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Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας ενημερώνουμε 
σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, συνοψίζουμε 
τις σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν με τους Ν. 
4577/2018 (ΦΕΚ A΄ 199/03.12.2018), Ν. 4579/2018 (ΦΕΚ A΄ 
201/03.12.2018) και Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212/18.12.2018). 
 
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) 

— Μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής για 
τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των 
νομικών προσώπων και οντοτήτων, εξαιρουμένων 
των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι μειώσεις ξεκινούν 
από τα δηλωτέα εισοδήματα του φορολογικού έτους 
2019 και οι συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής: 

– 28% για τα εισοδήματα του 2019 
– 27% για τα εισοδήματα του 2020 
– 26% για τα εισοδήματα του 2021 
– 25% για τα εισοδήματα του 2022 και επόμενα 

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των 
πιστωτικών ιδρυμάτων εξακολουθούν να φορολογούνται 
με συντελεστή 29% για όλα τα παραπάνω έτη. 

— Αναστέλλεται για ένα ακόμη φορολογικό έτος, 
δηλαδή μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2019, η 
φορολόγηση της υπεραξίας από μεταβίβαση 
ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία από φυσικά 
πρόσωπα. 

— Σε συμμόρφωση προς τη νομολογία του ΣτΕ, με 
τροποποίηση όλων των σχετικών διατάξεων, 
εισάγεται πλέον ρητά η δυνατότητα υποβολής 
χωριστών φορολογικών δηλώσεων από τους 
συζύγους. Η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει την 
υποβολή εγκαίρως σχετικής αίτησης προς τη 
Φορολογική Διοίκηση. Τυχόν οφειλές φόρων, τελών 
και εισφορών που αναλογούν στα εισοδήματα των 
συζύγων βεβαιώνονται ξεχωριστά σε κάθε 
περίπτωση. Τα θέματα των εξαρτώμενων μελών και 
τεκμαρτών δαπανών ρυθμίζονται ανάλογα. Η 
δυνατότητα υποβολής χωριστής δήλωσης ισχύει για 
το φορολογικό έτος 2018 και εξής. 

 

 

 

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) 

— Εισάγεται εξαίρεση από την επιβολή ΦΣΚ στις 
περιπτώσεις αύξησης του κεφαλαίου με μετρητά, 
όταν το προϊόν της αύξησης πρόκειται να διατεθεί 
αποκλειστικά για δαπάνες Επιστημονικής και 
Τεχνολογικής Έρευνας, όπως ορίζονται στο άρθρο 
22Α του ΚΦΕ.  

Τέλος Επιτηδεύματος 

— Από το φορολογικό έτος 2018 και εξής εξαιρούνται 
από την υποχρέωση καταβολής τέλους 
επιτηδεύματος μεταξύ άλλων και τα πρόσωπα 
ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε 
εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Εφόσον η 
αδράνεια δεν καλύπτει όλο το φορολογικό έτος, το 
τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους 
μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του 
επαγγέλματος. 

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) 

— Προστίθεται νέα διαδικαστική παράβαση για την 
έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από 
εγκεκριμένο, αλλά μη δηλωμένο φορολογικό 
μηχανισμό, με σκοπό την αντιμετώπιση 
φαινομένων φοροδιαφυγής. Το πρόστιμο ανέρχεται 
σε ΕΥΡΩ 500 ανά φορολογικό έλεγχο. 

Είσπραξη Φόρων και Δημοσίων Εσόδων 

— Διευρύνεται ο αριθμός των φορέων στους οποίους 
ανατίθεται η είσπραξη των φόρων και λοιπών 
εσόδων που ανήκει στην αρμοδιότητα της 
Φορολογικής Διοίκησης. Με απόφαση του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ, η είσπραξη μπορεί να ανατεθεί σε ένα ή 
περισσότερα από τα κάτωθι πρόσωπα: 
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– Πιστωτικά ιδρύματα 

– Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

– Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος 

– Γραφεία ταχυδρομικών επιταγών 

– Ιδρύματα πληρωμών 

– Τράπεζα της Ελλάδος  

– Οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία 

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 

— Προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις, 
η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων 
για σκοπούς ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ, με τις οποίες 
ανακαλείται δήλωση, η οποία είχε υποβληθεί στο 
πλαίσιο του προγράμματος για την Οικειοθελή 
Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης. Φόροι και τόκοι 
που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. 

Κώδικας Κληρονομιών – Δωρεών – Γονικών 
Παροχών  

— Παραγράφονται οι υποθέσεις φορολογίας 
κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών 
και κερδών από τυχερά παίγνια, για τις οποίες η 
φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2003, αντί για 31 Δεκεμβρίου 1994, 
που ίσχυε μέχρι σήμερα.  Για τις εν λόγω υποθέσεις, 
δεν επιβάλλονται πλέον φόροι και πρόστιμα.  

— Ως αποτέλεσμα της ως άνω αλλαγής της 
παραγραφής, για τον υπολογισμό του φόρου με 
βάση τα φορολογικά κλιμάκια, τα παρεχόμενα 
αφορολόγητα όρια των φορολογουμένων 
μειώνονται πλέον μόνο από δωρεές, γονικές 
παροχές και κληρονομιές που πραγματοποιήθηκαν 
μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2003. 

 

Επικοινωνία 
Γεωργία Σταματέλου 
Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και 
Νομικών Υπηρεσιών 
 
T  + 30 210 60 62 227 
E  gstamatelou@kpmg.gr 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

kpmg.com/gr 
kpmg.com/socialmedia  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη 
γενική ενημέρωση επί των αναφερομένων θεμάτων. Καμία 
ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί 
κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα 
πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης.  
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