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Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε συνεχή ενημέρωση 
σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τις 
κυριότερες φορολογικές ρυθμίσεις που εισήγαγε ο νέος 
Νόμος 4972/2022 

 

Με τις διατάξεις του νέου Νόμου 4972/2022 
(ΦΕΚ Α’ 181/23.09.2022) εισήχθησαν διάφορες 
φορολογικές ρυθμίσεις σημαντικού ενδιαφέροντος, οι 
κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής: 

Προσαρμογή των κερδών ημεδαπών συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων για ενδοομιλικές συναλλαγές μετά από 
διόρθωση κερδών κατόπιν ελέγχου 

• Με προσθήκη σχετικής διάταξης στο άρθρο 50 ΚΦΕ 
προβλέπεται ότι εάν στα κέρδη ημεδαπού νομικού 
προσώπου προστεθούν, κατόπιν φορολογικού 
ελέγχου, κέρδη που υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα 
στο όνομα ημεδαπού συνδεδεμένου προσώπου, θα 
μπορεί το δεύτερο αυτό συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο 
να ζητήσει ανάλογη προσαρμογή στα φορολογητέα 
κέρδη του με την υποβολή τροποποιητικής 
φορολογικής δήλωσης. 

• H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται εντός  
τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και πρέπει να 
συνοδεύεται από γνωστοποίηση της έκθεσης ελέγχου 
του πρώτου συνδεδεμένου προσώπου. 

• Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται σε διορθώσεις 
κερδών που διενεργούνται με πράξεις διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκαν μετά την έναρξη 
ισχύος της καθώς και πριν την έναρξη ισχύος της, 
εφόσον οι υποθέσεις αυτές είναι εκκρεμείς ενώπιον της 
Φορολογικής Διοίκησης ή των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων ή του ΣτΕ. 

• Προϋπόθεση για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του 
φόρου στο δεύτερο συνδεδεμένο πρόσωπο είναι η 
εξόφληση του φόρου που προέκυψε από τη διόρθωση 
των κερδών του πρώτου συνδεδεμένου προσώπου για 
τις μεταξύ τους ενδοομιλικές συναλλαγές. 

• Εφόσον η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του 
φόρου αμφισβητηθεί και εκδοθεί διοικητική ή δικαστική 
απόφαση, η Φορολογική Διοίκηση αναπροσαρμόζει 
ανάλογα τη διόρθωση και στα κέρδη του δεύτερου 
συνδεδεμένου νομικού προσώπου.    

• Με την εν λόγω ρύθμιση επιλύεται το ζήτημα της 
διπλής φορολόγησης φορολογητέων κερδών στην 
Ελλάδα σε δύο ημεδαπές συνδεδεμένες εταιρείες για 
τις μεταξύ τους συναλλαγές, όταν η Φορολογική 
Διοίκηση έχει προβεί σε διόρθωση κερδών.  

Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της 
φορολογίας χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια 

• Με σχετική τροποποίηση του άρθρου 63 του Κώδικα 
ΦΠΑ προβλέπεται ότι, αναδρομικά από την 
01/01/2021,  

• δεν θίγονται οι διατάξεις για την επιβολή τελών 
χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και λοιπές 
χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες 
συμβατικούς τόκους,  

• εξακολουθούν να ισχύουν οι απαλλαγές από τέλη 
χαρτοσήμου που προβλέπονται από άλλες 
διατάξεις, και  

• τα τέλη χαρτοσήμου για τα συναπτόμενα δάνεια 
και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις, καθώς και τους 
απορρέοντες τόκους, μέχρι τη δημοσίευση του 
νόμου, θα αποδίδονται εμπρόθεσμα μέχρι την 
31/12/2022.  

• Αξίζει να σημειωθεί πως με την προτεινόμενη διάταξη 
ανατρέπονται οι προσδοκίες περί της μελλοντικής 
μεταχείρισης των εντόκων δανείων σύμφωνα με τις 
πρόσφατες υπ’ αριθμ. 2123/2020 και 2363/2020 
αποφάσεις του ΣτΕ και της ΔΕΔ 4684/2021, καθώς 
από την 01/01/2021 θα μπορεί να επιβάλλεται 
χαρτόσημο στις συμβάσεις εντόκων χρηματικών 
δανείων (λαμβανομένων υπόψη βέβαια και των 
σχετικών εξαιρέσεων που προβλέπουν οι περί τελών 
χαρτοσήμου διατάξεις) ενώ παραμένει ανοιχτό το 
ενδεχόμενο κατά περίπτωση αίτησης επιστροφής του 
καταβληθέντος χαρτοσήμου για τις χρήσεις πριν την 
1/1/2021. 
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Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων 
λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ  

• Με την προσθήκη άρθρου 54Η στον Κώδικα 
Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) θεσμοθετείται η 
επιβολή προστίμων από 31/10/2022 σε περίπτωση 
διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων στοιχείων 
λιανικής πώλησης, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή 
πλατφόρμα myDATA μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος ΦΗΜ της ΑΑΔΕ.  

• Περαιτέρω, θεσμοθετείται η επιβολή του μέτρου της 
αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης 
επιχείρησης και στην περίπτωση που διαπιστώνεται η 
μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΑΑΔΕ 
πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης 
εκδοθέντων μέσω ΦΗΜ, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους 
αυτών, εφόσον η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή 
των υπηρεσιών υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 500. 

Αποσαφήνιση των τρόπων διενέργειας γονικών 
παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή του 
αφορολόγητου ποσού των ΕΥΡΩ 800 000 

• Με τις διατάξεις του νέου νόμου διευκρινίζεται ότι για 
την εφαρμογή του αφορολόγητου ποσού των ΕΥΡΩ 
800 000 στις γονικές παροχές και δωρεές χρηματικών 
ποσών που πραγματοποιήθηκαν από την 01/10/2021 
μέχρι και την 09/09/2022, θεωρείται ως «μεταφορά 
χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων» και η ανάληψη χρηματικού ποσού από 
ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή και 
κατάθεση του ίδιου ποσού εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου ή σε 
κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου με τον δωρητή ή 
τρίτο πρόσωπο. 

Κατάργηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 

• Με τροποποίηση του άρθρου 72 παρ.74 ΚΦΕ 
καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για όλα τα 
εισοδήματα που αποκτώνται από την 01/01/2023 και 
εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2022 
απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 
όλα τα εισοδήματα με εξαίρεση τα εισοδήματα από 
μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις.  

Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους 
επιτηδεύματος  

• Για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής (με έναρξη 
ισχύος από 01/09/2022) εξαιρούνται από την 
υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα και τα νομικά πρόσωπα και νομικές 
οντότητες, που αυξάνουν κατά τουλάχιστον 3/12 σε 
σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον 
συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων  
τους με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε  
ένα (1) έτος, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.  

Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με την έκδοση 
ηλεκτρονικών τιμολογίων 

• Επεκτείνεται το αντικείμενο ρύθμισης των άρθρων 148 
έως 154 του ν. 4601/2019 ώστε να καταλαμβάνει και 
τη θέσπιση κανόνων για την έκδοση ηλεκτρονικών 
τιμολογίων για κάθε δαπάνη.  

• Επίσης, καταργούνται οι υφιστάμενοι περιορισμοί 
αναφορικά με την αξία των δημοσίων συμβάσεων για 
την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε εκτέλεση 
αυτών (ενώ μέχρι σήμερα η υποχρέωση έκδοσης 
ηλεκτρονικού τιμολογίου υφίστατο μόνο άνω 
συγκεκριμένων ορίων ποσών). 
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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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