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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων των άρθρων 110, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121 και 122 του 

ν. 4799/2021 (ΦΕΚ Α’ 78/18.05.2021) 

Σασ κοινοποιοφμε τισ διατάξεισ των άρκρων 110, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121 και 122 του ν. 

4799/2021 «Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 20ισ Μαΐου 2019 για τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 2013/36/ΕΕ, όςον αφορά τισ 

εξαιροφμενεσ οντότθτεσ, τισ χρθματοδοτικζσ εταιρείεσ ςυμμετοχϊν, τισ μικτζσ χρθματοοικονομικζσ 

εταιρείεσ ςυμμετοχϊν, τισ αποδοχζσ, τα μζτρα και τισ εξουςίεσ εποπτείασ και τα μζτρα διατιρθςθσ 

κεφαλαίου (L 150), ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 20ισ Μαΐου 2019 για τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 2014/59/ΕΕ ςχετικά με τθν 

ικανότθτα απορρόφθςθσ των ηθμιϊν και ανακεφαλαιοποίθςθσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και 

επιχειριςεων επενδφςεων και τθσ Οδθγίασ 98/26/ΕΚ (L 150), μζςω τθσ τροποποίθςθσ του άρκρου 2 

του v. 4335/2015, και λοιπζσ επείγουςεσ διατάξεισ» (Αϋ78), ωσ ακολοφκωσ: 
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1. Άρθρο 110 «Επζκταςθ τθσ απαλλαγισ μιςκώματοσ επαγγελματικών μιςκώςεων - Τροποποίθςθ τθσ 

παρ. 10 του άρκρου δεφτερου τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου» 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 110 τροποποιικθκε θ παρ. 10 του άρκρου δευτζρου τθσ από 20.3.2020 

Π.Ν.Π. (Α’ 68), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν.4683/2020 (Αϋ 83), ζτςι ϊςτε, ο μιςκωτισ 

επαγγελματικισ μίςκωςθσ προσ εγκατάςταςθ επιχείρθςθσ, για τθν οποία ζχουν λθφκεί ειδικά και 

ζκτακτα μζτρα περί αναςτολισ ι προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ για προλθπτικοφσ ι 

καταςταλτικοφσ λόγουσ που ςχετίηονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ι θ οποία πλιττεται οικονομικά 

λόγω τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και ανικει ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ επιχειριςεων, 

να απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ και για τον μινα Μάιο 

2021, κατά παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων περί εμπορικϊν μιςκϊςεων. 

 

2. Άρθρο 112 «Ρυκμίςεισ ςχετικά με τον φόρο πώλθςθσ επί των χρθματιςτθριακών ςυναλλαγών – 

Αντικατάςταςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 9 του v. 2579/1998» 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 112 αντικαταςτάκθκαν οι διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 9 του 

ν.2579/1998 (ΦΕΚ Αϋ31), όπωσ αυτζσ ίςχυςαν μετά τθν αντικατάςταςι τουσ με τισ διατάξεισ τθσ παρ.3 

του άρκρου 30 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Αϋ179), αναφορικά με τθν επιβολι φόρου 2‰ επί των 

πωλιςεων ειςθγμζνων μετοχϊν. Ειδικότερα, οι διατάξεισ αυτζσ ιςχφουν για ςυναλλαγζσ με 

θμερομθνία διακανονιςμοφ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ άδειασ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 29 του 

ν.4569/2018, με εξαίρεςθ τθν περ. εϋ που αφορά ςτισ πωλιςεισ μετοχϊν ειςθγμζνων ςε ρυκμιηόμενθ 

αγορά ι πολυμερι μθχανιςμό διαπραγμάτευςθσ που λειτουργοφν ςτθν αλλοδαπι, ι ςε άλλουσ 

διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ χρθματιςτθριακοφσ κεςμοφσ οι οποίεσ ιςχφουν από τθ δθμοςίευςθ του 

νόμου ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ιτοι τθν 18.05.2021 (περ. ηϋ άρκρου 112). Πιο 

ςυγκεκριμζνα: 

α. Με τισ διατάξεισ των περ. αϋ και βϋ τθσ νζασ παρ. 2 του ν.2579/1998 διατθρείται θ επιβολι και ο 

υπολογιςμόσ φόρου («Φόροσ Πϊλθςθσ») με ςυντελεςτι δφο τοισ χιλίοισ (2‰) ςτισ πωλιςεισ μετοχϊν 

ειςθγμζνων ςε ρυκμιηόμενθ αγορά ι πολυμερι μθχανιςμό διαπραγμάτευςθσ, ανεξάρτθτα από το αν 

οι ςχετικζσ ςυναλλαγζσ διενεργοφνται εντόσ ι εκτόσ των ωσ άνω αναφερόμενων τόπων 

διαπραγμάτευςθσ και επιπλζον, ορίηεται ότι ο εν λόγω φόροσ δεν επιβάλλεται, κατά περίπτωςθ, 

εφόςον προβλζπεται εξαίρεςθ ςφμφωνα με ειδικζσ διατάξεισ. 

β. Με τισ διατάξεισ τθσ περ. γϋ τθσ νζασ παρ.2 του ν.2579/1998 ορίηεται ότι ο Φόροσ Πϊλθςθσ επί των 

ςυναλλαγϊν που διακανονίηονται από το Κεντρικό Αποκετιριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.), όπωσ αυτό ορίηεται με 

βάςθ τθν παρ. 1 του άρκρου 1 του v. 4569/2018 (Α’ 179), υπολογίηεται από το Κ.Α.Τ., το οποίο 

γνωςτοποιεί ςε θμεριςια βάςθ τον Φόρο Πϊλθςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτό, για λογαριαςμό 

των πωλθτϊν. Υπόχρεοσ για τθν καταβολι του φόρου είναι ο ςυμμετζχων μζςω του κεντρικοφ 
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αποκετθρίου τίτλων. Ο φόροσ που υπολογίηεται και γνωςτοποιείται ςε κάκε ςυμμετζχοντα ςφμφωνα 

με τθν παροφςα καταβάλλεται από τον ςυμμετζχοντα ςτο Κ.Α.Τ., μζχρι τθ δζκατθ πζμπτθ θμζρα κάκε 

μινα και αφορά τισ ςυναλλαγζσ που διακανονίςτθκαν τον προθγοφμενο μινα. Το Κ.Α.Τ. υποχρεοφται, 

ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ του, να αποδίδει εφάπαξ ςτθν αρμόδια για τθ φορολογία του, Δθμόςια 

Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.), τον φόρο που ειςζπραξε από τον ςυμμετζχοντα για τισ ςυναλλαγζσ 

που διακανονίςτθκαν μζςα ςε κάκε μινα με διλωςθ ςτθν οποία αναγράφονται διακεκριμζνα ο 

οφειλόμενοσ φόροσ και το ποςό του φόρου που καταβλικθκε από τον ςυμμετζχοντα ςτο Κ.Α.Τ.. 

Η διλωςθ αυτι υπζχει κζςθ διλωςθσ και για τον ςυμμετζχοντα ωσ προσ τθν υποχρζωςθ καταβολισ 

τθσ διαφοράσ του οφειλόμενου από αυτόν φόρου και του φόρου που κατζβαλε ςτο Κ.Α.Τ. Η διλωςθ 

υποβάλλεται μζχρι το τζλοσ του επόμενου μινα από τον μινα που διακανονίςτθκαν οι ανωτζρω 

ςυναλλαγζσ. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ καταβολισ ι μθ καταβολισ του φόρου από τον 

ςυμμετζχοντα ςτο Κ.Α.Τ. και τθσ ςυνακόλουκθσ εκπρόκεςμθσ απόδοςθσ ι μθ απόδοςθσ του φόρου 

από το Κ.Α.Τ. ςτθν αρμόδια για τθ φορολογία του Δ.Ο.Υ., εφαρμόηεται για τον ςυμμετζχοντα το 

άρκρο 53 του v. 4174/2013 (Α’ 170). Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ καταβολισ του φόρου 

ςτο Κ.Α.Τ. το άρκρο 53 για τον ςυμμετζχοντα εφαρμόηεται, μζχρι και τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα μετά 

τθν θμερομθνία καταβολισ του φόρου ςτο Κ.Α.Τ. Από τθν θμερομθνία αυτι και μετά, το άρκρο 53 

εφαρμόηεται για το Κ.Α.Τ. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ, εκπρόκεςμθσ ι ανακριβοφσ υποβολισ τθσ 

διλωςθσ απόδοςθσ του φόρου, που ειςζπραξε το Κ.Α.Τ. από τουσ ςυμμετζχοντεσ, εφαρμόηονται για 

το Κ.Α.Τ. το άρκρο 53 και τα άρκρα 54 ι 58 του v. 4174/2013, κατά περίπτωςθ. 

Με τισ νζεσ διατάξεισ γίνεται ςαφζσ ότι με τθν διλωςθ απόδοςθσ φόρου κακίςταται ο ςυμμετζχων 

υπόχρεοσ για τθν διαφορά του οφειλόμενου από αυτόν φόρου και του φόρου που κατζβαλε ςτο 

Κ.Α.Τ.. Στθν διλωςθ αυτι κα αναγράφεται διακεκριμζνα τόςο το ποςό του οφειλόμενου φόρου που 

προκφπτει από τθ ςυναλλαγι όςο και το ποςό που κατζβαλε ο ςυμμετζχων και το οποίο καλείται να 

αποδϊςει το Κ.Α.Τ.. 

Με τισ ίδιεσ διατάξεισ δίδεται  εξουςιοδότθςθ για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν 

κατόπιν ειςιγθςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε., με τθν οποία κακορίηονται ο τφποσ και το περιεχόμενο 

τθσ διλωςθσ απόδοςθσ φόρου από το κεντρικό αποκετιριο τίτλων προσ τθν αρμόδια για τθ 

φορολογία του Δ.Ο.Υ., τα δικαιολογθτικά ι άλλα ςτοιχεία που ςυνυποβάλλονται με τθ διλωςθ 

απόδοςθσ του φόρου, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι των διατάξεων 

τθσ παροφςασ περίπτωςθσ. 

γ. Με τισ διατάξεισ τθσ περ. δϋ τθσ νζασ παρ.2 του ν.2579/1998 ρυκμίηονται οι περιπτϊςεισ 

ςυναλλαγϊν που διακανονίηονται εκτόσ Κ.Α.Τ. και τθροφνται από εγγεγραμμζνο διαμεςολαβθτι ςε 

ςυλλογικό λογαριαςμό αξιϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Φόροσ Πϊλθςθσ επί των ςυναλλαγϊν μετοχϊν 

που διακανονίηονται εκτόσ του κεντρικοφ αποκετθρίου τίτλων υπολογίηεται ςε θμεριςια βάςθ από 

τον εγγεγραμμζνο διαμεςολαβθτι, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 του ν. 4569/2018, ι άλλο 
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διαμεςολαβθτι τθσ αλυςίδασ διαμεςολαβθτϊν, για λογαριαςμό των πωλθτϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι 

ο Φόροσ Πϊλθςθσ καταβάλλεται από ζκαςτο διαμεςολαβθτι τθσ αλυςίδασ διαμεςολαβθτϊν ςτον 

επόμενο διαμεςολαβθτι ι ςτον εγγεγραμμζνο διαμεςολαβθτι ι τον ςυμμετζχοντα ςτο κεντρικό 

αποκετιριο τίτλων, κατά περίπτωςθ. Ωςτόςο, υπόχρεοσ για τθν καταβολι του φόρου πϊλθςθσ ςτο 

κεντρικό αποκετιριο τίτλων είναι ο ςυμμετζχων ςτο Κ.Α.Τ.. Ο φόροσ καταβάλλεται με  διλωςθ 

καταβολισ του φόρου από τον ςυμμετζχοντα,  προσ το κεντρικό αποκετιριο τίτλων, μζχρι τθ δζκατθ 

πζμπτθ θμζρα κάκε μινα και αφορά τισ ςυναλλαγζσ που διακανονίςτθκαν τον προθγοφμενο μινα. Το 

κεντρικό αποκετιριο τίτλων με βάςθ τθ διλωςθ καταβολισ του φόρου που ζλαβε από τον 

ςυμμετζχοντα, αποδίδει εφάπαξ ςτθν αρμόδια για τθ φορολογία του Δ.Ο.Υ. τον φόρο που ειςζπραξε 

για τισ πωλιςεισ μετοχϊν με διλωςθ που υποβάλλεται μζχρι το τζλοσ του επόμενου μινα από το 

μινα που διακανονίςτθκαν οι ςχετικζσ ςυναλλαγζσ. 

Όςον αφορά ςτθν περίπτωςθ καταβολισ του φόρου πϊλθςθσ από τον ςυμμετζχοντα ςτο Κ.Α.Τ., αν 

δεν υποβλθκεί διλωςθ ι υποβλθκεί εκπρόκεςμθ ι ανακριβισ διλωςθ με ανάλογα αποτελζςματα 

επί τθσ απόδοςθσ του φόρου από το κεντρικό αποκετιριο τίτλων ςτθν αρμόδια για τθ φορολογία του 

Δ.Ο.Υ., επιβάλλεται ςτον ςυμμετζχοντα πρόςτιμο ιςόποςο του τόκου του άρκρου 53 και των 

κυρϊςεων των άρκρων 54 ι 58 του ν.4174/2013, κατά περίπτωςθ. Περαιτζρω με τισ διατάξεισ αυτζσ 

ορίηεται ότι αν θ εκπρόκεςμθ ι ανακριβισ υποβολι τθσ διλωςθσ καταβολισ του φόρου από τον 

ςυμμετζχοντα προσ το κεντρικό αποκετιριο τίτλων οφείλεται ςε κακυςτζρθςθ καταβολισ του φόρου 

από άλλον διαμεςολαβθτι τθσ αλυςίδασ διαμεςολαβθτϊν ι από τον εγγεγραμμζνο διαμεςολαβθτι, 

ο ςυμμετζχων διατθρεί το δικαίωμα να επιρρίψει ςτουσ υπαίτιουσ διαμεςολαβθτζσ τισ κυρϊςεισ που 

του ζχουν επιβλθκεί, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν οικεία πράξθ επιβολισ προςτίμου που 

εκδίδεται από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Α.Α.Δ.Ε.. Τζλοσ, ορίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ μθ υποβολισ ι 

ανακριβοφσ υποβολισ τθσ διλωςθσ καταβολισ του φόρου από τον ςυμμετζχοντα ςτο Κ.Α.Τ. 

βεβαιϊνεται ςε βάροσ του και ο φόροσ πϊλθςθσ που δεν κατζβαλε ςτο Κ.Α.Τ.. Σε περίπτωςθ που 

μετά από ζλεγχο διαπιςτωκεί ότι οποιοςδιποτε διαμεςολαβθτισ τθσ αλυςίδασ διαμεςολαβθτϊν δεν 

ζχει καταβάλει τον φόρο πϊλθςθσ ςε επόμενο διαμεςολαβθτι τθσ αλυςίδασ διαμεςολαβθτϊν ι ςτον 

εγγεγραμμζνο διαμεςολαβθτι ι ςτον ςυμμετζχοντα κατά περίπτωςθ, ο φόροσ πϊλθςθσ που δεν 

καταβλικθκε βεβαιϊνεται ςε βάροσ του υπαίτιου διαμεςολαβθτι και του επιβάλλεται πρόςτιμο που 

ιςοφται με το ποςό του φόρου που δεν κατζβαλε. Τζλοσ, ορίηεται ότι για τθν επιβολι των προςτίμων 

αυτϊν εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του άρκρου 62 του ν.4174/2013, ενϊ ςε περίπτωςθ 

εκπρόκεςμθσ καταβολισ  το πρόςτιμο που ιςοφται με τον τόκο του άρκρου 53 του ν. 4174/2013, για 

τον ςυμμετζχοντα υπολογίηεται μζχρι και τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν θμερομθνία καταβολισ 

του φόρου ςτο κεντρικό αποκετιριο τίτλων. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ, εκπρόκεςμθσ ι ανακριβοφσ 

υποβολισ διλωςθσ απόδοςθσ του φόρου που δεν οφείλεται ςε μθ υποβολι διλωςθσ ι εκπρόκεςμθ 

υποβολι διλωςθσ ι ανακριβι υποβολι διλωςθσ αντίςτοιχα από τον ςυμμετζχοντα, οι διατάξεισ του 

ΑΔΑ: 66Ι246ΜΠ3Ζ-ΑΘΖ



 

 

 

5 

 

άρκρου 53 και των άρκρων 54 ι 58 του ν.4174/2013, κατά περίπτωςθ εφαρμόηονται για το κεντρικό 

αποκετιριο τίτλων. 

Με τισ ίδιεσ διατάξεισ δίδεται εξουςιοδότθςθ για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν  

κατόπιν ειςιγθςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. και γνϊμθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ με τθν οποία 

κακορίηονται ο τφποσ και το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ καταβολισ φόρου προσ το κεντρικό 

αποκετιριο τίτλων, θ διαδικαςία ςυλλογισ του φόρου και εκκακάριςισ του από το κεντρικό 

αποκετιριο τίτλων, ο τφποσ και το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ απόδοςθσ φόρου προσ τθν αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. και των πράξεων επιβολισ προςτίμων, τα δικαιολογθτικά ι άλλα ςτοιχεία που 

ςυνυποβάλλονται με τθ διλωςθ απόδοςθσ φόρου, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για 

τθν εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν. 

δ. Με τισ διατάξεισ τθσ περ. εϋ τθσ νζασ παρ. 2 του ν.2579/1998 ορίηεται ότι ο Φόροσ Πϊλθςθσ 

επιβάλλεται επίςθσ και ςτισ πωλιςεισ μετοχϊν ειςθγμζνων ςε ρυκμιηόμενθ αγορά ι πολυμερι 

μθχανιςμό διαπραγμάτευςθσ που λειτουργοφν ςτθν αλλοδαπι, ι ςε άλλουσ διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνουσ χρθματιςτθριακοφσ κεςμοφσ, ανεξάρτθτα από το αν οι ςχετικζσ ςυναλλαγζσ 

διακανονίηονται εντόσ ι εκτόσ των ωσ άνω αναφερόμενων τόπων διαπραγμάτευςθσ, εφόςον οι 

πωλθτζσ είναι φυςικά πρόςωπα που ζχουν τθν κατοικία τουσ ςτθν Ελλάδα ι θμεδαπζσ ι αλλοδαπζσ 

επιχειριςεισ που ζχουν μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα. Ο οφειλόμενοσ φόροσ υπολογίηεται επί 

τθσ αξίασ πϊλθςθσ των μετοχϊν, θ οποία αναγράφεται ςτα εκδιδόμενα αποδεικτικά ςτοιχεία και 

αποδίδεται από τον πωλθτι ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τθ φορολογία του ειςοδιματόσ του μζχρι το 

τζλοσ του επόμενου μινα από αυτόν μζςα ςτον οποίο πωλικθκαν οι μετοχζσ. 

Περαιτζρω, κατόπιν ςχετικισ ςυμφωνίασ του με τον πωλθτι, ο φόροσ δφναται να αποδίδεται από τον 

εποπτευόμενο χρθματοπιςτωτικό οργανιςμό που ενεργεί για λογαριαςμό του πωλθτι ςτθ 

ςυναλλαγι. Οι διατάξεισ του άρκρου 53 και των άρκρων 54 ι 58 του ν.4174/2013, κατά περίπτωςθ, 

εφαρμόηονται ανάλογα ςε βάροσ του πωλθτι για το φόρο που οφείλεται με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ 

περίπτωςθσ αυτισ.  

Ο φόροσ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ δεν επιβάλλεται όταν οι πωλιςεισ πραγματοποιοφνται ςε 

αλλοδαπό χρθματιςτιριο με το οποίο το χρθματιςτιριο Ακθνϊν ζχει δθμιουργιςει κοινό θλεκτρονικό 

ςφςτθμα διαπραγμάτευςθσ και με τθν προχπόκεςθ ότι για τισ πωλιςεισ αυτζσ προβλζπεται καταβολι 

ανάλογου φόρου ςτθν αλλοδαπι.  

Με τισ ίδιεσ διατάξεισ δίδεται εξουςιοδότθςθ για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν 

κατόπιν ειςιγθςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. με τθν οποία κακορίηονται ειδικότερα ο τφποσ και το 

περιεχόμενο τθσ διλωςθσ απόδοςθσ φόρου του πωλθτι προσ τθν αρμόδια φορολογικι αρχι ςτθν 

οποία αυτόσ υπάγεται και τα δικαιολογθτικά ι άλλα ςτοιχεία που ςυνυποβάλλονται με τθ διλωςθ 

απόδοςθσ φόρου. 
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ε. Με τισ διατάξεισ τθσ περ. ςτ ϋ τθσ νζασ παρ. 2 του ν.2579/1998 ορίηεται ότι ςε περίπτωςθ φπαρξθσ 

οφειλϊν από το Φόρο Πϊλθςθσ που οφείλονται αποκλειςτικά ςε μθ καταβολι του φόρου από τον 

ςυμμετζχοντα ςτο κεντρικό αποκετιριο τίτλων ςφμφωνα με τθν ωσ άνω περίπτωςθ γϋ και 

ςυνακόλουκθσ μθ απόδοςθσ του φόρου από το κεντρικό αποκετιριο τίτλων ςτθν αρμόδια για τθ 

φορολογία του Δ.Ο.Υ., θ Φορολογικι Διοίκθςθ χορθγεί, με τθν προςκόμιςθ των κατάλλθλων 

αποδεικτικϊν εγγράφων, ςτο κεντρικό αποκετιριο τίτλων αποδεικτικό ενθμερότθτασ, κατά 

παρζκκλιςθ των διατάξεων του άρκρου 12 του ν. 4174/2013. 

Με τισ ίδιεσ διατάξεισ δίδεται εξουςιοδότθςθ για τθν ζκδοςθ  απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. με 

τθν οποία κακορίηονται τα δικαιολογθτικά που προςκομίηονται για τθν ζκδοςθ του αποδεικτικοφ 

ενθμερότθτασ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ 

παροφςασ περίπτωςθσ. 

 

3. Άρθρο 113 «Μεταγραφι πράξεων μεταβίβαςθσ περιουςιακών ςτοιχείων των μεταςχθματιηόμενων 

επιχειριςεων -Τροποποίθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του v. 2166/1993.» 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 113, ςτο τζλοσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του v. 2166/1993 (Α` 137) 

προςτζκθκαν δφο εδάφια  και ορίςτθκε ότι για τθ μεταγραφι ι τθν εγγραφι των πράξεων 

μεταβίβαςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων των μεταςχθματιηόμενων επιχειριςεων καταβάλλονται 

μόνο πάγια δικαιϊματα εμμίςκων ι αμίςκων υποκθκοφυλάκων και προϊςταμζνων κτθματολογικϊν 

γραφείων, ποςοφ φψουσ τριακοςίων (300) ευρϊ, χωρίσ οποιαδιποτε άλλθ επιβάρυνςθ, αμοιβι, 

επίδομα ι τζλοσ, ανεξαρτιτωσ του χρόνου πραγματοποίθςθσ του μεταςχθματιςμοφ και ςυντζλεςθσ 

των ςχετικϊν πράξεων μεταβίβαςθσ και για τθ μεταγραφι των ακινιτων και εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων που μεταβιβάηονται εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 8 του άρκρου 16 του v. 2515/1997 

(Α` 154). 

Σθμειϊνεται ότι με το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του ν. 2166/1993, όπωσ ιδθ ιςχφει, 

προβλζπεται απαλλαγι μεταξφ άλλων και από το φόρο μεταβίβαςθσ ακινιτων, όχι όμωσ και από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ. 

 

4. Άρθρο 114 «Καταχώριςθ εμπραγμάτων δικαιωμάτων ςυγχωνευόμενων πιςτωτικών ιδρυμάτων - 

Τροποποίθςθ τθσ παρ. 8 του άρκρου 16 του v. 2515/1997» 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 114, με τισ οποίεσ τροποποιείται θ παρ. 8 του άρκρου 16 του v. 

2515/1997 (Α’ 154), ορίηεται μεταξφ άλλων ότι ςτισ περιπτϊςεισ ςυγχϊνευςθσ πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων, όταν τα μεταβιβαηόμενα ακίνθτα των ςυγχωνευόμενων πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

περιγράφονται ςτθ ςφμβαςθ ι ςτθν πράξθ ςυγχϊνευςθσ ι διάςπαςθσ, τα  πιςτοποιθτικά του Ενιαίου 

Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του άρκρου 54Α του v. 4174/2013 (Α’ 170) αυτϊν, 

επιςυνάπτονται ςτισ ανωτζρω πράξεισ, άλλωσ επιςυνάπτονται ςτθν ζκκεςθ που επιςυνάπτεται κατά 
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τθν καταχϊριςθ ςτα οικεία βιβλία μεταγραφϊν αποςπάςματοσ τθσ ςφμβαςθσ ι του καταςτατικοφ, 

ςτο οποίο εμφαίνεται ότι το απορροφϊν ι το νζο πιςτωτικό ίδρυμα είναι κακολικόσ διάδοχοσ των 

ςυγχωνευομζνων. 

 

5. Άρθρο 118 «Φόροσ ςε πωλιςεισ μετοχών – Κατάργθςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 27 του ν.2703/1999 

και του άρκρου 21 του ν.3697/2008» 

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 118 ορίηεται ότι οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 27 του ν.2703/1999 (ΦΕΚ Αϋ72) και του άρκρου 21 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ Αϋ194) 

καταργοφνται για νομοτεχνικοφσ λόγουσ. 

 

6. Άρθρο 119 «Μείωςθ τθσ προκαταβολισ φόρου ειςοδιματοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 

φυςικών προςώπων και φόρου ειςοδιματοσ νομικών προςώπων και νομικών οντοτιτων - 

Τροποποίθςθ τθσ παρ. 1 των άρκρων 69 και 71 ωσ προσ τα ποςά βεβαίωςθσ του φόρου, 

αντικατάςταςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 71, προςκικθ παρ. 72 και 73 ςτο άρκρο 72 του Κ.Φ.Ε.» 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 119 τροποποιικθκαν τα ποςοςτά τθσ προκαταβολισ φόρου 

ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων και νομικϊν προςϊπων/νομικϊν οντοτιτων. 

Συγκεκριμζνα, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 119 τροποποιικθκε το πρϊτο εδάφιο 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 69 του Κ.Φ.Ε. και ειδικότερα, μειϊνεται από εκατό τοισ εκατό (100%) ςε 

ποςοςτό πενιντα πζντε τοισ εκατό (55%) θ προκαταβολι του φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν 

προςϊπων που προκφπτει από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και βεβαιϊνεται με βάςθ τθ διλωςθ 

που υποβάλλει ο φορολογοφμενοσ και τουσ λοιποφσ τίτλουσ βεβαίωςθσ που προβλζπονται ςτον 

Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ. 

Περαιτζρω, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 119 τροποποιικθκε το πρϊτο εδάφιο τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 71 του Κ.Φ.Ε. και ειδικότερα, μειϊνεται από εκατό τοισ εκατό (100%) ςε ποςοςτό 

ογδόντα τοισ εκατό (80%) θ προκαταβολι του φόρου ειςοδιματοσ που βεβαιϊνεται με βάςθ τθ 

διλωςθ που υποβάλλει το νομικό πρόςωπο ι θ νομικι οντότθτα και τουσ λοιποφσ τίτλουσ βεβαίωςθσ 

που προβλζπονται ςτον Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ. Επίςθσ, αντικαταςτάκθκε θ παρ. 2 του 

άρκρου 71 του Κ.Φ.Ε., ςφμφωνα με τθν οποία βεβαιϊνεται ςε ποςό ίςο με το εκατό τοισ εκατό 

(100%) θ προκαταβολι του φόρου ειςοδιματοσ ειδικά για τισ τραπεηικζσ θμεδαπζσ ανϊνυμεσ 

εταιρείεσ και τα υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν τραπεηϊν που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 

Ακολοφκωσ, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 119 προςτζκθκαν ςτο άρκρο 72 του 

Κ.Φ.Ε. οι παράγραφοι 72 και 73, με τισ οποίεσ ρυκμίηεται ειδικά το ποςοςτό τθσ προκαταβολισ 

φόρου των νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων για το φορολογικό ζτοσ 2020 και θ ζναρξθ 

ιςχφοσ των άρκρων 69 και 71 του Κ.Φ.Ε., αντίςτοιχα. 
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Ειδικότερα, με τθν παράγραφο 72 του Κ.Φ.Ε. ορίηεται ειδικά για το φορολογικό ζτοσ 2020 ςε ποςοςτό 

εβδομιντα τοισ εκατό (70%) το ποςοςτό που βεβαιϊνεται ςφμφωνα με το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 1 

του άρκρου 71, περί προκαταβολισ του φόρου ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν 

οντοτιτων.  

Με τθν περίπτωςθ α’ τθσ παραγράφου 73 του Κ.Φ.Ε. ορίηεται ότι το μειωμζνο ποςοςτό 

προκαταβολισ φόρου ειςοδιματοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα φυςικϊν προςϊπων ιςχφει 

για τθν προκαταβολι φόρου που βεβαιϊνεται με τθν πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου 

ειςοδιματοσ του φορολογικοφ ζτουσ 2020 και επόμενων. 

Με τθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 73  του Κ.Φ.Ε. ορίηεται για τα νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ 

οντότθτεσ ότι θ διάταξθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 71 του v. 4172/2013 ιςχφει για 

τθν προκαταβολι φόρου που βεβαιϊνεται με τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ του φορολογικοφ 

ζτουσ 2021 και επόμενων.  

Τζλοσ, με τθν περίπτωςθ γ’ τθσ παραγράφου 73  του Κ.Φ.Ε. ρυκμίηεται θ ιςχφσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 

71 του v. 4172/2013, θ οποία εφαρμόηεται για τθν προκαταβολι φόρου των τραπεηικϊν ιδρυμάτων 

που βεβαιϊνεται με τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ του φορολογικοφ ζτουσ 2020 και επόμενων. 

 

7. Άρθρο 120 «Μείωςθ του ςυντελεςτι φορολογίασ ειςοδιματοσ νομικών προςώπων και νομικών 

οντοτιτων – Τροποποίθςθ τθσ περ. α΄ τθσ παρ. 1 του άρκρου 58 του Κ.Φ.Ε.» 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 120 τροποποιικθκε ωσ προσ τον φορολογικό ςυντελεςτι θ περ. α’ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 58 του Κ.Φ.Ε. προκειμζνου τα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που 

αποκτοφν τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ που τθροφν διπλογραφικά βιβλία, κακϊσ και 

οι υπόχρεοι των περ. β’, γ’, δ’, ε’, ςτ’ και η’ του άρκρου 45 που τθροφν απλογραφικά βιβλία να 

φορολογοφνται με ςυντελεςτι είκοςι τζςςερα τοισ εκατό (24%) μόνο για τα ειςοδιματα των 

φορολογικϊν ετϊν 2019 και 2020, ενϊ για τα ειςοδιματα του φορολογικοφ ζτουσ 2021 και εφεξισ ο 

ςυντελεςτισ μειϊνεται ςε είκοςι δφο τοισ εκατό (22%). Ωσ προσ τα πιςτωτικά ιδρφματα τθσ περ. 1 τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 3 του v. 4261/2014, παραμζνουν ςε ιςχφ οι διατάξεισ τθσ περ. β’ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 58 του Κ.Φ.Ε., περί φορολόγθςθσ με ςυντελεςτι είκοςι εννζα τοισ εκατό (29%). 

 

8. Άρθρο 121 «Απαλλαγι από τθν επιβολι ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ ςε ςυγκεκριμζνα ειςοδιματα 

του άρκρου 43Α του Κ.Φ.Ε. για τα φορολογικά ζτθ 2021 και 2022 - Τροποποίθςθ τθσ παρ. 50 του 

άρκρου 72 του v. 4172/2013 - Προςκικθ παραγράφου ςτο άρκρο 72 του Κ.Φ.Ε.» 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 121 τροποποιικθκε το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 50 του άρκρου 72 του 

ν.4172/2013 ωσ προσ τα ειςοδιματα που απαλλάςςονται από τθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ και 

προςτζκθκε θ παρ. 74  ςτο άρκρο 72 του Κ.Φ.Ε..  
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Με τισ νζεσ διατάξεισ τθσ παρ. 50 του άρκρου 72 ορίςκθκε ότι ειδικά για το φορολογικό ζτοσ 2021, 

απαλλάςςονται από τθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του Κ.Φ.Ε. όλα τα ειςοδιματα 

που προβλζπονται ςτο άρκρο αυτό, με μόνθ εξαίρεςθ τα ειςοδιματα από μιςκωτι εργαςία ςτο 

δθμόςιο τομζα και τισ ςυντάξεισ.  

Διευκρινίηεται ότι εργαηόμενοι ςτον δθμόςιο τομζα είναι όςοι εργάηονται ςε φορείσ δθμοςίων 

υπθρεςιϊν, αποκεντρωμζνων διοικιςεων, ΟΤΑ α' και β' βακμοφ και νομικϊν προςϊπων αυτϊν, 

νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου εντόσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ (βλ. άρκρο 31 παρ. 1 ν. 4756/2020-Α' 235). 

Στισ κάκε είδουσ ςυντάξεισ από όποιον φορζα και αν καταβάλλονται διενεργείται παρακράτθςθ 

ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ. Διευκρινίηεται, περαιτζρω, ότι το αςφάλιςμα που καταβάλλεται ςτο 

πλαίςιο ομαδικϊν αςφαλιςτθρίων ςυνταξιοδοτικϊν ςυμβολαίων (περ. η' παρ. 3 άρκρου 12 Κ.Φ.Ε.), 

είτε καταβάλλεται εφάπαξ είτε με τθ μορφι περιοδικισ παροχισ, αποτελεί ειςόδθμα από ςφνταξθ 

και όχι από μιςκωτι εργαςία και ωσ εκ τοφτου δεν απαλλάςςεται τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ 

για το φορολογικό ζτοσ 2021. 

Αν ςτο φορολογικό ζτοσ 2021 προςδιορίηεται ειςόδθμα ςφμφωνα με το άρκρο 34, θ απαλλαγι τθσ 

παροφςασ παρζχεται ςτο ειςόδθμα αυτό, εφόςον για τα δφο (2) προθγοφμενα φορολογικά ζτθ (2019 

και 2020) δεν ζτυχε εφαρμογισ ο εναλλακτικόσ τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ ελάχιςτθσ φορολογίασ 

ςφμφωνα με τα άρκρα 30, 31, 32, 33 και 34, δθλαδι είτε να μθν υπάρχει προςτικζμενθ διαφορά 

τεκμθρίων είτε αυτι να ζχει καλυφκεί ζςτω και με εκπρόκεςμθ τροποποιθτικι διλωςθ. Στθν 

περίπτωςθ που θ προςτικζμενθ διαφορά φορολογείται ωσ ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία (περ. αϋ 

παρ. 1 άρκρου 34 ΚΦΕ), θ απαλλαγι ςτθν προςτικζμενθ διαφορά τεκμθρίων χορθγείται μόνο εφόςον 

ο φορολογοφμενοσ αποκτά ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία από τον ιδιωτικό τομζα. 

Με τισ διατάξεισ τθσ νζασ παρ. 74 του άρκρου 72 του Κ.Φ.Ε. για το φορολογικό ζτοσ 2022 ορίςκθκε 

ότι απαλλάςςονται από τθν ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α Κ.Φ.Ε. αποκλειςτικά και 

μόνο τα ειςοδιματα που αποκτϊνται από μιςκωτι εργαςία ςτον ιδιωτικό τομζα.  

Ομοίωσ, δε κα επιβλθκεί ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ ςτισ αμοιβζσ μελϊν Δ.Σ. τθσ περ. δ' τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 12, κακϊσ και ςτο ειςόδθμα τθσ περ. ςτ’ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 

12 του ΚΦΕ.  

Επίςθσ, αντιςτοίχωσ με τα οριηόμενα για το φορολογικό ζτοσ 2021, ορίηεται ότι αν ςτο φορολογικό 

ζτοσ 2022 προκφψει προςτικζμενθ διαφορά τεκμθρίων που φορολογείται ωσ ειςόδθμα από μιςκωτι 

εργαςία (περ. αϋ παρ. 1 άρκρο 34 ), προκειμζνου να μθν επιβλθκεί θ ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ ςτο 

ειςόδθμα αυτό, πρζπει τα δφο προθγοφμενα φορολογικά ζτθ (2020 και 2021), είτε να μθν υπάρχει 

προςτικζμενθ διαφορά τεκμθρίων είτε αυτι να ζχει καλυφκεί ζςτω και με εκπρόκεςμθ 

τροποποιθτικι διλωςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ απαλλαγι ςτθν προςτικζμενθ διαφορά τεκμθρίων 

https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1033
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
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χορθγείται μόνο εφόςον ο φορολογοφμενοσ αποκτά ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία από τον 

ιδιωτικό τομζα. 

 
9.  Άρθρο 122 «Κατανομι τθσ ωφζλειασ τθσ περ. η΄ τθσ παρ. 1 του άρκρου 11 του ν. 4052/2012- 

Προςκικθ παρ. 7 ςτο άρκρο 21 και παρ. 75 ςτο άρκρο 72 του Κ.Φ.Ε.» 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 122 προςτζκθκε  ςτο τζλοσ του άρκρου 21 του Κ.Φ.Ε. παράγραφοσ 7, με 

τθν οποία ορίηεται ότι θ ωφζλεια επιχείρθςθσ που προκφπτει από τθν εφαρμογι τθσ περ. η’ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 11 του v. 4052/2012 (Α’ 41), δθλαδι θ δυνατότθτα  ςυμψθφιςμοφ  του ςυνολικοφ ποςοφ 

τθσ αυτόματθσ επιςτροφισ (clawback) τθσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τθσ 

νοςοκομειακισ φαρμακευτικισ δαπάνθσ με ποςοςτό επί των δαπανϊν ζρευνασ και ανάπτυξθσ και επί 

των δαπανϊν που αντιςτοιχοφν ςε επενδυτικά ςχζδια ανάπτυξθσ προϊόντων ι υπθρεςιϊν ι γραμμϊν 

παραγωγισ, κατανζμεται ιςόποςα εντόσ πζντε (5) φορολογικϊν ετϊν αρχισ γενομζνθσ από το 

φορολογικό ζτοσ εντόσ του οποίου κα προκφψει θ ωφζλεια. Οι εν λόγω διατάξεισ εφαρμόηονται από 

το φορολογικό ζτοσ 2020 και επόμενα. 

 

 
                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ 

                                                                                             ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  
 Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’ 
2. Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ  
3. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 

 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια)  
2. Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ  
4. Κεντρικι Υπθρεςία του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ 
5. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν κ. Βεςυρόπουλου 
6. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ 

 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
2. Γραφείο Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ 
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Τμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 
5. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ – Τμιματα Α’, Β’ 
6. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου & Περιουςιολογίου – Τμιματα Α’, Βϋ 
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