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Με τον πρόσφατο
νόμο 4714/2020
που ψηφίστηκε τον
Αύγουστο
επέρχονται
σημαντικές
αλλαγές στην
ισχύουσα
φορολογική
νομοθεσία τόσο
των νομικών όσο
και των φυσικών
προσώπων.

Με τον νέο νόμο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην ισχύουσα
φορολογική νομοθεσία τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων.
Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο την άμεση όσο και την έμμεση φορολογία
με αποτέλεσμα να τροποποιούνται σημαντικές διατάξεις του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 (ΚΦΕ), του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας Ν.4174/2013 (ΚΦΔ) αλλά και του Κώδικα Φ.Π.Α. και του
Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών. Τέλος
σημειώνεται ότι με το νόμο αυτό ενσωματώνονται στην ελληνική
νομοθεσία σημαντικές οδηγίες της Ε.Ε. που αφορούν την φορολογική
αντιμετώπιση θεμάτων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και εισάγουν ή
τροποποιούν κάποιες φορολογικές διαδικασίες.
Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιο
σημαντικές αλλαγές που εισάγονται με τον πρόσφατο νόμο.

Φορολογία εισοδήματος
νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων

•

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων
και οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα για τη χρήση 2019 από 30% έως 100%
κι ανάλογα με τη μείωση του κύκλου εργασιών που εμφάνισαν στον
κύκλο εργασιών στο α’ εξάμηνο του 2020 έναντι του αντίστοιχου
εξαμήνου του 2019.

•

Αύξηση του συντελεστή υπεραποσβέσεων από 30% σε 100% για τις
δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Επομένως οι εν λόγω δαπάνες
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον
χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό
100%. Επιπλέον προβλέπεται διαδικασία πιστοποίησης των δαπανών
από ορκωτό ελεγκτή βάσει του οποίου η Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί
να προβαίνει σε έλεγχο, ενώ σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης
διαστήματος 6 μηνών από την υπηρεσία θα θεωρείται ότι οι δαπάνες
έχουν εγκριθεί.

•

Με την ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας της Ε.Ε. θεσπίζονται
κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο με σκοπό την φορολόγηση υπό
προϋποθέσεις ενός νομικού προσώπου που μεταφέρει περιουσιακά
στοιχεία ή την φορολογική κατοικία του εκτός Ελλάδος.

•

Με την ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας της Ε.Ε. θεσπίζονται
κανόνες υβριδικών ασυμφωνιών με σκοπό την φορολογική
αντιμετώπιση περιπτώσεων διαφορών μεταξύ δύο κρατών στον
χαρακτηρισμό του μέσου ή της πληρωμής που πραγματοποιείται και
οι οποίες διαφορές μπορεί να οδηγούν στη διπλή έκπτωση μιας
δαπάνης (οι δαπάνες δηλαδή να εκπίπτουν και στα δύο κράτη) ή σε
έκπτωση πληρωμής ή τεκμαιρόμενης πληρωμής μεταξύ της έδρας και
της μόνιμης εγκατάστασης ή μεταξύ δύο ή περισσότερων μόνιμων
εγκαταστάσεων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία η πληρωμή
αυτή θεωρείται ότι πραγματοποιείται χωρίς αντίστοιχη συμπερίληψη
για φορολογικούς σκοπούς της εν λόγω πληρωμής στη δικαιοδοσία
του δικαιούχου. Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν μόνο για περιπτώσεις
συνδεδεμένων επιχειρήσεων ο ορισμός των οποίων διαφέρει από
εκείνον για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

•

Τροποποιούνται οι διατάξεις για τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτή
εργασία για τις παροχές σε είδος με τη μορφή μετοχών (stock option plan).
Απαλλάσσεται του φόρου η εν λόγω παροχή σε είδος που λαμβάνει ένας
εργαζόμενος, εταίρος ή μέτοχος με τη προϋπόθεση ότι εντάσσονται στο
πλαίσιο προγραμμάτων stock option plan για την επίτευξη συγκεκριμένων
στόχων ή την επέλευση συγκεκριμένων γεγονότων. Το σχετικό εισόδημα
αποτελεί εισόδημα από υπεραξία εφόσον οι μετοχές μεταβιβαστούν μετά από
την απόκτησή τους, από τον δικαιούχο του προγράμματος και φορολογείται
με σταθερό συντελεστή 15%.

•

Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος η αξία των διατακτικών εσωτερικού
τουρισμού αξίας έως 300€, ειδικά για το έτος 2020.

•

Εισάγεται νέο ειδικό καθεστώς φορολόγησης για φυσικά πρόσωπα,
δικαιούχους εισοδήματος από σύνταξη που προκύπτει στην αλλοδαπή, τα
οποία μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και μπορούν να
υπαχθούν σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης με συντελεστή 7% για το
σύνολο του εισοδήματός που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, εφόσον δεν ήταν
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν από τη
μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα, και μεταφέρουν τη
φορολογική τους κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία
διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

•

Για φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν κεφάλαιο σε νεοφυή επιχείρηση που
είναι εγγεγραμμένη στο σχετικό μητρώο του Υπ. Ανάπτυξης μπορούν να
εκπίπτουν το 50% του εισφερόμενου κεφαλαίου από το φορολογητέο
εισόδημά τους κατά το έτος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εισφορά και μέχρι
ποσού 300.000€ και έως 3 νεοφυείς επιχειρήσεις με μέγιστο ποσό 100.000€
ανά επιχείρηση.

•

Εισάγεται πρόβλεψη για την απαλλαγή από τον φόρο χρηματικών δωρεών και
γονικών παροχών, που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για
την αγορά πρώτης κατοικίας, για την ευνοϊκή μεταχείριση των εν λόγω δωρεών
και γονικών παροχών έως 150.000€, με τη προϋπόθεση να προκύπτει ότι η
δωρεά ή γονική παροχή γίνεται για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου
για το οποίο έτυχαν της απαλλαγής πρώτης κατοικίας.

•

Εισάγεται πρόβλεψη για την απαλλαγή από τον φόρο δωρεών χρηματικών
δωρεών και γονικών παροχών, με την οποία προβλέπεται ότι απαλλάσσονται
του φόρου οι δωρεές κινητών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην
αλλοδαπή και δεν έχουν αποκτηθεί κατά τα τελευταία 12 έτη στην ημεδαπή
από Έλληνα υπήκοο, που είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή για 10
τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και, σε περίπτωση μετεγκατάστασής του στην
Ελλάδα, δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών.

Παροχές σε είδος
(ισχύς από 1.1.2020)

Φορολογία φυσικών
προσώπων

•

Με την ενσωμάτωση των σχετικών οδηγιών Quick Fixes της Ε.Ε.
εισέρχονται νέες διατάξεις με σκοπό την απλούστευση και την κοινή
χρήση κανόνων Φ.Π.Α. στα Κ-Μ σε θέματα χρήσης ΑΦΜ ΦΠΑ για την
απαλλαγή από το φόρο σε ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών,
αλυσιδωτών συναλλαγών εντός της Ε.Ε. και αποθεμάτων στη διάθεση
συγκεκριμένου αποκτώντος (call off stock).
Για αναλυτικότερη ενημέρωση για τους εν λόγω κανόνες βλ. σχετικό
ενημερωτικό δελτίο.

Φ.Π.Α
(Ισχύς από 1.1.2020)

Φορολογικές διαδικασίες

•

Δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων Προέγκρισης
Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (APA) και μόνο για
περιπτώσεις διμερούς ή πολυμερούς προέγκρισης (όταν δηλαδή η
προέγκριση δίνεται από φορολογικές διοικήσεις δύο χωρών και άνω ενώ
η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για μονομερείς εγκρίσεις) και με τις
προϋποθέσεις α) να μην έχει παραγραφεί η εξουσία του φορολογικού
ελέγχου για τα εν λόγω φορολογικά έτη, και β) να μην έχει κοινοποιηθεί
στον φορολογούμενο εντολή φορολογικού ελέγχου για τα εν λόγω
φορολογικά έτη.

•

Εισάγεται πρόβλεψη για τη σύσταση επιτροπής εξώδικης επίλυσης
φορολογικών διαφορών με σκοπό την ταχεία επίλυση εκκρεμών
φορολογικών διαφορών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, την αποσυμφόρηση της διοικητικής
δικαιοσύνης, και την τόνωση των φορολογικών εσόδων. Ωστόσο στην εν
λόγω επιτροπή μπορεί να προβληθούν μόνο λόγοι παραγραφής του
δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρο και εσφαλμένου
καταλογισμού του φόρου η προστίμου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και μπορούν να αφορούν μόνο
σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ως τις 30
Οκτωβρίου 2020. Αίτημα μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς έως τις
30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
φορολογικές διαφορές από πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων,
εφόσον αυτές καταστούν εκκρεμείς ενώπιον των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020.

•

Γίνεται ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία οδηγιών της ΕΕ όσον
αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα
της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις(DAC6) ,
και για τη παράταση ορισμένων προθεσμιών υποβολής και ανταλλαγής
πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας λόγω της πανδημίας COVID-19.
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Το παρόν έντυπο αποτελεί ένα γενικό ενημερωτικό δελτίο και σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για λήψη
επαγγελματικών αποφάσεων.
Για κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε καλό είναι να
απευθύνεστε στην εταιρεία μας, για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το
παρόν πληροφοριακό υλικό δεν αποτελεί υποκατάστατο
εξειδικευμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας.

