
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ  

ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    

Άρθρο 1 

Τροποποίηση άρθρου 4 ΚΦΕ   
για τη φορολογική κατοικία  

1. H περίπτωση α΄ της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:  

α) έχει στην Ελλάδα τη µόνιµη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του ή το κέντρο 
των ζωτικών του συµφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και οικονοµικούς δεσµούς του.» 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για 
χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ηµέρες, αθροιστικά, είναι 
φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ηµέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το 
προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται 
στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόµοιους 
ιδιωτικούς σκοπούς και η παραµονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 
ηµέρες, συµπεριλαµβανοµένων και σύντοµων διαστηµάτων παραµονής στο εξωτερικό.» 

Άρθρο 2 

Προσθήκη άρθρου 5 Α στον ΚΦΕ για την   
εναλλακτική φορολόγηση εισοδήµατος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών 

προσώπων που µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 

Μετά το άρθρο 5 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 5 Α ως εξής: 

 «Άρθρο 5 Α 
Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήµατος που προκύπτει στην αλλοδαπή  

φυσικών προσώπων που µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 

1. Ο φορολογούµενος,  φυσικό πρόσωπο, που µεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην 
Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2 
του παρόντος άρθρου, για το εισόδηµα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά την έννοια της 
παρ. 2 του άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά : 
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 α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούµενα επτά (7) από τα οκτώ (8) 
έτη πριν τη µεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα  και  

β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περ. στ΄ 
του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, ή µέσω νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας 
στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των µετοχών ή µεριδίων, σε 
ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή µετοχές ή µερίδια σε νοµικά πρόσωπα ή 
νοµικές οντότητες µε έδρα την Ελλάδα. Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν µπορεί να 
είναι µικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Η επένδυση πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης κατά την 
παρ. 3 του παρόντος. 

     Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης β΄, εφόσον πρόκειται για 
φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαµονής για επενδυτική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 
4251/2014, όπως ισχύει. 

Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδηµά του που 
προκύπτει στην ηµεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5, σύµφωνα µε τις γενικές 
διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 

2. Εφόσον γίνει δεκτή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3, η υπαγωγή 
του φορολογούµενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδηµα που προκύπτει 
στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει φόρο κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως του 
ύψους εισοδήµατος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ 
για κάθε φορολογικό έτος. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση 
της εφαρµογής του άρθρου αυτού για οποιοδήποτε συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια 
της περ. στ΄ του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, καταβάλλοντας ποσό φόρου ίσο µε είκοσι 
χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε συγγενικό πρόσωπο. Ο φόρος αυτός 
καταβάλλεται σε µία (1) δόση και δεν συµψηφίζεται µε άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή 
τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα. 

3. Η αίτηση µεταφοράς της φορολογικής κατοικίας µε υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο 
φορολόγησης εισοδήµατος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο 
υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο µέχρι τις 31 Μαρτίου  έκαστου φορολογικού έτους 
στην Φορολογική Διοίκηση. Εντός της ίδιας προθεσµίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση 
υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήµατος που προκύπτει στην 
αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της 
παρ. 1 και έχουν ήδη µεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του 
προηγούµενου φορολογικού έτους. Εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της 
αίτησης, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, µε την οποία 
την εγκρίνει ή την απορρίπτει. 

Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία 
φορολογική κατοικία του µέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση 
ενηµερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά µε τη µεταφορά της 
φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 
διεθνούς διοικητικής συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν. 

4. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από το πρώτο φορολογικό έτος 
για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του στις 
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διατάξεις του παρόντος άρθρου και λήγει µετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. 
Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να παραταθεί πέραν των 
δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. 

5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον σε 
κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το οριζόµενο στην παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου κατ’ αποκοπή ποσό φόρου, παύει να υπάγεται από το οικείο φορολογικό έτος στις 
διατάξεις του άρθρου αυτού και φορολογείται για το παγκόσµιο εισόδηµά του βάσει των 
γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα. 

6. Το φυσικό πρόσωπο δύναται σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια της 
προβλεπόµενης στην παρ. 4 εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου να υποβάλει 
αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του στις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση ανάκλησης, 
το φυσικό πρόσωπο υπάγεται σε φορολογία σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις για το 
φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης και δεν υποχρεούται 
στην καταβολή του οριζόµενου κατ’ αποκοπή ποσού φόρου για το έτος αυτό.  

7. Το φυσικό πρόσωπο οφείλει να  αποδώσει το οριζόµενο στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου 
κατ’ αποκοπή ποσό φόρου εντός τριάντα (30) ηµερών από την έγκριση της αίτησής του κατά 
την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου διενεργείται, µε 
την επιφύλαξη των οριζοµένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2,  κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 67 του παρόντος Κώδικα. 

8. Με την καταβολή του κατ’ αποκοπή ποσού φόρου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 
εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου για εισόδηµα που προκύπτει στην αλλοδαπή και το φυσικό 
πρόσωπο απαλλάσσεται από φόρο κληρονοµιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην 
αλλοδαπή. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
καθορίζονται οι επιλέξιµες κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος διατηρήσεώς τους στην 
Ελλάδα, η διαδικασία αποδείξεως της επένδυσης, η παρακολούθηση της διατήρησης της 
επένδυσης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου.    

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, η αρµόδια 
υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που 
συνοδεύουν την αίτηση, η ανάκλησή της καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα ή 
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.». 

Άρθρο 3  

Τροποποίηση άρθρου 8 ΚΦΕ  
για τη ρύθµιση των ανείσπρακτων δεδουλευµένων αποδοχών  
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1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 
αντικαθίσταται ως       εξής: 

«Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2014 και 
µετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριµένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που 
χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο το έτος στο οποίο 
ανάγονται, υπάγονται σε φόρο µε βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται.»  

2. Η διάταξη της παρ. 1 του παρόντος εφαρµόζεται από τη δηµοσίευση του παρόντος 
νόµου.   

Άρθρο 4   

Τροποποίηση άρθρου 13 ΚΦΕ  
για τις παροχές σε είδος   

1. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου 
και του άρθρου 14 του παρόντος νόµου, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαµβάνει ένας 
εργαζόµενος ή εταίρος ή µέτοχος ή συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των 
διατάξεων της περ. στ΄ του άρθρου 2 συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδηµά του 
στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό 
των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος και µόνο για το υπερβάλλον ποσό.  

2. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήµατος σε εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο από ένα 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα εντός του 
φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιµής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του 
οχήµατος ως εξής: 
α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως 
επιπλέον ετήσιο εισόδηµα, 
β) για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) της ΛΤΠΦ ως 
επιπλέον ετήσιο εισόδηµα, 
γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) της 
ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδηµα, 
δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της 
ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδηµα, 
ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ ως ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της ΛΤΠΦ ως 
επιπλέον ετήσιο εισόδηµα, ανεξάρτητα αν το όχηµα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι 
µισθωµένο µε οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα. 
Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήµατος δεν επιµερίζεται σε περισσότερα του ενός 
πρόσωπα. 
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%) 
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iii) 6-9 έτη µείωση εικοσι πέντε τοις εκατό (25%) 
iv) Από 10 έτη και µετά µείωση πενήντα τοις εκατό (50%). 
Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήµατα που παραχωρούνται αποκλειστικά 
για επαγγελµατικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιµή Πώλησης προ Φόρων έως 17.000 
ευρώ. 

3. Οι παροχές σε είδος µε τη µορφή δανείου, προς εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο ή 
συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των διατάξεων της περ. στ΄ του άρθρου 2 από 
ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, είτε περιβάλλονται τη µορφή έγγραφης 
συµφωνίας είτε όχι, αποτιµώνται µε βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει µεταξύ των 
τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόµενος στη διάρκεια του ηµερολογιακού µήνα κατά τον 
οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισµού των τόκων ήταν το µέσο επιτόκιο 
αγοράς, του οποίου η µέθοδος υπολογισµού ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, κατά τον ίδιο µήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόµενος στη 
διάρκεια του εν λόγω ηµερολογιακού µήνα.  

4.  Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαµβάνει ένας εργαζόµενος ή εταίρος ή 
µέτοχος ή συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των διατάξεων της περ. στ΄ του 
άρθρου 2 από νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα µε τη µορφή δικαιωµάτων προαίρεσης 
απόκτησης µετοχών προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώµατος προαίρεσης ή 
µεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία 
αξία άσκησης δικαιώµατος είναι η τιµή κλεισίµατος της µετοχής στο χρηµατιστήριο 
µειωµένη κατά την τιµή διάθεσης του δικαιώµατος.  

 5. Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο ή 
συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των διατάξεων της περ. στ΄ του άρθρου 2 από 
ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα ενός 
φορολογικού έτους, αποτιµάται στο ποσό του µισθώµατος που καταβάλλει η επιχείρηση ή 
σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειµενικής 
αξίας του ακινήτου.»  

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρµόζονται για τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται στα 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και µετά.    

Άρθρο 5   

Τροποποίηση άρθρου 14 ΚΦΕ  
σχετικά µε απαλλαγές εισοδήµατος  από µισθωτή εργασία και συντάξεις 

1. Στο τέλος της περίπτωσης ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 διαγράφεται η λέξη 
«και» και τίθεται κόµµα και στο τέλος της περίπτωσης ια) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 14 διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόµµα και προστίθενται νέα εδάφια ιβ) και 
ιγ) ως εξής:  

«ιβ) η αποζηµίωση για αγορά µηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδροµών µέσων 
µαζικής µεταφοράς και   
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ιγ) η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήµατος µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 g 
CO2/Km  προς ένα εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο ή συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την 
έννοια των διατάξεων της περ. στ΄ του άρθρου 2 από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή 
νοµική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα εντός του φορολογικού έτους.»  

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρµόζονται για τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται στα 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και µετά.   

Άρθρο 6   

Τροποποίηση του άρθρου 15 ΚΦΕ  
σχετικά µε το φορολογικό συντελεστή  

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, 
σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται για το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που αποκτούν: 
α) οι αξιωµατικοί που υπηρετούν σε πλοία του εµπορικού ναυτικού και το οποίο 
φορολογείται µε φορολογικό συντελεστή 15% και  
β) το κατώτερο πλήρωµα που υπηρετεί σε πλοία του εµπορικού ναυτικού και το οποίο 
φορολογείται µε φορολογικό συντελεστή 10%. 
Τα ως άνω εισοδήµατα φορολογούνται αυτοτελώς µε εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης των δικαιούχων τους µόνο για αυτά. 

Εξαιρετικά για τους αξιωµατικούς και το κατώτερο πλήρωµα, που είναι φορολογικοί 
κάτοικοι αλλοδαπής, για το εισόδηµα που αποκτούν από µισθωτή εργασία σε πλοία του 
εµπορικού ναυτικού µε ελληνική σηµαία, που εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες, µε την 
παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος που διενεργείται µε τους συντελεστές των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 και της ειδικής εισφοράς 

Εισόδηµα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηµατική 
Δραστηριότητα) σε ευρώ Φορολογικός συντελεστής (%)

0-10.000 9%

10.001-20.000 22%

20.001-30.000 28%

30.001-40.000 36%

40.001 - 44%
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αλληλεγγύης που διενεργείται µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 43Α του 
νόµου αυτού, εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση µόνο για αυτά.» 

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρµόζονται για εισοδήµατα που αποκτώνται στα 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και µετά.   

Άρθρο 7   

Τροποποίηση του άρθρου 15 ΚΦΕ  
σχετικά µε τις δαπάνες που αποδεικνύονται µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής  

1. Στο άρθρο 15 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής: 

«6. α) Ως δαπάνες µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
θεωρούνται δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ηµεδαπή ή σε κράτη-
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες καταβάλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα 
πληρωµής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και µέσα πληρωµής µε κάρτες, 
πληρωµή µέσω λογαριασµού πληρωµών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωµών του ν. 4537/2018 
και  χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.  
β) Το απαιτούµενο ποσό δαπανών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής ορίζεται σε ποσοστό 30% 
του πραγµατικού εισοδήµατος που προέρχεται από µισθωτή εργασία – συντάξεις και 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και µέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) δαπανών. Στον 
υπολογισµό του πραγµατικού εισοδήµατος δεν περιλαµβάνεται το ποσό της εισφοράς 
αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α.   
Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρµογή της κλίµακας της παραγράφου 1 προσαυξάνεται 
κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά µεταξύ του απαιτούµενου και του 
δηλωθέντος ποσού δαπανών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής, πολλαπλασιαζόµενης µε 
συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).  
Στο  φορολογούµενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασµός, το όριο δαπανών του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ  (5.000 € ) δαπανών.  
γ) Η προηγούµενη περίπτωση β΄ του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  
(i) Φορολογούµενοι που έχουν συµπληρώσει το εβδοµηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους. 
(ii) Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.  
(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συµπαράσταση.  
(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 
του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.  
(v) Δηµόσιοι λειτουργοί και δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και 
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.  
(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.  
(vii) Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.  
(viii) Φορολογούµενοι που κατοικούν µόνιµα σε χωριά µε πληθυσµό έως 500 κατοίκους και 
σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, 
εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.  
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(ix) Οι φορολογούµενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης 
(ΚΕΑ). 
(x) Oι φορολογούµενοι που βρίσκονται σε κατάσταση µακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 
6 µηνών). 
(xi) Όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστηµα.  
(xii) Οι φυλακισµένοι. 
δ) Οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής 
λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή της περίπτωσης β’ του άρθρου αυτού, εφόσον 
περιλαµβάνονται στις ακόλουθες οµάδες του δείκτη τιµών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.: 
Οµάδα 1 (Διατροφή και µη αλκοολούχα ποτά). 
Οµάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός). 
Οµάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση). 
Οµάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουµένων των ενοικίων. 
Οµάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες). 
Οµάδα 6 (Υγεία). 
Οµάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουµένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς 
οχηµάτων, πλην των ποδηλάτων. 
Οµάδα 8 (Επικοινωνίες). 
Οµάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουµένης της αγοράς σκαφών, 
αεροπλάνων και αεροσκαφών. 
Οµάδα 10 (Εκπαίδευση). 
Οµάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια). 
Οµάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες). 
ε) Το ποσό των δαπανών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής δηλώνεται ατοµικά από κάθε 
σύζυγο ή από κάθε µέρος συµφώνου συµβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος, όπου καλύπτεται το απαιτούµενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο 
συζύγων ή µερών συµφώνου συµβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την 
εκκαθάριση να µεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο µέρος συµφώνου συµβίωσης για 
τυχόν κάλυψη του απαιτούµενου ποσού δαπανών. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών 
λογαριασµών σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (κάθε µορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) 
οι πραγµατικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται µε βάση τις πραγµατικές περιστάσεις, 
µπορούν να χρησιµοποιούν τους εν λόγω λογαριασµούς ανάλογα µε τις πραγµατοποιούµενες 
δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες µε δικαιούχους κύρια και πρόσθετα 
µέλη. 
στ) Σε περίπτωση που οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί και οι οποίες αφορούν 
καταβολές φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις 
προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και ενοίκια υπερβαίνουν το 60% του πραγµατικού 
εισοδήµατος, το απαιτούµενο ποσοστό δαπανών της παρ. 1 β) του παρόντος περιορίζεται 
στο είκοσι τοις εκατό (20%).  Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται υπό την προϋπόθεση ότι 
οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής, όπως ορίζονται 
στην περ. α΄ της παρούσας.      

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια 
για την εφαρµογή της παρούσας. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται η 
διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδοµένων από τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωµών.»  
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2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 προστίθεται, µετά τηv κλίµακα, 
εδάφιο  ως εξής: 

«Για τα εισοδήµατα από ακίνητη περιουσία που φορολογούνται σύµφωνα µε την ανωτέρω 
κλίµακα, εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του παρόντος.»  

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρµόζονται για τα εισοδήµατα που 
αποκτώνται και για τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2020 και µετά.   

Άρθρο 8   

Τροποποίηση άρθρων 15 και 64 ΚΦΕ  
σχετικά µε καταβολές προς τους εργαζοµένους για τη συµµετοχή τους  

σε πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου    

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που (α) πραγµατοποιείται σε εργαζόµενο ο 
οποίος έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, 
ή (β) γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζοµένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του 
εργαζοµένου, πτώχευσης του εργοδότη, ή (γ) πραγµατοποιείται λόγω συµµετοχής του 
εργαζοµένου σε πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου.»  

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 
4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που (α) πραγµατοποιείται σε εργαζόµενο ο 
οποίος έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, 
ή (β) γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζοµένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του 
εργαζοµένου, πτώχευσης του εργοδότη, ή (γ) πραγµατοποιείται λόγω συµµετοχής του 
εργαζοµένου σε πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου.» 

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρµόζονται για τα εισοδήµατα που 
αποκτώνται από 1.1.2020 και µετά.   

Άρθρο 9  

Τροποποίηση άρθρου 16 ΚΦΕ  
σχετικά µε τη µείωση φόρου εισοδήµατος  

1. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής: 
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«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρµογή του άρθρου 15 µειώνεται κατά το ποσό των 
επτακοσίων εβδοµήντα επτά (777) ευρώ για το φορολογούµενο χωρίς εξαρτώµενα τέκνα, 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. Η µείωση του φόρου ανέρχεται σε οκτακόσια δέκα (810) 
ευρώ για το φορολογούµενο µε ένα (1) εξαρτώµενο τέκνο, σε εννιακόσια (900) ευρώ για δύο 
(2) εξαρτώµενα τέκνα, σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ για τρία (3) εξαρτώµενα τέκνα 
και σε χίλια τρακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για τέσσερα (4) εξαρτώµενα τέκνα. Για κάθε 
επιπλέον εξαρτώµενο τέκνο µετά το τέταρτο, η µείωση του φόρου αυξάνεται κατά 220 ευρώ 
για κάθε επόµενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι µικρότερο των ποσών αυτών, η 
µείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. 

2. Για φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει 
το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, το ποσό της µείωσης µειώνεται κατά είκοσι 
(20) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήµατος από µισθούς και 
συντάξεις µέχρι του ποσού της µείωσης του φόρου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
Οι προβλέψεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται για φορολογούµενους µε πέντε 
(5) εξαρτώµενα τέκνα και άνω.»   

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος εφαρµόζονται για τα εισοδήµατα που 
αποκτώνται από 1.1.2020 και µετά.   

Άρθρο 10 

Τροποποίηση άρθρου 21 ΚΦΕ  
για το χαρακτηρισµό ως εισοδήµατος της ωφέλειας  

από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από είσπραξη χρέους  

1. Στο άρθρο 21 του ν. 4172/2013 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 

«6. 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, αποτελεί εισόδηµα από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις περί 
φορολογίας δωρεών του ν.2961/2001.» 

2. Η διάταξη της παρ. 1 του παρόντος εφαρµόζεται από τη δηµοσίευση του παρόντος 
νόµου.   

Άρθρο 11 

Τροποποίηση άρθρου 22  
για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης  

1. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
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«α) πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εµπορικές 
συναλλαγές της, συµπεριλαµβανοµένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.»   

2. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 προστίθεται εδάφιο 
ως εξής:  

«Ειδικά οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την 
προϋπόθεση η επιχείρηση να εµφανίζει λογιστικά κέρδη στο φορολογικό έτος που 
πραγµατοποιήθηκαν. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση που η δράση 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήµατος του Δηµοσίου.» 

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρµόζονται για δαπάνες εταιρικης 
κοινωνικής ευθύνης που πραγµατοποιούνται από 1.1.2020 και µετά.    

Άρθρο 12 

Προσθήκη νέου άρθρου 22Β στον ΚΦΕ  
σχετικά µε την χορήγηση προσαυξηµένης έκπτωσης στις επιχειρήσεις  

για την αγορά καρτών απεριορίστων διαδροµών ΜΜΜ  

1. Μετά το άρθρο 22 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 22Β ως εξής: 

«Άρθρο 22 Β 
Χορήγηση προσαυξηµένης έκπτωσης  

για δαπάνη αγοράς µηνιαίων ή ετήσιων καρτών 

α) Για τη δαπάνη αγοράς µηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδροµών µέσων 
µαζικής µεταφοράς, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα 
έσοδά της, κατά το χρόνο πραγµατοποίησής της, προσαυξηµένης κατά ποσοστό τριάντα τοις 
εκατό (30%).  

β) Για τη δαπάνη µίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου µηδενικών ή χαµηλών ρύπων 
έως 50 g CO2/Km, µε µέγιστη Λιανική Τιµή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 Ευρώ, 
χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το 
χρόνο πραγµατοποίησής της, προσαυξηµένης κατά ποσοστό 30 τοις εκατό (30%). 

γ) Για τη δαπάνη εγκατάστασης και λειτουργίας δηµόσια προσβάσιµων σηµείων φόρτισης 
οχηµάτων  µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, χορηγείται στην επιχείρηση 
δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγµατοποίησής της, 
προσαυξηµένης κατά ποσοστό 30 τοις εκατό (30%).»  

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος εφαρµόζονται για δαπάνες που πραγµατοποιούνται 
από 1.1.2020 και µετά.    
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Άρθρο 13  

Τροποποίηση άρθρου 23 ΚΦΕ  
για µη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες    

1.  Η περίπτωση β΄ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013  αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 
τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον η τµηµατική ή ολική εξόφληση δεν έγινε µε τη χρήση 
ηλεκτρονικού  µέσου πληρωµής ή µέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, » 

2. Στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα περίπτωση ιε΄ ως εξής: 

«ιε) Οι δαπάνες ενοικίων εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση 
ηλεκτρονικού µέσου πληρωµής ή µέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωµών.»   

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρµόζονται για 
δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2020 και µετά.    

Άρθρο 14  

Τροποποίηση άρθρου 24 ΚΦΕ  
για φορολογικές αποσβέσεις στα µη ρυπογόνα µέσα µεταφοράς  

1. Η περ. β’  της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013  αντικαθίσταται ως εξής: 

β) τον µισθωτή, σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά την έννοια των Διεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.  
δυνάµει του Κανονισµού 1606/2002 (Δ.Π.Χ.Α. – υποχρεωτική εφαρµογή Δ.Π.Χ.Α.) καθώς 
και κατά την έννοια του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). 

2. α. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του 
άρθρου 24 του ν. 4172/2013, η περίπτωση «Μέσα µεταφοράς ατόµων» 
αντικαθίσταται από τις λέξεις «Μέσα µεταφοράς ατόµων εκτός από τα µέσα 
µεταφοράς µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 g CO2/km» 

β. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 
24 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης µε τίτλο «Μέσα 
µεταφοράς ατόµων µηδενικών ρύπων» και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής 
φορολογικής  απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τίθεται : «25%».  

γ. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 
24 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης µε τίτλο «Μέσα 
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µεταφοράς ατόµων χαµηλών ρύπων έως 50 g CO2/km » και στην αντίστοιχη στήλη 
«Συντελεστής φορολογικής  απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τίθεται : «20%».  

δ. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 
24 του ν. 4172/2013, η περίπτωση «Μέσα Μεταφοράς Εµπορευµάτων» αντικαθίσταται 
από τις λέξεις «Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων εκτός από µέσα µεταφοράς µηδενικών ή 
χαµηλών ρύπων έως 50 g CO2/km» 

ε. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 
24 του ν. 4172/2013, προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης µε τίτλο «Μέσα 
µεταφοράς εµπορευµάτων µηδενικών ρύπων», και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής 
φορολογικής  απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τίθεται : «20%».  

στ. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του 
άρθρου 24 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης µε τίτλο 
«Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων χαµηλών ρύπων έως 50 g CO2/km», και στην 
αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής φορολογικής  απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τίθεται 
: «15%».  

ζ. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 
24 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης µε τίτλο «Μέσα 
µαζικής µεταφοράς ατόµων µηδενικών ρύπων» και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής 
φορολογικής  απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τίθεται : «15%».  

η. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 
24 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης µε τίτλο «Μέσα 
µαζικής µεταφοράς ατόµων χαµηλών ρύπων έως 50 g CO2/km» και στην αντίστοιχη 
στήλη «Συντελεστής φορολογικής  απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τίθεται : «10%».  

θ. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 
24 του ν. 4172/2013 η περίπτωση «αεροσκάφη, σιδηροδροµικοί συρµοί, πλοία και 
σκάφη» αντικαθίσταται από τις λέξεις «αεροσκάφη, σιδηροδροµικοί συρµοί, πλοία και 
σκάφη εκτός από µέσα µαζικής µεταφοράς ατόµων µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 g 
CO2/km »   

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος εφαρµόζονται για αποσβέσεις που αφορούν 
σε φορολογικά έτη από 1.1.2020 και µετά.    

Άρθρο 15  

Τροποποίηση άρθρου 26  ΚΦΕ  
για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών µικρού ύψους  

1. Η παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«4. α. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς µόνον εφόσον πληρούνται 
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
(i) έχει προηγουµένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, 
(ii) έχει προηγουµένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούµενου και 
(iii) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόµο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. 
β. Απαιτήσεις συνολικού ύψους, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µέχρι τριακόσια (300) ευρώ 
ανά αντισυµβαλλόµενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου 
συµπληρώνονται δώδεκα (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 προϋποθέσεις των 
υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της περ. α’ της παρούσας και οι οφειλέτες έχουν λάβει 
αποδεδειγµένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων 
που διαγράφονται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά 
φορολογικό έτος, ποσοστό  δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου του οφειλόµενου 
υπολοίπου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης. 
 γ. Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αµοιβαίας συµφωνίας ή δικαστικού 
συµβιβασµού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να 
διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς µη εφαρµοζοµένων των διατάξεων της υποπερ. (iii) 
της περ. α’ της παρούσας. 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.». 

2. Οι διατάξεις της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013, όπως 
αντικαθίστανται µε τη µε την παρ. 1 του παρόντος, ισχύουν για τα φορολογικά έτη που 
αρχίζουν από 1.1.2020 και µετά ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο 
δηµιουργήθηκε η απαίτηση. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και στην περίπτωση 
που έχει ήδη σχηµατισθεί πρόβλεψη µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.  

Άρθρο 16     

Προσθήκη άρθρου 39 Β ΚΦΕ 
σχετικά µε την έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών 

 για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση κτιρίων   
   

1. Μετά το άρθρο 39 Α του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 39 Β ως εξής:  

«1. Οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν από 1.1.2020 µέχρι και 31.12.2022 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 τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό 
σαράντα τοις εκατό (40 %) του ύψους τους,  το φόρο εισοδήµατος των φυσικών προσώπων, 
µε ανώτατο όριο δαπάνης τις σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) ευρώ. 
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2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την µείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, 
αποτελεί η απόδειξή τους µε νόµιµα παραστατικά του ν. 4308/2014 και η εξόφλησή τους µε 
ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και µέσα 
πληρωµής µε κάρτες, πληρωµή µέσω λογαριασµού πληρωµών Παρόχων Υπηρεσιών 
Πληρωµών του ν. 3862/2010 και χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.  
3. Σε περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν εφαρµόζεται 
η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 39, µέχρι και την 31.12.2026. 

4.       Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.» 

2.  Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρµόζονται από 1.1.2020 και µετά.  

Άρθρο 17 

Τροποποίηση άρθρου 43 Α    
σχετικά µε την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ΑµεΑ  

µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%  

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 43 Α αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Εξαιρούνται και δεν προσµετρώνται τα εισοδήµατα των προσώπων που παρουσιάζουν 
αναπηρίες κάθε µορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζηµίωση 
για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της  περίπτωσης ε’ της παρ. 3 του άρθρου 
12 και της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14.»   

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρµόζονται για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2020 
και µετά.  

Άρθρο 18 
  

Τροποποίηση άρθρων 37, 43 Α  και 47 ΚΦΕ  
σχετικά µε την απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος και την εισφορά αλληλεγγύης  

 των τόκων εταιρικών οµολόγων 

1. Στο τέλος του άρθρου 37 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:  

«5. Το εισόδηµα από τόκους εταιρικών οµολόγων εισηγµένων σε ρυθµιζόµενη αγορά εντός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 ή 
σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά εκτός ΕΕ, η οποία εποπτεύεται από αρχή 
διαπιστευµένη στον Διεθνή Οργανισµό Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International 
Organization of Securities Commissions, IOSCO) που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα 
που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήµατος και 
την εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α.»  
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2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο 
εδάφιο ως εξής:  

«Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 37 εφαρµόζονται και στα νοµικά πρόσωπα που 
δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν διατηρούν στην Ελλάδα µόνιµη 
εγκατάσταση,.». 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 43Α του νόµου 4172/2013 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής: 

«Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης τα φυσικά 
πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, για το εισόδηµα από τόκους 
κρατικών οµολόγων και εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου καθώς και για το 
εισόδηµα από τόκους εταιρικών οµολόγων κατά την παρ. 5 του άρθρου 37.» 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν εφαρµογή για πληρωµές τόκων που 
πραγµατοποιούνται από την 1.1.2020 και µετά. 

Άρθρο 19   

Προσθήκη άρθρου 48 Α ΚΦΕ 
για την απαλλαγή υπό όρους των νοµικών προσώπων  

που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξία µεταβίβασης  
τίτλων συµµετοχής  

1. Μετά το άρθρο 48 ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 48 Α ως εξής : 

« Άρθρο 48 Α 

1. Το εισόδηµα που προκύπτει από την υπεραξία µεταβίβασης τίτλων συµµετοχής σε νοµικό 
πρόσωπο που εισπράττει ένα νοµικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, 
απαλλάσσεται από το φόρο, εάν το νοµικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι µεταβιβάζονται 
πληροί σωρευτικά τους ακόλουθους όρους: 
α) περιλαµβάνεται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α' της 
Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει και  
β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-µέλους της ΕΕ, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του 
κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ' εφαρµογήν όρων 
σύµβασης περί αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος και  
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής σε έναν από τους φόρους που 
αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Β' της οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλον 
φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς και  
δ) το µεταβιβάζον νοµικό πρόσωπο κατέχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 
δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του µετοχικού κεφαλαίου ή των 
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δικαιωµάτων ψήφου του νοµικού προσώπου του οποίου οι τίτλοι συµµετοχής 
µεταβιβάζονται και  
ε) το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής διακρατείται τουλάχιστον τριάντα έξι (36) µήνες. 

2. Η ανωτέρω απαλλαγή της  παραγράφου 1 είναι οριστική και τα εισοδήµατα αυτά δεν 
φορολογούνται ούτε κατά τη διανοµή ή κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 47 παρ.1.»    

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται 
από 1.1.2020 και µετά.    

Άρθρο 20    

Τροποποίηση άρθρου 58 ΚΦΕ 
για τη µείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών  

από επιχειρηµατική δραστηριότητα   

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«1.Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι 
νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουµένων των πιστωτικών 
ιδρυµάτων της περίπτωσης β` της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι των 
περιπτώσεων β`, γ`, δ`, ε`, στ` και ζ` του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία, 
φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήµατα του 
φορολογικού έτους 2019.»  

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί 
φορολογούνται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).»  

Άρθρο 21   

Τροποποίηση άρθρου 63  ΚΦΕ  
για αποσαφήνιση της ισχύουσας εξαίρεσης από την παρακράτηση φόρου  
από τόκους και δικαιώµατα µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων υπό όρους  

1. Η παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4172/2013  αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Ανεξάρτητα από το άρθρο 61, δεν παρακρατείται φόρος από τόκους και δικαιώµατα 
(royalties) που καταβάλλονται σε νοµικό πρόσωπο που αναφέρεται στο Παράρτηµα της 
Οδηγίας 2003/49/ΕΚ για την καθιέρωση κοινού συστήµατος φορολόγησης των τόκων και 
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των δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων κρατών – µελών 
είτε της ηµεδαπής είτε της αλλοδαπής, όπως αυτή ισχύει, εφόσον: 
α) το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα που εισπράττει κατέχει άµεσα µετοχές, µερίδια 
ή συµµετοχή τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), βάσει αξίας ή αριθµού, στο 
µετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώµατα ψήφου του φορολογούµενου που προβαίνει στην 
καταβολή ή ο φορολογούµενος που καταβάλλει, κατέχει άµεσα µετοχές, µερίδια ή 
συµµετοχή τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο του νοµικού 
προσώπου ή της νοµικής οντότητας που εισπράττει, ή ένα τρίτο νοµικό πρόσωπο ή µία 
νοµική οντότητα κατέχει άµεσα µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο τόσο του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας 
που εισπράττει όσο και του φορολογούµενου που προβαίνει στην καταβολή, 
β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων ή συµµετοχής διακρατείται για 
τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες, και 
γ) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει: 
αα) περιλαµβάνεται στους τύπους που απαριθµούνται στο Παράρτηµα  της Οδηγίας 
2003/49/ΕΚ, όπως ισχύει, και 
ββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - µέλους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του 
κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’ 
εφαρµογή όρων σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο 
κράτος, και 
γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο 
ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.»  

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται 
από 1.1.2020 και µετά.    

Άρθρο 22   

Τροποποίηση άρθρου 64 ΚΦΕ σχετικά µε  
τον  συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα µερίσµατα   

1. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«α) για µερίσµατα πέντε τοις εκατό (5%).»     

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος έχουν εφαρµογή από 1.1.2020 και µετά.    

Άρθρο 23  

Τροποποίηση άρθρου 65 ΚΦΕ 
σχετικά µε τα κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς   

1. Η περ. β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως 
εξής: 
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  «β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδηµάτων ή του κεφαλαίου, του 
οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το εξήντα τοις εκατό (60%) του 
συντελεστή φορολογίας νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων που θα οφειλόταν 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός 
κάτοικος ή διατηρούσε µόνιµη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. στην 
Ελλάδα.»  

2. Η διάταξη της παρ. 1 του παρόντος εφαρµόζεται από 1.1.2020 και µετά.  

Άρθρο 24  

Τροποποίηση άρθρου 71 ΚΦΕ 
σχετικά µε την βεβαίωση ποσού ίσου µε το 95% του φόρου από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα και την µείωση της προκαταβολής φόρου του φορολογικού έτους 2018 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

    «Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα και τους 
λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
αποκλειστικά και µόνο για το φορολογικό έτος 2018,  βεβαιώνεται ποσό ίσο µε το ενενήντα 
πέντε  τοις εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηµατική δραστηριότητα για το 
φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα του έτους αυτού.»  

2. Η διάταξη της παρ. 1 του παρόντος εφαρµόζεται για την προκαταβολή φόρου που έχει 
βεβαιωθεί µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2018.   

Άρθρο 25 

Τροποποίηση άρθρων 71 Β και 71 Γ ΚΦΕ  
για την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών  
εισηγµένων  και µη εισηγµένων εταιρειών και Ε.Π.Ε. 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου  71 Β του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3.  Ο φόρος αυτός βαρύνει την εταιρεία και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της 
κατά τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών ούτε συµψηφίζεται µε το φόρο 
εισοδήµατος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους µετόχους.»  

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου  71 Β του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως 
εξής:  

«5.  Σε περίπτωση που πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την κεφαλαιοποίηση των 
αποθεµατικών διαλυθεί η ανώνυµη εταιρεία ή µειωθεί το µετοχικό της κεφάλαιο µε σκοπό 
επιστροφής των αποθεµατικών στους µετόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά δε 
λογίζονται φορολογικώς ως µετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογούνται µε 
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τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήµατος κατά τον χρόνο της 
διάλυσης της εταιρείας ή µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου µετά την αφαίρεση του φόρου 
που καταβλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου  71 Β του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«6.  Ανώνυµες εταιρείες, µε µετοχές εισηγµένες ή µη, που έχουν σχηµατίσει αποθεµατικά 
είτε από υπεραξία µετοχών που προέρχεται από απόσχιση κλάδου ή από συγχώνευση 
εταιρειών στις οποίες συµµετέχει είτε από την αύξηση της αξίας των συµµετοχών της 
εταιρείας ή από διανοµή µετοχών µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 148/1967, του 
ν. 542/1977, του ν. 1249/1982 και του ν. 1839/1989 κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της 
υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
θυγατρικής εταιρείας ή άλλης εταιρείας στην οποία συµµετέχουν, µπορούν να προβούν σε 
κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών αυτών. Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο 
εισοδήµατος, ούτε σε εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του παρόντος νόµου.»  

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου  71 Β του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«8. Για τα αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται µε τις διατάξεις του παρόντος, η αύξηση 
αυτή του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιείται είτε µε την ανάλογη αύξηση της 
ονοµαστικής αξίας των µετοχών που υπάρχουν κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησης, είτε µε 
την έκδοση νέων µετοχών, είτε και µε τους δύο αυτούς τρόπους. Οι νέες µετοχές που θα 
εκδοθούν διανέµονται δωρεάν στους µετόχους, κατά την αναλογία των µετοχών που 
κατέχουν αυτοί κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησης των εν λόγω αποθεµατικών.»  

5. Η παρ. 1 του άρθρου  71 Γ του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1.  Οι ανώνυµες εταιρείες, των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών, καθώς και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, µπορούν να 
κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή µερικά, τα αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών 
νόµων, µε εξαίρεση το αποθεµατικό του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949 (Α΄ 96). Στην 
περίπτωση αυτή,  οι µεν ανώνυµες εταιρίες, δύνανται να κάνουν αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου είτε µε την έκδοση νέων µετοχών που διανέµονται δωρεάν στους µετόχους κατά 
την αναλογία των µετοχών που κατέχουν αυτοί κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησης, είτε µε 
την αύξηση της ονοµαστικής αξίας, είτε και µε τους δύο τρόπους, οι δε εταιρίες 
περιορισµένης ευθύνης θα κάνουν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου µε έκδοση νέων 
εταιρικών µεριδίων, τα οποία διανέµονται δωρεάν στους παλαιούς εταίρους, κατ’ αναλογία 
των µεριδίων τους.»  

6. Η παρ. 2 του άρθρου  71 Γ του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«2.  Τα αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται µε συντελεστή πέντε τοις 
εκατό (5%), χωρίς καµιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο Δηµόσιο 
µε δήλωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί σ’ έναν µήνα από την καταχώρηση στο ΓΕ.Μ.Η. 
της αύξησης του µετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες 
εξαµηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης. Ο 
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φόρος αυτός αποτελεί έξοδο για την εταιρεία και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της 
εταιρείας, κατά τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών, ούτε συµψηφίζεται µε το φόρο 
εισοδήµατος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους µετόχους ή εταίρους της.»  

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου  71 Γ του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως 
εξής:  

«4.  Σε περίπτωση που πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την κεφαλαιοποίηση των 
αποθεµατικών διαλυθεί η ανώνυµη εταιρεία ή µειωθεί το µετοχικό κεφάλαιό της µε σκοπό 
επιστροφής των αποθεµατικών στους µετόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά δε 
λογίζονται φορολογικώς ως µετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογούνται µε 
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήµατος κατά το χρόνο της 
διάλυσης ή µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου µετά την αφαίρεση του φόρου που 
καταβλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»   

8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου  71 Γ του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως 
εξής:  

«5.  Προκειµένου για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης στην περίπτωση κατά την οποία 
πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών διαλυθεί η 
εταιρεία αυτή ή µειωθεί το εταιρικό της κεφάλαιο µε σκοπό την επιστροφή των 
αποθεµατικών στους εταίρους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά προστίθενται στα κέρδη 
της εταιρείας που πραγµατοποιεί στο χρόνο της διάλυσης ή µείωσης του κεφαλαίου και 
φορολογούνται µε τις διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος που ισχύουν κατά τον χρόνο 
διάλυσης της εταιρείας ή µείωσης του εταιρικού της κεφαλαίου µετά την αφαίρεση του 
φόρου που καταβλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου.»   

9. Οι διατάξεις των παρ. 1-8 του παρόντος εφαρµόζονται από 1.1.2020 και µετά.  

Άρθρο 26 

Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4172/2013 
για την αναστολή του φόρου υπεραξίας  

        Η περίπτ. α' της παραγράφου 33 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται 
ως   
         εξής: 

«α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2022.»  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
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Άρθρο 27     

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ΚΦΔ 
 σχετικά µε την παράταση της παραγραφής σε περίπτωση εκκίνησης ΔΑΔ  

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 προστίθεται περ. δ΄ως εξής:  

«δ) για όσο διάστηµα διαρκεί η προθεσµία υποβολής αιτήµατος Διαδικασίας Αµοιβαίου 
Διακανονισµού του άρθρου 63Α, όπως αυτή ορίζεται στις ειδικότερες διατάξεις που 
προβλέπουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήµατος ΔΑΔ, και µόνο για την υποβολή και 
αποδοχή του σχετικού αιτήµατος, καθώς επίσης και, εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτηµα, για 
όσο χρόνο διαρκεί η Διαδικασία Αµοιβαίου Διακανονισµού, και µόνο για το ζήτηµα το οποίο 
αφορά ή σχετίζεται µε αυτή. 

Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης Αµοιβαίου Διακανονισµού, παρατείνεται για ένα έτος µετά 
την έκδοση της απόφασης η περίοδος παραγραφής του Δικαιώµατος του Δηµοσίου να 
προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου µε 
έρεισµα την απόφαση αυτή και µε σκοπό τη συµµόρφωση µε αυτήν.» 

2. Οι διατάξεις της νέας περίπτωσης δ’ καταλαµβάνουν τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν 
έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής αιτήµατος ΔΑΔ σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
εφαρµοζόµενης Σύµβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ή του ν. 2216/1994 
(Σύµβαση Διαιτησίας) καθώς και για τα αιτήµατα ΔΑΔ που είτε εκκρεµούν ενώπιον 
της αρµόδιας αρχής κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος είτε για αυτά για τα 
οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόµα η σχετική 
Απόφαση Αµοιβαίου Διακανονισµού του άρθρου 63Α ΚΦΔ.  

3. α. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής: 

«(α) εάν, εντός του πέµπτου έτους της προθεσµίας παραγραφής, υποβάλλεται αρχική ή 
τροποποιητική δήλωση ή περιέρχονται σε γνώση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Φορολογικής 
Διοίκησης νέα στοιχεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 25 σε υπόθεση που 
έχει διενεργηθεί πλήρης έλεγχος ή σε κάθε άλλη περίπτωση περιέρχονται σε γνώση της 
Φορολογικής Διοίκησης πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή εκτός Φορολογικής Διοίκησης, 
από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή, για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της 
πενταετίας, και µόνο για το ζήτηµα στο οποίο αφορούν.» 

β. Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου 
µπορεί να εκδοθεί εντός δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η 
προθεσµία για την υποβολή της δήλωσης: (α) σε περίπτωση που ο φορολογούµενος δεν έχει 
υποβάλει δήλωση εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, (β) σε περίπτωση 
που µετά την πενταετία περιέλθουν σε γνώση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της  Φορολογικής 
Διοίκησης νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα µπορούσαν να είναι σε γνώση αυτής 
εντός της πενταετίας και προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε 
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προσδιορισθεί βάσει προηγούµενου άµεσου, διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού 
προσδιορισµού φόρου και µόνο για το ζήτηµα στο οποίο αφορούν.». 

γ. Η διάταξη της παρ. 2 β του παρόντος καταλαµβάνει φορολογικά έτη, περιόδους, 
υποθέσεις από 1.1.2018 και µετά.  

δ. Ειδικά για τις χρήσεις 2012 και 2013 και τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017, 
πράξη διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου για περιπτώσεις 
φοροδιαφυγής, µπορεί να εκδοθεί εντός δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους εντός του 
οποίου λήγει η προθεσµία υποβολής δήλωσης. 

Άρθρο 28  
      

Τροποποίηση άρθρου 50 ΚΦΔ  

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, αντικαθίστανται ως 
εξής: 

«1. Τα πρόσωπα, που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, 
διαχειριστές, διευθύνοντες σύµβουλοι, εντεταλµένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των 
νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την 
πληρωµή του φόρου εισοδήµατος, παρακρατούµενου φόρου, κάθε επιρριπτόµενου φόρου, 
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που οφείλονται 
από αυτά τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο 
βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιµα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε 
διοικητικές χρηµατικές κυρώσεις επιβάλλονται επ’ αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι 
κατωτέρω προϋποθέσεις: 

α. τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν µια από τις ανωτέρω ιδιότητες είτε κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του νοµικού προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή 
συγχώνευσής του, 
β. οι οφειλές αυτές γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια 
εκ των ανωτέρω ιδιοτήτων και 
γ. οι υπό παρ. 1 οφειλές δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δηµόσιο από 
υπαιτιότητα των ανωτέρω προσώπων.  

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων δύνανται να ορίζονται µαχητά τεκµήριο έλλειψης 
υπαιτιότητας.  

2. Στα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως µε τα υπό παρ. 1 
πρόσωπα για την πληρωµή των οφειλοµένων φόρου εισοδήµατος, παρακρατούµενου φόρου, 
κάθε επιρριπτόµενου φόρου, Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και των επ' αυτών τόκων, προστίµων, προσαυξήσεων και 
οποιωνδήποτε χρηµατικών κυρώσεων του διαλυόµενου νοµικού προσώπου και εκείνο που 
το απορρόφησε ή το νέο νοµικό πρόσωπο που συστήθηκε, ανεξάρτητα από τον χρόνο 
βεβαίωσής τους.  
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3. Οφειλές, που κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος έχουν βεβαιωθεί σε βάρος 
προσώπων ως αλληλεγγύως και προσωπικά ευθυνοµένων για οφειλές των νοµικών 
προσώπων και νοµικών οντοτήτων κατ' εφαρµογή του άρθρου 50 παρ. 1 και 2, όπως ίσχυε 
πριν την τροποποίησή του από την παρ. 1 του παρόντος, παύουν να βαραίνουν τα 
αλληλεγγύως ευθυνόµενα πρόσωπα, εφόσον τα τελευταία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, 
που τίθενται µε τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για τη θεµελίωση της 
αλληλέγγυας ευθύνης.  
Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση στην αρχή που προέβη 
στις σχετικές ενέργειες αναζήτησης της ευθύνης του οικείου προσώπου εντός προθεσµίας 
τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και για 
εκκρεµείς υποθέσεις οφειλών υπό την έννοια του Άρθρου 72 παρ.50 του Ν. 4174/2013, 
όπως ισχύει.  

2. Οι παρ. 4, 5 και 8 του Άρθρου 50 του ν. 4174/2013 καταργούνται και οι παράγραφοι 6, 
7 και 9 αναριθµούνται σε παρ. 4, 5 και 6 αντίστοιχα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)  

Άρθρο 29 

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.  
σχετικά µε την αναστολή του Φ.Π.Α.  

στη µεταβίβαση ακινήτων  
   

1. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) 
προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής: 

«4α. Με αίτηση του υποκειµένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδοµών προς πώληση, 
αναστέλλεται, υποχρεωτικά µέχρι 31.12.2022, η εφαρµογή του ΦΠΑ στα ακίνητα των 
παραγράφων 1 και 2 α του παρόντος άρθρου. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων 
παραπάνω ακινήτων του υποκειµένου. Μαζί µε την αίτηση ο υποκείµενος υποβάλλει 
κατάσταση µε τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε 
ακίνητο προς διακανονισµό. 
Η αίτηση υποβάλλεται  εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος των 
διατάξεων της παρούσας παραγράφου για τις ήδη εκδοθείσες άδειες, ενώ για άδειες που 
εκδίδονται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών και εφεξής εφαρµόζεται εξάµηνη  
προθεσµία από την έκδοση της άδειας.». 

2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ 
προστίθεται  νέο εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά για τις περιπτώσεις αντιπαροχής, η εργολαβία του υποκειµένου στο φόρο 
κατασκευαστή οικοδοµών προς πώληση προς τον οικοπεδούχο, δεν υπάγεται στο φόρο όταν 
ο υποκείµενος κατασκευαστής έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου.». 

3.  Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής: 
         
 «5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί: α) να ορίζεται κάθε 
διαδικαστικό θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού, και β) να 
τροποποιούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 4α, εφόσον η άδεια οικοδοµής έχει εκδοθεί από 1.1.2020 και η κατασκευή της 
οικοδοµής έχει ολοκληρωθεί έως 31.12.2022, καθώς και να ορίζεται κάθε σχετικό 
διαδικαστικό θέµα και λεπτοµέρεια για την παρακολούθηση της εφαρµογής του 
καθεστώτος.»  
  
4.   Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ 
προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:  
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«Ειδικά για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής της παραγράφου 4α του 
άρθρου 6, το δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 7 του άρθρου 31,  αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της 
παραγράφου 4α  του άρθρου 6.» 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθενται δύο 
νέα εδάφια  ως εξής:  

«Ειδικά για τα ακίνητα τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς αναστολής της παραγράφου 
4α του άρθρου 6, ο εκπεσθείς,  πριν την έναρξη της αναστολής φόρος, που προσδιορίζεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 31, διακανονίζεται κατά το χρόνο της παράδοσης 
του κάθε ακινήτου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται η διαδικασία 
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου.»     

6.     Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου  36 του Κώδικα ΦΠΑ 
αντικαθίσταται ως εξής: 

 «α) να τηρεί λογιστικά αρχεία (βιβλία) και να εκδίδει στοιχεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας, εκτός αν είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτει εγκατάσταση στην Ελλάδα. 
Ειδικά,  
- ο υποκείµενος στο φόρο που παραλαµβάνει ενσώµατα κινητά αγαθά, τα οποία του 
αποστέλλονται από άλλο κράτος-µέλος από ή για λογαριασµό υποκείµενου στο φόρο που 
διαθέτει αριθµό φορολογικού µητρώου Φ.Π.Α. σε αυτό το άλλο κράτος-µέλος, µε σκοπό την 
εκτέλεση υπηρεσιών πραγµατογνωµοσύνης ή εργασιών σε αυτά, στις οποίες 
συµπεριλαµβάνονται και οι εργασίες της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, 
υποχρεούται να καταχωρεί τα σχετικά στοιχεία που επιτρέπουν την εξακρίβωση των αγαθών 
αυτών σε λογαριασµούς βιβλίων που τηρεί ή σε ειδικό βιβλίο, 
- ο υποκείµενος στον φόρο που παραδίδει ακίνητα του άρθρου 6, ακόµη και αν βρίσκεται σε 
καθεστώς αναστολής του φόρου, υποχρεούται να τηρεί ειδικό βιβλίο κοστολογίου 
οικοδοµών στο οποίο ή σε ιδιαίτερη µερίδα του οποίου, παρακολουθεί αναλυτικά το κόστος 
κάθε οικοδοµής υπαγόµενης στις διατάξεις του άρθρου 6.». 

7.     Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται 
παράγραφος 11α ως εξής: 

«11α. Ο υποκείµενος στο φόρο κατασκευαστής οικοδοµών προς πώληση, που παραδίδει 
ακίνητο υπαγόµενο στην αναστολή της παραγράφου 4α του άρθρου 6, καταβάλλει µε  
έκτακτη δήλωση το φόρο που πρέπει να διακανονιστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 
άρθρου 33, κατά το χρόνο της παράδοσης του ακινήτου και σε κάθε περίπτωση πριν την 
υποβολή της δήλωσης φόρου µεταβίβασης, γονικής παροχής  ή δωρεάς. Με απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή της παραγράφου αυτής». 

Άρθρο 30 

26



Ρυθµίσεις Φ.Π.Α.  
για την υπαγωγή σε µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ   

1. Οι διατάξεις του  Παραρτήµατος ΙΙΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (παράγραφος 1 του άρθρου 21) του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), συµπληρώνονται και αντικαθίστανται ως εξής: 

α.  Η παράγραφος 26 του Κεφαλαίου A.  ΑΓΑΘΑ του Παραρτήµατος αυτού, αντικαθίσταται  
ως εξής: 
«26. Παρασκευάσµατα µε βάση τα δηµητριακά, τα αλεύρια, τα άµυλα κάθε είδους ή το 
γάλα, περιλαµβανοµένων των παρασκευασµάτων για τη διατροφή των βρεφών και παιδιών, 
συσκευασµένων για τη λιανική πώληση. Είδη ζαχαροπλαστικής (Δ.Κ. 1901,1902,1903, 
1904,1905).» 

β. Στο τέλος του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήµατος αυτού προστίθεται 2 νέες 
παράγραφοι 48 και 49, ως εξής: 

«48. Καλύµµατα κεφαλής ασφαλείας (κράνη) (Δ.Κ. Ε.Χ. 6506)  
  49. Είδη  για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία, ήτοι απορροφητικές πάνες για βρέφη, 
από κάθε ύλη (Δ.Κ. Ε.Χ. 9619)  και καθίσµατα αυτοκινήτου παιδικά και τα µέρη αυτών  
(Δ.Κ. Ε.Χ. 9401).» 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται από 1.1.2020. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ,  

ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΤΟΥ Ν. 2579/1998 ΚΑΙ 
ΤΟΥ Ν.3091/2002  

Άρθρο 31     

Τροποποίηση άρθρου 62 του ν. 4389/2016 για τη διαγραφή χρέους  
στο πλαίσιο εξωδικαστικού συµβιβασµού  
ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης   

1. Οι παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 62 του ν. 4389/2016 (Α` 94) αντικαθίστανται ως 
εξής: 

«2. Για διαγραφές χρέους της παραγράφου 1 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συµβιβασµού, η 
παράγραφος 1 εφαρµόζεται αποκλειστικά για οφειλές, που την 31η Δεκεµβρίου 2017 
βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθµισµένες ή που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρµογής του ν. 4469/2017 (Α’ 62), και για συµφωνίες εξωδικαστικού συµβιβασµού που 
συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2019 ή 
συνάπτονται βάσει του ν. 4469/2017. 
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 3. Για διαγραφές χρέους της παραγράφου 1 σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, η 
παράγραφος 1 εφαρµόζεται αποκλειστικά για οφειλές οι οποίες την 31η Δεκεµβρίου 2017 
ήταν επίδικες ή για οφειλές οι οποίες κατά την ίδια ηµεροµηνία ήταν ρυθµισµένες µε 
δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016 ή για οφειλές που 
κατά την 31η Δεκεµβρίου 2017 ήταν σε καθυστέρηση και οι σχετικές αιτήσεις ενώπιον 
δικαστηρίων υποβάλλονται µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2019.» 

 «5. Η παράγραφος 4 εφαρµόζεται αποκλειστικά για οφειλές που την 31η Δεκεµβρίου 2017 
βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθµισµένες και για συµφωνίες 
εξωδικαστικού συµβιβασµού που συνάπτονται µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2019.». 

2. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρµογή από 1.1.2019 και µετά. 

Άρθρο 32     

Τροποποίηση των περιπτ. 1, 3, 4, 7, 9 και 15 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α  
του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 για την αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθµισης   

1. Η περιπτ. 1 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 
107) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. α. Οφειλές βεβαιωµένες στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα 
και τα Τελωνεία, σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 
90, Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, ΦΕΚ Α΄170 Κ.Φ.Δ.) 
και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών, πριν ή µετά τη λήξη 
της προθεσµίας καταβολής αυτών, να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται ως εξής: 
(i) σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες δόσεις,  
(ii) έως σαράντα οκτώ (48) µηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που 
βεβαιώνονται από φόρο κληρονοµιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο, καθώς και 
για µη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στα επόµενα 
εδάφια.  
 β. ο αριθµός των δόσεων της ρύθµισης για οφειλές που ρυθµίζονται σύµφωνα µε την 
ανωτέρω υποπερίπτωση α) (ii) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις καθορίζεται από τη 
Φορολογική Διοίκηση µε βάση την ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη, κατά τα επόµενα, 
υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης της υποπερίπτ. δ’.  
Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα, µε βάση 
-το µέσο όρο του συνολικού εισοδήµατός τους (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, 
πραγµατικό ή τεκµαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν την αίτηση υπαγωγής 
στη ρύθµιση για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής της οικείας δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος, ή  
-το συνολικό εισόδηµα (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό ή 
τεκµαρτό) του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους από την ηµεροµηνία αίτησης 
υπαγωγής στη ρύθµιση, για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής της οικείας 
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δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο, και το ύψος της 
ρυθµιζόµενης οφειλής ως εξής:  
Το συνολικό εισόδηµα πολλαπλασιάζεται τµηµατικά µε προοδευτικά κλιµακωτό 
συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται στο επόµενο εδάφιο.  
Για εισόδηµα: 
αα) από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ µε συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%), 
ββ) από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ µε συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), 
γγ) από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ µε συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%), 
δδ) από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), 
εε) από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ µε συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%), 
στστ) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), 
ζζ) από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), 
ηη) πάνω από 100.000 ευρώ µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 

Ο ανωτέρω συντελεστής µειώνεται ανάλογα µε τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων του 
οφειλέτη, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄167), 
κατά µία (1) εκατοστιαία µονάδα για ένα (1) τέκνο, κατά δύο (2) εκατοστιαίες µονάδες για 
δύο (2) τέκνα και κατά τρεις (3) εκατοστιαίες µονάδες για τρία (3) τέκνα και άνω. Το 
άθροισµα των γινοµένων του εισοδήµατος µε τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόµενο σε 
µηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθµιζόµενης οφειλής. Ο αριθµός  των δόσεων προκύπτει 
από το ακέραιο µέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου 
ποσού µηνιαίας δόσης. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για κανένα από τα φορολογικά έτη που λαµβάνονται 
υπόψιν για τον καθορισµό της ικανότητας αποπληρωµής, ή έχει υποβάλει µηδενικές 
δηλώσεις για όλα τα έτη αυτά, χορηγείται ο µέγιστος αριθµός  δόσεων, υπό τον περιορισµό 
του ποσού της ελάχιστης µηνιαίας δόσης. Για τον καθορισµό της ικανότητας αποπληρωµής 
λαµβάνονται κάθε φορά υπόψιν και οι οφειλές από ανεξόφλητες κατά τον χρόνο της 
υπαγωγής δόσεις ρυθµίσεων οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάµει των διατάξεων της 
υποπερίπτωσης α’ (ii), στο βαθµό που ο χρόνος αποπληρωµής των δόσεων των 
προηγουµένων ρυθµίσεων συµπίπτει µε τον χρόνο αποπληρωµής των δόσεων της ρύθµισης.    
  
Για οφειλέτες νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, µε βάση  
-το µέσο όρο των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων των τριών τελευταίων πριν την αίτηση 
υπαγωγής στη ρύθµιση φορολογικών ετών για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσµία 
υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ή  
-τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους από την 
ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσµία 
υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, εφόσον αυτά είναι µεγαλύτερα. Τα 
συνολικά ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται τµηµατικά µε προοδευτικά κλιµακωτό 
συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται στο επόµενο εδάφιο.  
Για εσόδων: 
αα) από 0,01 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), 
ββ) από 1.000.000,01 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ µε συντελεστή επτά τοις εκατό (7%), 
γγ)  από 1.500.000,01 ευρώ και άνω µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), 
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Το άθροισµα των γινοµένων του εισοδήµατος µε τους αντίστοιχους συντελεστές  αναγόµενο 
σε µηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθµιζόµενης οφειλής. Ο αριθµός των δόσεων 
προκύπτει από το ακέραιο µέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισµό του 
ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης. Σε περίπτωση που για όλα τα φορολογικά έτη µε βάση τα 
οποία καθορίζεται η ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη έχουν υποβληθεί µηδενικές 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, χορηγείται ο µέγιστος αριθµός δόσεων, υπό τον 
περιορισµό του ποσού της ελάχιστης µηνιαίας δόσης. Για τον καθορισµό της ικανότητας 
αποπληρωµής λαµβάνονται κάθε φορά υπόψιν και οι οφειλές από ανεξόφλητες κατά τον 
χρόνο της υπαγωγής δόσεις ρυθµίσεων οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάµει των διατάξεων της 
υποπερίπτωσης α’ (ii), στο βαθµό που ο χρόνος αποπληρωµής των δόσεων των 
προηγουµένων ρυθµίσεων συµπίπτει µε τον χρόνο αποπληρωµής των δόσεων της ρύθµισης.  
Αν το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα έχει προβεί σε διακοπή εργασιών, ως συνολικό 
εισόδηµα για τον υπολογισµό του αριθµού των δόσεων λαµβάνεται υπόψη το συνολικό 
ακαθάριστο εισόδηµα, του φορολογικού έτους διακοπής εργασιών.  

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζεται χαµηλότερος συντελεστής 
για νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που ασκούν αποκλειστικά ή κυρίως ορισµένες 
δραστηριότητες, λαµβάνοντας υπόψη κάθε πρόσφορο στοιχείο σχετικά µε τους συντελεστές 
κερδοφορίας των δραστηριοτήτων αυτών. 
Ο αριθµός των δόσεων που καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση για οφειλές της 
υποπερίπτωσης α’ (ii), δεν µπορεί να είναι µικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24), υπό τον 
περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης. Ο οφειλέτης µπορεί να επιλέξει την 
αποπληρωµή σε λιγότερες των είκοσι τεσσάρων (24) µηνιαίων δόσεων.γ. Σε περίπτωση 
απώλειας της ρύθµισης, επιτρέπεται, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 
α’ και β’, η υπαγωγή της ίδιας οφειλής ανά οφειλέτη στη ρύθµιση του παρόντος για δεύτερη 
φορά και για αριθµό δόσεων, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των δόσεων που 
υπολείπονταν κατά το χρόνο απώλειας της ρύθµισης.  Στην περίπτωση αυτή, για την εκ νέου 
υπαγωγή απαιτείται η προκαταβολή ποσού διπλάσιου της µηνιαίας δόσης. Το ποσό 
προκαταβολής δηλώνεται από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήµατος υπαγωγής στη 
ρύθµιση και καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της 
αίτησης. Οι υπόλοιπες δόσεις της ρύθµισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη 
ηµέρα των επόµενων µηνών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. 
δ. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ.  

2. Η περιπτ. 3 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
αντικαθίσταται ως εξής :  

«3. Η υπαχθείσα στη ρύθµιση βασική οφειλή επιβαρύνεται, από την ηµεροµηνία υπαγωγής, 
αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά ν. 4174/2013 (Α΄170) τόκων και προσαυξήσεων 
εκπρόθεσµης καταβολής, µε τόκο ως εξής: 
α) Για οφειλές που ρυθµίζονται σε έως δώδεκα (12) δόσεις, ο τόκος υπολογίζεται µε βάση το 
τελευταίο δηµοσιευµένο µέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισµένη διάρκεια 
αλληλόχρεων λογαριασµών που χορηγούνται από όλα τα Πιστωτικά Ιδρύµατα στην Ελλάδα 
σε µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δηµοσιεύεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος, πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας µονάδας (0,25%), ετησίως 
υπολογιζόµενο. Το επιτόκιο υπολογισµού του τόκου αναπροσαρµόζεται ετησίως, την πρώτη 
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εργάσιµη ηµέρα του εποµένου µήνα από αυτόν της δηµοσίευσης του ως άνω µέσου ετήσιου 
επιτοκίου και ισχύει για όλες τις ρυθµίσεις που χορηγούνται µέχρι τον επανακαθορισµό του 
το επόµενο έτος. Το επιτόκιο παραµένει σταθερό καθ` όλη τη διάρκεια της ρύθµισης.  
β) Για οφειλές που ρυθµίζονται σε περισσότερες από δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις, το 
επιτόκιο της ανωτέρω περίπτωσης α΄, µε βάση το οποίο υπολογίζεται ο τόκος, 
προσαυξάνεται κατά µιάµιση  εκατοστιαία µονάδα (1,5%). Ο ως άνω τόκος είναι ετησίως 
υπολογιζόµενος και παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης . 
γ) Σε περίπτωση απώλειας και υπαγωγής των ίδιων οφειλών στη ρύθµιση για δεύτερη φορά 
από τον ίδιο οφειλέτη, τα επιτόκια των υποπεριπτώσεων α’ και β’ προσαυξάνονται κατά 
µιάµιση (1,5) ποσοστιαία µονάδα.Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύουν για 
οφειλές από δασµούς. 
δ) Τα επιτόκια των προηγουµένων υποπεριπτώσεων δεν υπερβαίνουν τα επιτόκια που 
ορίζονται για την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 356/1974 (Α’ 90). 
ε) Για οφειλές από δασµούς, και ανεξαρτήτως του αριθµού των δόσεων της ρύθµισης αυτών, 
το επιτόκιο υπολογισµού του τόκου ισούται µε το εκφρασµένο σε ετήσια βάση και 
δηµοσιευµένο στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, επιτόκιο που 
εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησής της την 
πρώτη ηµέρα του µήνα λήξης της προθεσµίας καταβολής τους, για τις ληξιπρόθεσµες 
οφειλές, ή την πρώτη ηµέρα του µήνα βεβαίωσης τους, για τις µη ληξιπρόθεσµες οφειλές, 
προσαυξηµένο κατά µία ποσοστιαία µονάδα. Το επιτόκιο παραµένει σταθερό καθ` όλη τη 
διάρκεια της ρύθµισης και δεν προσαυξάνεται λόγω  υπαγωγής της συγκεκριµένης 
κατηγορίας οφειλών σε ρύθµιση για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη. Τόκος δεν 
υπολογίζεται, εφόσον οι ρυθµιζόµενες οφειλές δεν υπερβαίνουν ανά πράξη βεβαίωσης το 
ποσό των δέκα (10) ευρώ.» 
  
3. Η περίπτ. 4 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«4. Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων 
οφειλών στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία που 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε 
αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής 
ληξιπρόθεσµων οφειλών, ενώ δύνανται να υπαχθούν µετά από επιλογή του οφειλέτη και 
βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.» 

4. Στην περιπτ. 7 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήµατος περί υπαγωγής στη ρύθµιση του παρόντος, τα 
αποδιδόµενα ποσά από συµψηφισµούς του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., από παρακρατήσεις 
αποδεικτικού ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 
(Α΄170) και από µέτρα αναγκαστικής είσπραξης δύνανται να καλύπτουν την πρώτη δόση, 
εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου και δεν πιστώνονται 
διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις.». 
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5. Στην περιπτ. 9 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
µετά την υποπεριπτ. δ’ προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«ε. Οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της παρούσας ρύθµισης 
µέχρι το πέρας αυτής, κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης, απαλλάσσονται από την 
πληρωµή ποσού που ισούται µε το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των τόκων που ορίζονται 
στην  παράγραφο 2 και έχουν επιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθµιζόµενης οφειλής. Η 
απαλλαγή δεν µπορεί να υπερβαίνει το ύψος της τελευταίας δόσης». 
«Σε περίπτωση απώλειας της ρύθµισης και υπαγωγής των ίδιων οφειλών από τον ίδιο 
οφειλέτη σε ρύθµιση για δεύτερη φορά, ως βάση υπολογισµού του ποσού των τόκων που 
απαλλάσσονται, λαµβάνεται το σύνολο των τόκων της παραγράφου 2 που επιβαρύνουν τις 
οφειλές από την πρώτη υπαγωγή τους στη ρύθµιση και ως την εξόφλησή τους». 

6. Η περίπτ. 15 της υποπαρ. Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου ν. 4152/2013 
τροποποιείται ως εξής:  

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
δύνανται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις και µέσω 
διαδικτυακής εφαρµογής της ΑΑΔΕ οι φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να 
εκπληρώνονται για να µην απωλεσθεί η ρύθµιση, οι περιπτώσεις για τις οποίες η 
φορολογική διοίκηση θα απαιτεί υποχρεωτικά την πληρωµή της ρύθµισης µέσω πάγιας 
εντολής στους φορείς είσπραξης, επιπλέον όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 
για να καθίσταται ενεργή η ρύθµιση, οι λεπτοµέρειες και κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής 
των διατάξεων του άρθρου αυτού.»  

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται για οφειλές που βεβαιώνονται στις 
Δ.Ο.Υ., τα ελεγκτικά κέντρα και τα τελωνεία µετά την 1.1.2020. 

8. Με την επιφύλαξη των οφειλών από δασµούς, για τις οποίες δεν έχει εφαρµογή η 
παρούσα παράγραφος, οφειλές που είχαν υπαχθεί σε νοµοθετική ρύθµιση ή 
διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η οποία έχει απωλεσθεί µέχρι την 1.1.2020, 
δύνανται να ενταχθούν στην παρούσα ρύθµιση υπό τους όρους και προϋποθέσεις 
αυτής µόνο µία φορά, µε το επιτόκιο που καθορίζεται σύµφωνα µε την υποπερίπτωση 
γ΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 και ο αριθµός των δόσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των 
δόσεων που υπολείπονταν κατά το χρόνο απώλειας της ρύθµισης ή διευκόλυνσης 
τµηµατικής καταβολής. 

9. Ειδικά για ρυθµίσεις που χορηγούνται από 1.1.2020 έως τις 31.1.2020, µε τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου, για τον καθορισµό του επιτοκίου της υποπερ. α’ της περ. 3 της 
υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 λαµβάνεται υπόψιν το 
µέσο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισµένη διάρκεια αλληλόχρεων 
λογαριασµών που χορηγούνται από όλα τα Πιστωτικά Ιδρύµατα στην Ελλάδα σε µη 
χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις του τρίτου τριµήνου του 2019, όπως αυτό 
δηµοσιεύεται από την της Τράπεζας της Ελλάδος.    
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10. Το άρθρο 43 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) καταργείται για οφειλές που βεβαιώνονται στη 
Φορολογική Διοίκηση µετά την 1.1.2020.  

Άρθρο 33 

Τροποποίηση του ν. 2579/1998 για την παράταση  
του τρόπου φορολόγησης οχηµάτων δηµοσίας χρήσης  

Η προθεσµία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 
του ν.2579/1998 (Α`31), όπως ισχύει, παρατείνεται έως και τις 31.12.2022 για τις 
περιπτώσεις β`, γ` και δ` των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.  

Άρθρο 34 

Τροποποιήσεις άρθρου 15 ν. 3091/2002  
για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων  

1. Στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330) όπου αναγράφεται η φράση «οργανωµένη 
χρηµατιστηριακή αγορά» αντικαθίσταται από τη φράση «ρυθµιζόµενη αγορά 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4514/2018 (Α΄ 14)». 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 προστίθεται περίπτωση η) ως 
εξής: 

«η) οργανισµοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), τους οποίους διαχειρίζονται ΔΟΕΕ που 
διέπονται από το ν. 4209/2013 (Α΄ 235) και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, και η καταστατική 
έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε µη συνεργάσιµο κράτος ή σε κράτος που δεν έχει 
αξιολογηθεί από το Παγκόσµιο Φόρουµ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών 
για φορολογικούς σκοπούς, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 65 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013, Α΄ 167).». 

3. Το ένατο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, αντικαθίσταται 
ως εξής:  

«Αν το σύνολο ή µέρος των ονοµαστικών µετοχών, µεριδίων ή µερίδων των εταιρειών των 
ανωτέρω α΄, β΄ και γ΄ περιπτώσεων κατέχουν ή διαχειρίζονται: 
(α) πιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβανοµένων και των ταµιευτηρίων ή ταµείων 
παρακαταθηκών και δανείων,  
(β) ασφαλιστικά ταµεία,  
(γ) ασφαλιστικές εταιρείες, 
(δ) αµοιβαία κεφάλαια περιλαµβανοµένων και των: 
 (i) αµοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού ή ανοικτού 
τύπου, και των διαχειριστών αυτών 
 (ii) αµοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που διέπονται από το ν. 
2778/1999 (Α΄ 295), και των εταιρειών διαχείρισης αυτών 
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 (iii) αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) που διέπονται 
από το ν. 2992/2002 (Α΄ 54) 
(ε) ευρωπαϊκά µακροπρόθεσµα επενδυτικά κεφάλαια που διέπονται από τον Κανονισµό 
(E.E.) 2015/760 (ELTIFS) και οι διαχειριστές αυτών, 
(στ) διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων (Δ.Ο.Ε.Ε.) που διέπονται από το ν. 
4209/2013 ή/και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, 
(ζ) οργανισµοί εναλλακτικών επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) τους οποίους διαχειρίζονται Δ.Ο.Ε.Ε. 
που διέπονται από το ν. 4209/2013 ή/και την Οδηγία 2011/61/Ε.Ε., 
(η) εταιρείες διαχείρισης οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που διέπονται από τον ν. 
4099/2012 (Α΄ 250) και την Οδηγία 2009/65/ΕΚ,  
(θ) οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που διέπονται από το ν. 4099/2012 
και την  Οδηγία 2009/65/ΕΚ, 
(ι) εταιρείες επιχειρηµατικών κεφαλαίων (EUVECA) που διέπονται από τον Κανονισµό 
(Ε.Ε.) 345/2013 και οι διαχειριστές αυτών, 
(ια) ευρωπαϊκά ταµεία κοινωνικής επιχειρηµατικότητας (EUSEF) που διέπονται από τον 
Κανονισµό (Ε.Ε.) 346/2013 και οι διαχειριστές αυτών, 
(ιβ) εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων και εταιρείες διαχείρισης ή/και παροχής 
συµβουλευτικών υπηρεσιών επί κεφαλαίων και αµοιβαίων κεφαλαίων, η καταστατική έδρα 
των οποίων δεν βρίσκεται σε µη συνεργάσιµο κράτος ή σε κράτος που δεν έχει αξιολογηθεί 
από το Παγκόσµιο Φόρουµ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για 
φορολογικούς σκοπούς, όπως αυτές οι έννοιες ορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
ΚΦΕ (ν. 4172/2013), και εποπτεύονται από αρχή της χώρας της έδρας τους, δεν απαιτείται 
περαιτέρω δήλωση των φυσικών προσώπων κατά το ποσοστό συµµετοχής τους.» 

Άρθρο 35  

Τροποποίηση άρθρου 31 ν.2778/1999  
για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία 

H παρ. 3  του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υποχρεούνται σε καταβολή φόρου ο 
συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος 
επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) 
προσαυξανοµένου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα και υπολογίζεται επί του µέσου όρου 
των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίµων, σε τρέχουσες τιµές, όπως απεικονίζονται 
στους εξαµηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του 
άρθρου 25 του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η 
προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου 
της µεταβολής µήνα. Ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια φορολογική αρχή µέσα στο πρώτο 
δεκαπενθήµερο του µήνα που ακολουθεί το χρονικό διάστηµα που αφορούν οι εξαµηνιαίοι 
πίνακες επενδύσεων. Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέντων µερισµάτων, ο 
φόρος αυτός συµψηφίζεται µε το φόρο που προκύπτει από τη δήλωση που υποβάλλεται από 
την Εταιρεία Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία εντός του µηνός Ιουλίου. Τυχόν πιστωτικό 
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υπόλοιπο µεταφέρεται για συµψηφισµό µε επόµενες δηλώσεις. Με την καταβολή του φόρου 
αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας και των µετόχων της. Οι 
διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α`170) εφαρµόζονται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται 
µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Για τα διανεµόµενα µερίσµατα στους 
µετόχους της εταιρείας δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 
4172/2013. Κατά τον υπολογισµό του παραπάνω φόρου δε λαµβάνονται υπόψη τα ακίνητα 
που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα θυγατρικές των ΑΕΕΑΠ, εταιρείες του άρθρου 22 
παράγραφος 3 περιπτώσεις δ` και ε` του παρόντος νόµου, εφόσον αυτά αναγράφονται 
διακεκριµένα στις καταστάσεις επενδύσεών τους.» 

Άρθρο 36  

Τροποποίηση άρθρου 20 ν.2778/1999  
για τον τρόπο φορολόγησης των αµοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων 

H παρ. 2  του άρθρου 20 του ν. 2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η φορολόγηση των κερδών του αµοιβαίου κεφαλαίου ακινήτων γίνεται, σύµφωνα µε το 
άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 3283/2004, όπως ισχύει. Ο συντελεστής ορίζεται σε 
δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόµενου κατά µία (1) ποσοστιαία 
µονάδα. 
 Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του 
αµοιβαίου κεφαλαίου, λογίζεται καθηµερινά και αποδίδεται στην αρµόδια φορολογική αρχή 
µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόµενου εξαµήνου 
από τον υπολογισµό του. 
 Η καταβολή του φόρου γίνεται στο όνοµα και για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου. 
 Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού 
του φόρου ισχύει από την πρώτη ηµέρα του εποµένου της µεταβολής µήνα. 
 Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αµοιβαίου 
κεφαλαίου και των µεριδιούχων του.»  

Άρθρο 37   

Τροποποίηση άρθρου 39 ν.3371/2005  
για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

H παρ. 3  του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε καταβολή φόρου, ο 
συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος 
επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), 
προσαυξανόµενου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα και υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου 
µέσου όρου των επενδύσεων τους, πλέον διαθεσίµων σε τρέχουσες τιµές. Σε περίπτωση 
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µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού του φόρου 
ισχύει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου της µεταβολής µήνα. 
 Ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια φορολογική αρχή µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο των 
µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόµενου εξαµήνου από τον υπολογισµό. Με την 
καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας και των 
µετόχων της. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α`170) εφαρµόζονται αναλόγως και για το 
φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.» 

Άρθρο 38  

Τροποποίηση άρθρου 103 ν. 4099/2012  
για τον τρόπο φορολόγησης των ΟΣΕΚΑ  

H παρ. 3  του άρθρου 103 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η εταιρεία διαχείρισης, στο όνοµα και για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της 
ΑΕΕΜΚ, ή κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ του άρθρου 40, υποχρεούται σε καταβολή φόρου ο 
οποίος λογίζεται καθηµερινά επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του 
ΟΣΕΚΑ, ή τυχόν επί µέρους επενδυτικών του τµηµάτων. Με την καταβολή του φόρου 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του ΟΣΕΚΑ και των µεριδιούχων ή µετόχων του. 

  Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος 
επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής Επιτόκιο Αναφοράς), προσαυξανόµενου ως ακολούθως, 
αναλόγως της κατηγορίας κάθε ΟΣΕΚΑ ή τυχόν επί µέρους επενδυτικών του τµηµάτων 
βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 
  α) για ΟΣΕΚΑ χρηµαταγοράς άνευ προσαυξήσεως, 
  β) για οµολογιακούς ΟΣΕΚΑ, κατά είκοσι πέντε εκατοστά της µονάδας (0,25), 
  γ) για µικτούς ΟΣΕΚΑ, κατά πέντε δέκατα της µονάδας (0,5), 
  δ) για µετοχικούς ΟΣΕΚΑ και για κάθε άλλη κατηγορία ΟΣΕΚΑ πλην των αναφερόµενων 
πιο πάνω περιπτώσεων, κατά µία (1) µονάδα. 

Ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία µε δήλωση που 
υποβάλλεται µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του 
επόµενου εξαµήνου από τον υπολογισµό του. 

Σε περίπτωση µεταβολής του επιτοκίου αναφοράς ή της κατάταξης του ΟΣΕΚΑ, η 
προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου 
της µεταβολής µήνα.»  

Άρθρο  39  
Καταργούµενες διατάξεις   

  Η παρ. 3  του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 καταργείται. 
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Άρθρο 40   

Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος  

Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν από τη δηµοσίευση του νόµου εκτός αν άλλως 
ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του. 

37


	Μετά το άρθρο 5 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 5 Α ως εξής:

