
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πιο σημαντικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4446/2016 

(ΦΕΚ Ά 240/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική 

Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων 

εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του  

Νόμου 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». 
 

Ηλεκτρονικές συναλλαγές 

— Εισάγεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσων 
πληρωμής με κάρτα για το σύνολο των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με 
καταναλωτές. 

— Μειώνεται από ΕΥΡΩ 1 500 σε ΕΥΡΩ 500 το ύψος 
των συναλλαγών πάνω από το οποίο οι 
συναλλαγές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με 
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. 

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) 

Αφορολόγητο 

— Από 1 Ιανουαρίου 2017, το αφορολόγητο ποσό 
συνδέεται με συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό 
δαπάνης που θα πρέπει να διενεργεί κάθε 
φυσικό πρόσωπο με χρήση ηλεκτρονικών μέσων 
πληρωμής, ανάλογα με το εισόδημα του.  

— Εφαρμόζεται προοδευτική κλίμακα στη μείωση 
φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
Συγκεκριμένα, οι δαπάνες που απαιτούνται για 
την κατοχύρωση του αφορολογήτου, οι οποίες θα 
πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσω 
πλαστικού χρήματος, ανέρχονται σε: 

- 10% του εισοδήματος για εισόδημα έως 

ΕΥΡΩ 10 000,  

- 15% του εισοδήματος για εισόδημα από 

ΕΥΡΩ 10 000.01 έως και ΕΥΡΩ 30 000 και, 

- 20% του εισοδήματος για το υπερβάλλον 

ποσό των ΕΥΡΩ 30 000, με μέγιστο 

απαιτούμενο ποσό δαπανών μέσω 

ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής το ποσό των 

ΕΥΡΩ 30 000. 

— Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% στη 
διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του 
δηλωθέντος ποσού, σε περίπτωση που δεν 
καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό 

αποδείξεων μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. 

— Οι ιατρικές δαπάνες για τη μείωση του φόρου 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΚΦΕ λαμβάνονται 
υπόψη εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. 

— Σημειώνεται ότι από τη διάταξη δε προκύπτει αν το 
ποσό της ελάχιστης δαπάνης που απαιτείται να 
πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα συναλλαγής 
αφορά σε ατομικό ή σε οικογενειακό εισόδημα, 
ζήτημα που απομένει να διευκρινιστεί. 

Λοιπές τροποποιήσεις 

— Ορίζεται ότι η κεφαλαιοποίηση ή η διανομή κερδών, 
που δεν έχει φορολογηθεί, φορολογείται από το 
έτος 2017 και εξής ως κέρδος από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, ανεξάρτητα εάν κατά το χρόνο της 
κεφαλαιοποίησης ή της διανομής υφίστανται 
φορολογικές ζημιές. 

— Αναστέλλεται η επιβολή φόρου υπεραξίας ακινήτων 
έως 31 Δεκεμβρίου 2017. 

— Εισάγεται υποχρέωση οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης 
προκειμένου να εκπίπτουν στο επίπεδο του 
εργοδότη, να πραγματοποιούνται με χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.  
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— Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της φορολογικής 
επιβάρυνσης για παροχές σε είδος που αφορούν 
στην παραχώρηση εταιρικών αυτοκινήτων για τα 
εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό 
έτος 2016 και εξής. Συγκεκριμένα, η αξία της 
παραχώρησης ενός οχήματος, υπολογίζεται 
ανάλογα ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ 
Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος, και ανάλογα της 
παλαιότητας αυτού ως εξής: 

ΛΤΠΦ σε ΕΥΡΩ Συντελεστής % 

0 – 12 000 4% 

12 001 – 17 000 7% 

17 001 – 20 000 14% 

20 001 – 25 000 18% 

Από 25 000 και ΑΝΩ 22% 

 

Έτη παλαιότητας Συντελεστής % 

0 – 2 0% 

3 – 5 10% 

6 – 9 25% 

10 έτη και ΑΝΩ 50% 

 

— Διατηρείται, και για το φορολογικό έτος 2017, η 
πρόβλεψη ότι άνεργοι και περιστασιακά 
απασχολούμενοι που δεν ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα θα φορολογηθούν σύμφωνα με την 
κλίμακα των μισθωτών εφόσον το συνολικό ετήσιο 
εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 
ΕΥΡΩ 6 000 και το τεκμαρτό δεν υπερβαίνει το 
ποσό των ΕΥΡΩ 9 500. 

— Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται αναδρομικά από 
1 Ιανουαρίου 2014 η δυνατότητα μεταφοράς και 
συμψηφισμού ζημιών που προκύπτουν στην 
αλλοδαπή από την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε 
κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ με τα οποία έχει συνάψει 
σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, βάσει της 
οποίας δεν απαλλάσσονται τα κέρδη από 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 

— Θεσπίζεται πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων 
(λοταρία) που θα βασίζεται στις συναλλαγές που 
έχουν γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικών καρτών ενώ 
το συνολικό ποσό που θα μοιράζεται δεν θα 
υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ 12 εκατομμύρια 
ετησίως. 

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) 

Νέες διαδικαστικές παραβάσεις 

— Εισάγεται διαδικαστική παράβαση για τη μη 
διαβίβαση των δεδομένων για τα φορολογικά 
στοιχεία που εκδίδονται μεταξύ επιτηδευματιών, 
επί της οποίας επιβάλλεται πρόστιμο ΕΥΡΩ 100. 

— Εισάγεται διαδικαστική παράβαση για τη μη ή την 
ανακριβή υποβολή στοιχείων στο Σύστημα 
Μητρώων Τήρησης Τραπεζικών Λογαριασμών επί 
της οποίας επιβάλλεται πρόστιμο ΕΥΡΩ 2 500. 

Ενδοομιλικές Συναλλαγές  

— Ρυθμίζεται η επιβολή προστίμων για παραβάσεις 
που αφορούν εκπρόθεσμη ή μη υποβολή 
συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και μη διάθεση 
φακέλου τεκμηρίωσης στη φορολογική αρχή για 
ενδοομιλικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 
πριν την 1 Ιανουαρίου 2012, εφόσον η υπόθεση 
εκκρεμεί ενώπιον των φορολογικών ή δικαστικών 
αρχών. 

— Για τις περιπτώσεις αυτές θα εφαρμόζεται το 
καθεστώς των προστίμων που ίσχυε από 
1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 
2013. 

— Επιπλέον, ορίζεται ότι τα ισχύοντα πρόστιμα του 
ΚΦΔ για όλες τις υποθέσεις, ανεξάρτητα αν είναι 
εκκρεμείς ή όχι, εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση, 
εφόσον είναι ευνοϊκότερα για τον υπόχρεο, 
ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησης των 
συναλλαγών. 

Κώδικας ΦΠΑ 

— Αναστέλλεται, για το έτος 2017, η κατάργηση των 
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ (κατά 30%) στα 
νησιά των νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και 
Δωδεκανήσου (πλην της Ρόδου και της Καρπάθου). 

— Διευρύνεται από ΕΥΡΩ 500 000 σε 
ΕΥΡΩ 2 εκατομμύρια το όριο των ακαθαρίστων 
εσόδων, που αποτελεί κατώφλι εισόδου στο ειδικό 
καθεστώς, εντάσσοντας μεγαλύτερο αριθμό 
επιχειρήσεων στο καθεστώς αυτό και 
απλοποιούνται οι διαδικασίες ένταξης σε αυτό. 

Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ) 

— Παρέχεται δικαίωμα απαλλαγής από τον Ειδικό 
Φόρο Ακινήτων για τα έτη 2010 - 2016 στις 
εταιρείες με μετόχους φυσικά πρόσωπα που κατά 
τα παραπάνω έτη ήταν φορολογικοί κάτοικοι 
κρατών μελών της ΕΕ ή χωρών του ΕΟΧ και 
ταυτόχρονα διέθεταν ΑΦΜ στις χώρες αυτές, κατά 
τα παραπάνω έτη, εφόσον τα φυσικά 
πρόσωπα/μέτοχοι αποκτήσουν ελληνικό ΑΦΜ 
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου.  

Λοιπές διατάξεις 

Παραγραφή 

— Παρατείνονται για 1 έτος από τη λήξη τους οι 
προθεσμίες παραγραφής του Δικαιώματος του 
Δημοσίου για έκδοση πράξης διοικητικού, ή 
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που λήγουν 
31 Δεκεμβρίου 2016, για υποθέσεις, για τις οποίες 
έχουν εκδοθεί (κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
Νόμου) ή θα εκδοθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 
εντολές ελέγχου. 

Σύστημα Μητρώων Τήρησης Τραπεζικών Λογαριασμών 
και Λογαριασμών Πληρωμών 

— Επεκτείνεται το Σύστημα Μητρώων Τήρησης 
Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών 
Πληρωμών, όπως ισχύει σήμερα, καθότι θα 
μετέχουν πλέον σε αυτό, εκτός από τα πιστωτικά 
ιδρύματα τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα, και 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που 
αποδέχονται κάρτες πληρωμών με έδρα το 
εξωτερικό και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα. 

  



Ενοικίαση ακινήτων μέσω της οικονομίας του 
διαμοιρασμού 

— Ρυθμίζεται η φορολόγηση των εισοδημάτων που 
προκύπτουν από την βραχυπρόθεσμη μίσθωση 
ακινήτων (στο πλαίσιο της οικονομίας του 
διαμοιρασμού). 

— Το εισόδημα που αποκτάται από την ενοικίαση 
αυτή θα φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητη 
περιουσία βάσει των σχετικών διατάξεων 
(εισόδημα από ενοίκια). 

— Η μίσθωση του ακινήτου σε αυτή τη περίπτωση 
απαλλάσσεται του ΦΠΑ. 

Λοιπές διατάξεις 

— Καθιερώνεται, από 1 Αυγούστου 2017, η 
υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων και 
τήρησης λογιστικών βιβλίων για τις πωλήσεις 
συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών (όπως χύμα 
τσίπουρο και τσικουδιά) από μικρούς 
αποσταγματοποιούς. 
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