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Νέες Ρυθμίσεις για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων & 
Θέματα Έκπτωσης Δαπανών/ Αναγνώρισης Ζημιών 

Με τον πρόσφατο νόμο 4941/ 2022 (ΦΕΚ Α’ 113/ 16.6.2022) ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, σημαντικά 
ζητήματα φορολογικού και γενικότερου ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα: 

 

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΚΜΠΔ) 

Εισάγονται οι εξής νέες ρυθμίσεις ως προς το ΚΜΠΔ: 

• Η αρμοδιότητα ελέγχου της ορθής τήρησης του ηλεκτρονικού ΚΜΠΔ από τις υπόχρεες εταιρίες 
καθώς και της επιτόπιας επιθεώρησης του φυλασσόμενου ειδικού μητρώου στην έδρα των εν 
λόγω υπόχρεων ανατίθεται στη Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ. 

• Στις περιπτώσεις των παραβάσεων: α) μη υποβολής, β) υποβολής ελλιπούς/ ανακριβούς 
αρχικής/ τροποποιητικής δήλωσης καταχώρησης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο 
ΚΜΠΔ και γ) μη τήρησης του ειδικού μητρώου στην έδρα των υπόχρεων εταιριών αφενός 
δεσμεύεται η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και αφετέρου επιβάλλονται 
τα εξής πρόστιμα, που διαφοροποιούνται ως εξής: 

 

α) Κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα 

Καθαρός κύκλος εργασιών νομικών 
προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
κατά το προηγούμενο έτος της παράβασης 

Ύψος προστίμου 

Έως και 100.000€ 5.000€ 

Άνω των 100.000€ έως και 700.000€  10.000€ 

Άνω των 700.000€ έως και 8.000.000€  20.000€ 

Άνω των 8.000.000€  40.000€ 

 

β) Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα 

Αριθμός απασχολούμενων εργαζομένων 
νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα  

Ύψος προστίμου 

Άνευ προσωπικού 5.000€ 

Έως 50 εργαζόμενοι  10.000€ 

Από 51 έως και 250 εργαζόμενοι  20.000€ 

Άνω των 250 εργαζομένων 40.000€ 

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο φορολογούμενος δύναται να προσβάλει την πράξη επιβολής του 
προστίμου με ενδικοφανή προσφυγή εντός 30 ημέρων από την έκθεση βεβαίωσης του προστίμου 
στην υπηρεσία των ελεγκτών. 

Ειδικά για την εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής/ τροποποιητικής δήλωσης καταχώρησης στοιχείων 
πραγματικών δικαιούχων στο ΚΜΠΔ επιβάλλεται: 

• Πρόστιμο 100€, εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα από τη λήξη της 
60ήμερης προθεσμίας υποβολής. 
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• Πρόστιμο 500€ αν η καθυστέρηση υπερβαίνει τον ένα μήνα και έως τρεις μήνες από τη λήξη 
της ως άνω 60ήμερης προθεσμίας. 

Αν, ωστόσο, η καθυστέρηση υποβολής εκτείνεται πέραν των τριών μηνών, τότε συντρέχει η 
παράβαση της μη υποβολής δήλωσης και επιβάλλονται τα πρόστιμα των παραπάνω πινάκων κατά 
περίπτωση. 

 

Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών 

Εισάγεται νέο αρθρο 22Ε στον ΚΦΕ, βάσει του οποίου οι δαπάνες που αφορούν στην πράσινη 
οικονοµία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜμΕ) κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους, προσαυξηµένες κατά ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%). Η ανωτέρω ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση δεν ισχύει στην περίπτωση ΜμΕ που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. 

Η διάταξη έχει εφαρμογή και για τη δαπάνη απόσβεσης στοιχείων του ενεργητικού των ΜμΕ 
επιχειρήσεων που αποκτώνται με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, ενέργειας και 
ψηφιοποίησης, εφόσον η επιχείρηση δεν εφαρμόζει προσαυξημένη έκπτωση της δαπάνης 
απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 και τις περ. δ' και ε' του άρθρου 22Β. 

Σε περίπτωση πώλησης του πάγιου στοιχείου για το οποίο εφαρμόστηκε το κίνητρο της 
προσαυξημένης έκπτωσης της δαπάνης απόσβεσης, το κίνητρο αυτό παύει να παρέχεται, δίχως όμως 
να αίρεται η ήδη χορηγηθείσα προσαυξημένη έκπτωση. 

Η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένες δαπάνες αγαθών ή υπηρεσιών που 
πραγματοποιούνται με τη λήψη ηλεκτρονικού τιμολογίου, από επιχειρήσεις που διαθέτουν 
συγκεκριμένους ΚΑΔ δραστηριότητας ή κωδικούς σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Νίκαιας 
(Nice Classification, NCL) προκειμένου για επιχειρήσεις αλλοδαπής. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται και πάγια που αποκτώνται στα 
φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025. 

 

Επέκταση του χρόνου αναγνώρισης ζημίας από πώληση τίτλων συμμετοχής 

Οι ζηµίες των νοµικών προσώπων που προέρχονται από τη µεταβίβαση τίτλων συµµετοχής, µπορούν 
να αναγνωριστούν προς έκπτωση µετά την 1.1.2020 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποτιµηθεί µέχρι 
την 31.12.2019 και έχουν εγγραφεί στα βιβλία της εταιρείας ή αποτυπώνονται σε οικονοµικές 
καταστάσεις ελεγµένες από ορκωτούς ελεγκτές. Η έκπτωση των ζηµιών αυτών αναγνωρίζεται µόνο 
όταν αυτές καταστούν οριστικές έως την 31.12.2024 (αντί της προϋφιστάμενης διάταξης που όριζε ως 
προθεσμία την 31.12.2022). 
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New Provisions Regarding the Ultimate Beneficiary Owners’ Registry & 
Issues Regarding the Deductibility of Expenses/ Losses 

  

Through the recent law 4941/ 2022 (Government Gazette Α’ 113/ 16.6.2022) several important tax 
and general interest matters are regulated. Specifically: 

 

Ultimate Beneficiary Owners’ Registry (UBOR) 

The below significant new provisions are introduced regarding the regime of the UBOR: 

• The General Directorate of the Special Secretariat for Financial and Economic Crime Unit 
(SDOE) is competent for the supervision and audit of the proper updating of the electronic 
UBOR by all liable companies, including the on-the-spot investigation of the special registry 
kept at the premises of the said companies. 

• In case of the following violations: a) non submission, b) submission of incomplete/ inaccurate 
initial/ modifying declaration with the data of the ultimate beneficiary owners and c) non 
maintenance at the premises of the liable companies of the physical special registry, the 
issuance of a tax clearance certificate is blocked and the following fines are imposed, as below: 

 

a) Profit-driven legal entities 

Net turnover of profit-driven 
companies generated the 
previous to the violation year 

Fine 

Up to 100.000€ 5.000€ 

Exceeding 100.000€ and up to 
700.000€ 

10.000€ 

Exceeding 700.000€ and up to 
8.000.000€ 

20.000€ 

Exceeding 8.000.000€ 40.000€ 

 

b) Non-profit legal entities 

Number of employees of 
non-profit legal entities 

Fine 

Without personnel 5.000€ 

Up to 50 employees  10.000€ 

From 51 and up to 250 
employees  

20.000€ 

Exceeding 250 
employees 

40.000€ 

 

In the above cases the taxpayer may challenge the imposition of the fine through an administrative 
recourse filed within 30 days from the issuance of the relevant report of the auditors. 

Especially for the late submission of the initial/ modifying declaration with the data of the ultimate 
beneficiary owners the following sanctions apply: 
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• Fine of 100€, if the delay does not exceed one month from the lapse of the 60days submission 
deadline. 

• Fine of 500€, if the delay exceeds one month and up to 3 months from the lapse of the 60days 
submission deadline. 

If, however, the delay for the submission exceeds 3 months, then the violation corresponds to non-
submission of declaration and the fines of the above tables are imposed. 

 

Increased deductibility of expenses 

A new article (22e) is added in the Income Tax Code, setting that expenses inherent to the green 
economy, energy and digitalization are deductible at an increased rate of 100% from the gross income 
of small and medium sized enterprises (SMEs) at the time they are incurred. The above favorable tax 
treatment does not apply in the case of SMEs active in the sectors of primary agricultural production, 
fishery and aquaculture. 

The above rule is applicable also in the case of depreciation expenses of SMEs for assets acquired 
by SMEs aiming at the strengthening of the green economy, energy and digitalization, under the 
condition that the company does not apply an increased deduction of the depreciation expense in 
accordance with article 24 and cases d and e of article 22b. 

In case of sale of the asset for which the above incentive of increased deductibility was implemented, 
then this incentive is no longer offered, without however affecting the already provided increased 
deductibility. 

The said provision is applicable only for specific categories of expenses for goods or services, incurred 
through the receipt of an electronic invoice by companies pursuing specific types of activities and 
bearing certain business codes (KAD) or codes in accordance with the Nice Classification, NCL, in 
the case of foreign companies. 

The above apply for expenses incurred and assets acquired in the years 2023, 2024 and 2025. 

 

Extension of recognition period regarding the loss from the transfer of participation titles 

The losses of legal entities arising from the transfer of participation titles are deductible after 1.1.2020, 
provided that they have been evaluated until 31.12.2019 and recorded in the books of the company 
or included in the financial statements, duly audited by the certified auditors. The deductibility of these 
losses is recognized only if these are finalized until 31.12.2024 (instead of 31.12.2022 as per the 
previous law provision). 
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