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Με το προσφάτως ψηφισθέν νομοσχέδιο επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις αναφορικά με τις δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης
υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα.
Πιο συγκεκριμένα οι ψηφισθείσες διατάξεις έχουν ως ακολούθως:
Ι. Με την προσθήκη νέας περίπτωση γ1 στην παρ. 6 του άρθρου 15 ορίζεται ότι από 1.1.2020 και εφεξής, στο εισόδημα (μισθωτής εργασίας,
συντάξεων και επιχειρηματικής δραστηριότητας) επί του οποίου εφαρμόζεται ο συντελεστής 30% για την ανεύρεση του απαιτούμενου ποσού
αποδείξεων που πρέπει να δαπανηθούν με ηλεκτρονικά μέσα, δεν προστίθενται (πέραν της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α και του
ποσού της διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και εξαρτώμενο τέκνου)  τα
παρακάτω εισοδήματα:
α) Αποζημίωση απόλυσης και ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλίστρων
β)  Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων,  καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων
συμβουλευτικής (παρ. 5 του άρθρου 64 του ν. 4756/2020 [Α'235]).
γ) Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.
δ) Η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης, λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.
ε) Έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποτελούν εισόδημα.

Η διάταξη αυτή δεν αφορά μόνο στο έτος 2020 αλλά και στα επόμενα φορολογικά έτη (βλ. παρ 2 του ψηθισθέντος νομοσχεδίου).
ΙΙ. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ψηθισθέντος νομοσχεδίου ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, κατά παρέκκλιση της περ. β' της
παρ. 6 του άρθρου 15 ισχύουν τα εξής:
Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα παραμένει στο 30% επί του εισοδήματος (στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται ορισμένες
παροχές όπως αναφέρθηκε πιο πάνω) ωστόσο το ποσό του φόρου που θα επιβληθεί ως επιπλέον επιβάρυνση στο φόρο εισοδήματος των
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φορολογουμένων υπολογίζεται πλέον με δύο διαφορετικούς τρόπους.

1ος) Στην περίπτωση που το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μεγαλύτερο (>) από το 20% του εισοδήματος, το «πέναλτι»
είναι ίσο με τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών, πολλαπλασιαζόμενη επί το συντελεστή 11%.

Παράδειγμα 1

Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα εισόδημα Απαιτούμενο (30%) 20% εισοδήματος

1.600 6.000,00 1.800,00 1.200,00

(1600 > 1200) συνεπώς εφαρμόζεται η περίπτωση i

1 2 =1-2 =3 * 11%

Απαιτούμενο Δηλωθέν ποσό δαπ. Διαφορά

1.800,00 1.600,00 200,00 22,00

Στο παράδειγμα αυτό ο φορολογούμενος θα επιβαρυνθεί με 22,00 ευρώ έναντι 44,00 (βάσει της πλέον προϊσχύουσας διάταξης).

Παράδειγμα 2

Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα εισόδημα Απαιτούμενο (30%) 20% εισοδήματος

2.500,00 12.000,00 3.600,00 2.400,00

 (2.500 > 2.400) συνεπώς εφαρμόζεται η περίπτωση i

1 2 =1-2  =3 * 11%

Απαιτούμενο Δηλωθέν ποσό δαπ. Διαφορά

3.600,00 2.500,00 1.100,00 121

Στο παράδειγμα αυτό ο φορολογούμενος θα επιβαρυνθεί με 121,00 ευρώ έναντι 242,00 ευρώ (βάσει της πλέον προϊσχύουσας διάταξης).

Παράδειγμα 3
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