται: 
• Το κέρδος από εμπορική δραστηριότητα αγοραπωλησίας ακινήτων και το κέρδος από την 

πώληση ακινήτου που αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο προσωπικών εταιρειών, αστικών 
και κοινοπραξιών, το οποίο φορολογείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.  

• Το κέρδος μέχρι €25.000 εφ’ όσον το ακίνητο έχει διακρατηθεί για διάστημα τουλάχιστον 5 
ετών. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν πέραν της μιας 
μεταβίβασης εντός της ως άνω περιόδου διακράτησης.  

 
Οι σχετικές διαδικασίες θα διευκρινιστούν με την έκδοση Υπουργικής απόφασης.  

| 23 

Ακίνητα 
Φορολογία υπεραξίας κεφαλαίου από μεταβίβαση ακινήτων 

Έτη διακράτησης Συντελεστής 

παλαιότητας 

1 – 5 0,90 

5 – 10 0,80 

10 – 15 0,75 

15 – 20 0,70 

20 – 25 0,65 

Πάνω από 25 0,60 

Νομικά πρόσωπα  

(ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ.) 

Δαπάνες 

Προσωπικές  

εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) 

Διανεμόμενα κέρδη 

Ενδοομιλικές  

συναλλαγές 

Τόκοι 

Φυσικά πρόσωπα 

Επικοινωνία 

Εισαγωγή 

Μετοχές 

Αναβαλλόμενη 

φορολογία 

Άλλες ρυθμίσεις 

επιχειρήσεων  

Ακίνητα 

Εξωλογιστικός 

προσδιορισμός 

©2012 Grant Thornton | Tax Newsletter | Δεκέμβριος 2012 



  

Αντίθετα, φορολογείται με συντελεστή 20% η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση 
εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται μετά την 1/4/2013, ενώ εξακολουθεί να επιβάλλεται και ο 
φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών σε ποσοστό 0.2%. 
 
Η φορολόγηση της υπεραξίας εξαντλεί τη σχετική φορολογική υποχρέωση των φυσικών 
προσώπων φορολογικών κατοίκων Ελλάδας. Αντίθετα, για τα νομικά πρόσωπα ο φόρος αυτός 
συμψηφίζεται  με τη συνολική φορολογική επιβάρυνσή του (26%). 
 
Ο φόρος αποδίδεται εφ’ άπαξ με δήλωση που υποβάλλεται από την Ε.Χ.Α.Ε. εντός του πρώτου 
δεκαπενθημέρου μετά το κλείσιμο κάθε ημερολογιακού διμήνου, για τις πωλήσεις μετοχών που 
διενεργήθηκαν μέσα σε αυτό.  
 
Αρρύθμιστο παραμένει το ζήτημα της φορολόγησης της υπεραξίας όταν μεταβιβάζων είναι 
φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής. 
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Φορολογείται με συντελεστή 20% η υπεραξία που 
προκύπτει από τη μεταβίβαση μη εισηγμένων 
μετοχών, ενώ καταργείται ο υφιστάμενος φόρος 
μεταβίβασης 5%.  
 
Ο νέος τρόπος φορολόγησης επιφέρει εξάντληση της σχετικής 
φορολογικής υποχρέωσης για τα φυσικά πρόσωπα. Στην περίπτωση των 
νομικών προσώπων, αντίθετα, ο φόρος αυτός συμψηφίζεται  με τη 
συνολική φορολογική τους επιβάρυνση (26%).  
 
Για τον υπολογισμό της υπεραξίας αφαιρείται το κόστος απόκτησης από 
την κατώτατη πραγματική αξία των μετοχών που μεταβιβάζεται, η 
οποία εξακολουθεί να εξευρίσκεται σύμφωνα με τη υφιστάμενη μέθοδο 
υπολογισμού της πραγματικής αξίας πώλησης.  
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