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Με τις νέες διατάξεις επέρχονται τροποποιήσεις στην φορολογία ακινήτων, 
λόγω αναπροσαρμογής των τιμών εκκίνησης αντικειμενικού προσδιορισμού 
αξίας ακινήτων, οι οποίες εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022.  
 
Επιπλέον, καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος φυσικών προσώπων, 
αλλάζει ο υπολογισμός του κυρίου φόρου φυσικών προσώπων και επέρχονται 
τροποποιήσεις στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., προκειμένου και σύμφωνα με την σχετική 
αιτιολογική έκθεση του νέου νόμου να αντιμετωπιστούν στρεβλώσεις και να 
καταστεί ο φόρος πιο δίκαιος, ορθολογικός και αναλογικός. 
 
Οι προτεινόμενες διατάξεις ισχύουν για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών 2022 και επομένων. 
 
Επιπλέον ενσωματώνονται αλλαγές στη φορολογία νομικών και φυσικών 
προσώπων κυρίως όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος με παρατάσεις 
προθεσμιών, την έκπτωση φόρων, της εκπεσιμότητας των τόκων κ.α. 
 
Παρακάτω περιγράφονται περιληπτικά οι σημαντικότερες νέες διατάξεις. 
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Νέες διατάξεις EN.Φ.Ι.Α. 
 

• Εισάγονται τροποποιήσεις για τη μέθοδο υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
ως προς τα φυσικά πρόσωπα, σε διαφοροποίηση με τα νομικά 
πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες. Συγκεκριμένα για τα φυσικά 
πρόσωπα ο φόρος ισούται εφεξής με τον κύριο φόρο επί του κάθε 
ακινήτου και την προσαύξηση του φόρου φυσικών προσώπων 
ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους. Για τα νομικά 
πρόσωπα με το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου 
και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των 
δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκειμένου στον φόρο. 

• Εντάσσεται στα υποκείμενα πρόσωπα του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ο μετά από 
αποποιήσεις κληρονόμος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα του νέου 
νόμου. 

• Για το έτος 2022 παρέχεται παράταση της απαλλαγής από τον 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητα που βρίσκονται σε πληττόμενες περιοχές 
από πυρκαγιές του 2018 (Περιφέρειας Αττικής και της 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Φλώρινας, Κοζάνης, Γρεβενών 
Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) υπό ειδικότερα 
οριζόμενες προϋποθέσεις. 

• Τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού του κύριου φόρου που 
διαμορφώνει τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Μεταξύ άλλων, διαφοροποιούνται οι 
τιμές του βασικού φόρου ανά φορολογική ζώνη καθώς και οι οικείοι 
συντελεστές. Ενδεικτικά οι συντελεστές του βασικού φόρου 
κτισμάτων διαμορφώνονται ως εξής: 

Ø Για τιμή Ζώνης από 751 έως 1.500 ευρώ/τ.μ. σε 2,80 ευρώ/τ.μ. 
αντί 3,70 ευρώ/τ.μ. που ισχύει σήμερα, 

Ø Για τιμή Ζώνης από 1.501 έως 2.500 ευρώ ο συντελεστής 
διαμορφώνεται σε 3,70 ευρώ/τ.μ., ενώ με το ισχύον καθεστώς για 
τιμή ζώνης από 1.501 έως 2.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 4,5 
ευρώ/τ.μ. και από 2.001 έως 2.500 είναι 6 ευρώ/τ.μ. 

Ø Για τιμή Ζώνης από 2.501 έως 3.000 ευρώ ο συντελεστής 
διαμορφώνεται σε 4,50 ευρώ/τ.μ., αντί 7,60/τ.μ. που ισχύει 
σήμερα.   

• Παρέχονται ρυθμίσεις σχετικά με τις περιπτώσεις εντάξεων νέων 
περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας 
ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) και προσδιορίζονται οι σχετικές υποχρεώσεις 
των φορολογουμένων.  

• Τροποποιείται η χορήγηση των εκπτώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα 
φυσικά πρόσωπα, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης 
περιουσίας τους. Ενδεικτικά: 

Ø Επεκτείνεται η έκπτωση φόρου 30% για αξία ακίνητης περιουσίας 
έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ενώ σήμερα η εν λόγω 
έκπτωση ισχύει για ακίνητη περιουσία έως 60.000 ευρώ. 

Ø Προσδιορίζεται στο 25%, η έκπτωση φόρου για αξία ακίνητης 
περιουσίας από 100.001 έως 150.000 ευρώ.  (άρθρο 46) 

• Προβλέπεται η καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως δέκα μηνιαίες δόσεις (έως 
σήμερα δεν προβλεπόταν μέγιστος αριθμός δόσεων).  

 

 

 

 



• Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον χρόνο υποβολής δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων, ιδίως ως προς την περίπτωση κληρονόμων μετά από 
αποποιήσεις καθώς και την περίπτωση κληρονομικής διαδοχής. 

• Προσδιορίζεται ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου για οικόπεδα που 
βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα 
προσδιορισμού αξίας ακινήτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

 

                                                    Αλλαγές στη Φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων 

 
• Αναφορικά με φυσικά πρόσωπα, που μεταφέρουν τη φορολογική τους 

κατοικία στην Ελλάδα με σκοπό την πλήρωση θέσεων εργασίας ή την 
άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, 
ορίζονται προθεσμίες υποβολής αίτησης, για την υπαγωγή τους στον 
ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και 
επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή. Αν η 
ανάληψη υπηρεσίας έχει γίνει μέχρι και την 2η Ιουλίου η αίτηση 
υποβάλλεται εντός του ίδιου έτους ενώ για μετά την ημερομηνία αυτή η 
αίτηση υποβάλλεται μέχρι τη λήξη του επόμενου έτους. Η έναρξη ισχύος 
των νέων διατάξεων αφορά σε αιτήσεις που έλαβαν χώρα από την 
1η.1.2022 και μετά.  

• Εισάγεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος για το 
φορολογικό έτος 2021 σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, τόσο για τα 
φυσικά πρόσωπα όσο και για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. 
Η έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων είναι από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 
(28.3.2022). 

• Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης 
του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2021 
παρέχεται έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) επί του συνολικού ποσού του 
οφειλόμενου φόρου. Η έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων είναι από τη 
δημοσίευση του ΦΕΚ (28.3.2022). 

• Τροποποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο αναφορικά με τις εταιρείες ειδικού 
σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (family office). Με την νέα 
ρύθμιση επιδιώκεται η συμπλήρωση του πλαισίου σύστασης και 
λειτουργίας των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής 
περιουσίας, με την προσθήκη της διαχείρισης των δαπανών, που 
πραγματοποιούνται από τα φυσικά πρόσωπα που καταλαμβάνει η 
διάταξη για την κάλυψη των αναγκών τους και του κόστους της εν γένει 
διαβίωσής τους και των φιλανθρωπικών και πολιτιστικών δράσεων τους, 
καθώς και την αποσαφήνιση λοιπών ζητημάτων. Η έναρξη ισχύος των νέων 
διατάξεων είναι από τη δημοσίευση του ΦΕΚ (28.3.2022). 

  

 



 
 
• Παρέχεται η δυνατότητα παροχής πλήρους έκπτωσης ή επιπλέον του 

προβλεπόμενου με τις ισχύουσες διατάξεις ποσοστού έκπτωσης 30%, από 
τον φόρο εισοδήματος, για το υπερβαίνον κόστος δανεισμού 
φορολογούμενων που ανήκουν σε ενοποιημένο όμιλο και υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν το συσχετισμό των μετοχικών 
κεφαλαίων και το κόστος δανεισμού σε σχέση με το EBITDA της ελληνικής 
οντότητας σε σχέση με τον όμιλο. Η έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων 
είναι από τη δημοσίευση του ΦΕΚ (28.3.2022). 
 

• Δεν επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση κατά την υποβολή εκπρόθεσμης 
τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, 
στην περίπτωση που ο φόρος που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με 
την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ. Τυχόν πρόστιμα που 
έχουν επιβληθεί εκ της ανωτέρω αιτίας ακυρώνονται ή εφόσον έχουν 
εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία 
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή δεν έχει 
παρέλθει η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής. 

 
• Αναφορικά με θέματα ανωνύμων εταιρειών  αντιμετωπίζεται το ζήτημα 

της δυνατότητας συμψηφισμού της διαφοράς, που προκύπτει από την 
έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, με τις ζημίες μίας ανώνυμης 
εταιρίας, προκειμένου αυτές να αποσβεσθούν. Η έναρξη ισχύος των νέων 
διατάξεων είναι από τη δημοσίευση του ΦΕΚ (28.3.2022). 

 

• Παρέχεται παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης από τον 
κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής 
επιβολής του Φ.Π.Α.  Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την 30.06.2022 για τις 
άδειες με χρόνο έκδοσης έως και την 31.12.2021, ενώ για άδειες που 
εκδίδονται από την 01.01.2022 και εφεξής, τίθεται εξάμηνη προθεσμία 
από την έκδοση της άδειας.  

 
• Με τις νέες ρυθμίσεις διευρύνεται η απαλλαγή από τον φόρο 

κληρονομιάς των κοινών τραπεζικών λογαριασμών, περιλαμβάνοντας, 
αφενός αυτούς της αλλοδαπής, και, αφετέρου, όλα τα κοινά επενδυτικά 
προϊόντα, που αποκτώνται αυτοδίκαια από τους συνδικαιούχους, Η 
απαλλαγή δεν περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα προϊόντα, τα οποία 
βρίσκονται σε μη συνεργάσιμα κατά τη φορολογική νομοθεσία κράτη ή 
σε κράτη τα οποία δεν εφαρμόζουν ανταλλαγή πληροφοριών για τους 
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς με την Ελλάδα. Η έναρξη ισχύος των 
νέων διατάξεων είναι από τη δημοσίευση του ΦΕΚ (28.3.2022). 

  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
 

 

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. 
 

Premier Consulting 
Μιχαλακοπούλου 91 
115 28, 
Αθήνα 
 
T: 210 72 99340 
F: 210 72 99338 
 
Email: 
info@premier.gr 

 
 

 

 


