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ΝΟΜΟΙ
ΝΟΜΟΣ YΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3833/12-3-2010
ΦΕΚ 40/15-3-2010 (τ. Α΄)
Προστασία της εθνικής οικονοµίας - Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΤΟΥΣ 2010

Άρθρο 1
Μείωση αποδοχών στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα
1. Τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του
ν. 565/1977 (ΦΕΚ 85 Α΄), καθώς και του Προέδρου
της Κυβέρνησης, του Προέδρου της Βουλής, του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών και
των Υφυπουργών, όπως καθορίζονται µε την αριθ.
70025/1929/5.6.1979 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που κυρώθηκε µε το άρθρο 55 του ν.
1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄), µειώνονται κατά ποσοστό
δώδεκα τοις εκατό (12%).
2. Τα πάσης φύσεως επιδόµατα, αποζηµιώσεις και
αµοιβές γενικά, καθώς και τα µε οποιαδήποτε άλλη
ονοµασία οριζόµενα και από οποιαδήποτε γενική ή
ειδική διάταξη προβλεπόµενα των λειτουργών και
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) και των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των µόνιµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος µειώνονται κατά ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%).
Τα επιδόµατα των παραγράφων Α3 των άρθρων
30 και 33 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως ισχύουν, µειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) και τα επιδόµατα των Χριστουγέννων, Πάσχα
και αδείας µειώνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις
εκατό (30%) αντίστοιχα.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζο-
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νται και για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των
Ο.Τ.Α., των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής
Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος και κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατοµικής σύµβασης εργασίας ή συµφωνίας.
3. Από τη µείωση της προηγούµενης παραγράφου
εξαιρούνται τα επιδόµατα που προβλέπονται στις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά:
α) οικογενειακής παροχής [άρθρο 11 παρ. 1, 30
και 33 παρ. Α4, 35 παρ. Α5, 36 και 37 παρ. 2ε, 38 παρ.
3δ, 40, 41 και 42 παρ. 2δ, 44 παρ. Α5, 47 παρ. Α4, 49
παρ. 3ε, 51 παρ. Α2 του ν. 3205/2003, άρθρο 16 παρ.
2ε του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄), άρθρο 12 παρ. 2ε
του ν. 3413/2005 (ΦΕΚ 278 Α΄), άρθρο 11 παρ. 2ε του
ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α΄), άρθρο 26 παρ. 2ε του ν.
3585/2007 (ΦΕΚ 148 Α΄)],
β) χρόνου υπηρεσίας (άρθρα 30 και 33 παρ. Α1, 35
παρ. Α1, 36 και 37 παρ. 2α, 38 παρ. 3α, 40, 41 και 42
παρ. 2α, 44 παρ. Α1, 47 παρ. Α1, 48 παρ. 2α, 49 παρ.
3α και 51 παρ. Α1 του ν. 3205/2003, άρθρο 16 παρ. 2α
του ν. 3432/2006, άρθρο 12 παρ. 2α του ν. 3413/2005,
άρθρο 11 παρ. 2α του ν. 3450/2006, άρθρο 26 παρ. 2α
του ν. 3585/2007),
γ) εφηµεριών (άρθρο 45 του ν. 3205/2003),
δ) ραδιενέργειας (άρθρο 8 παρ. Α16 και άρθρο 38
παρ. 3ε του ν. 3205/2003),
ε) ειδικής απασχόλησης (άρθρο 8 παρ. Α6 περ. α΄
του ν. 3205/2003),
στ) ειδικών συνθηκών εργασίας (άρθρο 8 παρ.
Α11 του ν. 3205/2003),
ζ) επικίνδυνης εργασίας [άρθρο 78 του ν.
3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄)],
η) καταδυτικού [άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 3511/2006
(ΦΕΚ 258 Α΄)],
θ) αναπηρίας και κινδύνου [άρθρο 3 παρ. 2 του ν.
2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α΄)],
ι) µεταπτυχιακών σπουδών [άρθρο 8 παρ. Α1, άρθρο
30 παρ. 2, άρθρο 33 παρ. 2, άρθρο 35 παρ. 2, άρθρο 37
παρ. 10, άρθρο 39 παρ. 1 β, άρθρο 44 παρ. 2, άρθρο 47
παρ. 2, άρθρο 48 παρ. 2β, άρθρο 49 παρ. 3β του ν.
3205/2003, άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64
Α΄), άρθρο 16 παρ. 8 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄)],
ια) αποφοίτων Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (άρθρο 8 παρ. Α2 του ν. 3205/2003) και αποφοίτων Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης [άρθρο 8
παρ. 2 του ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 117 Α΄)],
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ιβ) κινήτρου απόδοσης (άρθρο 12 παρ. 1 και 47
παρ. Α3 του ν. 3205/2003).
4. Στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 2 στο οποίο δεν εφαρµόζονται
οι διατάξεις του ν. 3205/2003, εξαιρούνται από τη µείωση, που προβλέπεται στην παράγραφο 2, τα επιδόµατα που συνδέονται µε την οικογενειακή κατάσταση
ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα συνδεόµενα
µε το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους ή µε
το µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. Αν στο ανωτέρω προσωπικό δεν καταβάλλονται επιδόµατα, αποζηµιώσεις ή αµοιβές κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος, οι πάσης φύσεως
αποδοχές µειώνονται κατά επτά τοις εκατό (7%).
5. Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις και αµοιβές γενικά, καθώς και τα µε
οποιαδήποτε άλλη ονοµασία οριζόµενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή
µε ατοµική σύµβαση εργασίας ή συµφωνία προβλεπόµενα των εργαζοµένων χωρίς εξαίρεση, σε Νοµικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), που ανήκουν
στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή είναι δηµόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου
1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄), µειώνονται κατά
ποσοστό επτά τοις εκατό (7%). Τα επιδόµατα των
Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας µειώνονται κατά
τριάντα τοις εκατό (30%), αντίστοιχα. Από τη µείωση
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα επιδόµατα που συνδέονται µε την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς
και τα συνδεόµενα µε το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της
εργασίας τους και τον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
τους. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και
της παραγράφου 4 κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύµβασης
εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατοµικής σύµβασης εργασίας ή συµφωνίας.
6. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
έχουν εφαρµογή και για τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α.,
τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους των Ν.Π.∆.∆., τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα µέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συµβούλους και εκτελεστικά µέλη διοικητικού συµβουλίου (∆.Σ.) των Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν
στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή είναι δηµόσιες επιχειρήσεις κα-
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τά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου
1 του ν. 3429/2005.
7. Οι πάσης φύσεως αµοιβές, αποζηµιώσεις και
απολαβές των µελών των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.∆.∆. και των µελών ∆.Σ. των Ν.Π.Ι.∆.
επί των οποίων εφαρµόζονται οι παράγραφοι 5 και 6
του άρθρου αυτού, µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
ή ειδικής διάταξης νόµου ή απόφασης οποιουδήποτε
οργάνου διοίκησης του νοµικού προσώπου.
8. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 δεν
εφαρµόζονται στις εταιρίες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3429/2005, εφόσον το ∆ηµόσιο ή τα
νοµικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόµου κατέχουν µόνα ή από κοινού
ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου µικρότερο του
πενήντα τοις εκατό (50%), καθώς και στις Τράπεζες.
9. Τα ποσά που προκύπτουν από τη µείωση που
προβλέπεται στο άρθρο αυτό και αντιστοιχούν στο
χρονικό διάστηµα από 1.1.2010 µέχρι την εφαρµογή
του νόµου αυτού παρακρατούνται από τη µισθοδοσία
των επόµενων της ψήφισης του νόµου αυτού µηνών
ως εξής:
(α) για ποσά µέχρι εκατόν πενήντα ευρώ (150
ΕΥΡΩ) εφάπαξ,
(β) για ποσά µέχρι τριακόσια ευρώ (300 ΕΥΡΩ) σε
δύο µηνιαίες δόσεις,
(γ) για ποσά µέχρι εξακόσια ευρώ (600 ΕΥΡΩ) σε
τέσσερις µηνιαίες δόσεις,
(δ) για ποσά µέχρι χίλια ευρώ (1.000 ΕΥΡΩ) σε έξι
µηνιαίες δόσεις και
(ε) για ποσά άνω των χιλίων ευρώ (1.000 ΕΥΡΩ)
σε οκτώ µηνιαίες δόσεις.

Άρθρο 2
Ανώτατο όριο αποδοχών και
πρόσθετων αµοιβών
1. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή µισθωτούς µε σχέση εργασίας
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, των
Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., των Ενόπλων ∆υνάµεων, της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και του
Λιµενικού Σώµατος απαγορεύεται να υπερβαίνουν
τις αποδοχές Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, όπως
αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς να λαµβάνεται
υπόψη η οικογενειακή παροχή, τα επιδόµατα εορτών
και αδείας, καθώς και τα επιδόµατα των παραγράφων
7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003.
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Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται το επίδοµα για υπηρεσία στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται
από τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
έχουν εφαρµογή και για τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α.,
τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα µέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.∆.∆., τους προέδρους, αντιπροέδρους
και τα µέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών,
τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συµβούλους και τα µέλη διοικητικών συµβουλίων, καθώς
και στο πάσης φύσεως προσωπικό των Ν.Π.Ι.∆. που
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή είναι δηµόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3
του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.
Εξαιρούνται οι εταιρίες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3429/2005, εφόσον το ∆ηµόσιο ή τα
νοµικά πρόσωπα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόµου, κατέχουν µόνα ή από κοινού
ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου µικρότερο του
πενήντα τοις εκατό (50%), οι Τράπεζες, καθώς και οι
εταιρίες, στις οποίες το ∆ηµόσιο, αν και πλειοψηφών
µέτοχος, δεν ασκεί τη διοίκηση και διαχείρισή τους.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού επιτρέπεται
υπέρβαση του ορίου που καθορίζεται στην παράγραφο 1 µέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%), ανάλογα µε τα ειδικά προσόντα ή τις ειδικές συνθήκες
απασχόλησης, στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο
ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, στον διοικητή και
στον πρόεδρο Ν.Π.∆.∆. και µέχρι του διπλάσιου του
ορίου της παραγράφου 1, στον πρόεδρο ή στον διευθύνοντα σύµβουλο Ν.Π.Ι.∆.
4. Από το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1
εξαιρούνται:
α) οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.),
για τους οποίους ως ανώτατο όριο αποδοχών και
πρόσθετων αµοιβών ή απολαβών, ορίζονται οι εκάστοτε αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου
χωρίς οικογενειακή παροχή και β) οι ιατροί του
Ε.Σ.Υ., για τους οποίους ως όριο ορίζεται το προβλεπόµενο στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3808/2009 (ΦΕΚ
227 Α΄).
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου
καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή
όρος συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής
απόφασης ή ατοµικής σύµβασης εργασίας ή συµφω-
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νίας, που καθορίζει αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές
ή απολαβές που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που
ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους. Αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές που υπερβαίνουν
το ανώτατο όριο των διατάξεων του άρθρου αυτού
αναπροσαρµόζονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο όριο.

Άρθρο 3
Εισοδηµατική πολιτική έτους 2010
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι
31.12.2010 απαγορεύεται η συνοµολόγηση, καθώς
και η χορήγηση ή η καταβολή, µε οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αυξήσεων στις κάθε
είδους, φύσεως και ονοµασίας αποδοχές των λειτουργών, υπαλλήλων και εργαζοµένων κατά την ίδια
χρονική περίοδο και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στο ∆ηµόσιο εν γένει, τα Ν.Π.∆.∆., τους Ο.Τ.Α., καθώς και τα Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
και στις δηµόσιες επιχειρήσεις που υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής των άρθρων 1 παρ. 5 και 2 παρ. 2,
πέραν των συνολικών αποδοχών που καταβάλλονται
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, όπως οι αποδοχές αυτές αναπροσαρµόζονται µε την εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 1 και 2.
2. Η απαγόρευση αυτή: (α) καλύπτει κάθε συνοµολόγηση αυξήσεων που γίνεται µε γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, υπουργικής απόφασης ή οποιουδήποτε είδους διοικητικής πράξης κανονιστικού χαρακτήρα ή µε ατοµική σύµβαση εργασίας
ή συµφωνία, (β) ισχύει για όλους τους εργαζοµένους
χωρίς εξαίρεση, στους φορείς της προηγούµενης παραγράφου, που συνδέονται είτε µε σχέση δηµοσίου
δικαίου είτε µε σύµβαση ή σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, (γ) καλύπτει κάθε είδους αύξηση στις αποδοχές των εργαζοµένων, δηλαδή τους µισθούς, τα
ηµεροµίσθια, τα ωροµίσθια, τα επιδόµατα, τα βοηθήµατα ή τις οποιεσδήποτε άλλες παροχές προς αυτούς (µπόνους κ.λπ.), κατά οποιονδήποτε τρόπο και
µε οποιαδήποτε µορφή ή ονοµασία επιχειρείται, είτε
µε αύξηση υφιστάµενων είτε µε θέσπιση ή συνοµολόγηση νέων τέτοιων αποδοχών ή παροχών.
3. Από τις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων εξαιρούνται µόνο οι ήδη προβλεπόµενες
από νόµο, κανονιστική πράξη, συλλογική σύµβαση
εργασίας, διαιτητική απόφαση, καταστατικό ή κανονισµό εργασίας, αυξήσεις αποδοχών που συνδέονται
µε την οικογενειακή κατάσταση ή τη µισθολογική ή
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υπηρεσιακή εξέλιξη των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
4. Πάσης φύσεως αποδοχές που καταβάλλονται
κατά παράβαση των προηγούµενων διατάξεων αναζητούνται υποχρεωτικώς. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού και ύστερα από ακρόαση των ενδιαφεροµένων παύονται από τα καθήκοντά τους ο διοικητής
ή πρόεδρος, ο διευθύνων σύµβουλος και τα µέλη του
∆.Σ. των φορέων που υπάγονται στις ρυθµίσεις του
άρθρου αυτού, οι οποίοι δεν εφαρµόζουν τις διατάξεις του παρόντος.
5. Κάθε διάταξη νόµου και κάθε διάταξη, όρος ή
ρήτρα συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής
απόφασης, υπουργικής απόφασης ή οποιουδήποτε
είδους διοικητικής πράξης κανονιστικού χαρακτήρα,
καθώς και κάθε όρος ατοµικής σύµβασης εργασίας ή
συµφωνία που αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και των προηγούµενων άρθρων καταργούνται.

Άρθρο 4
Αναπροσαρµογή χρηµατοδότησης
ΟΑΠ-∆ΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ
Η κατά το έτος 2010 και εφεξής χρηµατοδότηση των
ασφαλιστικών ταµείων ΟΑΠ-∆ΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ που
προβλέπεται στο άρθρο 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ
286 Α΄) και 26 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 197 Α΄) δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το προβλεπόµενο στον
προϋπολογισµό του έτους 2010 ποσό, µειωµένο κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Τα διοικητικά συµβούλια των παραπάνω ασφαλιστικών ταµείων υποχρεούνται µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού να προβούν µε απόφασή τους, που εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και Οικονοµικών, σε αναπροσαρµογή των παροχών,
ώστε να προκύπτει ισοσκελισµένος προϋπολογισµός.
Αν τα ∆.Σ. δεν προβούν στην πιο πάνω ενέργεια,
αναπροσαρµόζονται οι ασφαλιστικές παροχές των ταµείων αυτών µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονοµικών.

Άρθρο 5
Έκτακτη οικονοµική εισφορά στα φυσικά
πρόσωπα µε µεγάλο εισόδηµα
1. Επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά ποσοστού
ένα τοις εκατό (1%) επί του εισοδήµατος των φυσικών προσώπων που φορολογούνται κατά τις διατά-

ξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994), καθώς
και στο εισόδηµα σχολάζουσας κληρονοµιάς. Επίσης
στο εισόδηµα των φυσικών προσώπων τα οποία φορολογούνται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ζ΄ Ψηφίσµατος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23 Α΄).
2. Για την επιβολή της εισφοράς λαµβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδηµα, πραγµατικό ή τεκµαρτό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονοµιάς των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος του οικονοµικού έτους 2010, εφόσον αυτό είναι εκατό χιλιάδες
ευρώ (100.000 ΕΥΡΩ) και άνω.
3. Για την εξεύρεση του συνολικού εισοδήµατος
δεν προσµετρώνται τα εισοδήµατα της παραγράφου
1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.
4. Για τον υπολογισµό, τη βεβαίωση, τον υπόχρεο
καταβολής της εισφοράς, το χρόνο καταβολής της,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την έκτακτη
εισφορά του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως
οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 18
του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68 Α΄).
5. α. Στο άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ
178 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µετά τις λέξεις «και επανελέγχων» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και για την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων,
τη βεβαίωση και την επιδίωξη είσπραξης των εσόδων».
β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2
του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, οι λέξεις «οι οποίοι κατά τη διενέργεια του
ελέγχου εξοµοιούνται µε τους προϊσταµένους των
∆.Ο.Υ. και των περιφερειακών διευθύνσεων του
Σ.∆.Ο.Ε. και έχουν τα αυτά δικαιώµατα και υποχρεώσεις
µε αυτούς» αντικαθίστανται από λέξεις και προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «οι οποίοι κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης εξοµοιούνται µε τους προϊσταµένους των ∆.Ο.Υ.
και των περιφερειακών διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. για
όλες τις αρµοδιότητες που αφορούν έλεγχο, επανέλεγχο, καταλογισµό, βεβαίωση και επιδίωξη της είσπραξης
των εσόδων και έχουν τα αυτά δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε αυτούς. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΙΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
∆ΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 6
Μείωση ορίων υπερωριακής απασχόλησης
1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
16 του ν. 3205/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευµατινής υπερωριακής εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ώρες µηνιαίως ανά υπάλληλο.»
2. Η περίπτωση α΄ και τα εδάφια πρώτο και δεύτερο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
16 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται ωε ξής:
«α. Εξήντα (60) ώρες µηνιαίως ανά υπάλληλο των
Γραφείων του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών,
της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, καθώς και
των Γραφείων των Βουλευτών, των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κοµµάτων και
του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για απογευµατινή απασχόληση. Στην περίπτωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές
ώρες, µπορεί να χορηγηθούν µέχρι τριάντα (30) ώρες
για εξαιρέσιµες ηµέρες και είκοσι (20) ώρες για νυκτερινή εργασία µέσα στο όριο των εξήντα (60) ωρών.
β. Πενήντα (50) ώρες µηνιαίως ανά υπάλληλο των
Γραφείων των Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων, των
Ειδικών Γραµµατέων και των ∆ιοικητών και των Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισµών, για απογευµατινή απασχόληση. Στην περίπτωση απασχόλησης
κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες,
µπορεί να χορηγηθούν µέχρι είκοσι (20) ώρες για εξαιρέσιµες ηµέρες και δεκαπέντε (15) ώρες για νυκτερινή
εργασία µέσα στο όριο των πενήντα (50) ωρών».
3. Όρια που έχουν καθορισθεί σε διαφορετικό
ύψος από αυτά που προβλέπονται στις προηγούµενες
παραγράφους αναπροσαρµόζονται στα όρια αυτά.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του ν.
3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α΄) και του άρθρου 17 παρ. 7
του ν. 3226/2004 (ΦΕΚ 24 Α΄) και οι κατ΄ εξουσιοδότησή τους εκδοθείσες αποφάσεις καταργούνται. Ο
αριθµός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών και λοιπών
εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας για το προσωπικό που
ορίζουν οι ανωτέρω διατάξεις, καθορίζεται µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’
ύλην αρµόδιου Υπουργού, κατ’ εξαίρεση των διατά-
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ξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003,
όπως τροποποιείται µε την παρ. 1 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7
Μείωση αµοιβών για συµµετοχή
σε συλλογικά όργανα
Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 17
Αµοιβές συλλογικών οργάνων
1. Τα κάθε είδους µόνιµα ή προσωρινού χαρακτήρα
συλλογικά όργανα (συµβούλια, επιτροπές, οµάδες
εργασίας κ.λπ.) του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των
Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται µε διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του
κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών
ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καµία πρόσθετη αµοιβή ή
αποζηµίωση στα µέλη τους. Κατ’ εξαίρεση στους
ιδιώτες–µέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων
καθορίζεται αποζηµίωση µε απόφαση του καθ’ ύλην
αρµόδιου Υπουργού, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και µέχρι
πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Οι ανωτέρω
υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις
της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995
(ΦΕΚ 247 Α΄).
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας του συλλογικού οργάνου για την οικονοµία της χώρας ή την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και προκειµένου περί Ν.Π.∆.∆. και
Ο.Τ.Α., µε βάση το µέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα
στοιχεία του προϋπολογισµού τους, επιτρέπεται η
λειτουργία τους εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και µπορεί να καθορίζεται αποζηµίωση κατά µήνα ή κατά συνεδρίαση µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην
αρµόδιου Υπουργού.
Η αποζηµίωση αυτή δεν µπορεί να είναι κατά µήνα, µεγαλύτερη από τετρακόσια (400) ευρώ για τον
πρόεδρο και τριακόσια (300) ευρώ για τα µέλη και
τους γραµµατείς.
Η ανωτέρω µηνιαία αποζηµίωση καταβάλλεται µε
την προϋπόθεση συµµετοχής σε τέσσερις (4) τουλά-
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χιστον συνεδριάσεις το µήνα. Σε περίπτωση συµµετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζηµίωση περικόπτεται ανάλογα.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί αποζηµίωση κατά µήνα,
µπορεί µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, να καθορισθεί
αποζηµίωση ανά ώρα, έλεγχο ή αξιολογούµενο πρόγραµµα κ.λπ., ανάλογα µε τις κατά περίπτωση προκύπτουσες ανάγκες. Το συνολικό µηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζηµίωσης απαγορεύεται να υπερβαίνει το
όριο της κατά µήνα αποζηµίωσης που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 για τα µέλη συλλογικών οργάνων.
4. Το σύνολο των πρόσθετων µηνιαίων αµοιβών ή
απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων και µισθωτών
του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου από συµµετοχή σε µόνιµα ή
προσωρινά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών
δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) των συνολικών µηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συµπεριλαµβανοµένης και της αναλογίας των επιδοµάτων του άρθρου 9 του ν. 3205/2003.
Οι πάσης φύσεως αµοιβές υπολογίζονται κατά το µήνα πραγµατοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.
5. Από τις παραπάνω παραγράφους εξαιρούνται
τα συλλογικά όργανα της Γενικής Γραµµατείας της
Κυβέρνησης, των οποίων η αµοιβή καθορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης.
6. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγµένα συµµετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την
έκδοση των αποτελεσµάτων επιλογής, καθώς και στις
εξετάσεις ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων (Ε.ΠΑ.Λ.) και Επαγγελµατικών Σχολιών
(Ε.ΠΑΚ.) και στις αναβαθµολογήσεις γραπτών δοκιµίων µαθητών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθορίζεται αποζηµίωση µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Με όµοια απόφαση καθορίζεται εφάπαξ
αµοιβή για το διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου
Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που
αποδεδειγµένα συµµετέχει στις ανωτέρω διαδικασίες.
7. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17
του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν».
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Άρθρο 8
Λοιπές µισθολογικές ρυθµίσεις
1. Οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 8 παράγραφος 3
εδάφιο δεύτερο, 30 και 33 παρ. Α7 του ν. 3205/2003
αναπροσαρµογές των εν λόγω επιδοµάτων καταργούνται και το ύψος αυτών καθορίζεται εφεξής στο
διαµορφωµένο κατά την 31.12.2009.
2. Η µηνιαία αποζηµίωση που προβλέπεται στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του
ν. 1943/ 1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) ορίζεται εφεξής στο ύψος
που αυτή έχει διαµορφωθεί κατά την 31.12.2009.
3. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της παρ.
2 του άρθρου µόνου της αριθµ. 55682/10.9.2009
(ΦΕΚ 1967 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου µόνου της αριθµ.
2/9247/0022/28.5.2009 (ΦΕΚ 1125 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, µέχρι τις 31.12.2010 και ο χρόνος
καταβολής των προβλεπόµενων προσαυξήσεων
ανακαθορίζεται µε αντίστοιχες κοινές υπουργικές
αποφάσεις
4. Το ειδικό επίδοµα που προβλέπεται στο άρθρο
49 παρ. 3, περίπτωση δ΄ του ν. 3205/2003, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.
3676/2008 (ΦΕΚ 117 Α΄), καθορίζεται εφεξής στο
ύψος που έχει διαµορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
5. Το επίδοµα που προβλέπεται στο άρθρο 51 παρ.
10 του ν. 3205/2003, όπως προστέθηκε µε την παρ. 5
του άρθρου 9 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α΄) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α΄) καθορίζεται εφεξής στο
ύψος που έχει διαµορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
6. Το µηνιαίο επίδοµα που προβλέπεται στο άρθρο
16 παρ. 4 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄) καθορίζεται
στο ύψος που έχει διαµορφωθεί κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
7. Τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. που αναφέρονται
στις διατάξεις του άρθρου 139 παρ. 1 του ν.
3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) και του άρθρου 11 παρ. 3
του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α΄) υποχρεούνται να επιλέξουν είτε τις αποδοχές της οργανικής θέσης από
την οποία προέρχονται είτε τα έξοδα παράστασης
που δικαιούνται, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, η καταβολή
των αποδοχών της οργανικής θέσης από την οποία
προέρχονται διακόπτεται.
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8. Στα επιδόµατα και αποζηµιώσεις του άρθρου
αυτού εφαρµόζονται οι περικοπές των διατάξεων
του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρο 9
∆απάνες µετακινήσεων
1. Το ανώτατο όριο των επιτρεπόµενων κατ’ έτος και
κατά µήνα ηµερών εκτός έδρας της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 36 Α΄) καθορίζεται σε
εξήντα (60) ηµέρες. Η υπέρβαση του ανωτέρω ορίου
που προβλέπεται από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι
(20) ηµέρες κατ’ έτος.
2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.
2685/1999, του άρθρου 10 του π.δ. 200/1993 (ΦΕΚ 75
Α΄), του άρθρου 10 της αριθµ. 2/72000/0022/4.12.2001
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1702 Β΄), καθώς
και του άρθρου 10 της αριθµ. 2/66739/0022/19.10.2000
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1394 Β΄) καταργούνται.
3. Το όριο των πεντακοσίων (500) χιλιοµέτρων
της περίπτωσης β΄ της παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν.
2685/1999 µειώνεται σε τριακόσια (300) χιλιόµετρα
µηνιαίως.
4. Τα όρια των εκατόν είκοσι (120) και ογδόντα (80)
χιλιοµέτρων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου
8 του ν. 2685/1999 αυξάνονται σε εκατόν εξήντα (160)
και εκατόν είκοσι (120) χιλιόµετρα αντίστοιχα.
5. Οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών που
προβλέπονται από τα άρθρα 6 παρ. 2, 8 παράγραφοι
2 και 3 και 9 του ν. 2685/1999, καθώς και το ύψος αυτών καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες και τις
διαµορφούµενες κάθε φορά συνθήκες.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 2Γ περίπτωση γ΄ και 3 του ν. 2685/1999, των άρθρων 7 παράγραφοι 7α, 7β ως προς τον καθορισµό του ύψους της
εκτός έδρας αποζηµίωσης και των εξόδων µετακίνησης και 17 παράγραφος 6 εδάφιο β΄ του ν. 2860/2000
(ΦΕΚ 251 Α΄) καταργούνται και οι εκδοθείσες κατ’
εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων κοινές
υπουργικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν
έως την έκδοση της προβλεπόµενης από την προηγούµενη παράγραφο απόφασης.
7. Το όριο των τριάντα (30) χιλιοµέτρων της παρ.
3 του άρθρου 10 του ν. 2685/1999 αυξάνεται σε πενήντα (50) χιλιόµετρα.
8. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.
2685/1999, όπως προστέθηκαν µε τις όµοιες της παρ.
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1 του άρθρου 51 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) καταργούνται.
9. Το όριο των πενήντα (50) χιλιοµέτρων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2685/1999
αυξάνεται σε εβδοµήντα (70) χιλιόµετρα. Το όριο των
πενήντα (50) χιλιοµέτρων των περιπτώσεων β΄ και γ΄
της ίδιας παραγράφου αυξάνεται σε εβδοµήντα (70)
χιλιόµετρα. Το όριο των εκατό (100) χιλιοµέτρων της
περίπτωσης δ΄ της ίδιας παραγράφου αυξάνεται σε
εκατόν πενήντα (150) χιλιόµετρα.
10. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2685/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για αντιµετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών (φορολογικοί έλεγχοι, στελέχωση περιφερειακών αερολιµένων κατά τη θερινή περίοδο) µπορεί να καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση, καθώς και δαπάνες διανυκτέρευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
8 και 9 του παρόντος νόµου και για χρονικό διάστηµα
έως εβδοµήντα (70) ηµέρες συνολικά κατ’ έτος για
κάθε απόσπαση. Οι ηµέρες αυτές καθορίζονται µε
κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών».
11. Το όριο των εκατό (100) χιλιοµέτρων των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 14 του ν. 2685/1999
αυξάνεται σε εκατόν πενήντα (150) χιλιόµετρα.
12. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7
του άρθρου 14 του ν. 2685/1999, διαγράφεται η φράση
«και το τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού που προβλέπεται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος».
13. Στο άρθρο 17 του ν. 2685/1999 προστίθενται
παράγραφοι 6 και 7, ως εξής:
«6. Το ποσοστό του επιδόµατος αλλοδαπής των
παραγράφων 2 και 3 καταβάλλεται µειωµένο, κατά
περίπτωση, ως εξής:
α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%) αν παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση από φορέα άλλον από εκείνον
στον οποίον ανήκει ο µετακινούµενος,
β) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), σε περίπτωση
που παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και ηµιδιατροφή από τον ως άνω φορέα,
γ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σε περίπτωση
που παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και πλήρης
διατροφή από τον προαναφερόµενο φορέα,
7. Το ανωτέρω επίδοµα αλλοδαπής περικόπτεται
κατά το ποσό της αποζηµίωσης ή αµοιβής που τυχόν
καταβάλλεται από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή πηγή κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή.»
14. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2Α του άρθρου 21
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του ν. 2685/1999, διαγράφεται η φράση «και επιστροφής».
15. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 7 του π.δ. 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α΄) απόσταση άνω των δεκαπέντε (15) χιλιοµέτρων, καθώς και η
προβλεπόµενη απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιόµετρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 3 της αριθµ. 2/73099/0022/19.2.2008 (ΦΕΚ
344 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθορίζεται σε
εξήντα (60) χιλιόµετρα ως προς την καταβολή της
ηµερήσιας αποζηµίωσης.
16. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 200/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας καθορίζεται µε τον
ισχύοντα εκάστοτε νόµο περί κάλυψης δαπανών µετακινούµενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών.»
17. Το όριο των εκατόν είκοσι (120) ηµερών του
άρθρου 23 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄) και της
αριθµ. 2/14889/0022/2.5.2003 (ΦΕΚ 643 Β΄) απόφασης µειώνεται σε εξήντα (60) ηµέρες. Το όριο των
τριάντα (30) χιλιοµέτρων της προηγούµενης απόφασης αυξάνεται σε εξήντα (60) χιλιόµετρα.
18. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του ν.
3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) τροποποιείται ως εξής:
«Για διανυκτερεύσεις που πραγµατοποιούνται σε
µετακινήσεις από εξήντα (60) χιλιόµετρα και άνω καταβάλλεται διπλάσια αποζηµίωση από την προβλεπόµενη στην αριθµ. 2/14889/0022/2.5.2003 (ΦΕΚ 643
Β΄) απόφαση όπως ισχύει.»
19. Το άρθρο 1 του ν.δ. 1106/1972 (ΦΕΚ 17 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν.δ. 23/1973
(ΦΕΚ 131 Α΄), καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Άρθρο 10
Αναστολή προσλήψεων για το έτος 2010
1. Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 δεν χορηγούνται
εγκρίσεις της Τριµελούς Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ή προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς του άρθρου 1
παρ. 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄). Για το ίδιο

έτος, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου,
αναστέλλονται οι προσλήψεις και διορισµοί του ανωτέρω προσωπικού των φορέων αυτών. Εξαιρούνται οι
τοµείς: α) υγείας, προκειµένου για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, β) παιδείας, προκειµένου για εκπαιδευτικό προσωπικό, γ) ασφάλειας, προκειµένου
για ένστολο προσωπικό, καθώς και δ) ο υποχρεωτικός διορισµός των αποφοίτων της Σχολής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και της Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οµοίως εξαιρείται το προσωπικό που προβλέπεται
στις περιπτώσεις β΄ έως και κ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006.
2. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων για
τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσµατα
µέχρι την 31.12.2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει
σειράς επιτυχίας, µε έναρξη το β΄ εξάµηνο του έτους
2010 και ο διορισµός όλων όσων περιλαµβάνονται
στους οριστικούς πίνακες, ολοκληρώνεται µέχρι την
31.12.2012.
3. Ο διορισµός των επιτυχόντων σε διαδικασίες
επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των
φορέων, οι οποίες προκηρύχθηκαν βάσει εγκριτικών
αποφάσεων της Τριµελούς Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, έτους 2009 ή και προγενέστερων ετών και
για τους οποίους οι οριστικοί πίνακες αποτελεσµάτων θα εκδοθούν µετά την 1.1.2010, διενεργείται
σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, εντός του έτους
2011 και ολοκληρώνεται, µέχρι την εξάντληση των
περιλαµβανοµένων στους οριστικούς πίνακες και πάντως όχι πέραν της 31.12.2013. Εγκριτικές αποφάσεις της Τριµελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύει, που έχουν εκδοθεί µέχρι 31.12.2009 και
για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές προκηρύξεις, παύουν να ισχύουν, µε εξαίρεση όσες αφορούν προσωπικό που υπάγεται στις ρυθµίσεις του
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
4. Για το διορισµό των επιτυχόντων των παραγράφων 2 και 3 δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3528/2007.

Άρθρο 11
Περιορισµός προσλήψεων για τα έτη 2011
έως και 2013
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013, ο αριθµός των ετήσιων προσλήψεων
και διορισµών του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους
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φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009,
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από το
λόγο ένα προς πέντε (µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Οι αποχωρήσεις
υπολογίζονται την 31η ∆εκεµβρίου του αµέσως
προηγούµενου έτους και αφορούν στο σύνολο του
έτους αυτού. Στον υπολογισµό του αριθµού τού προς
πρόσληψη προσωπικού στο σύνολο των φορέων, συνυπολογίζεται και ο υποχρεωτικός διορισµός των
αποφοίτων της Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της
Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ο υποχρεωτικός διορισµός που διενεργείται βάσει ειδικών διατάξεων.
2. Ειδικά για το εκπαιδευτικό προσωπικό, όλων
των βαθµίδων εκπαίδευσης, τα Σώµατα Ασφαλείας,
το Λιµενικό Σώµα, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του τοµέα υγείας, ο λόγος αυτός
ορίζεται σε ένα προς ένα (µία πρόσληψη ανά µία
αποχώρηση).
3. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται: α) οι µετακλητοί υπάλληλοι, β) το µη πολιτικό προσωπικό των
Ενόπλων ∆υνάµεων, γ) οι προσλήψεις ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού νέων νοσηλευτικών µονάδων, δ) επιτυχόντες του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων,
των παραγράφων 2 και 3 του προηγούµενου άρθρου.
4. Αν για οποιαδήποτε αιτία το σύνολο των προσλήψεων είναι µικρότερο του λόγου ένα προς πέντε,
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, οι υπολειπόµενες θέσεις διατηρούνται για πλήρωση σε επόµενο
έτος.
5. Οι κατά τις προηγούµενες παραγράφους προσλήψεις εγκρίνονται κατά περίπτωση από την Τετραµελή Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει, µε βάση τις προτεραιότητες
και τις ανάγκες, όπως προκύπτουν από τον ετήσιο
προγραµµατισµό προσλήψεων, στο σύνολο των φορέων του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Οικονοµικών καθορίζονται οι προτεραιότητες και τα
κριτήρια για την κατανοµή του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κατανέµονται οι εγκριθείσες θέσεις ανά
υπηρεσία και φορέα.
7. Εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και
συµβάσεις µίσθωσης έργου για το έτος 2010 περιορί-
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ζονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση µε
τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2009. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού
ορισµένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.
8. Από τη δηµοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδιακτικά καθήκοντα. Με ευθύνη του Υπουργού Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, οι υφιστάµενες κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις εκπαιδευτικών µειώνονται υποχρεωτικά κατά πενήντα τοις
εκατό (50%), το αργότερο µέχρι τις 30 Αυγούστου
2010. Επίσης απαγορεύονται στο σύνολό τους οι
αποσπάσεις σε καθήκοντα διάφορα της ειδικότητάς
τους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, του
στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και του προσωπικού των Σωµάτων Ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένου και αυτού του Λιµενικού Σώµατος. Στο νοσηλευτικό προσωπικό συµπεριλαµβάνεται το τεχνικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, καθώς και το
προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.). Όλες οι υπάρχουσες κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος αποσπάσεις του προσωπικού
αυτού ανακαλούνται µε ευθύνη των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών, µέχρι 30 Απριλίου 2010.
9. Οι κατά νόµο υποχρεωτικές µετατάξεις συνοδεύονται µε κατάργηση ή µεταφορά των αντίστοιχων
οργανικών θέσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΕΙ∆Η
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Άρθρο 12
Αναπροσαρµογή Φ.Π.Α.
Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του
άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας,
ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως
εξής:
«Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας
ορίζεται σε είκοσι ένα τοις εκατό (21%) στη φορολογητέα αξία.
Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος, ο
συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό
(10%).»
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Άρθρο 13
Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα
προϊόντα καπνού
1. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως
ακολούθως:
«Στην τιµή αυτή ο συντελεστής του ειδικού φόρου
κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε ποσοστό 65% µε ελάχιστο ποσό είσπραξης τα 78 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα.»
2. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«β) σε έναν αναλογικό φόρο ο συντελεστής του
οποίου είναι 58,823% και προκύπτει από το κλάσµα
που έχει ως αριθµητή το γινόµενο του συντελεστή
του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί την πλέον ζητούµενη τιµή µείον τον πάγιο φόρο και παρονοµαστή
την πλέον ζητούµενη τιµή. Ο αναλογικός συντελεστής 58,823% υπολογίζεται στην τιµή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεµαχίων τσιγάρων (1 φορολογική
µονάδα) και είναι ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων. Στα τσιγάρα που πωλούνται σε τιµή µικρότερη
από την τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων της
πλέον ζητούµενης κατηγορίας τιµών, το συνολικό
ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ και β΄
δεν µπορεί να είναι κατώτερο του εβδοµήντα πέντε
τοις εκατό (75%) του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα τσιγάρα της πλέον ζητούµενης κατηγορίας τιµών.»
3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Στα πούρα ή σιγαρίλλος σε ποσοστό 32% επί
της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους.
β) Στο λεπτοκοµµένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και
στα άλλα καπνά για κάπνισµα, σε ποσοστό 67% επί
της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους.»

σης αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε χίλια οκτακόσια ογδόντα τέσσερα (1.884) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.»
2. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 3 του άρθρου 81, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«Εφαρµόζεται µειωµένος κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού
συντελεστή για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά. Ο µειωµένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε εννιακόσια σαράντα δύο (942) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.»
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 87
του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε ένα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (1,96) ανά βαθµό PLATO κατά όγκο
και εκατόλιτρο µπύρας.»
4. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο µειωµένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε
ενενήντα οκτώ λεπτά (0,98 ευρώ) ανά βαθµό PLATO
κατά όγκο και εκατόλιτρο µπύρας.»
5. Το άρθρο 89 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 89
Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που
επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούµενου άρθρου ορίζεται σε εβδοµήντα οκτώ (78) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, µε εξαίρεση τα προϊόντα
που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του σηµείου
Β του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού (Ε.Κ.) της
Επιτροπής 606/2009 (ΕΕL 193/24.7.2009) για τα
οποία ο συντελεστής ορίζεται σε τριάντα εννέα (39)
ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.»

Άρθρο 14
Ειδικός φόρος κατανάλωσης
αιθυλικής αλκοόλης

Άρθρο 15
Ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών
προϊόντων

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001
(ΦΕΚ 265 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλω-

1. Οι περιπτώσεις α΄ µέχρι και ιβ΄, καθώς και οι περιπτώσεις κα΄ και κστ΄ του πίνακα της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Ο.)

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΟΝΑ∆Α
ΕΠΙΒΟΛΗΣ

27101151 και
27101159

621

1.000 λίτρα

27101141 και
ΕΧ27101145
ΕΧ2710 1145 και 27101149

610

1.000 λίτρα

27101141, 27101145
και 27101149

610

1.000 λίτρα

δ) Βενζίνη αεροπλάνων

27101131

637

1.000 λίτρα

ε) Ειδικό καύσιµο αεριωθουµένων τύπου βενζίνας

27101170

637

1.000 λίτρα

στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιµοποιείται
ως καύσιµο κινητήρων

27101941 27101945 και
271019 49

382

1.000 λίτρα

ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιµοποιείται
ως καύσιµο θέρµανσης

27101941 27101945
271019 49

382

1.000 λίτρα

η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιµοποιείται
για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω
περιπτώσεις στ) και ζ)

2710 19 41 2710 19 45 και
271019 49

382

1.000 λίτρα

27101961 27101963
27101965 271019 69

19

1.000 χιλιόγραµµα

ι) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιµοποιείται ως
καύσιµο κινητήρων

2710 19 21 και 271019 25

410

1.000 λίτρα

ια) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιµοποιείται ως
καύσιµο θέρµανσης

2710 19 21 και 271019 25

410

1.000 λίτρα

ιβ) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιµοποιείται
για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται
στις παραπάνω περιπτώσεις ι) και ια)

2710 19 21 και 27101925

410

1.000 λίτρα

2,5
5

MWh
MWh

382

1.000 λίτρα

α) Βενζίνη µε µόλυβδο

β) Βενζίνη χωρίς µόλυβδο
–µε αριθµό οκτανίων µέχρι και 96,5
–µε αριθµό οκτανίων µεγαλύτερο των 96.5
γ) Βενζίνη χωρίς µόλυβδο µε την προσθήκη ειδικών
προσθέτων, που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί, προσφέρεται
προς πώληση ή και χρησιµοποιείται ως ισοδύναµο καύσιµο
αντί της µολυβδούχο βενζίνης των κωδικών
της Σ.Ο. 2710 11 51 και 2711 1159.

θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL-Μαζούτ)

κα) Ηλεκτρική ενέργεια
–για επιχειρηµατική χρήση
–για µη επιχειρηµατική χρήση
κστ) Βιοντήζελ από µεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται
µε την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, που χρησιµοποιείται
ως καύσιµο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάµιξη µε πετρέλαιο
εσωτερικής καύσης (DIESEL) της παραπάνω I περίπτωσης στ΄)

2. Η περίπτωση δ΄ του πίνακα της παραγράφου 2
του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 καταργείται.
3. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 73 του ν.
2960/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως ακολούθως:
«8. Για την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης κα΄ του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2690/2001 ως «επιχειρηµατική χρήση»
νοείται η χρήση από µία επιχείρηση ικανή να λειτουργήσει αυτόνοµα από οργανωτική άποψη, η οποία διε-

2716

3824 90 99

νεργεί ανεξαρτήτως και οπουδήποτε την παροχή
αγαθών και υπηρεσιών όποιος και να είναι ο σκοπός
ή τα αποτελέσµατα αυτών των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν
τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού
φόρου κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα-
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γής προσδιορίζονται, τα στοιχεία που διαβιβάζονται
από τους διανοµείς ηλεκτρικής ενέργειας και τον
∆ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ) στην αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και η
συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους.»
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν.
2960/2001 προστίθεται περίπτωση ι΄ ως ακολούθως:
«ι) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και χρησιµοποιείται για ιδία χρήση, εφόσον προέρχεται από
αιολική, ηλιακή, γεωθερµική παλιρροϊκή ενέργεια και
ενέργεια κυµάτων.»
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του ν. 2960/
2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου ενεργείται µε παραστατικό έγγραφο, το οποίο υποβάλλεται
από τον υπόχρεο στην αρµόδια αρχή και από την
ηµεροµηνία αποδοχής του αποτελεί τίτλο υπέρ του
∆ηµοσίου. Το παραστατικό αυτό καταρτίζεται µε ευθύνη του υπόχρεου και το περιεχόµενό του ελέγχεται και επαληθεύεται κατά τα οριζόµενα σε ειδικές
προς τούτο διατάξεις.»
6. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 109 του ν.
2960/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 7, ενώ η
ήδη υπάρχουσα παράγραφος 7 αναριθµείται σε 8.
«7. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που αναλογεί
στην ηλεκτρική ενέργεια βεβαιώνεται και εισπράττεται από την αρµόδια αρχή, βάσει των εκδιδόµενων
από τον διανοµέα ή τον αναδιανοµέα φορολογικών
στοιχείων επί των οποίων προσδιορίζονται η µονάδα
µέτρησης και οι ποσότητες που παραδίδονται, το αργότερο µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα του επόµενου
µήνα από την έκδοση των ανωτέρω σχετικών φορολογικών στοιχείων.
Με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βεβαιώνεται και
εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγµή ο φόρος
προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) και κάθε άλλη σχετική
επιβάρυνση. Κατ’ εξαίρεση προκειµένου για την ηλεκτρική ενέργεια ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται µε τον οικείο
φορολογικό συντελεστή επί του ποσού του ειδικού
φόρου κατανάλωσης.»

Άρθρο 16
Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεµάτων
πετρελαίου θέρµανσης
1. Στα αποθέµατα πετρελαίου εσωτερικής καύσης
(DIESEL) - θέρµανσης που έχει στην κυριότητά του
την 3.3.2010 κάθε επιτηδευµατίας, που έχει λάβει
αριθµό µητρώου ∆ιακινητών Πετρελαίου Θέρµανσης
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(∆Ι.ΠΕ.ΘΕ.), τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και
έχει πραγµατοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις
φορολογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν διατεθεί
στην κατανάλωση, επιβάλλεται εφάπαξ φόρος ισόποσος µε τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων που εφαρµόζονται από 4.3.2010, ήτοι του ειδικού
φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέµενης
αξίας (Φ.Π.Α.), και των ήδη καταβληθέντων κατά την
έξοδό τους από τη φορολογική αποθήκη ειδικού φόρου κατανάλωσης και Φ.Π.Α.
2. Ο εφάπαξ φόρος επιβάλλεται στα αποθέµατα
της προηγούµενης παραγράφου που έχει στην κυριότητά του ο επιτηδευµατίας ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ., την 3.3.2010
σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων,
ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής
του περιόδου ή την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί
ή την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων.
3. Σε περίπτωση που ο επιτηδευµατίας ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ.
πραγµατοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρµανσης και δικαιούται επιστροφής, τότε
ο οφειλόµενος εφάπαξ φόρος συµψηφίζεται µε τα
προς επιστροφή ποσά των φορολογικών επιβαρύνσεων, λόγω της εξοµοίωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
(DIESEL) - θέρµανσης µε το πετρέλαιο κίνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.
3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄).
4. Σε περίπτωση που ο επιτηδευµατίας ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ.
δεν πραγµατοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης
πετρελαίου θέρµανσης και δεν δικαιούται επιστροφής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.
3634/ 2008 τότε ο οφειλόµενος εφάπαξ φόρος καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή από τον υπόχρεο
δήλωσης εις διπλούν στην αρµόδια για τη φορολογία
εισοδήµατός του ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(∆.Ο.Υ.), το αργότερο µέχρι και τις 15.4.2010. Το ένα
αντίτυπο της δήλωσης µε ηµεροµηνία παραλαβής και
θεωρηµένο από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., επιστρέφεται στον υπόχρεο.
∆ήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη
καταβολή του οφειλόµενου εφάπαξ φόρου θεωρείται
απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα.
Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ή εκπρόθεσµης δήλωσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), καθώς και οι
κυρώσεις των περί λαθρεµπορίας διατάξεων του ν.
2960/2001 εφόσον συντρέχει περίπτωση.
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Για τη διαδικασία βεβαίωσης εφαρµόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν.
2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος συµψηφισµού του εφάπαξ φόρου
επί των αποθεµάτων µε τα προς επιστροφή ποσά,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.
3634/2008, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης
του εφάπαξ φόρου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
6. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν εφαρµόζεται στις
περιπτώσεις οι οποίες ρυθµίζονται µε τις διατάξεις
του άρθρου αυτού.

Άρθρο 17
Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας
1. Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα της δασµολογικής κλάσης 8703 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, καθώς και στα αυτοκίνητα
τύπου jeep της δασµολογικής κλάσης 8704, το ποσοστό του οποίου ορίζεται για αυτοκίνητα µε τιµή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο ως εξής:
«α) από 17.000 ευρώ µέχρι και 22.000 ευρώ, σε
ποσοστό 10%,
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β) άνω των 22.000 ευρώ και µέχρι 30.000 ευρώ,
ποσοστό 20%,
γ) άνω των 30.000 ευρώ, ποσοστό 30%.
Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ
265Α΄).
2. Προκειµένου για µεταχειρισµένα όµοια αυτοκίνητα, το ποσοστό του φόρου καθορίζεται ως εξής:
«α) από 12.000 ευρώ µέχρι και 15.000 ευρώ, ποσοστό 10%,
β) άνω των 15.000 ευρώ µέχρι και 20.000 ευρώ,
ποσοστό 20%,
γ) άνω των 20.000 ευρώ, ποσοστό 30%.
Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265Α΄).
3. Από το φόρο πολυτελείας της προηγούµενης
παραγράφου εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα
που προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δηµόσιας
χρήσης, καθώς και τα αυτοκινούµενα τροχόσπιτα.
4. Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαµορφώνεται από τα
άρθρα 19 και 20 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) για τα
ενδοκοινοτικώς αποκτούµενα και τα εισαγόµενα από
τρίτες χώρες και επί της τιµής πώλησης προ Φ.Π.Α.
για τα εγχωρίως παραγόµενα, στα παρακάτω είδη:

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

α) ∆έρµατα ερπετών, κροκοδείλων, σαυροειδών και αγρίων ζώων γενικά καθώς και
πτηνών, ψαριών και θαλασσίων ζώων γενικά, κατεργασµένα ή µη.
Κωδικός Σ.Ο. 41.06.40, 41.13.30, ΕΧ 41.14.10.90.

10%

β) Τεχνουργήµατα από δέρµα της περίπτωσης α). Κωδικός Σ.Ο. 42.02.21.00,
42.02.31.00, 42.03.30.30

10%

γ) Υποδήµατα από δέρµα της περίπτωσης α). ∆.Κ. ΕΧ 64.03

10%

δ) Ενδύµατα, εξαρτήµατα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρµατα. ∆.Κ. 43.03

10%

ε) Τάπητες από οποιαδήποτε ύλη που περιέχουν µετάξι ή απορρίµµατα από µετάξι
σε ποσοστό πάνω από 10% στο συνολικό βάρος. Κωδικός Σ.Ο. 57.01.10.10, 57.01.90.10

10%

στ) Μαργαριτάρια ακατέργαστα ή κατεργασµένα, πολύτιµες ή ηµιπολύτιµες πέτρες,
πέτρες συνθετικές ή ανασχηµατισµένες, κατεργασµένες ή ακατέργαστες. Εξαιρούνται
εκείνες που προορίζονται για βιοµηχανική χρήση. ∆.Κ. 71.01, ΕΧ 71.02 και ΕΧ 71.03

10%

ζ) Σκόνη διαµαντιού και σκόνη από πολύτιµες ή ηµιπολύτιµες πέτρες φυσικές
ή συνθετικές. ∆.Κ. 71.05

10%

η) Κοσµήµατα µε ή χωρίς πολύτιµες πέτρες και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή
από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα. ∆.Κ. 71.13

10%

θ) Είδη χρυσοχοΐας και µέρη αυτών από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα
µε πολύτιµα µέταλλα. ∆.Κ. 71.14

10%

Συνέχεια στη σελ. 160
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Συνέχεια από σελ. 159

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ι) Άλλα τεχνουργήµατα από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα
µέταλλα. ∆.Κ. 71.15

10%

ια) Τεχνουργήµατα από µαργαριτάρια, από πολύτιµες ή ηµιπολύτιµες πέτρες ή από
πέτρες συνθετικές ή ανασχηµατισµένες. ∆.Κ. 71.16

10%

ιβ) Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης. ∆.Κ. Ε.Χ. 88.02

20%

ιγ) Πλοία, πλοιάρια και άλλα σκάφη κινούµενα µε οποιοδήποτε τρόπο, που προορίζονται για
αναψυχή. ∆.Κ. Ε.Χ. 89.03, µε εξαίρεση τα προαναφερόµενα που υπάγονται στις
δασµολογικές διακρίσεις 89.03.10.10, 89.03.91.92, 89.03.92.91, 89.03.99.10 και 89.03.99.91.

10%

5. Ο φόρος πολυτελείας για τα επιβατικά αυτοκίνητα ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις αρµόδιες τελωνειακές
αρχές παράλληλα µε την είσπραξη του τέλους ταξινόµησης.
Για τα είδη της παραγράφου 4 που προέρχονται
από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, ο φόρος πολυτελείας βεβαιώνεται και εισπράττεται από
τις τελωνειακές αρχές κατά τη θέση αυτών σε ανάλωση, ενώ τα προερχόµενα από άλλα κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα εγχωρίως παραγόµενα, ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της
έδρας του επιτηδευµατία. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου για µεν τα εγχωρίως παραγόµενα είναι
ο παραγωγός των προϊόντων, για δε τα προερχόµενα
από τα λοιπά κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το πρόσωπο που πραγµατοποιεί την ενδοκοινοτική
απόκτηση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την απόδοση του φόρου
αυτού στις ∆.Ο.Υ.
6. Τα είδη της παραγράφου 4 που παραλαµβάνονται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίµων
προϊόντων της ίδιας παραγράφου, απαλλάσσονται
του φόρου πολυτελείας.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 18
Προγράµµατα απασχόλησης ανέργων
1. Με στόχο την καταπολέµηση της ανεργίας, την
προώθηση της απασχόλησης και τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας (Ν.Θ.Ε.), ο Ο.Α.Ε.∆. µπορεί να επιδοτεί µέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για προσλαµβανόµενους µισθωτούς σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραµµάτων
απασχόλησης ανέργων που καταρτίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από γνώµη του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆.
2. Με τις προβλεπόµενες από την παράγραφο 1
του άρθρου αυτού υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται:
α) Ο τρόπος επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, ο οποίος µπορεί να γίνεται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείµενης ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
β) Το ποσοστό της επιδότησης των ασφαλιστικών
εισφορών για τους προσλαµβανόµενους µισθωτούς,
ο ανώτατος αριθµός των ως άνω επιδοτούµενων µισθωτών ανά επιχείρηση ή εργοδότη, η διάρκεια της
επιδότησης κατά τα διάφορα στάδια του προγράµµατος, ο χρόνος της µετά από τη διάρκεια της επιδότησης πιθανής υποχρεωτικής απασχόλησης από τον
εργοδότη των προσλαµβανοµένων και η απαγόρευση της απόλυσης του υπόλοιπου προσωπικού.
γ) Τα στοιχεία που οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες υποβάλλουν στον Ο.Α.Ε.∆. ή/και στον οικείο
ασφαλιστικό φορέα, εν όψει της υπαγωγής τους στα
προγράµµατα απασχόλησης του παρόντος άρθρου.
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δ) Τα όργανα, τα οποία παράλληλα µε το ∆.Σ. του
Ο.Α.Ε.∆., θα αποφασίζουν για την ύπαρξη ή µη των
προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων και εργοδοτών στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
ε) Οι ειδικές περιπτώσεις της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου.
στ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια, που είναι αναγκαία
για τους όρους εφαρµογής των προγραµµάτων και
τον έλεγχο αυτών.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν τα καταρτιζόµενα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1
προγράµµατα απασχόλησης να αφορούν επιδότηση
µέχρι και του εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για
τη διατήρηση θέσεων σε επιχειρήσεις ή εργοδότες.
4. Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί
στα καταρτιζόµενα κατά τη διαδικασία αυτού του άρθρου προγράµµατα απασχόλησης και παραβαίνουν
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις
των προγραµµάτων απασχόλησης για την πρόσληψη,
τη διατήρηση και τη µη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρµογή του προγράµµατος, υποχρεούνται να καταβάλουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και εργαζοµένων) που αντιστοιχούν
στο υπόλοιπο χρονικό διάστηµα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούµενης και µη) των µισθωτών που καθορίζει το πρόγραµµα.
Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) από τις
επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβεί τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των
προγραµµάτων γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενώ το ποσό της
δαπάνης που καταβλήθηκε από τον Ο.Α.Ε.∆. αχρεωστήτως για τις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα στον
Ο.Α.Ε.∆.
5. Για το ποσό που θα αποδοθεί στον Ο.Α.Ε.∆.
αποφασίζει το διοικητικό συµβούλιο ή τα όργανα που
ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2
περ. δ΄ του παρόντος άρθρου. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει µεταξύ του Ο.Α.Ε.∆. και του οικείου
ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος του ποσού
που πρέπει να αποδοθεί στον Ο.Α.Ε.∆. επιλύεται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
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Άρθρο 19
Πάγιο σύστηµα ρύθµισης
οφειλόµενων εισφορών
1. Με αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται η
ευχέρεια εξόφλησης σε µηνιαίες δόσεις, των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών µετά των
πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, µετά
από αίτηση του οφειλέτη.
Στις οφειλόµενες εισφορές συµπεριλαµβάνονται
και οι εισφορές που εισπράττονται από τους Φ.Κ.Α.
για τρίτους.
Ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται σε τριάντα έξι
(36) µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση, της καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών.
Η µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη του
ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.
Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόµενη δόση µέχρι και τέσσερις (4) συνεχόµενους µήνες ή έξι (6) µήνες για τους οφειλέτες του
Ο.Γ.Α., µπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή
από τον επόµενο µήνα. Το 36µηνο παρατείνεται τόσους µήνες όσοι είναι οι µήνες της µη καταβολής της
δόσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µέχρι και τρεις
φορές κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, µε την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις και οι
τρέχουσες εισφορές για οκτώ (8) συνεχόµενους µήνες κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των δόσεων και των τρεχουσών εισφορών.
Σε περίπτωση µηχανογραφικής εφαρµογής συστηµάτων υπολογισµού των εισφορών σε διµηνιαία
βάση ή εξαµηνιαία για τον Ο.Γ.Α., η καταβολή γίνεται
σε ισόποσες διµηνιαίες δόσεις ή εξαµηνιαίες για τον
Ο.Γ.Α.
2. Εάν ο οφειλέτης απολέσει ολοκληρωτικά το δικαίωµα της τµηµατικής εξόφλησης εισφορών σε δόσεις, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για ρύθµιση,
µετά από ένα (1) χρόνο από την έκδοση της πρώτης
απόφασης.
Το αρµόδιο όργανο δύναται να ρυθµίσει εκ νέου
τις οφειλές σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου.
3α. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται έκπτωση σαράντα τοις εκατό (40%) επί των πρόσθετων
τελών.
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β. Σε περίπτωση τµηµατικής εξόφλησης παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί των πρόσθετων τελών.
Το ποσό µείωσης των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων στην περίπτωση τµηµατικής καταβολής επιµερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις.
4. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή των δόσεων, καθώς και η µη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την έκπτωση από το δικαίωµα της τµηµατικής εξόφλησης των οφειλόµενων εισφορών και καθιστά άµεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόµενου ποσού. Το οφειλόµενο ποσό υπολογίζεται σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία κάθε φορέα.
5. Στους οφειλέτες, που υπάγονται στην παρούσα
ρύθµιση και τηρούν τους όρους της ρύθµισης αυτής,
χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας
διάρκειας ενός (1) µηνός.
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 5ε΄ του α.ν. 1846/1961 (ΦΕΚ 179
Α΄, 21.6.1951) και της παραγράφου 4 του άρθρου 51
του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄ 5.1.1999), όπως ισχύει.
6. Στη ρύθµιση αυτή παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής και όσων έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους µε
άλλες διατάξεις νόµων για το µέρος της οφειλής που
δεν έχει εισπραχθεί.
7. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηµα τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων εισφορών από:
α) Επιχείρηση που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, αν
δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά ή άλλα µέτρα είσπραξης που ισχύουν, επιτρέπεται η ρύθµιση.
β) Εποχική επιχείρηση, είναι δυνατόν τα αρµόδια
όργανα να αποφασίζουν τη ρύθµιση σε µηνιαίες δόσεις σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, µε τη δυνατότητα αυξηµένου ποσού µηνιαίας δόσης, κατά τη
διάρκεια λειτουργίας αυτής και µειωµένου ποσού µηνιαίας δόσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) όταν αυτή δεν λειτουργεί.
8. Όπου από τις κείµενες διατάξεις κάθε ασφαλιστικού οργανισµού ορίζεται ως προϋπόθεση για την
έναρξη καταβολής σύνταξης η προηγούµενη εξόφληση των οφειλών, σε περίπτωση υπαγωγής του
οφειλέτη στον παρόντα διακανονισµό, εξακολουθεί
να ισχύει και η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του
επόµενου της εξόφλησης µήνα.
9. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία
που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις, αν το οφειλόµενο ποσό δεν είναι µεγαλύτερο των είκοσι (20) µηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για καθέναν ασφαλιστικό οργανισµό.
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10. Τα ποσά οφειλής της ανωτέρω παραγράφου
προσαυξηµένα µε τα πρόσθετα τέλη συµψηφίζονται
ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε
ίσες µηνιαίες δόσεις που δεν µπορεί να είναι περισσότερες των τριάντα έξι (36). Η πρώτη (1η) δόση παρακρατείται από τον πρώτο µήνα απονοµής της σύνταξης.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται µετά γνώµη των
∆ιοικητικών Συµβουλίων των αρµόδιων Οργανισµών
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
12. Καταργείται κάθε διάταξη που ρυθµίζει αντίθετα τα θέµατα αυτά.

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 1 αρχίζει από
1.1.2010.
2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2, 6 και 7
αρχίζει από 1.3.2010.
3. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 12 αρχίζει
από 15.3.2010, µε εξαίρεση τα βιοµηχανοποιηµένα
καπνικά προϊόντα για τα οποία η ισχύς του αρχίζει
από 4.3.2010.
4. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 13 έως και
17 αρχίζει από 4.3.2010 µε εξαίρεση την περίπτωση
κα΄ του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 15, η ισχύς του
οποίου αρχίζει από 2.5.2010.
5. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή
του ως νόµου του Κράτους.

ΝΟΜΟΣ YΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3842/22/4/2010
ΦΕΚ 58/23.4.2010 (τ. Α΄)
Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,
αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
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Άρθρο 1
Κλίµακα φόρου εισοδήµατος φυσικών
προσώπων και δαπάνες απόκτησης αγαθών και
λήψης υπηρεσιών. Μειώσεις φόρου
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.), που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το εισόδηµα, που αποµένει µετά την αφαίρεση των δαπανών από το συνολικό εισόδηµα του φορολογούµενου, υποβάλλεται σε φόρο µε βάση την
ακόλουθη κλίµακα:
Κλιµάκιο
Φορολογικός
Φόρος
Σύνολο
Εισοδήµατος Συντελεστής Κλιµακίου Εισοδήµατος
(ευρώ)
%
(ευρώ)
(ευρώ)
12.000
4.000
6.000
4.000
6.000
8.000
20.000
40.000
Yπερβάλλον

0
18
24
26
32
36
38
40

0
720
1.440
1.040
1.920
2.880
7.600
16.000

12.000
16.000
22.000
26.000
32.000
40.000
60.000
100.000

Σύνολο
Φόρου
(ευρώ)
0
720
2.160
3.200
5.120
8.000
15.600
31.600

45

Το αφορολόγητο ποσό των δώδεκα χιλιάδων
(12.000) ευρώ ισχύει, εφόσον ο φορολογούµενος
προσκοµίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών,
τις οποίες πραγµατοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του και
τα τέκνα που τους βαρύνουν. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι
που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου
47 του Κ.Φ.Ε., όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας, οι
φυλακισµένοι και οι κάτοικοι κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην
Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του
συνολικού εισοδήµατός τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας χωρίς την προσκόµιση
αποδείξεων. Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαµβάνονται αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις των
άρθρων 8 και 9, οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 17, οι
δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 23, οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισµού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων
κάθε είδους µεταφορικών µέσων.
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Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που
απαιτείται να προσκοµισθούν, ορίζεται, µε βάση το
δηλούµενο και φορολογούµενο σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις ατοµικό εισόδηµα του φορολογουµένου, ανά κλίµακα, ως εξής: α) για ατοµικό εισόδηµα
µέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) αυτού και β) για ατοµικό εισόδηµα πάνω από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, για
το τµήµα αυτού µέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και για το τµήµα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού.
Όταν το ατοµικό εισόδηµα είναι µέχρι έξι χιλιάδες
(6.000) ευρώ δεν απαιτούνται αποδείξεις δαπανών.
Αν το ποσό των προσκοµιζόµενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουµένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσοστού, επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δέκα
τοις εκατό (10%) επί της διαφοράς. Αν το ποσό των
προσκοµιζόµενων αποδείξεων δαπανών υπερβαίνει το
ποσοστό αυτό εκπίπτει από το συνολικό φόρο, που
προκύπτει µε βάση την πιο πάνω κλίµακα, φόρος, που
υπολογίζεται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%)
επί της διαφοράς. Το ποσό των δαπανών για την επιβολή ή την έκπτωση φόρου, σύµφωνα µε τα δύο προηγούµενα εδάφια, δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να
υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για
τον υπόχρεο και τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για
συζύγους. Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί
υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους
µόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην αρχική δήλωση
και επιµερίζονται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το
δηλούµενο και φορολογούµενο σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις ατοµικό εισόδηµα της αρχικής δήλωσής
τους, αφού προηγουµένως καλυφθεί το ποσό των
αποδείξεων που απαιτείται για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού. Όταν ο ένας σύζυγος δηλώνει εισόδηµα µέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, οι αποδείξεις
που προσκοµίζονται καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα έξι
χιλιάδες (6.000) ευρώ.»
2. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου
της κλίµακας της προηγούµενης παραγράφου αυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ εάν ο φορολογούµενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που
τον βαρύνουν, κατά έντεκα χιλιάδες πεντακόσια
(11.500) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν
και κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο
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πάνω από τα τρία που τον βαρύνουν.»
β. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται η φράση
«και όποιου επόµενου απαιτείται.»
3. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούµενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων και ασθένειας για την
ασφάλιση του ίδιου, της συζύγου του και των τέκνων
που τους βαρύνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος. Στη δαπάνη αυτή περιλαµβάνονται και τα
ασφάλιστρα που καταβάλλονται ετησίως για την
ασφάλιση τέκνων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7,
από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη και δεν συνοικούν µαζί τους. Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν
µπορεί να υπερβεί τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ για
άγαµο και τα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ
για οικογένεια. Το ποσό αυτό υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, µειώνει το φόρο µόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και
επιµερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το
ύψος του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση.»
4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.
προστίθενται περιπτώσεις ζ΄, η΄ και θ΄ ως εξής:
«ζ) Κατά ποσοστό 20%:
αα) Των ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο λόγω δωρεάς στο ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές µονές
του Αγίου Όρους, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και
Ιεροσολύµων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη
Εκκλησία της Αλβανίας, τα ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που είναι νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και το Ταµείο
Αρχαιολογικών Πόρων.
ββ) Της αξίας των ιατρικών µηχανηµάτων και των
ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που µεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά
ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που αποτελούν νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
γγ) Των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται
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από τον φορολογούµενο λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα σωµατεία µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης
και χορηγούν υποτροφίες, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή
συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς
σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄)
και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.
δδ) Των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται
από τον φορολογούµενο λόγω χορηγίας προς τα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.
Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραµµάτων, της µουσικής, του
χορού, του θεάτρου, του κινηµατογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα,
καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των
αναγνωρισµένων ιδιωτικών µουσείων, όπως τέχνης,
φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών.
Για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης υποπερίπτωσης καθορίζονται, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού, µετά
από έλεγχο που διενεργείται από το Υπουργείο Πολιτισµού, τα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.
Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, µε εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους οι οποίοι αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν τα τριακόσια
(300) ευρώ ετησίως, λαµβάνονται υπόψη µόνον εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασµό του νοµικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό
αυτόν στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε
τράπεζα που νόµιµα λειτουργεί στην Ελλάδα.
Το γραµµάτιο είσπραξης της τράπεζας που εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή
χορηγού και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας αριθµητικώς και ολογράφως, την ηµεροµηνία
κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση.
Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών της
περίπτωσης αυτής επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) του συνολικού εισοδήµατος που φορολογείται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις.
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Η µείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό
(100) ευρώ.
Το συνολικό ποσό των χρηµατικών δωρεών και
χορηγιών αυτής της περίπτωσης, στο οποίο υπολογίζεται η µείωση, δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) του εισοδήµατος που προκύπτει
κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 19.
Τα χρηµατικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει µε βάση άλλη διάταξη του παρόντος.
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρµόζονται
και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων
και νοµικών προσώπων, εγκατεστηµένων σε άλλα
κράτη -µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες
ΕΟΧ/ΕΖΕΣ. Το ποσό των δωρεών που αναφέρονται
στο προηγούµενο εδάφιο µπορεί να κατατίθεται και
σε τράπεζα της χώρας στην οποία έχει την κατοικία
του ο δωρεοδόχος.
η) Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούµενος σε δικηγόρους λόγω παροχής νοµικών
υπηρεσιών στον ίδιο ή στα πρόσωπα που τον βαρύνουν, µε εξαίρεση τις αµοιβές για την παράστασή
τους κατά τη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων
και για τις υποθέσεις που αναφέρονται στο δεύτερο
εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 23. Το συνολικό ποσό των αµοιβών αυτών
δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) του εισοδήµατος που προκύπτει σε περίπτωση
εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 19.
θ) Κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης ακινήτου που θα προκύψουν µετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3661/2008 και
τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και αφορούν:
αα) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου
για την εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ή συστήµατος που κάνει
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και για
παρεµβάσεις στο υφιστάµενο σύστηµα που αφορούν
σε σύστηµα αντιστάθµισης στον καυστήρα/λέβητα
σε συνδυασµό µε αυτονοµία θέρµανσης και µόνωση
σωληνώσεων.
ββ) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού χρήσης καυσίµου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.
γγ) Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιµατισµού
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µε χρήση ηλιακής ενέργειας.
δδ) Την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωµένων
συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που
βασίζονται σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, µικρές ανεµογεννήτριες) και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και ψύξης-θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιµων πηγών.
εε) Τη θερµοµόνωση σε υφιστάµενα κτήρια µε τοποθέτηση διπλών θερµοµονωτικών υαλοπινάκων και
θερµοµονωτικών πλαισίων/κουφωµάτων (συµπεριλαµβάνονται εξωτερικά καλύµµατα, παντζούρια και
ρολά) και τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος
ή/και στην οροφή (δώµα ή στέγη).
στστ) Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής
επιθεώρησης από αρµόδιο επιθεωρητή.
Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί
της οποίας υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να
υπερβεί το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.»
5.α) Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 4 του
άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδηµα από το
οποίο προκύπτει φόρος, οι µειώσεις των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της προηγούµενης παραγράφου που αφορούν την ίδια και των περιπτώσεων
α΄ και στ΄ της προηγούµενης παραγράφου που αφορούν τα τέκνα της από προηγούµενο γάµο, τα χωρίς
γάµο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλικους
ορφανούς από πατέρα και µητέρα συγγενείς της µέχρι το δεύτερο βαθµό, αφαιρούνται από το δικό της
φόρο που προκύπτει µε βάση την κλίµακα. Όταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν στο εισόδηµα του ενός
συζύγου δεν προκύπτει φόρος ή ο φόρος που προκύπτει είναι κατώτερος από το άθροισµα των µειώσεων
των περιπτώσεων α΄ έως και θ΄ της προηγούµενης
παραγράφου, το άθροισµα αυτών ή η διαφορά που
προκύπτει δεν µειώνει το φόρο του άλλου συζύγου.»
β) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν µε βάση τη φορολογική κλίµακα δεν προκύπτει
για τον φορολογούµενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι µικρότερο από το άθροισµα των µειώσεων
των περιπτώσεων α΄, β΄, δ΄ και στ΄ της προηγούµενης
παραγράφου που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα
πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό των
µειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που
προκύπτει, µειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει
µε βάση τη φορολογική κλίµακα για τον άλλο σύζυγο.»
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 5 του
άρθρου αυτού ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2010, για
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εισοδήµατα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγµατοποιούνται, κατά περίπτωση, από την ηµεροµηνία
αυτή και µετά.
7. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του νόµου αυτού έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά
περίπτωση, από 1.1.2010 και µετά. Ειδικά, η κλίµακα
της παραγράφου αυτής εφαρµόζεται κατά την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού και µετά.
8. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται η φράση: «χωρίς να απαιτούνται για την κάλυψη αυτής της
προσαύξησης οι αποδείξεις των δαπανών της παραγράφου 1 του άρθρου 9».
9. Όπου στις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. αναγράφονται
«κλίµακα (α) ή (β)», νοείται η κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9, όπως αυτή θεσπίστηκε µε το νόµο αυτόν.
10. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται
ως εξής: «Το ποσό της µείωσης του φόρου δεν µπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.»
11. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου
ισχύει για το οικονοµικό έτος 2011 και επόµενα.

Άρθρο 2
Εκπτώσεις από το εισόδηµα
1. Οι περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄, ζ΄, η΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τη σύζυγο που έχει εισόδηµα, οι δαπάνες
των παραγράφων 1 και 2 που αφορούν στην ίδια, καθώς και οι δαπάνες της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, που αφορούν στα τέκνα της από προηγούµενο γάµο, στα χωρίς γάµο τέκνα της, στους γονείς της και στους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και µητέρα συγγενείς της µέχρι
το δεύτερο βαθµό, αφαιρούνται από το δικό της εισόδηµα.»
3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε.
προστίθεται, µετά το πρώτο εδάφιο, νέο εδάφιο ως
εξής:
«Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα µεγαλύτερο του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήµατός
τους.»

Άρθρο 3
Προσδιορισµός εισοδήµατος
µε βάση αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες
1. Ο τίτλος του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε. «Προσδιορισµός εισοδήµατος µε βάση την τεκµαρτή δαπάνη»
αντικαθίσταται σε «Προσδιορισµός εισοδήµατος µε
βάση αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες».
2. Το άρθρο 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 16
Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες
1. Για τον προσδιορισµό του αντικειµενικού εισοδήµατος µε βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων
που συνοικούν και τους βαρύνουν λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα της ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης κύριας κατοικίας
ορίζεται κλιµακωτά, για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε τριάντα
(30) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από
ογδόντα ένα (81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε πενήντα
(50) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από
εκατόν είκοσι ένα (121) µέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε ογδόντα
(80) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα διακόσια ένα
(201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα κύριων
χώρων αυτής, µε εκατόν πενήντα (150) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων
(300) τετραγωνικών µέτρων κύριων χώρων αυτής, µε
τριακόσια (300) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Για τον
υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των
βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό τριάντα (30) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειµένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης,
σύµφωνα µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό των
ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό
(40%) και για περιοχές µε τιµή ζώνης από 5.000 ευρώ
και άνω το τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Όλα τα παραπάνω ποσά
προσαυξάνονται, προκειµένου για µονοκατοικίες,
κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
β) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που εκτιµάται µε
βάση τα τετραγωνικά µέτρα µιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούµενων ή µισθωµένων δευτερευουσών κατοι-
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κιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειµενικής
δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α΄.
γ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής: αα)
για τα αυτοκίνητα µέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά
εκατοστά σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ββ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200)
κυβικών εκατοστών προστίθενται τριακόσια (300) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά µέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά, γγ) για αυτοκίνητα
µεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται πεντακόσια (500) ευρώ ανά
εκατό (100) κυβικά εκατοστά και µέχρι τρεις χιλιάδες
(3.000) κυβικά εκατοστά και δδ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά
προστίθενται επτακόσια (700) ευρώ ανά εκατό (100)
κυβικά εκατοστά.
Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο µειώνονται ανάλογα µε την
παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος
πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής:
αα) Τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5) και µέχρι δέκα (10) έτη.
ββ) Πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη. Η ετήσια αντικειµενική
δαπάνη δεν εφαρµόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα
ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ηµεδαπό
φορέα που έχει αρµοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασµένα για
κινητικά αναπήρους.
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά
διασκευασµένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται
εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της
αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα
που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό
τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να
µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους.
Στις περιπτώσεις εταιριών οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης ευθύνης ή ανωνύµων ή
αστικών, καθώς και των κοινωνιών και κοινοπραξιών
που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, οι οποίες
έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η αντικειµενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειµενική
δαπάνη των:
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i) οµόρρυθµων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθµων, εταίρων ή κοινωνών ή µελών της κοινοπραξίας
φυσικών προσώπων, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών
κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία,
προκειµένου περί οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή
αστικών εταιριών ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία,
ii) των φυσικών προσώπων, µελών της εταιρίας
περιορισµένης ευθύνης, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών, κατά το ποσοστό συµµετοχής του καθενός στην
εταιρία περιορισµένης ευθύνης, όταν οι διαχειριστές
αυτής δεν είναι εταίροι της,
iii) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισµένης
ευθύνης που είναι και εταίροι της, επιµεριζόµενη µεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στην
εταιρία περιορισµένης ευθύνης και
iv) των διευθυνόντων και εντεταλµένων συµβούλων, διοικητών ανωνύµων εταιριών και προέδρων
των διοικητικών συµβουλίων τους, επιµεριζόµενη
ισοµερώς µεταξύ τους.
Αν στις πιο πάνω περιπτώσεις οι εταίροι των
οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή περιορισµένης ευθύνης ή αστικών εταιριών, καθώς και των κοινωνιών ή
κοινοπραξιών είναι νοµικά πρόσωπα, η αντικειµενική
δαπάνη που προκύπτει µε βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή
την κατοχή τους λογίζεται ως αντικειµενική δαπάνη
των φυσικών προσώπων, που µετέχουν σε αυτά τα
νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
προηγούµενο εδάφιο.
Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν
εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά υποχρεούνται σε
υποβολή δήλωσης µε βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 107, καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις,
το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που
προκύπτει µε βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης, ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νοµικού προσώπου
ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήµατος ή πρακτορείου της αλλοδαπής επιχείρησης εγκατεστηµένου στην Ελλάδα, βαρύνει το πρόσωπο που
εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται του
γραφείου ή υποκαταστήµατος ή πρακτορείου.
Η αντικειµενική αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από
τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από τις διατάξεις
αυτής της παραγράφου ανεξάρτητα από τον τόπο
διαµονής ή κατοικίας τους και δεν µπορεί για καθένα
από αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρία να είναι
ανώτερη από τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη
που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας.
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Αν ο φορολογούµενος, η σύζυγός του και τα προστατευόµενα µέλη είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλων
επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει για τα αυτοκίνητα αυτά λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής δαπάνης.
Η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, του οποίου
κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως
αντικειµενική δαπάνη του γονέα που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα και αν αυτός έχασε τη γονική µέριµνα, του άλλου γονέα. Αν αποκτηθεί ή µεταβιβασθεί
µε οποιονδήποτε τρόπο επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια του έτους, η αντικειµενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και
οι µήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. ∆ιάστηµα µεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ηµέρες λογίζεται ως ολόκληρος µήνας. Τα ίδια εφαρµόζονται και
σε περίπτωση ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία. Αν µεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη
του ισχύει αυτοτελώς στο σύνολό της για καθέναν
από τους συµβαλλοµένους. Εικονική θεωρείται η µεταβίβαση ή η κτήση που πραγµατοποιείται ιδίως µεταξύ συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας κατ’ ευθεία γραµµή ή εκ πλαγίου µέχρι και τον τρίτο βαθµό,
επιτρέπεται όµως η ανταπόδειξη. Όταν η συγκυριότητα είναι πραγµατική, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιµερίζεται κατά το λόγο των ιδανικών µεριδίων
καθενός συγκυρίου.
Προκειµένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης,
για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη
µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη. Στις περιπτώσεις
ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων
επιβατικών ιδιωτικής ή µικτής χρήσης, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, βαρύνει το µισθωτή τους.
Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ εφαρµόζονται
ανάλογα και για τον προσδιορισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των αυτοκινήτων µικτής χρήσης
και των αυτοκινήτων τύπου JEEP.
δ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης, µε εξαίρεση τα εσπερινά γυµνάσια και
λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόµων µε ειδι-
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κές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
ε) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο
εκάστοτε κατώτατο όριο αµοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων. Η διάταξη αυτή δεν
εφαρµόζεται όταν ο φορολογούµενος απασχολεί
έναν µόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο
που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία
εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας
άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα
νοσοκόµο.
στ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της συζύγου του ή των
προσώπων που τους βαρύνουν εκτιµάται µε βάση το
κόστος τελών ελλιµενισµού, ασφαλίστρων, καυσίµων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται,
ανάλογα µε τα µέτρα ολικού µήκους του σκάφους,
ως εξής:
αα) για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και µη, ολικού µήκους µέχρι πέντε (5) µέτρα,
στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ενώ για
τα πάνω από πέντε (5) µέτρα ορίζεται στο ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ,
ββ) για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη
µε χώρο ενδιαίτησης, ολικού µήκους µέχρι και επτά
(7) µέτρα, οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ, πάνω από
επτά (7) και µέχρι δέκα (10) µέτρα προστίθενται δύο
χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους,
πάνω από δέκα (10) και µέχρι δώδεκα (12) µέτρα
προστίθενται πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δώδεκα (12) και µέχρι δεκαπέντε (15) µέτρα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δεκαπέντε
(15) και µέχρι δεκαοκτώ (18) µέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω
από δεκαοκτώ (18) και µέχρι είκοσι δύο (22) µέτρα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) µέτρα προστίθενται τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους.
Τα ποσά της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης αυτής
της υποπερίπτωσης µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειµένου για ιστιοφόρα
σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό µειώνονται και για
πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατα-
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σκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο,
τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραµα», «τσερνίκι» και «λίµπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η τεκµαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητά
του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν
έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε (5)
έτη και µέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%)
αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα
(10) έτη. Για σκάφη µε µόνιµο πλήρωµα ναυτολογηµένο για ολόκληρο ή µέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αµοιβή του πληρώµατος. Τα σκάφη επαγγελµατικής χρήσης δεν λαµβάνονται υπόψη για την αντικειµενική δαπάνη. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παλαιότητα των αυτοκινήτων, εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.
ζ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για αεροσκάφη,
ελικόπτερα και ανεµόπτερα κυριότητας ή κατοχής
του φορολογουµένου, της συζύγου του ή των προσώπων που συνοικούν µαζί τους και τους βαρύνουν,
η οποία ορίζεται ως εξής:
αα) Για ανεµόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων
(8.000) ευρώ.
ββ) Για αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, εσωτερικής
καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους
ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται µε το
ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους.
γγ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα (JET) στο
ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίµπρα
ώθησης. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄, εκτός της
ακινησίας και παλαιότητας, εφαρµόζονται αναλόγως
και στην περίπτωση αυτή.
η) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαµενής κολύµβησης που προκύπτει για τον κύριο ή
κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα µε την επιφάνειά
της, ανά κλίµακα, σε εκατό (100) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µέχρι τα εξήντα (60) τετραγωνικά µέτρα και
σε διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο για
επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων.
Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.
θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη του
φορολογουµένου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000)
ευρώ προκειµένου για τον άγαµο και σε πέντε χιλιά-
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δες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
2. Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειµενικής
δαπάνης, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να αµφισβητηθεί από τον φορολογούµενο όταν αυτό είναι
µεγαλύτερο από την πραγµατική δαπάνη του φορολογουµένου και των µελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο µε βάση
πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων,
οι οποίοι:
α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις
Ένοπλες ∆υνάµεις,
β) είναι φυλακισµένοι,
γ) νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική,
δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας,
ε) συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και
έχουν µειωµένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγµένης συµβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους µε την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί
έχουν εισόδηµα από εµφανείς πηγές,
στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην
κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους
και
ζ) προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική.
Όταν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούµενος υποχρεούται να
υποβάλει µαζί µε τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισµών του.
Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισµών και την
ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουµένου και µειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειµενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισµοί
και τα αποδεικτικά στοιχεία.
Στις πιο πάνω α΄ και ε΄ περιπτώσεις, η διαφορά
µεταξύ της αντικειµενικής δαπάνης και της πραγµατικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συµβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου.
Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειµενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει
το µεγαλύτερο εισόδηµα.»
3. Αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 17 του
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Κ.Φ.Ε. από «Τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» σε «∆απάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» και ο πρώτος στίχος του άρθρου αυτού από
«Ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φορολογουµένου,
της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για:» σε «Ως ετήσια δαπάνη του
φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά
ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για:».
4.α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του
άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. το ποσό «των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ» αντικαθίσταται µε το ποσό «των δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ».
β. Τα πέντε τελευταία εδάφια της περίπτωσης γ΄
καταργούνται από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού
και τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της περίπτωσης στ΄
του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται από
1.1.2010.
γ. Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.»
5. Το άρθρο 18 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 18
Mη εφαρµογή αντικειµενικών δαπανών και
υπηρεσιών
Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρµόζονται:
α) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη η οποία
προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής
χρήσης αναπήρου, το οποίο απαλλάσσεται από τα
τέλη κυκλοφορίας.
β) Προκειµένου για αλλοδαπό προσωπικό που δεν
διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα ή ηµεδαπό προσωπικό
που διαµένει µόνιµα στο εξωτερικό και απασχολείται
αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις
διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄), του α.ν.
378/1968 (ΦΕΚ 82Α΄) και του άρθρου 25 του ν.
27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), για το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του
επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας.
γ) Προκειµένου για επιχειρήσεις µεταπώλησης
αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς
φορολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, για την
αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει βάσει των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν αγορασθεί για µετα-
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πώληση µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.
2859/2000, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου οχήµατος
έχουν παραµείνει στη ∆ΟΥ στην οποία έγινε η µεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση µεταπώλησης µέχρι και την ηµεροµηνία µεταπώλησης
από αυτή σε τρίτο και το αυτοκίνητο κατά το χρονικό
αυτό διάστηµα δεν κυκλοφόρησε παράνοµα. Για τις
µεταπωλήσεις αυτής της περίπτωσης δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 10 µέχρι και 14
του άρθρου 81. Οι µεταπωλήτριες επιχειρήσεις
έχουν υποχρέωση µαζί µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφουν
τα πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πώλησαν
στο οικείο έτος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή αυτής της περίπτωσης.
δ) Προκειµένου για αντικειµενική δαπάνη που
προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής µονίµων κατοίκων εξωτερικού.
ε) Προκειµένου για αγορά πάγιου εξοπλισµού
επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν
εµπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα.
στ) Προκειµένου για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασµένων για
πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες
που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις
εκατό (67%).
Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά
διασκευασµένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται
εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της
αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα
που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία µε ποσοστό
πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα
που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους.
ζ) Οι ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 16 προκειµένου για
συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος
της ηλικίας τους εφαρµόζονται µειωµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις.
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. η
λέξη «τεκµαρτής» απαλείφεται.
7. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
19 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει
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φορολογηθεί κατά τα προηγούµενα έτη ή νόµιµα
έχει απαλλαγεί από το φόρο.
Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου αυτού ανά
έτος, από τα πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία
προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηµατικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το
οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι
δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17,
ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρµογής των
άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες µε βάση το
άρθρο 16 ή αν το ποσό τους είναι µικρότερο από τις
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειµένου για άγαµο και
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειµένου για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται
µε βάση την κοινωνική, οικονοµική και οικογενειακή
κατάσταση των φορολογουµένων και τις αποδεδειγµένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καµιά περίπτωση
δεν µπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων
(3.000) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα.»
8. Το τρίτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου
2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση
των εσόδων των παραπάνω περιπτώσεων τα µειώνει
και η διαφορά που προκύπτει λαµβάνεται υπόψη για
την κάλυψη ή τον περιορισµό της συνολικής ετήσιας
δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισµό του εισοδήµατος του
έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούµενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.»
9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε., η
λέξη «τεκµαρτή» απαλείφεται.
10. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε.,
οι λέξεις «τεκµαρτή» και «τεκµήρια» αντικαθίστανται
από τις φράσεις «αντικειµενική δαπάνη» και «άρθρα
16 και 17 του Κ.Φ.Ε.».
11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε.,
η φράση «τεκµαρτή δαπάνη» αντικαθίσταται από τη
φράση «αντικειµενική δαπάνη».
12. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 81 του
Κ.Φ.Ε., η φράση «τεκµαρτή δαπάνη» αντικαθίσταται
από τη φράση «αντικειµενική δαπάνη».

Άρθρο 4
Κατάργηση και τροποποίηση φοροαπαλλαγών
1. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
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2. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Ο φόρος στις αµοιβές που αποκτούν οι αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού
ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εµπορικά
πλοία, υπολογίζεται µε αναλογικό συντελεστή έξι
τοις εκατό (6%) για τους αξιωµατικούς και τρία τοις
εκατό (3%) για το κατώτερο πλήρωµα, στις αµοιβές
που αποκτώνται από το ηµερολογιακό έτος 2010 και
επόµενα.
Αν ο φόρος που εξευρίσκεται µε αυτόν τον τρόπο
είναι ανώτερος από το φόρο που προκύπτει µε βάση
τις παραγράφους 1 έως και 4, το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέφεται ύστερα από την υποβολή της σχετικής ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος
στον προϊστάµενο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας.
7. Για να εξευρεθεί ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδηµα των αξιωµατικών και του κατώτερου πληρώµατος του εµπορικού ναυτικού, σε
περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά αποκτούν εκτός
από τις αµοιβές τους για τις υπηρεσίες τους σε εµπορικά πλοία, αντίστοιχα και εισοδήµατα από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ του άρθρου 4 του παρόντος, το ποσό του φόρου που αναλογεί µε βάση τις διατάξεις
της προηγούµενης παραγράφου αθροίζεται µε το ποσό του φόρου που αναλογεί επιµεριστικά στα άλλα
εισοδήµατα του υπόχρεου. Για την εξεύρεση του φόρου που αναλογεί επιµεριστικά στα άλλα εισοδήµατα
του υπόχρεου επιµερίζεται ο φόρος που προκύπτει
στο συνολικό εισόδηµά του, µε βάση τις διατάξεις
των παραγράφων 1 έως και 5 ανάλογα µε τα ποσά
των αµοιβών του, ως αξιωµατικού ή κατώτερου πληρώµατος των εµπορικών πλοίων και των εισοδηµάτων του από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄.»
3. α. Οι διατάξεις των περιπτώσεων ε΄, στ΄ και ζ΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, προκειµένου για αποδοχές και συντάξεις, που καταβάλλονται σε έτος µεταγενέστερο από
το έτος στο οποίο ανάγονται σε µισθωτούς ή συνταξιούχους, µε βάση νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση, χρόνος απόκτησής τους δύναται να
θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται
από τους δικαιούχους. Σε περίπτωση επιλογής φορολόγησης κατά το χρόνο είσπραξής τους εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 45.»
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4. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3790/2009
(ΦΕΚ 143 Α΄) καταργούνται.
5. Το επίδοµα ανεργίας που καταβάλλει ο
Ο.Α.Ε.∆. στους δικαιούχους ανέργους απαλλάσσεται του φόρου εισοδήµατος, εφόσον το άθροισµα,
των λοιπών εισοδηµάτων του φορολογουµένου που
φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις δεν υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ετησίως.

Άρθρο 5
Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης
Τροποποιήσεις συντελεστών
1. Ο συντελεστής που προβλέπεται στο άρθρο 11 του
Κ.Φ.Ε. αυξάνεται από είκοσι τοις εκατό (20%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
2.α. Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«Αν µεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε
σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του µεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. Αν όµως η
οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρία διαθέτει ακίνητο
στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, η αντικειµενική
αξία του ακινήτου, που ισχύει κατά το έτος αποτίµησης της επιχείρησης, φορολογείται µε συντελεστή
πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσοστού του µεριδίου που µεταβιβάζεται. Αν µεταβιβαστεί από επαχθή
αιτία ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο προσωπικής εταιρίας από δικαιούχο µε βαθµό συγγένειας της Α΄ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001,
η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή πέντε τοις
εκατό (5%). Για τις ίδιες µεταβιβάσεις από δικαιούχους µε βαθµό συγγένειας της Β΄ κατηγορίας της
παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 η υπεραξία
φορολογείται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%).»
β. Το πέµπτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., καταργείται.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
4. Ο συντελεστής που προβλέπεται στην παρ. 6
του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αυξάνεται από είκοσι τοις
εκατό (20%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
5. Οι συντελεστές που προβλέπονται στις παραγράφους 8 και 12 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αυξάνονται από είκοσι τοις εκατό (20%) σε είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%).
6. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της πα-
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ραγράφου 1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο φόρος υπολογίζεται, µε βάση την παρακάτω
κλίµακα:
Κλιµάκιο Εισοδήµατος
(ευρώ)
0 - 60.000
60.001 - 100.000
100.001 - 150.000
150.001 και άνω

Φορολογικός Συντελεστής
%
0%
10%
20%
30%

Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωµή της
αποζηµίωσης στον δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των
διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρµόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζηµίωση
που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για
οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή
άλλης σύµβασης, η οποία συνδέει τον φορέα µε τον
δικαιούχο της αποζηµίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο της αποζηµίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύµφωνα
µε την πιο πάνω κλίµακα.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6, 7 και
8 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57
του Κ.Φ.Ε. και του άρθρου 3 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ
43 Α΄) καταργούνται.
9. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 5
του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
10. Ο συντελεστής της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
1146/1972 µειώνεται από τριάντα τοις εκατό (30%)
σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
11. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 5
του ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46 Α΄) καταργούνται.
12. Οι διατάξεις της παραγράφου 1, εκτός των
δύο τελευταίων εδαφίων, του άρθρου 5 του Ζ΄ Ψηφίσµατος του έτους 1975 (ΦΕΚ 23 Α΄) της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής, όπως αυτές ισχύουν, καταργούνται.

Άρθρο 6
Φορολογία εµπορικών επιχειρήσεων
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το συνολικό καθαρό εισόδηµα των υπόχρεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2,
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όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση τις διατάξεις αυτού του Κώδικα, φορολογείται µε συντελεστή είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%), µετά την αφαίρεση:
α) των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το
φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς,
β) των κερδών τα οποία προέρχονται από µερίσµατα ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών ή συνεταιρισµών και των κερδών από µερίδια ηµεδαπής εταιρίας
περιορισµένης ευθύνης ή από τη συµµετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2.
Ειδικά, προκειµένου για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες και κοινωνίες κληρονοµικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, στις
οποίες µεταξύ των κοινωνών περιλαµβάνονται και
ανήλικοι, τα κέρδη που αναλογούν στους οµόρρυθµους εταίρους φυσικά πρόσωπα και στους κοινωνούς
φυσικά πρόσωπα, φορολογούνται στο όνοµα της
εταιρίας ή κοινωνίας µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), αφού αφαιρεθεί επιχειρηµατική αµοιβή για
µέχρι τρεις (3) οµόρρυθµους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή µέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα,
µε τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής. Σε περίπτωση περισσοτέρων µε ίσα ποσοστά συµµετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηµατικής αµοιβής καθορίζονται από
την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται µε την οικεία
αρχική ετήσια δήλωσή της. Τα ποσοστά αυτά δεν
ισχύουν για τις εταιρίες του άρθρου 13 του ν.
718/1977 (ΦΕΚ 304 Α΄).
Η επιχειρηµατική αµοιβή προσδιορίζεται µε την
εφαρµογή του ποσοστού συµµετοχής των εταίρων ή
κοινωνών, στο πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών
της εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν µε την οικεία ετήσια δήλωσή της.
Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση, επί των κερδών αυτών, των
προσώπων που συµµετέχουν σε αυτούς τους υπόχρεους.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την πώληση ανεγειρόµενων οικοδοµών
εξευρίσκονται µε τη χρήση συντελεστή είκοσι τοις
εκατό (20%) στα ακαθάριστα έσοδά τους.»
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται από
1.1.2010 για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από τις
επιχειρήσεις εκµετάλλευσης επιβατικών λεωφορείων
ενταγµένων σε Κ.Τ.Ε.Λ. και από 1.7.2010 και µετά για
τα εισοδήµατα που αποκτώνται από τις επιχειρήσεις
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που εκµεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας
χρήσης (ΤΑΞΙ). Ειδικά, για το τµήµα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2010 µέχρι 30.6.2010, οι εκµεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης
(ΤΑΞΙ) θα φορολογηθούν µε τα ποσά καθαρού εισοδήµατος που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε., προσαυξηµένα κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), τα οποία
περιορίζονται σε δωδέκατα. Τα τεκµαρτά αυτά ποσά
µειώνονται προκειµένου για επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), που έχουν την έδρα τους σε
πόλεις µε πληθυσµό κάτω από διακόσιες χιλιάδες
(200.000) κατοίκους κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) και κάτω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Προκειµένου για µη εργαζόµενους συνταξιούχους ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ),
τα παραπάνω ποσά τεκµαρτού εισοδήµατος µειώνονται κατά ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ.
4. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
5 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για τα εισοδήµατα που θα προκύψουν από 1.1.2010 και µετά.
5. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται
για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.7.2010 και
µετά. Ειδικά, για το τµήµα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2010 µέχρι 30.6.2010, τα ποσά του καταβαλλόµενου φόρου των παραπάνω περιπτώσεων µειώνονται κατά το ήµισυ και εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση για το τµήµα της παραπάνω διαχειριστικής περιόδου.
6. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για τα
εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2010 και µετά.
7. α. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του
άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την ηµεροµηνία ένταξής
τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και έκδοσης
στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και µετά. Ειδικά, για τα εισοδήµατα του µέρους της διαχειριστικής χρήσης 2010 των επιχειρήσεων των αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών, λιανοπωλητών
σε κινητές λαϊκές αγορές και παραγωγών αγροτικών προϊόντων, λόγω αλλαγής µέσα στην ίδια χρήση της κατηγορίας βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται από την επιχείρηση από την πρώτη στη δεύτερη
ή τρίτη κατηγορία, τα καθαρά κέρδη κατά το τµήµα
της περιόδου της διαχειριστικής χρήσης, στην οποία
τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία δεύτερης ή τρίτης
κατηγορίας, θα προσδιορισθούν λογιστικά, σύµφω-

MART_APRIL_TEYX_02_2010_OK

10-03-11

13:20

Page 174

174

να µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. και για
το τµήµα της διαχειριστικής περιόδου που τηρήθηκαν βιβλία και στοιχεία Α΄ κατηγορίας, το ποσό του
φόρου που πρέπει να καταβληθεί σύµφωνα µε τις
προϊσχύουσες διατάξεις µέχρι την αλλαγή της κατηγορίας των βιβλίων, θα περιορισθεί σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι µήνες λειτουργίας της επιχείρησης
που τηρήθηκαν βιβλία Α΄ κατηγορίας. Ποσό φόρου
που έχει καταβληθεί και αντιστοιχεί στο τµήµα της
περιόδου της διαχειριστικής χρήσης στην οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία δεύτερης ή τρίτης
κατηγορίας συµψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της
ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Πιστωτικό υπόλοιπο που προέρχεται από το φόρο αυτόν
δεν επιστρέφεται.
β. Οι διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11, 12 και
13 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. και η πρώτη φράση της
παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται από την ηµεροµηνία ισχύος του λογιστικού
προσδιορισµού των αναφερόµενων στο άρθρο αυτό
επιχειρήσεων.
8. Ειδικά για το µέρος της διαχειριστικής χρήσης
2010, για τις επιχειρήσεις που τηρούν Α΄ κατηγορίας
βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. και αλλάζουν µέσα
στην ίδια χρήση την κατηγορία αυτών, από την πρώτη
στη δεύτερη ή στην τρίτη κατηγορία, τα καθαρά κέρδη κατά το τµήµα της περιόδου της διαχειριστικής
χρήσης, στην οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, θα προσδιορισθούν λογιστικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, ενώ τα καθαρά κέρδη για το τµήµα της διαχειριστικής περιόδου που δεν τηρήθηκαν ή
τηρήθηκαν βιβλία και στοιχεία Α΄ κατηγορίας θα
προσδιορισθούν εξωλογιστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε.
Για τις πιο πάνω επιχειρήσεις για τη διαχειριστική
χρήση 2010 παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης προαιρετικών απογραφών, έναρξης και λήξης κατά τη
χρονική περίοδο της αλλαγής της κατηγορίας των βιβλίων, χωρίς να ισχύει η προϋπόθεση της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 για την υποχρεωτική σύνταξη απογραφών για µία τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης.
9. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 7,
όπως αναριθµείται µε την παράγραφο 4 του άρθρου 9
του παρόντος, του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«Χρόνος κτήσης του εισοδήµατος από υπηρεσίες
ελευθέριου επαγγέλµατος θεωρείται ο χρόνος κατά
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τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελµατία. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαρκείας, χρόνος κτήσης του εισοδήµατος
θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε
επί µέρους τµήµα της αµοιβής για το µέρος αυτό και
την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Κατ’ εξαίρεση, για
τους ελεύθερους επαγγελµατίες που αποκτούν εισόδηµα από παροχή υπηρεσιών στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, χρόνος κτήσης του
εισοδήµατός τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής
του.»
10. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ε΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«∆ηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικοί οργανισµοί,
συνεταιρισµοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και
ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους,
καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), όταν
για την επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή για την
εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους,
εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3
του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, αµοιβές για οποιουδήποτε είδους παρεχόµενη υπηρεσία µε αποδείξεις
δαπανών σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Κ.Β.Σ. παρακρατούν φόρο είκοσι τοις εκατό (20%).»
11. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι λέξεις «εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια
(300) ευρώ».

Άρθρο 7
Φορολογία ελεύθερων επαγγελµατιών
Παρακράτηση φόρων
1. α. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Το καθαρό εισόδηµα αρχιτεκτόνων και µηχανικών από τη σύνταξη µελετών και σχεδίων οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της
εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση
του έργου) και την ενέργεια πραγµατογνωµοσυνών
και διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα, εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1
έως και 4. Σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορι-
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σµού µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 50, εφαρµόζονται οι παρακάτω συντελεστές:».
β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε.
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων
εφαρµόζονται και για το αρνητικό στοιχείο (ζηµία)
του εισοδήµατος από ελευθέρια επαγγέλµατα.»
2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 5
του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων ii και ιαια΄
της περίπτωσης γ΄ της προηγούµενης παραγράφου
ισχύουν και για τις αµοιβές των γεωλόγων µελετητών µόνο σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισµού του εισοδήµατός τους µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου 50.»
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή για εισοδήµατα που
αποκτώνται από 1.1.2010 και µετά.
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι
που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
57 οφείλουν να επιδίδουν µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του Μαρτίου
κάθε έτους, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η
οποία περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθµό φορολογικού µητρώου του, το ποσό των αµοιβών, το ποσό
του φόρου που αναλογεί επ’ αυτών µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9, µε το ποσό του φόρου που οφείλεται µετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί
στο ποσοστό που ορίζεται µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57,
το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε µισθωτό ή ηµεροµίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, καθώς και
το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή της δήλωσης.
Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που
έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58
οφείλουν να επιδίδουν µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του Απριλίου
κάθε έτους, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η
οποία περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθµό φορο-
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λογικού µητρώου του, το ποσό των αµοιβών από
ελευθέρια επαγγέλµατα και το ποσό του φόρου που
παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο.
Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που
έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 55 οφείλουν να επιδίδουν µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες
υπηρεσίες, ηµέρα του Μαΐου κάθε έτους, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της
έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαµβάνει
το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε
δικαιούχου, τον αριθµό φορολογικού µητρώου του,
το ποσό του εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε για
κάθε δικαιούχο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων, ο τρόπος υποβολής τους και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.»
6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2
του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.

Άρθρο 8
Λοιπές διατάξεις
1. α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν ο φόρος που οφείλεται µε βάση την
εµπρόθεσµη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ µέσα
στην προθεσµία της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα αν
βεβαιώθηκε σε µία ή περισσότερες δόσεις, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών
συµβεβαιούµενων µε αυτόν οφειλών έκπτωση ενάµισι τοις εκατό (1,5%).
Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω
διαδικτύου, εκτός από την έκπτωση του προηγούµενου εδαφίου, παρέχεται έκπτωση ενάµισι τοις εκατό
(1,5%) στο συνολικό ποσό της οφειλής και µέχρι του
ποσού των εκατόν δεκαοκτώ (118) ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθµό των δόσεων.
Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει µε
βάση τροποποιητική δήλωση παρέχεται έκπτωση ποσοστού ενάµισι τοις εκατό (1,5%) στο σύνολο της νέας
οφειλής, εφόσον αυτή είναι µικρότερη από την αρχική
και ο υπόχρεος κατέβαλε την αρχική οφειλή και έτυχε
παρόµοιας έκπτωσης ή κατέβαλε µέσα στην προθεσµία
της πρώτης δόσης ποσό της αρχικής οφειλής που καλύπτει σε ποσοστό ενενήντα οκτώ και µισό τοις εκατό
(98,5%) της νέας οφειλής, εφόσον το λάθος οφείλεται
σε υπαιτιότητα της φορολογικής αρχής.»
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β) Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., όπως αντικαταστάθηκαν από την περίπτωση α΄ της παραγράφου
αυτής, ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων οικονοµικού
έτους 2010 και εποµένων.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το εισόδηµα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο
στο οποίο έχει νόµιµα µεταβιβασθεί µε οριστικό συµβόλαιο ή έχει αποκτηθεί µε δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή
νοµής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση.»
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως
ακολούθως:
«α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για αποσβέσεις
σε οικοδοµές οι οποίες χρησιµοποιούνται ως κατοικίες,
οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηµατογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία ή κλινικές και ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για οικοδοµές οι
οποίες χρησιµοποιούνται για άλλες χρήσεις.
Επίσης, εκπίπτει ποσοστό µέχρι σαράντα τοις
εκατό (40%) για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της
πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αµοιβή δικηγόρου για δίκες µισθωτικών
διαφορών ή διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους. Όταν πρόκειται για
εισόδηµα που προκύπτει σύµφωνα µε τις διατάξεις
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
21, όλα τα παραπάνω ποσοστά περιορίζονται σε τρία
τοις εκατό (3%) συνολικώς.
Αν οι δαπάνες που αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια αφορούν κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, επιµερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες
του.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
αναγνώριση του δικαιώµατος διενέργειας των εκπτώσεων επί των δαπανών που ορίζονται στην περίπτωση αυτή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε.,
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εξαιρετικώς, για ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και άλλους αµειβόµενους αθλητές, το εισόδηµα που αποκτούν, κατά περίπτωση, εξαιτίας της υπογραφής συµβολαίου µετεγγραφής ή της ανανέωσης συµβολαίου συνεργασίας
µε ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρίες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, κατανέµεται ισοµερώς για
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να φορολογηθεί σε όλα τα έτη, για τα οποία διαρκεί
το εκάστοτε συµβόλαιο. Κατά την καταβολή και ανεξάρτητα της σχέσης που τους συνδέει παρακρατείται
φόρος µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 στο σύνολο του ετήσιου καταβλητέου ποσού που ανάγεται σε
όσα έτη διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 60.»
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε.
µετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται δεύτερο εδάφιο,
ως εξής:
«Εξαιρείται το φυσικό πρόσωπο, που αποκτά αποκλειστικά ετήσιο εισόδηµα µε βάση τις διατάξεις του
άρθρου 16, µέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.»
6. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως
ακολούθως:
«Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα είτε
αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από πρόσωπο
που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν είτε ταχυδροµείται επί αποδείξει. Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και δικτυακών υποδοµών γίνεται υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί
επιχείρηση ή επάγγελµα, καθώς και από κάθε άλλο
υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από
εξουσιοδοτηµένο λογιστή στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63, µέχρι την
1η Μαρτίου του οικείου οικονοµικού έτους.»
7. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η υποβολή της δήλωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί έγκαιρα µέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών της επόµενης
ηµέρας από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας τους.»
8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις
οικείες διατάξεις δεν συνυποβάλλονται κατά την
ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης µέσω διαδικτύου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου αυτών των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε φορά ο τύπος και το περιεχόµενο της
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται µε τη
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δήλωση, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής
της, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου.»
10. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του
άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιούνται µε τις
παραγράφους 6, 7, 8 και 9 του άρθρου αυτού, έχουν
εφαρµογή για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλονται από το οικονοµικό έτος 2011
και µετά.
11. α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου
64 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
«Όταν ο φόρος που οφείλεται µε βάση την
εµπρόθεσµη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ µέσα
στην προθεσµία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται
έκπτωση ενάµισι τοις εκατό (1,5%) στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν
οφειλών.»
β. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε., όπως προστίθενται µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής, ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων οικονοµικού έτους 2010 και εποµένων.
12. Στην α΄ περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται δύο εδάφια, ως
εξής:
«Επίσης, χορηγείται αντίγραφο της κοινής φορολογικής δήλωσης και του εκκαθαριστικού σηµειώµατος στους συζύγους που βρίσκονται σε διάσταση ή
διάζευξη.
Ειδικά επί συνιδιοκτησίας ακινήτου, χορηγούνται
από το φάκελο του συνιδιοκτήτη που το εκµίσθωσε
µονοµερώς, αντίγραφο µισθωτηρίου συµβολαίου και
λοιπά στοιχεία που αφορούν το κοινό ακίνητο, στους
λοιπούς συνιδιοκτήτες, για διεκδίκηση των νόµιµων
δικαιωµάτων τους στο δικαστήριο και δήλωση των εισοδηµάτων τους από το ακίνητο αυτό.»
13. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) ισχύουν και
για µεταβιβάσεις αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης ή
των αδειών κυκλοφορίας τους που πραγµατοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 2010 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου
2011. Για τις µεταβιβάσεις αυτές τα ποσά φόρου τα
οποία ορίζονται µε τις πιο πάνω διατάξεις προσαυξάνονται κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Για µεταβιβάσεις που πραγµατοποιούνται από
1.1.2010 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
υποβάλλονται συµπληρωµατικές δηλώσεις χωρίς κυρώσεις µέσα σε έναν (1) µήνα από τη δηµοσίευση
του παρόντος.
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14. Στο άρθρο 14 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Παροχές σε χρήµα (µπόνους) πέραν των τακτικών αποδοχών και των υπερωριών που καταβάλλουν µέχρι και το οικονοµικό έτος 2013 τα πιστωτικά
ιδρύµατα τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα σε στελέχη τους, φορολογούνται ως εξής: για συνολικό
ετήσιο εισόδηµα µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ εάν καταβληθούν πρόσθετες αµοιβές (µπόνους)
έως δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών, φορολογούνται στην κλίµακα του άρθρου 9.
Ποσά που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό φορολογούνται αυτοτελώς µε την ακόλουθη κλίµακα:
Μέχρι 20.000
50%
20.001 - 40.000
60%
40.001 - 60.000
70%
60.001 - 80.000
80%
80.001 και άνω
90%
Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την
πίστωση των ποσών αυτών στους δικαιούχους και
αποδίδεται στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 60.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για παροχές
που καταβάλλονται από τα κέρδη των ανωτέρω νοµικών προσώπων.»
15. Η παράγραφος 7 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. H κατά του ∆ηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται µετά τρία (3) έτη από την
ηµεροµηνία της εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης
ή αν υποβληθεί εκπρόθεσµα η δήλωση, µετά τρία (3)
έτη από την ηµεροµηνία που η δήλωση αυτή όφειλε
να είχε υποβληθεί. Αν υποβληθεί ανακλητική δήλωση
ή δήλωση µε επιφύλαξη, η αξίωση για την επιστροφή
του φόρου παραγράφεται µετά τρία (3) έτη από την
ηµέρα της µε οποιονδήποτε τρόπο αποδοχής της.
Η αξίωση για επιστροφή φόρου βάσει υποβληθείσας εµπρόθεσµης δήλωσης αναβιώνει από την κοινοποίηση φύλλου ή πράξης ελέγχου.
Ως προς τα λοιπά θέµατα της παραγραφής εφαρµόζονται οι διατάξεις του δηµοσίου λογιστικού (ν.
2362/1995), όπως εκάστοτε ισχύουν.»
16. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τους εγγάµους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 5, η οφειλή για φόρο, τέλη
και εισφορές, που αναλογούν στα εισοδήµατά τους
βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής,
βαρύνει κάθε σύζυγο.»
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β. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74
του Κ.Φ.Ε. όπως αντικαταστάθηκαν µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή για
τις δηλώσεις του οικονοµικού έτους 2011 και µετά.
17. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 74 του
Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα για την
εφαρµογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου.»
18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.
820/1978 (ΦΕΚ 194 Α΄) προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:
«Η σχετική απόφαση δηµοσιεύεται µε φροντίδα
του Προϊσταµένου της υπηρεσίας µε τοιχοκόλληση
στο κατάστηµα αυτής µε την παρουσία ενός µάρτυρα, συντασσοµένου προς τούτο σχετικού πρακτικού.»
19. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. µετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται τρία εδάφια, ως εξής:
«Ειδικά για την ανακατασκευή εν όλω ή εν µέρει
καταστραφέντων αρχιτεκτονικών µελών κτιρίων ή
κτισµάτων, που προστατεύονται κατά τις διατάξεις
των άρθρων 6 και 16 του ν. 3028/2002, καθώς και του
άρθρου 4 του ν. 1577/1985, όπως ισχύουν, τα ποσοστά των δύο προηγούµενων εδαφίων αυξάνονται,
αντίστοιχα, σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%), κατά το διάστηµα που
διαρκούν οι εργασίες και για τέσσερα (4) ακόµη έτη
µετά το πέρας των εργασιών. Η συνολική διάρκεια
της απαλλαγής µε την εφαρµογή των συντελεστών
αυτών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από οκτώ (8)
έτη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης, έναρξης και πέρατος των εργασιών, ο προσδιορισµός του είδους των εργασιών και
κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή της περίπτωσης
αυτής.»
20. Στο άρθρο 85 παρ. 3 του Κ.Φ.Ε. µετά το τέταρτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ο κατάλογος είναι διαθέσιµος στο διαδικτυακό
τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Η πρόσβαση στον κατάλογο γίνεται κατόπιν ταυτοποίησης του χρήστη και περιορίζεται µε βάση συγκεκριµένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται όλες
οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την πρόσβαση στον
κατάλογο αυτόν.»
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Άρθρο 9
Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και ακίνητα
1. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
23 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει
ως εξής:
«Όταν υπεκµισθώνεται ακίνητο για το οποίο έχει
συναφθεί σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, αναγνωρίζεται προς έκπτωση µόνο το µέρος του µισθώµατος που καταβάλλεται προς την εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης και αντιστοιχεί στο κτήριο. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται για µισθώµατα που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου
2009 και µετά.»
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση στ΄, ως εξής:
«στ) ποσοστό της Εργοστασιακής Τιµολογιακής
Αξίας (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας αυτοκινήτων ως εξής:
αα) για εργοστασιακή τιµολογιακή αξία από
15.000-22.000 ευρώ ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) της εργοστασιακής τιµολογιακής αξίας ως επιπλέον ετήσιο εισόδηµα,
ββ) για εργοστασιακή τιµολογιακή αξία από
22.00-130.000 ευρώ ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εργοστασιακής τιµολογιακής αξίας ως
επιπλέον ετήσιο εισόδηµα,
γγ) για εργοστασιακή τιµολογιακή αξία πλέον των
30.000 ευρώ ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της
εργοστασιακής τιµολογιακής αξίας ως επιπλέον ετήσιο εισόδηµα, ανεξάρτητα αν ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι µισθωµένα µε οποιονδήποτε τρόπο, για
τον πρόεδρο ή µέλος του διοικητικού συµβουλίου, διευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο, διαχειριστή, διευθυντή ή στέλεχος γενικά που χρησιµοποιεί το αυτοκίνητο. Το ανωτέρω ποσοστό καθενός αυτοκινήτου δεν επιµερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής έχουν
εφαρµογή και για τους εκπροσώπους ή διαχειριστές
στην Ελλάδα αλλοδαπών ή ηµεδαπών επιχειρήσεων
που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ
132 Α΄) ή του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), όταν τα πρόσωπα αυτά είναι Έλληνες υπήκοοι ή έχουν ελληνικό
διαβατήριο. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής
εφαρµόζονται για δαπάνες αυτοκινήτων που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία υποβολής
από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων για τη
διασταύρωση των δηλώσεων από τους δικαιούχους
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των εισοδηµάτων των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της
παραγράφου αυτής.»
3. Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τον υπολογισµό της ωφέλειας, η τιµή διάθεσης του δικαιώµατος στον δικαιούχο, σύµφωνα µε το
πρόγραµµα, αφαιρείται από τη χρηµατιστηριακή τιµή
κλεισίµατος που έχει η µετοχή κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώµατος αυτού. Αν το δικαίωµα ασκείται
σε χρόνο κατά τον οποίο ο δικαιούχος έχει αποχωρήσει από την εταιρία, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
της παραγράφου 6 του άρθρου 48.»
4. Στο άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε. η παράγραφος 6 αναριθµείται σε 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 6 που
έχει ως εξής:
«6. Εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα θεωρείται και η ωφέλεια που αποκτά ο δικαιούχος κατά
την άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης απόκτησης µετοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), σε
τιµή κατώτερη από τη χρηµατιστηριακή τιµή κλεισίµατος των µετοχών της συγκεκριµένης εταιρίας,
όταν ο δικαιούχος έχει αποχωρήσει από αυτή. Για το
εισόδηµα αυτό εφαρµόζονται οι διατάξεις του πέµπτου και επόµενων εδαφίων της παραγράφου 1 του
άρθρου 45.»
5. Οι διατάξεις του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν αντίστοιχα, από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού, έχουν εφαρµογή για
δικαιώµατα που ασκούνται από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου και µετά.

Άρθρο 10
Τόκοι οµολογιακών δανείων και τόκοι που
καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο που
έχει ως εξής:
«Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρµόζονται και για τους δεδουλευµένους τόκους κατά το
χρόνο µεταβίβασης του οµολόγου αλλοδαπής προέλευσης ή τοκοµεριδίου.»
2. α. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.
και µετά το έβδοµο εδάφιο προστίθενται δύο νέα
εδάφια που έχουν ως εξής:
«Σε περίπτωση µεταβίβασης του οµολόγου ή τοκοµεριδίου του πριν από τη λήξη του, η µεσολαβούσα
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τράπεζα προβαίνει σε παρακράτηση φόρου για τους
δεδουλευµένους µέχρι το χρόνο µεταβίβασης τόκους και για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
60. Αν το οµόλογο ή τοκοµερίδιο που µεταβιβάζεται
ανήκει στην τράπεζα, υποχρεούται η ίδια να καταβάλει το φόρο που αναλογεί στους πιο πάνω δεδουλευµένους τόκους.»
β. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12
του Κ.Φ.Ε. όπως συµπληρώθηκαν µε την περίπτωση
α΄ της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή για µεταβιβάσεις τίτλων που πραγµατοποιούνται µετά την
παρέλευση ενός µηνός από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.
3. Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από τις
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού
έτους 2010 των τραπεζών, ανεξάρτητα µε τη νοµική
µορφή που λειτουργούν στην Ελλάδα, δεν επιστρέφεται κατά το µέρος που οφείλεται σε φόρο που έχει
παρακρατηθεί επί τόκων οµολόγων πάσης φύσεως.
4. α. Στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παράγραφος 13 που έχει ως εξής:
«13. Στους τόκους που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν δικαιούχος είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%). Ο φόρος παρακρατείται από το φυσικό
πρόσωπο που τους καταβάλλει και αποστέλλεται
στην αλλοδαπή το υπόλοιπο ποσό που αποµένει. Για
την τράπεζα που µεσολαβεί έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6
του άρθρου 13. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Οι διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 25 έχουν εφαρµογή και
για τα δάνεια που συνάπτονται µεταξύ κατοίκου
Ελλάδας και αλλοδαπού πιστωτή.»
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε. αντί των λέξεων «είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%)» τίθενται οι λέξεις «σαράντα τοις
εκατό (40%)».
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12
και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν και τροποποιήθηκαν µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή για τόκους που καταβάλλονται από την εποµένη της δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 11
Προσδιορισµός ακαθάριστου και καθαρού
εισοδήµατος των επιχειρήσεων
1. Στο άρθρο 30 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παράγραφος
5 που έχει ως εξής:
«5. Όταν αγαθά που έχει πωλήσει ελληνική επιχείρηση σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ή σε αντιπρόσωπο ή υπεργολάβο αυτών, που είναι
κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγµατική έδρα ή
είναι εγκατεστηµένος σε κράτος που περιλαµβάνεται
στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 5
του άρθρου 51Α ή σε κράτος µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του
ίδιου άρθρου, χωρίς τα προϊόντα να έχουν µεταφερθεί εκτός Ελλάδος και στη συνέχεια µεταπωλούνται
σε άλλη ελληνική επιχείρηση σε τιµή µεγαλύτερη από
αυτή της πρώτης συναλλαγής, η επιπλέον διαφορά
του τιµήµατος που προκύπτει θεωρείται ακαθάριστο
έσοδο της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης. Επίσης,
αν ελληνική επιχείρηση πωλεί σε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ή σε αντιπρόσωπο ή
υπεργολάβο αυτών, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγµατική έδρα ή είναι εγκατεστηµένος
σε κράτος που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που
αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 51Α ή σε
κράτος µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς όπως
ορίζεται στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, αγαθά
σε τιµή µικρότερη από αυτή στην οποία πωλεί τα ίδια
εµπορεύµατα σε ηµεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση, η
χαµηλή τιµή δεν αναγνωρίζεται και η επιπλέον διαφορά που προκύπτει προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα
της ελληνικής επιχείρησης.»
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31
του Κ.Φ.Ε. προστίθενται τέσσερα εδάφια που έχουν
ως εξής:
«Η υπηρεσία που διενεργεί το φορολογικό έλεγχο, τακτικό ή προσωρινό, υποχρεούται, αµέσως µετά
την ολοκλήρωσή του, να ενηµερώσει τον αρµόδιο
ασφαλιστικό οργανισµό σχετικά µε την απόδοση ή
µη των ασφαλιστικών εισφορών. Η παραβίαση της
υποχρέωσης του προηγούµενου εδαφίου συνιστά
πειθαρχικό αδίκηµα που τιµωρείται κατά τις οικείες
διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου. Οι δαπάνες µισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν
έχουν εξοφληθεί µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών
λογαριασµών ή επιταγών που εξοφλούνται µέσω των
ίδιων λογαριασµών.
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Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η σταδιακή εφαρµογή των διατάξεων των
προηγούµενων εδαφίων, η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών µισθοδοσίας, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου.»
3.α. Το εικοστό, το εικοστό πρώτο και το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
β. Το δέκατο πέµπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης
γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται µέχρι
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή των κερδών που προκύπτουν από
ισολογισµούς, λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή
ιδρύµατα, τα σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν
υποτροφίες, τους ιερούς ναούς, τις ιερές µονές του
Αγίου Όρους, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη
Εκκλησία της Αλβανίας, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς
που συστάθηκαν και διέπονται από τις διατάξεις του
ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄) και του ν. 3653/2008 (ΦΕΚ
49 Α΄), καθώς και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί νόµιµα.»
4. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 12 του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄) αντί «τριάντα τοις εκατό (30%)» τίθεται «δέκα τοις εκατό
(10%)».
β. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3525/2007
διατηρούνται σε ισχύ και δεν θίγονται από την εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. όπως τροποποιούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
5. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«Ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µε κυλινδρισµό µέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά εκατοστά, εκπίπτουν οι δαπάνες συντήρησης,
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επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων και τα µισθώµατα που καταβάλλονται σε εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή οποιονδήποτε τρίτο, σε ποσοστό
εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του ύψους αυτών, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιµοποιούνται για τις
ανάγκες της επιχείρησης. Για αυτοκίνητα µεγαλύτερου κυβισµού εκπίπτει, µε τις ίδιες προϋποθέσεις,
ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των πιο πάνω δαπανών.»
6. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31
του Κ.Φ.Ε. µετά τις λέξεις «των ακόλουθων εξόδων»
προστίθενται οι λέξεις «,µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής δεν αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα της οποίας η
δραστηριότητα στη συγκεκριµένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιµολόγησή της και η παράδοση των
αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε
από τρίτο πρόσωπο.»
7. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Των δεδουλευµένων κάθε είδους τόκων δανείων ή πιστώσεων, γενικά, της επιχείρησης. Εξαιρούνται:
αα) οι τόκοι υπερηµερίας λόγω οφειλής φόρων,
τελών, εισφορών και προστίµων προς το ∆ηµόσιο ή
άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
ββ) οι τόκοι δανείου που λαµβάνονται για την
αγορά µετοχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών,
εταιρικών µερίδων και γενικά επιχειρήσεων, όταν οι
πιο πάνω συµµετοχές µεταβιβάζονται εντός δύο (2)
ετών από το χρόνο απόκτησής τους,
γγ) οι τόκοι δανείου που λαµβάνονται για την
αγορά µετοχών ή µερίδων σε οποιοδήποτε νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που είναι κάτοικος ή
έχει την καταστατική ή πραγµατική έδρα ή είναι
εγκατεστηµένος σε κράτος που περιλαµβάνεται
στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 5
του άρθρου 51Α ή σε κράτος µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του
ίδιου άρθρου, καθώς και οι τόκοι που καταβάλλονται
στις εταιρίες αυτές,
δδ) οι δεδουλευµένοι τόκοι δανείου που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε συνδεδεµένη επιχείρηση
κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39
κατά το µέρος που το συνολικό ύψος δανείων από τις
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εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει κατά µέσο όρο και
κατά διαχειριστική περίοδο το τριπλάσιο των ιδίων
κεφαλαίων της. Στην έννοια των τόκων του προηγούµενου εδαφίου εµπίπτουν και οι τόκοι οµολογιακών
δανείων που καταβάλλονται σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Στο συνολικό ύψος δανείων από συνδεδεµένες επιχειρήσεις προστίθενται και τα οµολογιακά
δάνεια που εκδίδονται προς αυτές, καθώς και τα δάνεια που έχουν ληφθεί από τρίτες επιχειρήσεις για
τα οποία έχει χορηγηθεί οποιασδήποτε µορφής εγγύηση από τις πιο πάνω συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται για τις ανώνυµες εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 183 Α΄), τις εταιρίες
πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων του ν.
1905/1990 (ΦΕΚ 147 Α΄), τις εταιρίες ειδικού σκοπού
του ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α΄) και του ν. 3601/2007
(ΦΕΚ 178 Α΄) µε έδρα στην Ελλάδα, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α΄), καθώς και για τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
στην Ελλάδα.»
8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ δεν εφαρµόζονται για τραπεζικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη
νοµική µορφή που λειτουργούν. Επίσης, ειδικά για τις
πιο πάνω τράπεζες, οι διατάξεις της περίπτωσης β΄
ισχύουν µόνο για έσοδα από µερίσµατα και κέρδη
από συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις.»
9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Αποζηµιώσεις, καθώς και πάσης φύσεως αµοιβές, που οφείλονται από επιχειρήσεις ή επιτηδευµατίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε
βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε
αναγνώριση ή συµβιβασµό, δεν αναγνωρίζονται ως
δαπάνη για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών,
που υπάγονται στη φορολογία εισοδήµατος του
οφειλέτη, εάν µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιείται η καταβολή ή η πίστωση αυτών, δεν υποβληθεί
στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου αντίγραφο της απόφασης ή του
εγγράφου και θεωρηθεί από αυτή, η απόφαση ή το
έγγραφο, βάσει του οποίου καταβάλλεται ή πιστώνεται η αποζηµίωση ή η αµοιβή στον δικαιούχο.»
10. Η κατάργηση που ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 3814/2010 (ΦΕΚ 3
Α΄) καταλαµβάνει αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσε-
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ων που διενεργούνται από διαχειριστικές περιόδους
που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και µετά.
11. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
12. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 13 του
άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος
από εκµίσθωση ακινήτων εκπίπτουν οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες και κάθε είδους άλλη δαπάνη των
νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων αυτών, µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον καλύπτεται από νόµιµα παραστατικά.»
13. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όταν µεταξύ ηµεδαπών επιχειρήσεων, οι
οποίες συνδέονται κατά την έννοια της παραγράφου
3, πραγµατοποιούνται πωλήσεις αγαθών ή παρέχονται υπηρεσίες µε οικονοµικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συµφωνηθεί µεταξύ
ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα είχαν πραγµατοποιηθεί
από την επιχείρηση αλλά τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω των ανωτέρω όρων, θεωρούνται κέρδος
της επιχείρησης αυτής, µε το οποίο προσαυξάνονται
τα καθαρά της κέρδη, χωρίς να θίγεται το κύρος των
βιβλίων και στοιχείων.»
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. αντί των λέξεων «δέκα τοις εκατό
(10%)» τίθενται οι λέξεις «είκοσι τοις εκατό (20%)».
γ. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι
λέξεις «µε εξαίρεση το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997».
δ. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 39
του Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι λέξεις «και τα µισθώµατα
κινητών ή ακινήτων».
ε. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 39 Α αντί των λέξεων «των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ» τίθενται οι λέξεις «των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ».
στ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 39Α
του Κ.Φ.Ε. αντί των λέξεων «ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να είναι µικρότερος των
εξήντα (60) ηµερών» τίθενται οι λέξεις «και σε κάθε
περίπτωση εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποιήσεως του σηµειώµατος της φορολογικής αρχής.»
ζ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 39Α
του Κ.Φ.Ε. αναδιατυπώνεται ως εξής:
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«Αν κατά το φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί η µη
τήρηση ή ελλιπής τήρηση των στοιχείων ή αν τα στοιχεία τεκµηρίωσης αυτά δεν τεθούν στη διάθεση της
φορολογικής αρχής µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, επιβάλλεται ειδικό
πρόστιµο ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας
των συναλλαγών για τις οποίες δεν τηρήθηκαν ή τηρήθηκαν ελλιπώς ή δεν τέθηκαν υπόψη της φορολογικής αρχής τα στοιχεία τεκµηρίωσης.»
14. Οι παράγραφοι 1, 3, 5, 6, 7 και 8 έχουν εφαρµογή για κέρδη ισολογισµών που κλείνουν µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2010 και µετά και η παράγραφος 12 για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η
Ιανουαρίου 2010 και µετά.

Άρθρο 12
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών νοµικών
προσώπων κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι απαλλαγές από το φόρο εισοδήµατος που
προβλέπονται µε γενικές ή ειδικές διατάξεις όλων
των νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που προβλέπονται στο άρθρο 101 του Κ.Φ.Ε., µε
εξαίρεση:
α) τις απαλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο
103 του Κ.Φ.Ε.,
β) τις απαλλαγές που προβλέπονται για τον
Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, την ∆ιεθνή Τράπεζα
Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και τους αλλοδαπούς οργανισµούς, από διεθνή σύµβαση η οποία έχει
κυρωθεί µε νόµο,
γ) τις απαλλαγές που προβλέπονται από διµερείς
συµφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολογίας οι
οποίες έχουν κυρωθεί µε νόµο,
δ) τις απαλλαγές που προβλέπονται από αναπτυξιακούς νόµους για την πραγµατοποίηση επενδύσεων ή το µετασχηµατισµό επιχειρήσεων,
ε) τις απαλλαγές που ορίζονται:
αα) µε τα άρθρα 7, 19 και 33 του ν. 3283/2004
(ΦΕΚ 210 Α΄) για τα αµοιβαία κεφάλαια,
ββ) µε το άρθρο 39 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α΄)
για τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
γγ) µε τα άρθρα 20 και 31 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ
295 Α΄) για τα αµοιβαία κεφάλαια ακινήτων και τις
εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία,
δδ) µε το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α΄)
για τα αµοιβαία κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών,
εε) µε το άρθρο 8 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α΄)
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για τις εταιρίες κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών,
στστ) µε το άρθρο 14 του ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157
Α΄),
ζζ) µε το άρθρο 5 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄)
για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν ως «Σύστηµα
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης»,
ηη) µε το άρθρο 28 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄)
για το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας,
θθ) µε το άρθρο 10 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 Α΄)
για τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους,
ιι) µε το άρθρο 7 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α΄)
για τις εταιρίες διανοµής φυσικού αερίου και τις εταιρίες παροχής αερίου,
κκ) µε το άρθρο 14 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 191 Α΄)
για τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού και το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188
Α΄),
λλ) µε το άρθρο 9 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄)
για τη Σχολή Επιµόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών,
µµ) µε το άρθρο 73 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο κυρώθηκε µε το ν.
3424/1927 (ΦΕΚ 298 Α΄), και
νν) µε το άρθρο 9 του ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93 Α΄)
για τεχνικές επιχειρήσεις.
Ειδικά για το φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε
βάση τη δήλωση του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε., η κατάργηση καταλαµβάνει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2011 και επόµενα.
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
103 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι αποκεντρωµένες δηµόσιες υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν ως ειδικά ταµεία, οι δήµοι και οι κοινότητες, τα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα και τα λοιπά δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι σύνδεσµοι δήµων και κοινοτήτων, οι δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις
ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριµµάτων
και τηλεθέρµανσης, η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και
Κοινοτήτων της Ελλάδας, οι Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων
και Κοινοτήτων, οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, η
Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, καθώς και τα νοσοκοµεία, βρεφοκοµεία, κέντρα παιδικής µέριµνας και γηροκοµεία που συνιστώνται από
τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που λειτουργούν µε τη µορφή νοµικών προσώπων δηµοσίου
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δικαίου, µε εξαίρεση τα εισοδήµατά τους από κινητές
αξίες. Τα εισοδήµατα από κινητές αξίες φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις εκτός από αυτά που
προέρχονται από τόκους καταθέσεων και δάνεια του
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Ειδικά για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, η απαλλαγή ισχύει και για τα εισοδήµατα που
προέρχονται από κινητές αξίες, επί των οποίων δεν
ενεργείται ούτε παρακράτηση φόρου.»
3. Οι περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης, τα εισοδήµατα που αποκτούν από την
εκµίσθωση οικοδοµών και γαιών οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, οι Ιερές Μονές του
Άγιου Όρους, η Ιερά Μονή Πάτµου, η Ιερά Μονή Σινά,
η Αποστολική ∆ιακονία, ο Πανάγιος Τάφος, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Ιεροσολύµων και Αλεξανδρείας, η Ιερά
Αρχιεπισκοπή Κύπρου και οι Ιερές Σταυροπηγιακές
Μονές Κύπρου, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγµένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ηµεδαπά κοινωφελή ιδρύµατα, φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Για
εισοδήµατα του προηγούµενου εδαφίου δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή και για τα εισοδήµατα που αποκτούν στην Ελλάδα αντίστοιχα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, καθώς και φορείς ξένων
θρησκευµάτων ή δογµάτων.»
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού ισχύουν για εισοδήµατα που αποκτώνται
από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά.

Άρθρο 13
Φορολογία µερισµάτων και των κερδών που
διανέµουν τα λοιπά νοµικά πρόσωπα
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στα διανεµόµενα κέρδη των ηµεδαπών ανωνύµων εταιριών µε τη µορφή µερισµάτων, προµερισµάτων, αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, των
µελών του διοικητικού συµβουλίου και των διευθυντών, καθώς και των αµοιβών εργατοϋπαλληλικού
προσωπικού, ουδεµία παρακράτηση φόρου ενεργείται, ως φορολογούµενα τα εισοδήµατα αυτά στο
όνοµα του νοµικού προσώπου.»
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2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στα µερίσµατα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδας από νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες της αλλοδαπής, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου και το εισόδηµα αυτό φορολογείται µαζί µε τα λοιπά εισοδήµατα του φυσικού προσώπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο
τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
της παραγράφου αυτής.»
3. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου
54 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
4. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 7 του
άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Για τα εισοδήµατα των περιπτώσεων α΄, β΄
και γ΄ της προηγούµενης παραγράφου, η ηµεδαπή
ανώνυµη εταιρία που τα καταβάλλει.
β) Για τα εισοδήµατα της περίπτωσης δ΄ της
προηγούµενης παραγράφου, αυτός που ενεργεί
στην Ελλάδα την εξαργύρωση ή την καταβολή
τους.»
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. α) Στα εισοδήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 µε
συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).»
6. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
έχουν εφαρµογή για τους µισθούς ή απολαβές που
καταβάλλουν οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης
στους εταίρους τους από τη δηµοσίευση του παρόντος και µετά.
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1
του άρθρου 101 ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) επί των αδιανεµήτων
κερδών που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και
µετά. Ειδικά, για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από
διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την
1.1.2010 έως την 31.12.2010, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%),
για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2011 έως
την 31.12.2011, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται
σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%), για τα κέρδη τα
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οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που
αρχίζουν από την 1.1.2012 έως την 31.12.2012, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι δύο τοις
εκατό (22%), και για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν
από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την
1.1.2013 έως την 31.12.2013, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι ένα τοις εκατό (21%). Ειδικά για τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών οµόρρυθµων
ή ετερόρρυθµων εταιριών έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10. Το εισόδηµα
από επιχειρηµατική αµοιβή υπόκειται σε φορολογία
µε τις γενικές διατάξεις, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος
της αµοιβής αυτής είναι κάτοικος ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων
έχουν εφαρµογή εφόσον οι οµόρρυθµοι εταίροι ευθύνονται απεριορίστως και εις ολόκληρον µε βάση τη
νοµοθεσία του κράτους-µέλους στο οποίο έχει την
έδρα της η προσωπική εταιρία.
β) Για τα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες µε τη µορφή αµοιβών και ποσοστών
στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές, αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό,
εκτός µισθού, καθώς και µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ή νοµικές οντότητες, ενώσεις προσώπων ή
οµάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους
γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, η ανώνυµη εταιρία καταβάλλει φόρο µε συντελεστή σαράντα τοις εκατό
(40%). Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου
εφαρµόζονται και για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν
ή διανέµουν οι ηµεδαπές εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και οι συνεταιρισµοί σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ή νοµικές οντότητες,
ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, καθώς και
για τα κέρδη που εξάγει ή πιστώνει υποκατάστηµα
εγκατεστηµένο στην Ελλάδα στο κεντρικό του στην
αλλοδαπή.
γ) Για το φόρο της προηγούµενης περίπτωσης εκδίδεται στο όνοµα του φυσικού προσώπου βεβαίωση,
η οποία περιέχει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοµατεπώνυµο, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του δικαιούχου φυσικού προσώπου, το ποσό που
διανεµήθηκε σε αυτόν, την ηµεροµηνία της έγκρισης
και καταβολής, καθώς και το ποσό του φόρου της περίπτωσης β΄ που αντιστοιχεί στο ποσό του εισοδήµατός του από τα µερίσµατα αυτά.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της βεβαίωσης την
οποία οφείλει να χορηγεί η διανέµουσα ανώνυµη
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εταιρία, εταιρία περιορισµένης ευθύνης ή συνεταιρισµός, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής.
δ) Όταν δικαιούχος του εισοδήµατος από µερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχές είναι φυσικό πρόσωπο, το
εισόδηµα αυτό φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις,
και από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο φόρος που
καταβλήθηκε σύµφωνα µε την περίπτωση β΄.
ε) Αν στα καθαρά κέρδη ηµεδαπής ανώνυµης
εταιρίας ή εταιρίας περιορισµένης ευθύνης ή συνεταιρισµού περιλαµβάνονται και µερίσµατα ή κέρδη
από τη συµµετοχή του σε άλλη ηµεδαπή ανώνυµη
εταιρία ή εταιρία περιορισµένης ευθύνης ή συνεταιρισµού, για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος στα διανεµόµενα κέρδη, σε περίπτωση διανοµής κερδών,
από το φόρο που υποχρεούται να καταβάλει µε βάση
τις διατάξεις της περίπτωσης β΄, αφαιρείται το µέρος
του φόρου που έχει ήδη καταβληθεί και αναλογεί στα
διανεµόµενα κέρδη τα οποία προέρχονται από τις πιο
πάνω συµµετοχές.
Οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ έως και ε΄
έχουν εφαρµογή και για κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται από
1.1.2011. Από το φόρο που οφείλεται µε βάση την
περίπτωση β΄ αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ ή του
άρθρου 109, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του
µε τον παρόντα νόµο και αντιστοιχεί στα εισοδήµατα
αυτά.»
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες και συνεταιρισµοί που διανέµουν κέρδη µε τη µορφή µερισµάτων,
προµερισµάτων, αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και
στους διευθυντές, καθώς και αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, ως φορολογούµενα τα εισοδήµατα αυτά στο όνοµα του νοµικού προσώπου. Τα ανωτέρω
εφαρµόζονται και στα διανεµόµενα, από εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, κέρδη, καθώς και στα κέρδη
που εξάγονται ή πιστώνονται από υποκατάστηµα
εγκατεστηµένο στην Ελλάδα στο κεντρικό του στην
αλλοδαπή.»
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 7 και 8
του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή για κέρδη που
προκύπτουν από ισολογισµούς που συντάσσονται µε
31 ∆εκεµβρίου 2010 και µετά.

185

Άρθρο 14
Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής
του φόρου
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 110 του Κ.Φ.Ε.
προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Αν καταβληθεί εφάπαξ το συνολικό ποσό της
οφειλής, που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο µε την εµπρόθεσµη δήλωση, παρέχεται έκπτωση ενάµισι τοις εκατό (1,5%) επί του καταβαλλόµενου ποσού.»
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2010 και εποµένων.
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 111 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου αυτού εκπίπτει ο φόρος που παρακρατείται στην πηγή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και ο φόρος που καταβάλλεται µε βάση τις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13.»

Άρθρο 15
Μερίσµατα εισηγµένων εταιριών
1. Στο άρθρο 82 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παράγραφος
9 η οποία έχει ως εξής:
«9. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Υπουργείο Οικονοµικών µέχρι το τέλος
του µηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους τα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα προς τα οποία διανεµήθηκαν µερίσµατα κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος από
εταιρίες µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου τους,
τον αριθµό µερίδας στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων, τη
∆.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται, καθώς και τα στοιχεία
της εταιρίας που διένειµε το µέρισµα, το ύψος αυτού
και το ποσό του φόρου που αναλογεί.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄) καταργείται.

Άρθρο 16
Κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
1. α. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθίστανται ως
εξής:
«3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα
από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (X.A.), σε τιµή ανώτερη της τιµής
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απόκτησής τους, όταν οι µετοχές αυτές αποκτώνται
µε οποιονδήποτε τρόπο από 1ης Ιανουαρίου 2011 και
µετά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος, µε
την προϋπόθεση ότι η πώληση λαµβάνει χώρα µετά
την παρέλευση τριών (3) ή δώδεκα (12) µηνών από το
χρόνο απόκτησής τους κατά περίπτωση. Για τον υπολογισµό του χρονικού αυτού διαστήµατος λαµβάνεται υπόψη και η ηµέρα απόκτησης των µετοχών. Αν οι
πιο πάνω µετοχές πωληθούν εντός του χρονικού αυτού διαστήµατος, τα κέρδη φορολογούνται. Για τον
υπολογισµό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία λαµβάνεται υπόψη η τιµή πώλησης των µετοχών
στο Χ.Α., όπως αυτή αναγράφεται στο πινακίδιο που
εκδίδει η Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών ή το πιστωτικό ίδρυµα που µεσολαβεί.
Όταν η πώληση των µετοχών πραγµατοποιείται εξωχρηµατιστηριακά ή µέσω πολυµερούς µηχανισµού
διαπραγµατεύσεων, ως τιµή πώλησης λαµβάνεται
υπόψη η µεγαλύτερη µεταξύ αυτής που δηλώνεται
στην «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρία»
(Ε.Χ.Α.Ε.) για το διακανονισµό της συναλλαγής, και
της τιµής κλεισίµατος της µετοχής κατά την ηµέρα
της συναλλαγής.
Για τον υπολογισµό του κόστους απόκτησης των
µετοχών ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Όταν η απόκτηση των µετοχών έχει γίνει σταδιακά για τον υπολογισµό του κόστους κτήσης των
πωλούµενων µετοχών λαµβάνεται υπόψη η µέση τιµή απόκτησης αυτών.
β) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, για τον υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται υπόψη η αξία
που οριστικοποιήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο κατά
την εφαρµογή των διατάξεων φορολογίας κεφαλαίου ή σε περίπτωση µη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα
αξία.
γ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί δωρεάν µετά
από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών δεν επηρεάζεται
το κόστος κτήσης του συνόλου των µετοχών. Τα ίδια
ισχύουν κατά τη µεταβολή του αριθµού των µετοχών
µε αύξηση ή µείωση της ονοµαστικής τους αξίας
(split-reverse split).
δ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί πριν από την
έγκριση εισαγωγής τους στο Χ.Α., για τον υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται υπόψη η τιµή εισαγωγής τους.
ε) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο
προγράµµατος χορήγησης µετοχών (stock option
plan), ως τιµή κτήσης λαµβάνεται υπόψη η χρηµατι-
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στηριακή τιµή των µετοχών κατά το χρόνο άσκησης
του δικαιώµατος.
στ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί ως µέρισµα
(αντί µετρητών), ως κόστος κτήσης αυτών λαµβάνεται υπόψη το ποσό του µερίσµατος που θα λάµβανε ο
κάθε µέτοχος αν η διανοµή γινόταν σε χρήµα.
ζ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο
επίτευξης της αναγκαίας διασποράς εν όψει της εισαγωγής τους στο Χρηµατιστήριο, για τον υπολογισµό του κόστους απόκτησης λαµβάνεται υπόψη η τιµή µε την οποία αποκτήθηκαν.
η) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί κατά την εκκαθάριση εισηγµένου στο Χ.Α. παραγώγου προϊόντος επί µετοχών µε παράδοση της υποκείµενης
αξίας έναντι τιµήµατος, για τον υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται υπόψη η τελική τιµή εκκαθάρισης για τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης
και η τιµή κλεισίµατος της υποκείµενης µετοχής στο
Χ.Α. κατά την ηµέρα άσκησης του δικαιώµατος για τα
δικαιώµατα προαίρεσης επί µετοχών.
θ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί από εξαγορά
µεριδίων ∆ιαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων Κεφαλαίων
(∆.Α.Κ.) του άρθρου 24Α του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210
Α΄), για τον υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται υπόψη η τιµή κλεισίµατος των υποκείµενων µετοχών στο Χ.Α. κατά την ηµέρα της εξαγοράς.
Για τον προσδιορισµό του κέρδους που υπόκειται
σε φορολογία, λαµβάνεται υπόψη η ζηµία που προκύπτει εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος από την
ίδια αιτία.
Έναντι του φόρου που αναλογεί οι Ανώνυµες
Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή τα πιστωτικά ιδρύµατα παρακρατούν φόρο µε συντελεστή
είκοσι τοις εκατό (20%) και δέκα τοις εκατό (10%)
αντίστοιχα επί του κέρδους µε βάση τα στοιχεία του
Συστήµατος Άυλων Τίτλων και τον αποδίδουν εφάπαξ µε δήλωση που υποβάλλουν στη ∆.Ο.Υ. που ανήκουν, εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου των µηνών
Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου, για τις
πωλήσεις µετοχών που ενεργήθηκαν µέσα στο προηγούµενο τρίµηνο.
Χρόνος που προκύπτει το εισόδηµα είναι ο χρόνος διακανονισµού της πώλησης των µετοχών, χωρίς
να επηρεάζει την τιµή στην οποία έχει λάβει χώρα η
πώληση. Όταν πραγµατοποιείται ανοιχτή πώληση, το
εισόδηµα προκύπτει κατά το χρόνο διακανονισµού
της αγοράς των απαιτούµενων µετοχών ή της µεταφοράς µετοχών στο λογαριασµό του επενδυτή.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζο-
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νται και όταν διαπιστώνεται ότι τα κέρδη από την πώληση µετοχών αποκτώνται από αλλοδαπές εταιρίες
που τελούν υπό τον άµεσο έλεγχο ή λειτουργούν για
λογαριασµό φυσικού προσώπου κατοίκου Ελλάδας.
Επίσης, εφαρµόζονται και για κατοίκους αλλοδαπής,
µε την επιφύλαξη των οριζοµένων από τις Συµβάσεις
Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας. Όµως στην περίπτωση αυτή µε την παρακράτηση επέρχεται εξάντληση
της φορολογικής υποχρέωσης του αλλοδαπού δικαιούχου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε
τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος των δικαιούχων, η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης του
φόρου, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
4. Τα κέρδη που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούν, από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησής τους, όταν οι µετοχές αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από 1ης Ιανουαρίου 2011 και µετά
απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος, µε την
προϋπόθεση ότι η πώληση λαµβάνει χώρα µετά την
παρέλευση τριών (3) ή δώδεκα (12) µηνών από το
χρόνο απόκτησής τους κατά περίπτωση και ότι εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1. Για τον
υπολογισµό του χρονικού αυτού διαστήµατος λαµβάνεται υπόψη και η ηµέρα απόκτησης των µετοχών. Αν
οι πιο πάνω µετοχές πωληθούν εντός τριών (3) ή δώδεκα (12) µηνών κατά περίπτωση, τα κέρδη φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό
(20%) και δέκα τοις εκατό (10%) αντίστοιχα.
Για τον υπολογισµό του κέρδους έχουν εφαρµογή
τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Ο φόρος παρακρατείται και αποδίδεται από την Ανώνυµη
Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
(Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ή το πιστωτικό ίδρυµα µε βάση τα στοιχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων, εφάπαξ µε δήλωση που υποβάλλει στη ∆.Ο.Υ. που ανήκει, εντός
του πρώτου δεκαπενθηµέρου των µηνών Απριλίου,
Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου, για τις πωλήσεις
µετοχών που ενεργήθηκαν µέσα στο προηγούµενο
τρίµηνο. Η υποκείµενη σε φορολογία επιχείρηση
υποχρεούται εντός της προθεσµίας κλεισίµατος του
ισολογισµού να υποβάλει στη ∆.Ο.Υ. που ανήκει δήλωση µε την οποία δηλώνει το αποτέλεσµα που προέκυψε από την πώληση των πιο πάνω µετοχών µε τα
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ποσά φόρου που παρακρατήθηκαν και σε περίπτωση
που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό επιστρέφεται. Με τη δήλωση αυτή συνυποβάλλονται οι βεβαιώσεις των Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή των πιστωτικών ιδρυµάτων που
µεσολάβησαν στην πώληση των µετοχών.
Οι διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4125/1960
(ΦΕΚ 205 Α΄) και του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄)
εφαρµόζονται και για το φόρο που οφείλεται µε βάση
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Όταν η επιχείρηση τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το
κέρδος από την πώληση των πιο πάνω µετοχών,
όπως διαµορφώνεται µετά την αφαίρεση ζηµιών από
την ίδια αιτία, εµφανίζεται σε λογαριασµό ειδικού
αποθεµατικού το οποίο σε περίπτωση µεταγενέστερης διανοµής ή κεφαλαιοποίησής του, φορολογείται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και από τον
οφειλόµενο φόρο εκπίπτει το ποσό του φόρου που
παρακρατήθηκε, εφαρµοζοµένων στην περίπτωση
αυτή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου
106, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή µε την οποία
λειτουργεί η επιχείρηση.
Αν στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου προκύπτει ζηµία, ανεξάρτητα αν προέρχεται από την πώληση µετοχών εισηγµένων ή µη, αυτή µειώνει το πιο
πάνω αποθεµατικό και αν δεν επαρκεί ή δεν υπάρχει
τέτοιο αποθεµατικό, το υπόλοιπο της ζηµίας ή ολόκληρο το ποσό αυτής, κατά περίπτωση, δεν εκπίπτει
από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό προκειµένου να συµψηφιστεί µε κέρδη που θα προκύψουν στο µέλλον από την πώληση
µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και όταν δικαιούχος του κέρδους είναι αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων από τις Συµβάσεις Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας.
β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5
εφαρµόζονται και για πωλήσεις µετοχών εισηγµένων
σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό. Στην
περίπτωση αυτή οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και τα πιστωτικά ιδρύµατα που τηρούν τους λογαριασµούς µετοχών χορηγούν στους δικαιούχους πελάτες τους τη βεβαίωση
που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου
3. Όταν δικαιούχος του κέρδους είναι επιχείρηση
οποιασδήποτε µορφής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
της παραγράφου 4.»
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2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., µετά τις λέξεις «µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1» τίθενται οι λέξεις «και της
παραγράφου 4».
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. εξακολουθούν να εφαρµόζονται
για µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο και οι οποίες έχουν
αποκτηθεί µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2010.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) και της παραγράφου 2
του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄) εξακολουθούν να εφαρµόζονται για εισηγµένες µετοχές
που αποκτώνται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010.
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα κέρδη των τραπεζικών ανωνύµων εταιριών, καθώς και των πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄) κάθε διαχειριστικής χρήσης που προέρχονται από την εφαρµογή
των διατάξεων των παραγράφων 1, 4, 6 και 7 του άρθρου 38 και του άρθρου 99 και τα οποία µετά την
έγκριση του ισολογισµού και τη διάθεση των κερδών
της οικείας διαχειριστικής περιόδου από τη γενική
συνέλευση των µετόχων, δεν έχουν φορολογηθεί
στο όνοµα του νοµικού προσώπου και εµφανίζονται
σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού ή συγκεντρωτικά στον ισολογισµό και αναλύονται στο
προσάρτηµα (σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων) από τις εταιρίες που τηρούν τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(∆.Π.Χ.Π.), υπόκεινται σε φορολογία στο όνοµα του
νοµικού προσώπου µε το συντελεστή φορολογίας
που ορίζεται στο άρθρο 109.»
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του ν. 2579/1998 εφαρµόζονται ανάλογα και κατά τη
µεταφορά µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών προς άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό στον οποίο είναι εισηγµένες µετοχές της ίδιας εταιρίας. Ο φόρος υπολογίζεται επί της
τιµής κλεισίµατος της µετοχής κατά την ηµέρα της
µεταφοράς. Ο φόρος που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο δεν επιβάλλεται όταν η µεταφορά
πραγµατοποιείται προς αλλοδαπό χρηµατιστήριο µε
το οποίο το Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει δηµιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµάτευσης και
µε την προϋπόθεση ότι προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου στην αλλοδαπή.
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Άρθρο 17
Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νοµικών προσώπων
και οργανώσεων γενικά για ηλεκτρονική
υποβολή πληροφοριών και στοιχείων, θέµατα
λογιστών φοροτεχνικών και πιστοποιητικό
νόµιµων ελεγκτών
1. Ο τίτλος του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται
ως εξής:
«Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νοµικών προσώπων
και οργανώσεων γενικά».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα Υπουργεία, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δικαστικές αρχές, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι δηµόσιες υπηρεσίες ή
αρχές, οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί και
λοιποί φορείς του ∆ηµοσίου, οι οργανισµοί κοινής
ωφέλειας, οι τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα, οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις αυτών, οι ενώσεις προσώπων, καθώς και κάθε άλλος φορέας ή
επαγγελµατική οργάνωση, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών κάθε
στοιχείο και πληροφορία οικονοµικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, όπως αµοιβές, αποζηµιώσεις, οικονοµικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, απαιτήσεις από
δικαστικές διεκδικήσεις, στοιχεία για την παροχή
αδειών άσκησης επαγγέλµατος, πληροφορίες για
κατοχή ακινήτων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών, πλοίων
ή σκαφών αναψυχής και λοιπών περιουσιακών στοιχείων.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Νόµιµοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που
είναι εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο µητρώο του ν.
3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α΄) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, υποχρεούνται στην έκδοση
ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται µετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα
µε τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης, σε φορολογικά αντικείµενα. Ο έλεγχος αυτός καθορίζεται
κάθε χρόνο από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών σε συνεργασία µε την Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Το πιο
πάνω πιστοποιητικό, που περιέχει παρατηρήσεις και
διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νοµοθεσίας, κοινοποιείται µε ευθύνη του νόµιµου ελεγκτή ή
ελεγκτικού γραφείου στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου του
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Υπουργείου Οικονοµικών το αργότερο µέσα σε ένα
µήνα από την έκδοσή του. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιµωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3693/2008.»
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.
5. Στο άρθρο 82 του Κ.Φ.Ε. η παράγραφος 8 αναριθµείται σε 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως
εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ή
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζεται το
είδος των υποβαλλόµενων στοιχείων και πληροφοριών, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής αυτών και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.»
6. Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«Αν πρόκειται για εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα, ο υπόχρεος χορηγεί µία µόνο βεβαίωση σε
κάθε δικαιούχο στην οποία αναγράφει το σύνολο των
αµοιβών. Αν πρόκειται για εισόδηµα από εµπορικές
επιχειρήσεις, ο υπόχρεος χορηγεί µία µόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην οποία αναγράφει το σύνολο του εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις.
Τα πλήρη στοιχεία που περιλαµβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών, υποβάλλονται στον προϊστάµενο της
αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µαζί µε
την ετήσια οριστική δήλωση µισθωτών υπηρεσιών,
οριστική δήλωση ελευθέριων επαγγελµάτων, καθώς
και οριστική δήλωση από εµπορικές επιχειρήσεις κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται κατηγορίες υπόχρεων, για τους
οποίους οι πιο πάνω πληροφορίες υποβάλλονται
στον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και δικτυακών υποδοµών ή σε µαγνητικά µέσα κατά περίπτωση.»
7. Ο λογιστής φοροτεχνικός, κάτοχος ειδικής
άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος του ν. 2515/1997
(ΦΕΚ 154 Α΄) υποχρεούται στην απόκτηση πιστοποιητικού από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται το περιεχόµενο, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια µε βάση τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό αυτό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
8. Ο λογιστής φοροτεχνικός υποχρεούται στην
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απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία
του µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε θέµα
σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του ν.
2873/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για
την ορθή µεταφορά των οικονοµικών δεδοµένων από
τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συµφωνία αυτών µε τα φορολογικά
και οικονοµικά δεδοµένα που προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων µε
τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες
παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. Το περιεχόµενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε. Τέλος, µε τη
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος και απόδοσης των έµµεσων φόρων.
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ο λογιστής φοροτεχνικός υπογράφει τις
δηλώσεις της παραγράφου 2, καθώς και τα συνυποβαλλόµενα έντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά µε τις οικείες αποφάσεις του
Υπουργού Οικονοµικών. Επίσης, κατά την υποβολή
των δηλώσεων οι λογιστές φοροτεχνικοί αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση
κατοικίας τους ή της έδρας του επαγγέλµατός τους,
κατά περίπτωση, τον Α.Φ.Μ., την αρµόδια ∆.Ο.Υ για
τη φορολογία τους, τον αριθµό µητρώου της άδειας
άσκησης επαγγέλµατός τους και την κατηγορία της
άδειάς τους.»
10. Το άρθρο 49 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α΄)
καταργείται.

Άρθρο 18
Κίνητρα για τον επαναπατρισµό κεφαλαίων
1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο
εισοδήµατος στην Ελλάδα µπορούν να µεταφέρουν,
µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κεφάλαια για τα οποία συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους είτε υποχρέωση καταβολής
φόρου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στην ηµεδαπή και τα οποία βρίσκονται στην αλ-
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λοδαπή, σε προθεσµιακό λογαριασµό κατάθεσης
στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους,
εφόσον καταβάλουν φόρο µε συντελεστή πέντε τοις
εκατό (5%) επί της αξίας των καταθέσεων που µεταφέρουν, κατά το χρόνο της µεταφοράς. Αν τα κεφάλαια παραµείνουν κατατεθειµένα στην αλλοδαπή,
οφείλεται φόρος µε συντελεστή οκτώ τοις εκατό
(8%) πάνω σε αυτά.
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, τα εισαγόµενα κεφάλαια πρέπει να υπάρχουν κατατεθειµένα στην αλλοδαπή κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
2. Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά µέσω τράπεζας ή άλλου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, εγκατεστηµένου στην Ελλάδα µε «δήλωσηεξουσιοδότηση» του φυσικού ή νοµικού προσώπου
που προβαίνει στη µεταφορά της κατάθεσης. Κατά
την εισαγωγή των κεφαλαίων, η ηµεδαπή τράπεζα ή
το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, κατά περίπτωση, προβαίνει σε παρακράτηση του φόρου που οφείλεται και
τον αποδίδει µε ειδική δήλωση στη ∆.Ο.Υ. που ανήκει, µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου από την παρακράτηση µήνα. Ειδικά για τα κεφάλαια που παραµένουν κατατεθειµένα σε τράπεζες
της αλλοδαπής, ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται
από τον ίδιο τον υπόχρεο µε ειδική δήλωση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. εντός του επόµενου µήνα από τη λήξη
του εξαµήνου που προβλέπεται από την παράγραφο
1. Οι διατάξεις των άρθρων 66 µέχρι και 71, 74, 75 και
84 του Κ.Φ.Ε., καθώς και του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179
Α΄) εφαρµόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται µε βάση το άρθρο αυτό.
3. Οι τράπεζες και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις σχετικά µε το
τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο για τα πρόσωπα
που κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου αυτού
ή ζητούν πληροφορίες για την εφαρµογή του.
4. Με την καταβολή του φόρου επί της αξίας των
κεφαλαίων που εισάγονται εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση του υπόχρεου φυσικού ή νοµικού προσώπου για τα κεφάλαια που εισάγει. Για τα κεφάλαια αυτά δεν ερευνάται, προκειµένου για την εφαρµογή των
ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, ο τρόπος απόκτησής τους και λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη
ή τον περιορισµό της διαφοράς µεταξύ της συνολικής
δαπάνης που προκύπτει, σύµφωνα µε το άρθρο 17
του Κ.Φ.Ε. και του εισοδήµατος που δηλώνεται ή
προσδιορίζεται από την Φορολογούσα Αρχή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ίδιου Κώδικα.
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5. Αν τα κεφάλαια που εισάγονται τοποθετηθούν
σε τίτλους δανείων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, οι
οποίοι διακρατούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη
από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εισήγαγε τα
κεφάλαια ή τοποθετηθούν σε αµοιβαία κεφάλαια ή
διατεθούν τα κεφάλαια αυτά µέσα σε δύο (2) χρόνια
από το χρόνο εισαγωγής τους για την αγορά ακινήτου, για την ανέγερση οποιουδήποτε είδους οικοδοµής στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη επένδυση
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, επιστρέφεται άτοκα το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που έχει
καταβληθεί. Αν επενδυθεί µέρος του κεφαλαίου που
εισήχθη, επιστρέφεται το µέρος του επιστρεπτέου
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο φόρου που
αναλογεί στην αξία της επένδυσης.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται: α) ο τύπος και το περιεχόµενο της «δήλωσης - εξουσιοδότησης» του προσώπου που προβαίνει
στη µεταφορά της κατάθεσης, β) ο τρόπος και η διαδικασία µεταφοράς των κεφαλαίων στην Ελλάδα, γ)
ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης µε την
οποία οι τράπεζες ή τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο στο ∆ηµόσιο,
δ) ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης µε την
οποία οι ίδιοι οι υπόχρεοι αποδίδουν τον οφειλόµενο
σε ποσοστό 8% φόρο στο ∆ηµόσιο, ε) η διαδικασία
επιστροφής του φόρου που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στο ∆ηµόσιο, όταν τα εισαχθέντα κεφάλαια
επενδύθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 5 και στ)
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
7. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας των έξι
(6) µηνών που ορίζεται στην παράγραφο 1, οι Ελληνικές Αρχές ενεργοποιούν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή
συµφωνία προκειµένου να διαπιστώσουν τις καταθέσεις, που έχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην
ίδια παράγραφο σε τράπεζες της αλλοδαπής.
8. Οι ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων
δεν επηρεάζουν την εφαρµογή των διατάξεων του ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19
Τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων
1. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παραγράφου 5
του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
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(Κ.Β.Σ.-π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α΄) αντικαθίστανται
ως εξής:
«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται επί ελευθέρων
επαγγελµατιών, επί επιτηδευµατιών που πραγµατοποιούν ακαθάριστα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις
κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%)
ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, επί επιτηδευµατιών που υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων
βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος Κώδικα, ως και επί επιτηδευµατιών που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελµατική εγκατάσταση ή
παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευµατιών ή µη.
Ειδικά και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων,
ο πλανόδιος λαχειοπώλης, µόνο για τη δραστηριότητα αυτή.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ στις παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίµων για την
εµπορία βενζίνης και πετρελαίου, ο εκµεταλλευτής
περιπτέρου, ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών
αλιευµάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, ο
επιτηδευµατίας του µητρώου ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ. για την
εµπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης DIESEL
θέρµανσης και ο εκµεταλλευτής κινητής καντίνας.»
3. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ.
καταργούνται.
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων 3 και 5 τα όρια για την κατηγορία τήρησης βιβλίων, ορίζονται µε βάση το ύψος
των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως:
5. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ.
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
Κατηγορίες βιβλίων

Όρια ακαθάριστων εσόδων

∆εύτερη

µέχρι και 1.500.000 ευρώ

Τρίτη

άνω των 1.500.000 ευρώ

«Ειδικά ο επιτηδευµατίας της Α΄ κατηγορίας µπορεί να τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας και από
την αρχή κάθε µήνα, µε τις προϋποθέσεις που ορίζο-
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νται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.»
6. Το άρθρο 5 του Κ.Β.Σ. µε τον τίτλο «Βιβλίο Αγορών» καταργείται.
7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ποσά των εξόδων µέχρι εκατόν πενήντα
(150) ευρώ έκαστο και ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε
αυτά µπορεί να καταχωρούνται καθηµερινά στις στήλες που αφορούν συγκεντρωτικά µε ένα ποσό, µε
αναγραφή και του πλήθους των αντίστοιχων δικαιολογητικών.»
8. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας
τηρεί και βιβλίο απογραφών εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του παρόντος Κώδικα, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από πώληση αγαθών
υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του γενικού
ορίου τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 4 του Κώδικα αυτού.»
9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το πρώτο, το δεύτερο και το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 3 του άρθρου 6 έχουν ανάλογη
εφαρµογή και για την τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας.»
10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο επιτηδευµατίας που ενεργεί επεξεργασία
για ίδιο λογαριασµό ή για ίδιο λογαριασµό και για λογαριασµό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούµενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα
έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ ή το ποσό των έξι εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ προκειµένου για επιτηδευµατία που πωλεί τα προϊόντα
του εκτός της χώρας ή ενεργεί επεξεργασία και για
λογαριασµό κατοίκου άλλης χώρας κατά ποσοστό
άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των
ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του κλάδου επεξεργασίας, τηρεί βιβλίο αποθήκης πρώτων υλών, έτοιµων
προϊόντων και υποπροϊόντων. Στο βιβλίο αποθήκης
καταχωρούνται, για κάθε αγαθό, οι αγορές και πωλήσεις κατ’ είδος, ποσότητα και αξία και η εντός και
εκτός της επιχείρησης ποσοτική διακίνηση κατ’ είδος
και ποσότητα. Όταν ο επιτηδευµατίας ενεργεί επεξεργασία και για λογαριασµό τρίτων, στο βιβλίο αποθήκης παρακολουθούνται οι πρώτες ύλες και τα έτοι-
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µα προϊόντα των τρίτων ξεχωριστά τουλάχιστον κατ’
είδος και ποσότητα.
Η αξία κτήσης των πρώτων υλών, που διατέθηκαν
για την επεξεργασία, καθώς και το κόστος των έτοιµων προϊόντων και υποπροϊόντων που παράχθηκαν,
αναγράφεται στο βιβλίο αποθήκης στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και µέχρι την προθεσµία σύνταξης του ισολογισµού.
Βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης συνολικά µόνο κατ’
αξία σε αντίστοιχο λογαριασµό.
Ο παραπάνω επιτηδευµατίας ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκης εκδίδει δελτίο εσωτερικής διακίνησης για την εντός της ηµέρας εξαγωγή από την
αποθήκη προς την παραγωγική διαδικασία πρώτων
υλών, ιδίων ή τρίτων ή την επαναφορά τους στην
αποθήκη, καθώς και για τα εντός της ηµέρας παραχθέντα έτοιµα προϊόντα και υποπροϊόντα που εισάγονται στην αποθήκη ετοίµων. Στο δελτίο εσωτερικής διακίνησης αναγράφεται το είδος και η ποσότητα
των αγαθών που διακινούνται, καθώς και ο χώρος
προέλευσης και προορισµού των αγαθών.»
11. Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. αντικαθίστανται
ως εξής:
«Στο υποκατάστηµα από τα βιβλία του οποίου δεν
εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα ή στον
αποθηκευτικό χώρο µπορεί να µην τηρείται ίδιο βιβλίο αποθήκης, µε την προϋπόθεση ότι θα δίνονται
στον έλεγχο άµεσα τα ποσοτικά υπόλοιπα των µερίδων του βιβλίου αποθήκης του υποκαταστήµατος ή
του αποθηκευτικού χώρου, µέχρι την ηµέρα που σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
17 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24 έπρεπε να
έχει γίνει ενηµέρωσή του.»
12. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 6
του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. αντικαθίστανται ως εξής:
«Όταν οι εγκαταστάσεις του επιτηδευµατία στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόµενο κτιριακό χώρο,
µπορεί να τηρείται για κάθε αγαθό µία ενιαία µερίδα
για όλες τις εγκαταστάσεις.
Όταν επαγγελµατικές εγκαταστάσεις του επιτηδευµατία απαλλάσσονται από την έκδοση δελτίων
αποστολής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κώδικα
αυτού, µπορεί να τηρείται για όλες τις απαλλασσόµενες εγκαταστάσεις από την έκδοση δελτίων αποστολής µία ενιαία µερίδα για κάθε αγαθό.»
13. Η περίπτωση Α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
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«7. Α) Στην έδρα ή στο υποκατάστηµα µε αυτοτελή λογιστική µερίδα «Κεντρικής Αποθήκης» για όλες
τις εγκαταστάσεις, στην οποία καταχωρούνται για
κάθε αγαθό: α) κατά ποσότητα και αξία οι αγορές και
οι πωλήσεις, β) η ποσότητα των πρώτων υλών, που
διατέθηκαν για επεξεργασία και γ) η ποσότητα των
έτοιµων προϊόντων και υποπροϊόντων που παράχθηκαν.
Η αξία κτήσης των πρώτων υλών, που διατέθηκαν
στην παραγωγή, καθώς και το κόστος των έτοιµων
προϊόντων και υποπροϊόντων που παράχθηκαν τίθεται στο τέλος της χρήσης µε την κοστολόγηση.»
14. Η περίπτωση «Β» της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Β) Στην έδρα βιβλίο αποθήκης σε ιδιαίτερες µερίδες ανά επαγγελµατική εγκατάσταση και ανά τρίτο
κατ’ είδος και ποσότητα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή.»
15. Η υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Α΄ της
παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Εντός δέκα (10) ηµερών από την ολοκλήρωση
της πρώτης παραγωγής κάθε προϊόντος οι τεχνικές
προδιαγραφές αυτού. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαµβάνουν πλην των άλλων τεχνικών δεδοµένων
τη για κάθε µονάδα παραγόµενου έτοιµου προϊόντος
απαιτούµενη ποσότητα πρώτων υλών, καθώς και την
προϋπολογιζόµενη φύρα παραγωγής. Για τα εξατοµικευµένα αγαθά που κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας του πελάτη αντί της αναγραφής τεχνικών
προδιαγραφών καταχωρείται πριν από την έναρξη
της παραγωγής στο βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών ή
στο βιβλίο αποθήκης πλήρης περιγραφή των προϊόντων που παραγγέλλονται.»
16. Η υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Β΄ της
παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Συγκεντρώνονται το βραδύτερο εντός της
προθεσµίας σύνταξης του ισολογισµού οι εντός της
διαχειριστικής περιόδου που έληξε ποσότητες πρώτων υλών που αναλώθηκαν για την παραγωγή έτοιµου προϊόντος και υποπροϊόντος, καθώς και οι ποσότητες έτοιµου προϊόντος και υποπροϊόντων που παρήχθησαν µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο.»
17. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του Κ.Β.Σ. προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Παρέχεται η δυνατότητα µη τήρησης των πιο πάνω βιβλίων, εφόσον οι συναλλαγές του υποκαταστήµατος καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας και ειδι-
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κά οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε υποκαταστήµατος
παρακολουθούνται χωριστά από τα αντίστοιχα δεδοµένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήµατος.»
18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ.
προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Παρέχεται η δυνατότητα µη τήρησης των πιο πάνω ηµερολογίων και καταστάσεων εφόσον οι συναλλαγές του υποκαταστήµατος καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας και ειδικά οι αγορές, οι πωλήσεις και
το ταµείο κάθε υποκαταστήµατος παρακολουθούνται
χωριστά από τα αντίστοιχα δεδοµένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήµατος και εφόσον δίνεται άµεσα
στον έλεγχο το υπόλοιπο ταµείου κάθε υποκαταστήµατος για το οποίο δεν τηρούνται βιβλία µέχρι την
ηµέρα που σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 ή της παραγράφου 4 του άρθρου
24, έπρεπε να έχει γίνει η ενηµέρωση των βιβλίων.»
19. Καταργείται η περίπτωση γ΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ.
20. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν για τη διακίνηση αγαθών, εκδίδεται δελτίο
αποστολής δεν επιτρέπεται στη συνέχεια για την ίδια
συναλλαγή η έκδοση συνενωµένου δελτίου αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα µε
εξαίρεση την περίπτωση αγοράς από επιτηδευµατία
αγροτικών προϊόντων, από πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2, όπου εκδίδεται σε κάθε περίπτωση διακίνησης µε σκοπό την αγορά τους ή άµεσα
µε την αγορά τους δελτίο αποστολής - τιµολόγιο.»
21. α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Ο επιτηδευµατίας όταν αγοράζει αγροτικά
προϊόντα από πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εκδίδει δελτίο αποστολής - τιµολόγιο. Αν για
τη διακίνηση των προϊόντων αυτών έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής από τα πρόσωπα της παραγράφου 4
του άρθρου 2, ο αριθµός και η ηµεροµηνία έκδοσης
αυτού αναγράφεται στο δελτίο αποστολής - τιµολόγιο. Όταν αγοραστής των αγροτικών προϊόντων είναι
πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 εκδίδεται
τιµολόγιο στο χρόνο που ορίζεται µε τις διατάξεις
της παραγράφου 15.»
β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. η λέξη «προστίθενται» αντικαθίσταται µε τη λέξη «περιλαµβάνονται».
22. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
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«Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών η απόδειξη
εκδίδεται στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις
των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 12 για το τιµολόγιο, µε εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα
προς το ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου
∆ικαίου, όπου η απόδειξη εκδίδεται µε κάθε επαγγελµατική τους είσπραξη, καθώς και την περίπτωση
παροχής υπηρεσιών θεάµατος ή µεταφοράς προσώπων όπου τα εισιτήρια εκδίδονται το αργότερο κατά
το χρόνο έναρξης του θεάµατος ή της µεταφοράς.»
23. Η φράση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. «Τα δεδοµένα των
βιβλίων του υποκαταστήµατος µεταφέρονται στα βιβλία της έδρας:» αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν στο υποκατάστηµα τηρούνται ιδιαίτερα βιβλία, τα δεδοµένα τους µεταφέρονται στα βιβλία της
έδρας:».
24. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 6 του
άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Με γνωστοποίηση στον προϊστάµενο ∆.Ο.Υ.
της έδρας παρατείνεται για µία φορά εντός της διαχειριστικής περιόδου η προθεσµία ενηµέρωσης των
βιβλίων που ορίζεται από τις παραγράφους 1, 2 περιπτώσεις α΄, β΄, και γ΄ και 5 του άρθρου αυτού µέχρι
πενήντα ηµέρες και όχι πέραν από την προθεσµία
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή
το χρόνο κλεισίµατος του ισολογισµού όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας. Με έγκριση του προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. και µε τις ίδιες προϋποθέσεις η ανωτέρω προθεσµία ενηµέρωσης των βιβλίων µπορεί να
παραταθεί και πέραν των πενήντα ηµερών ή και για
κάθε επόµενη, πέραν της πρώτης φοράς, εντός της
ίδιας διαχειριστικής περιόδου.»
25. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. αντικαθίστανται ως εξής:
«Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το
λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά
αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ και άνω απαιτείται η τµηµατική ή ολική
εξόφληση να γίνεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού
ή µε επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε
περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται
άµεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούµενων επιταγών.»
β. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Με επιταγή του αγοραστή ή µε κατάθεση σε τρα-
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πεζικό λογαριασµό αποκλειστικά και µόνο εξοφλούνται επίσης µερικά ή ολικά και τα φορολογικά στοιχεία αξίας χιλίων (1.000) ευρώ και άνω, που αφορούν
αγορές αγροτικών προϊόντων από πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα αυτά, καθώς επίσης και το ποσό
που αποδίδεται από τον αντιπρόσωπο στον εντολέα,
επίσης πρόσωπο που παράγει τα ως άνω αγροτικά
προϊόντα, για τις διενεργηθείσες πωλήσεις των προϊόντων αυτών για λογαριασµό του, µε βάση την εκκαθάριση της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Κώδικα
αυτού µετά την αφαίρεση της δικαιούµενης προµήθειας.»
γ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης επιτρέπεται να φέρουν χειρόγραφη ή µηχανογραφική υπογραφή του εκδότη τους ή προσώπου που ορίστηκε από αυτόν.»
26. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. η
φράση «Μέχρι την τριακοστή (30ή) Σεπτεµβρίου»
αντικαθίσταται σε «Μέχρι την εικοστή πέµπτη (25η)
Ιουνίου» και στην περίπτωση α΄ της ιδίας παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Εξαιρετικά, δεν συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι΄ αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.»
27. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Επιτρέπεται στους επιτηδευµατίες του Κώδικα αυτού, να διαφυλάττουν τα φορολογικά στοιχεία
εκδόσεώς τους, πλην των συνοδευτικών, σε µικροφίλµς ή σε ηλεκτρονική µορφή (οπτικοί δίσκοι CDROM τεχνολογίας WORM) µε φωτογράφηση ή ψηφιοποίηση από τα αντίστοιχα στελέχη, µετά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος και
φόρου προστιθέµενης αξίας, για όσο χρόνο ορίζεται
στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού,
εφόσον υπάρχει και σύστηµα αναζήτησης, εµφάνισης και εκτύπωσης (αναπαραγωγής) των φορολογικών στοιχείων.»
28. Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του Κ.Β.Σ.
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εφόσον η επαγγελµατική εγκατάσταση διαθέτει απευθείας σύνδεση µε την έδρα και δεν τηρούνται βιβλία στην εγκατάσταση αυτή, πρέπει να είναι
δυνατή άµεσα η ανάγνωση και η εκτύπωση σε κάθε
επαγγελµατική εγκατάσταση, των ποσοτικών υπολοίπων των µερίδων του βιβλίου αποθήκης και επιπλέον για τα υποκαταστήµατα του υπολοίπου του
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λογαριασµού ταµείου επί τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας, µέχρι την ηµέρα που σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 έπρεπε να
έχει γίνει ενηµέρωση του βιβλίου αποθήκης ή των
ηµερολογίων.»
29. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. αντικαθίστανται ως εξής:
«α) να απαλλάσσει µετά σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Επιθεωρητή, από την έναρξη της διαχειριστικής του περιόδου ή κατά την ένταξή του στη δεύτερη
κατηγορία βιβλίων: αα) τον υπόχρεο από την τήρηση
βιβλίων δεύτερης κατηγορίας και από την έκδοση
των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ή πώλησης
αγαθών και αβ) τον πωλητή αποκλειστικά σε υπαίθρια σταθερά σηµεία πώλησης αγαθών, όπως κουλουριών, ψηµένων καλαµποκιών και κάστανων,
β) να εντάσσει τον επιτηδευµατία, που απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων µε βάση τις διατάξεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού,
στη δεύτερη κατηγορία.»
30. Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Αν κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου
διαπιστωθεί η ύπαρξη βιβλίων, στοιχείων ή εγγράφων, επίσηµων ή ανεπίσηµων, από τα οποία είναι ενδεχόµενο να προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας
ύλης, κατάσχονται από τον υπάλληλο που ενεργεί το
φορολογικό έλεγχο και παραδίδονται στον αρµόδιο
προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., ο οποίος εφόσον µε βάση
αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα διαφυλάσσει
µέχρι την τελεσιδικία αυτής. Για τις κατασχέσεις της
παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των πέντε τελευταίων εδαφίων της επόµενης
παραγράφου.»
31. Η παράγραφος 5 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. καταργείται.
32. Εντάσσονται την 1η Ιουλίου 2010 στη Β΄ κατηγορία βιβλίων οι επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλίο
αγορών σύµφωνα µε την απόφαση 1042718/295/
0015/ ΠΟΛ.1112/12.3.1993 του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 237 Β΄/ 7.4.1993) και τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., που καταργούνται µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι επιτηδευµατίες που απαλλάσσονταν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. από την τήρηση βιβλίων και υποχρεούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου να τηρούν
βιβλία.
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Άρθρο 20
∆ιασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών
1. Για συναλλαγές επιτηδευµατιών µε άλλους επιτηδευµατίες και πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. τα δεδοµένα των
φορολογικών στοιχείων, που εκδίδονται, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε βάση δεδοµένων της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του
Υπουργείου Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία
σταδιακής εφαρµογής των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου µε βάση την αξία της συναλλαγής ή
τον κύκλο εργασιών και οι τεχνικές προδιαγραφές
διαβίβασης των δεδοµένων.
2. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα
που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών
στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές
µεταξύ επιτηδευµατιών εξοφλούνται µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών του εκδότη - πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται µέσω των ίδιων λογαριασµών, οι κινήσεις των οποίων
διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών, χωρίς να ισχύει ως
προς τούτο το τραπεζικό απόρρητο. Οι Τράπεζες δεν
επιτρέπεται να χρεώνουν αµοιβές για τη λειτουργία
των επαγγελµατικών λογαριασµών.
3. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε
ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, µέσω τράπεζας,
µε χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού και µε επιταγές. ∆εν επιτρέπεται
εξόφληση των στοιχείων αυτών µε µετρητά. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αµοιβές για την
κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικούς λογαριασµούς.
4. Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει
και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.,
και οφείλει, εκτός των οριζοµένων στην παράγραφο
αυτή, να επιβεβαιώνει από ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών την ακρίβεια
των στοιχείων, καθώς και τη φορολογική συνέπεια
του αντισυµβαλλόµενου εκδότη, για φορολογικά
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στοιχεία συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης των δεδοµένων των
στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρµογής, το όριο της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού και των διατάξεων του άρθρου 18 παράγραφος 2
του Κ.Β.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ∆ΩΡΕΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ

Άρθρο 21
Απαλλαγή πρώτης κατοικίας
1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν.
1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Συµβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα κατοικίας ή οικοπέδου από έγγαµο ή
ενήλικο άγαµο απαλλάσσονται από το φόρο µεταβίβασης, εφόσον ο αγοραστής ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωµα
πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό µερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωµα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδοµήσιµο ή σε ιδανικό µερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εµβαδόν κτίσµατος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα µε πληθυσµό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων. Για την έννοια του οικοπέδου έχουν εφαρµογή οι σχετικές πολεοδοµικές διατάξεις.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και όταν ο αγοραστής είναι κύριος εξ αδιαιρέτου
ποσοστού ή ψιλός κύριος ή επικαρπωτής κατοικίας ή
οικοπέδου και αγοράζει το υπόλοιπο ποσοστό ή το
εµπράγµατο δικαίωµα της ψιλής κυριότητας ή της
επικαρπίας, ώστε να γίνει κύριος ολόκληρου του ακινήτου, καθώς και στην περίπτωση αγοράς µη οικοδοµήσιµου οικοπέδου, το οποίο µε προσκύρωση ή αγορά τµήµατος οµόρου οικοπέδου καθίσταται οικοδοµήσιµο. Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται και κατά
την αγορά κατά πλήρη κυριότητα ολόκληρου του ακινήτου και από τους δύο συζύγους.
Με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρώτο
εδάφιο, η απαλλαγή του εγγάµου παρέχεται και:
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α) στο χήρο ή διαζευγµένο που έχει την επιµέλεια
των ανηλίκων τέκνων της οικογένειας,
β) στην άγαµη µητέρα ανηλίκων τέκνων ή στον εξ
αναγνωρίσεως πατέρα, εφόσον του έχει ανατεθεί η
επιµέλεια των τέκνων,
γ) στον άγαµο ενήλικο, ο οποίος παρουσιάζει
αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή σε έγγαµο που έχει προστατευόµενα τέκνα, ανεξάρτητα από την ηλικία
τους, που παρουσιάζουν την ίδια αναπηρία, και
δ) στον επιζώντα σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα
του αποβιώσαντος, στο όνοµα του οποίου είχε εγκριθεί δάνειο από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας
για αγορά κατοικίας, που χορηγείται στους ως άνω
κληρονόµους, ανεξάρτητα από το αν η αγορά γίνεται
από τον έναν ή από όλους τους κληρονόµους µαζί εξ
αδιαιρέτου.
Με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρώτο
εδάφιο την απαλλαγή του άγαµου δικαιούνται και τα
ανήλικα τέκνα, τα οποία στερούνται και τους δύο γονείς τους και τελούν υπό επιτροπεία ή υπό την επιµέλεια τρίτου προσώπου, που ορίστηκε µε δικαστική
απόφαση είτε αγοράζουν ακίνητο εξ αδιαιρέτου είτε
αγοράζουν αυτοτελώς χωριστό ακίνητο το καθένα.
Την απαλλαγή του άγαµου δικαιούται και ο σύζυγος
που βρίσκεται σε διάσταση και έχει καταθέσει αίτηση
ή αγωγή διαζυγίου τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν
από το χρόνο της αγοράς. Αν έχει την επιµέλεια των
ανήλικων τέκνων της οικογένειας, δικαιούται απαλλαγή ως έγγαµος. Αν δεν λυθεί ο γάµος µε διαζύγιο
µέσα σε πέντε (5) έτη από την αγορά, αίρεται η χορηγηθείσα απαλλαγή και καταβάλλεται ο οικείος φόρος
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.
Εάν ο αγοραστής ή ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα
αυτού, που είναι κύριοι κατοικίας ή οικοπέδου ή ιδανικού µεριδίου αυτών, µεταβιβάσουν µε επαχθή ή χαριστική αιτία την επικαρπία ή το δικαίωµα οίκησης ή
ιδανικό µερίδιο επί της κατοικίας ή του οικοπέδου, το
εµβαδόν των οποίων πληροί κατά το χρόνο της µεταβίβασης τις στεγαστικές τους ανάγκες, δεν παρέχεται απαλλαγή πριν από την παρέλευση χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ετών από τη µεταβίβαση της επικαρπίας ή της οίκησης ή του ιδανικού µεριδίου. Το
ανωτέρω χρονικό διάστηµα απαιτείται και όταν µεταβιβάζεται η ψιλή κυριότητα οικοπέδου ή ιδανικού µεριδίου αυτού.
2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο παρέχεται:
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α) Για αγορά κατοικίας από άγαµο µέχρι ποσού
αξίας διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από έγγαµο µέχρι ποσού αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων
(250.000) ευρώ ενώ, από έγγαµο ο οποίος παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία µέχρι ποσού αξίας διακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (275.000) ευρώ.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα
τέκνα αυτού και κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα του.
β) Για αγορά οικοπέδου από άγαµο µέχρι ποσού
αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ενώ από έγγαµο µέχρι ποσού αξίας εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα
του.
Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της
απαλλαγής περιλαµβάνεται και η αξία µίας θέσης
στάθµευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού
χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως είκοσι (20) τ.µ.,
εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται
ταυτόχρονα µε το ίδιο συµβόλαιο αγοράς.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε συµβάσεις αγοράς ακινήτων, εφόσον ο αγοραστής κατοικεί µόνιµα στην Ελλάδα και εντάσσεται
στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:
α) Έλληνες,
β) οµογενείς από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης,
γ) πολίτες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
δ) αναγνωρισµένοι πρόσφυγες, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α΄), και
ε) πολίτες τρίτων χωρών που απολαύουν του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ
160 Α΄).
4. Το αγοραζόµενο οικόπεδο ή το οικόπεδο, στο
οποίο έχει ανεγερθεί η αγοραζόµενη κατοικία, πρέπει να είναι οικοδοµήσιµο κατά το χρόνο της αγοράς.
Η συνδροµή αυτής της προϋπόθεσης βεβαιώνεται
από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες ή από αντίστοιχη δήλωση µηχανικού κατά τις διατάξεις του ν.
651/1977 και του ν. 1337/1983 πάνω στο τοπογραφικό διάγραµµα του µεταβιβαζόµενου ακινήτου.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του
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ν. 1078/1980 προστίθεται η φράση «καθώς και µεταξύ συζύγων».
3. Οι παράγραφοι 10 και 14 του άρθρου 1 του ν.
1078/1980 καταργούνται και οι παράγραφοι 11, 12,
13 και 15 του ίδιου άρθρου αναριθµούνται σε 10, 11,
12 και 13 αντίστοιχα.
4. Στο άρθρο 1 του ν. 1078/1980 προστίθεται νέα
παράγραφος 14 ως εξής:
«14. Τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµφωνο
συµβίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3719/2008 (ΦΕΚ 241 Α΄) θεωρούνται σύζυγοι για την
εφαρµογή του παρόντος, εφόσον το σύµφωνο έχει
καταρτισθεί τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την
αγορά.»

Άρθρο 22
Συντελεστές του φόρου
µεταβίβασης ακινήτων
1. Η περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του ν. 1587/1950 (ΦΕΚ 294 Α΄) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση σε 8% για το µέχρι
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ τµήµα της αξίας και σε
10% για το πέραν του ποσού αυτού τµήµα της.»
2. Το ν.δ. 3563/1956 (ΦΕΚ 221 Α΄) περί των πόρων
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καταργείται.
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου µόνου του ν.δ.
317/1969 (ΦΕΚ 211 Α΄) διαγράφεται η φράση «και
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».
4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
µόνου του ν.δ. 317/1969 καταργείται και οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ αναριθµούνται σε β΄ και γ΄ αντίστοιχα.

Άρθρο 23
Κατάργηση φόρου αυτοµάτου υπερτιµήµατος
και τέλους συναλλαγής ακινήτων
Οι διατάξεις των άρθρων 2-19 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ
312 Α΄) καταργούνται.

Άρθρο 24
Επαναφορά διατάξεων
Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου
4 του άρθρου 13 του ν. 634/1977 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως
τροποποιήθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5
του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α΄), καθώς και οι διατάξεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 634/1977,
όπως τροποποιήθηκαν µε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2520/1997, την παράγραφο 12 του άρ-
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θρου 70 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α΄) και την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄).

Άρθρο 25
Φορολογία κληρονοµιών, δωρεών
και γονικών παροχών
Α. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν.
2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄), αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συµπληρώνονται ως εξής:
1.α) Η περίπτωση ι΄ του άρθρου 7 και η περίπτωση
ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 καταργούνται.
β) Μέσα σε προθεσµία ενός έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι φορολογούµενοι υποχρεούνται να υποβάλουν
δηλώσεις φόρου κληρονοµιών, δωρεών και γονικών
παροχών στις οποίες, κατά την ηµεροµηνία αυτή, είχαν εφαρµογή οι καταργούµενες διατάξεις. Για τον
υπολογισµό του φόρου στις υποθέσεις αυτές ως
χρόνος φορολογίας λαµβάνεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
8 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών καταργείται.
2. Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 5 που
έχει ως εξής:
«5. Για την επιβολή του αναλογούντος φόρου επί
µετοχών, µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής
ή λοιπών τίτλων εταιριών ή λοιπών νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων που έχουν υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ
330 Α΄), όπως ισχύει, εφόσον η δήλωση φόρου κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής δεν υποβληθεί
εµπρόθεσµα, ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η
αξία των ακινήτων επί των οποίων έχουν εµπράγµατο
δικαίωµα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε µεταβίβαση για αόριστο χρόνο µε χαριστική
αιτία ή αιτία θανάτου του δικαιώµατος ενάσκησης
της επικαρπίας σε άλλο πρόσωπο εκτός του ψιλού
κυρίου, η αξία αυτής προσδιορίζεται σε ποσοστό της
αξίας της πλήρους κυριότητας κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης µε βάση την ηλικία του µεγαλύτερου µεταξύ του επικαρπωτή και του
προσώπου που αποκτά το δικαίωµα ενάσκησης.»
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4. Οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 16 αντικαθίστανται ως εξής:
«δ) Όταν ο ψιλός κύριος αποκτήσει την ενάσκηση
του δικαιώµατος της επικαρπίας.
ε) Όταν ο ψιλός κύριος, µε δήλωση που θα υποβάλει στον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας οποτεδήποτε, ζητήσει την άµεση
φορολόγηση της ψιλής κυριότητας. Στην περίπτωση
αυτή χρόνος φορολόγησης είναι ο χρόνος υποβολής
της δήλωσης. Αν το αίτηµα για την άµεση φορολόγηση της ψιλής κυριότητας υποβάλλεται µε την εµπρόθεσµη δήλωση, χρόνος φορολογίας είναι ο οριζόµενος στα άρθρα 6, 7 και 8.»
5. Στο άρθρο 16 προστίθεται παράγραφος 7 που
έχει ως εξής:
«7. Σε περίπτωση παρακράτησης ή µεταβίβασης
µε χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου του δικαιώµατος
οίκησης, ο κύριος του ακινήτου εξοµοιούται µε ψιλό
κύριο.»
6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17, το οποίο είχε τροποποιηθεί µε την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄), επαναφέρεται σε ισχύ ως είχε πριν την τροποποίησή του.
7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24 καταργείται.
8.α) Καταργούνται οι περιπτώσεις β΄, γ΄, ε΄, στ΄
και ζ΄ της παραγράφου 1 και οι περιπτώσεις β΄, δ΄
και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25.
β) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
25 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) το ∆ηµόσιο, οι λογαριασµοί που δηµιουργούνται υπέρ του ∆ηµοσίου και».
9. Στο άρθρο 25 του Κώδικα προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:
«3. Υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση, κατά
τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 29, οι
κτήσεις, εφόσον δικαιούχοι είναι:
α) τα Ν.Π.∆.∆., οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι
δήµοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί, οι ιερές µονές, το
Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του
Όρους Σινά, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, η Εκκλησία της Κύπρου, η
Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και
β) τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόµιµα στην
Ελλάδα, καθώς και τα αντίστοιχα αλλοδαπά µε τον
όρο της αµοιβαιότητας και οι περιουσίες του άρθρου
96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α΄), εφόσον επιδιώ-
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κουν αποδεδειγµένα σκοπούς εθνωφελείς ή θρησκευτικούς ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικούς ή
εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή κοινωφελείς κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν. 2039/1939.»
10. Οι παράγραφοι 1 και 2 της ενότητας Α του άρθρου 26 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Κατοικία ή οικόπεδο, που αποκτάται αιτία θανάτου από σύζυγο ή τέκνο του κληρονοµουµένου κατά πλήρη κυριότητα, εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό
εξ αδιαιρέτου, απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον ο
κληρονόµος ή κληροδόχος ή ο σύζυγος αυτού ή
οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχουν
δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ιδανικό µερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή
δικαίωµα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδοµήσιµο ή σε ιδανικό µερίδιο οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί εµβαδόν κτίσµατος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα µε πληθυσµό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων. Οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι καλύπτονται, αν το συνολικό εµβαδόν των
ανωτέρω ακινήτων και των λοιπών αντίστοιχων κληρονοµιαίων ακινήτων είναι εβδοµήντα (70) τ.µ., προσαυξανόµενα κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από τα
δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.µ. για
το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα, των οποίων την επιµέλεια έχει ο δικαιούχος. ∆ικαιούχοι της
απαλλαγής είναι οι Έλληνες και οι πολίτες κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας.
Η απαλλαγή παρέχεται για ποσό αξίας:
α) Κατοικίας µέχρι διακοσίων χιλιάδων (200.000)
ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαµο κληρονόµο ή κληροδόχο και µέχρι διακοσίων πενήντα χιλιάδων
(250.000) ευρώ για κάθε έγγαµο και διαζευγµένο ή
χήρο ή άγαµο γονέα, που έχουν την επιµέλεια των
τέκνων τους. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για καθένα από τα
δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα τους, εφόσον στον δικαιούχο κληρονόµο ή
κληροδόχο περιέρχεται µία µόνο κατοικία εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ
αδιαιρέτου. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαµβάνεται και η αξία µιας θέσης στάθµευσης αυτοκινήτου
και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως είκοσι (20) τ.µ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο
ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα.
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β) Οικοπέδου µέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000)
ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαµο κληρονόµο ή κληροδόχο και µέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για
κάθε έγγαµο και διαζευγµένο ή χήρο ή άγαµο γονέα,
που έχουν την επιµέλεια των τέκνων τους. Το ποσό
αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για το τρίτο και
καθένα από τα επόµενα τέκνα τους, εφόσον στον δικαιούχο κληρονόµο ή κληροδόχο περιέρχεται ένα
µόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.
Η απαλλαγή χορηγείται µε τις ίδιες προϋποθέσεις
και στην περίπτωση που ο κληρονόµος ή ο κληροδόχος είναι κύριος ποσοστού εξ αδιαιρέτου κατοικίας ή
οικοπέδου και κληρονοµεί και το υπόλοιπο ποσοστό,
ώστε να γίνεται κύριος ολόκληρου του ακινήτου, καθώς και στην περίπτωση συνένωσης ψιλής κυριότητας και επικαρπίας.
Την απαλλαγή του άγαµου δικαιούται και ο σύζυγος που βρίσκεται σε διάσταση και έχει καταθέσει αίτηση ή αγωγή διαζυγίου τουλάχιστον έξι (6) µήνες
πριν από το χρόνο της αιτία θανάτου κτήσης. Αν έχει
την επιµέλεια των ανήλικων τέκνων της οικογένειας,
δικαιούται την απαλλαγή του εγγάµου. Αν δεν λυθεί
ο γάµος µε διαζύγιο µέσα σε πέντε (5) έτη από την
αιτία θανάτου κτήση, αίρεται η χορηγηθείσα απαλλαγή και καταβάλλεται ο οικείος φόρος σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.
Κατά τη χορήγηση της απαλλαγής, τα πρόσωπα
τα οποία έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης κατά
τις διατάξεις του ν. 3719/2008 (ΦΕΚ 241 Α΄), αντιµετωπίζονται ως σύζυγοι, εφόσον το σύµφωνο συµβίωσης είχε καταρτισθεί τουλάχιστον δύο έτη πριν από
την αιτία θανάτου κτήση.
2. Το αιτία θανάτου αποκτώµενο οικόπεδο ή το οικόπεδο, στο οποίο έχει ανεγερθεί η αιτία θανάτου αποκτώµενη κατοικία, πρέπει απαραίτητα να είναι οικοδοµήσιµο και να βεβαιώνεται τούτο από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες ή από αντίστοιχη δήλωση µηχανικού, κατά τις διατάξεις του ν. 651/1977 και του ν.
1337/1983, πάνω στο τοπογραφικό διάγραµµα του µεταβιβαζόµενου ακινήτου. Για την έννοια του οικοπέδου
έχουν εφαρµογή οι σχετικές πολεοδοµικές διατάξεις.»
11. Στο τέλος της παραγράφου 3 της ενότητας Α
του άρθρου 26 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που
έχει ως εξής:
«Με τις ίδιες προϋποθέσεις παρέχεται απαλλαγή
και στην περίπτωση που ο σύζυγος ή οποιοδήποτε
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από τα ανήλικα τέκνα του κληρονόµου ή κληροδόχου
έχουν ήδη τύχει της απαλλαγής σε άλλο ακίνητο.»
12. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 της ενότητας Α του άρθρου 26 προστίθεται
εδάφιο, που έχει ως εξής:
«∆εν υφίσταται η ανωτέρω υποχρέωση κατά τη
µεταβίβαση, από τον κληρονόµο ή κληροδόχο σε εργολάβο, των συµφωνηθέντων σε εκτέλεση των όρων
εργολαβικού προσυµφώνου χιλιοστών οικοπέδου.»
13. Οι ενότητες Β, Γ, ∆ και Ε του άρθρου 26 καταργούνται.
14. Το άρθρο 29 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 29
Κατάταξη φορολογουµένων Φορολογικές κλίµακες
1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα µε τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονοµούµενο, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α΄, Β΄ και Γ΄. Στην Α΄
κατηγορία υπάγονται: α) ο σύζυγος του κληρονοµουµένου, β) το πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει σύµφωνο συµβίωσης µε τον κληρονοµούµενο κατά τις διατάξεις του ν. 3719/2008 και το οποίο λύθηκε µε το θάνατο αυτού, εφόσον η συµβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών, γ) οι κατιόντες πρώτου βαθµού
(τέκνα από νόµιµο γάµο, τέκνα χωρίς γάµο έναντι
της µητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά
έναντι του πατέρα, νοµιµοποιηθέντα µε επιγενόµενο
γάµο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), δ) οι
κατιόντες εξ αίµατος δεύτερου βαθµού και ε) οι ανιόντες εξ αίµατος πρώτου βαθµού. Στη Β΄ κατηγορία
υπάγονται: α) οι κατιόντες εξ αίµατος τρίτου και επόµενων βαθµών, β) οι ανιόντες εξ αίµατος δεύτερου
και επόµενων βαθµών, γ) τα εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα
που τα αναγνώρισε, δ) οι κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) οι αδελφοί (αµφιθαλείς ή ετεροθαλείς), στ) οι συγγενείς εξ αίµατος τρίτου βαθµού εκ
πλαγίου, ζ) οι πατριοί και οι µητριές, η) τα τέκνα από
προηγούµενο γάµο του συζύγου, θ) τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαµπροί-νύφες) και ι) οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί-πεθερές). Στη Γ΄ κατηγορία υπάγεται
οποιοσδήποτε άλλος εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
συγγενής του κληρονοµουµένου ή εξωτικός.
Σε περίπτωση υιοθεσίας, η κατάταξη στην οικεία
κατηγορία του υιοθετηθέντος ή των συγγενών αυτού
έναντι του υιοθετήσαντος ή των συγγενών αυτού γίνεται µε βάση τη συγγενική σχέση που προκύπτει κα-
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τά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Κατ’ εξαίρεση,
ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µπορεί, για τον υπολογισµό του φόρου, να µην
λάβει υπόψη το βαθµό συγγένειας που προκύπτει
από την υιοθεσία, αν διαπιστώσει ότι αυτή έγινε για
να καταστρατηγηθούν οι διατάξεις του παρόντος.
Σε περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονοµίας, ο φόρος υπολογίζεται στο σύνολο της αξίας της, µε βάση
τους συντελεστές της Γ΄ κατηγορίας του άρθρου αυτού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
101 για νέα εκκαθάριση του φόρου.
2. Η αιτία θανάτου κτήση των κάθε φύσεως περιουσιακών στοιχείων υπόκειται σε φόρο, ο οποίος
υπολογίζεται µε βάση τις εξής ανά κατηγορία φορολογικές κλίµακες:

4. Αν στο ίδιο πρόσωπο συντρέχουν οι προϋποθέσεις µείωσης του φόρου, έκπτωσης και απαλλαγής,
που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και της ενότητας Α του άρθρου 26,
οφείλεται ο µικρότερος φόρος που προκύπτει από
την εφαρµογή των διατάξεων αυτών.
5. Η αιτία θανάτου κτήση χρηµατικών ποσών από
τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 25 υπόκειται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται
αυτοτελώς µε συντελεστή πέντε δέκατα τοις εκατό
(0,5%). Η αιτία θανάτου κτήση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων από τα πρόσωπα αυτά υπόκειται σε
φόρο ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς µε συντελεστή πέντε δέκατα τοις εκατό (0,5%).
6. Για την απόκτηση δικαιωµάτων µεταλλειοκτη-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
Κλιµάκια
(σε ευρώ)

Συντελεστής
κλιµακίου (%)

Φόρος κλιµακίου
(σε ευρώ)

Φορολογητέα
περιουσία (σε ευρώ)

Φόρος που
αναλογεί (σε ευρώ)

150.000
150.000
300.000
Υπερβάλλον

–
1
5
10

–
1.500
15.000

150.000
300.000
600.000

–
1.500
16.500

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
Κλιµάκια
(σε ευρώ)

Συντελεστής
κλιµακίου (%)

Φόρος κλιµακίου
(σε ευρώ)

Φορολογητέα
περιουσία (σε ευρώ)

Φόρος που
αναλογεί (σε ευρώ)

30.000
70.000
200.000
Υπερβάλλον

–
5
10
20

–
3.500
20.000

30.000
100.000
300.000

–
3.500
23.500

Φορολογητέα
περιουσία (σε ευρώ)

Φόρος που
αναλογεί (σε ευρώ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Κλιµάκια
(σε ευρώ)

Συντελεστής
κλιµακίου (%)

Φόρος κλιµακίου
(σε ευρώ)

6.000

–

–

6.000

–

66.000

20

13.200

72.000

13.200

195.000

30

58.500

267.000

71.700

Υπερβάλλον

40

3. Όταν ο κληρονόµος ή κληροδόχος έχει αναπηρία κατά ποσοστό 67% και άνω, ο φόρος που αναλογεί σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους µειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

σίας και δικαιωµάτων που απορρέουν από άδεια µεταλλευτικών ερευνών, ο φόρος υπολογίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο ή
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κλάσµα αυτού επί της εκτάσεως του µεταλλείου ή
του χώρου της άδειας µεταλλευτικών ερευνών.
7. Για τα περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία ο φόρος υπολογίζεται αυτοτελώς, δεν έχουν εφαρµογή
οι διατάξεις των άρθρων 4 και 36 του παρόντος.
8. Στο ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση τις
προηγούµενες παραγράφους περιλαµβάνονται και:
α) ποσοστό 3% υπέρ των δήµων και κοινοτήτων, που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 50 του
β.δ. 24/9-20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α΄) και β) ποσοστό
7% που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7
του ν. 3155/1955 (ΦΕΚ 63 Α΄). Η απόδοση των ποσοστών αυτών γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 81 του παρόντος.»
15. Η ενότητα Α του άρθρου 43 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Α. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας
1. Σε περίπτωση απόκτησης µε γονική παροχή εξ
ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, µε τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς της
ενότητας Α του άρθρου 26:
α) κατοικίας, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό µέχρι
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ για κάθε ενήλικο
άγαµο δικαιούχο. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, προκειµένου
για έγγαµο και διαζευγµένο ή χήρο ή άγαµο γονέα,
που έχουν την επιµέλεια των τέκνων τους, και προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ
για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα τους,
β) οικοπέδου, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό µέχρι
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για κάθε άγαµο δικαιούχο. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ, προκειµένου για έγγαµο και διαζευγµένο ή χήρο ή άγαµο γονέα, που έχουν την επιµέλεια των τέκνων τους, και προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για καθένα από τα δύο
πρώτα τέκνα αυτών και κατά δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα τους. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαµβάνεται και η αξία µιας θέσης στάθµευσης αυτοκινήτου
και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως είκοσι (20) τ.µ., εφόσον βρίσκονται στην
ίδια οικοδοµή και αποκτώνται ταυτόχρονα.
Αν η κατοικία ή το οικόπεδο ανήκει από κοινού
στους δύο γονείς, παρέχεται απαλλαγή, εφόσον η
απόκτηση γίνεται ταυτόχρονα και µε το ίδιο συµβολαιογραφικό έγγραφο.
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2. Εάν ο δικαιούχος της απαλλαγής ή ο σύζυγος ή
τα ανήλικα τέκνα αυτού είναι κύριοι κατοικίας ή οικοπέδου ή ιδανικού µεριδίου αυτών και µεταβιβάσουν
µε επαχθή ή χαριστική αιτία την επικαρπία ή το δικαίωµα της οίκησης ή ιδανικό µερίδιο επί της κατοικίας ή
του οικοπέδου, το εµβαδόν των οποίων πληρούσε
κατά το χρόνο της µεταβίβασης τις στεγαστικές τους
ανάγκες, δεν παρέχεται απαλλαγή πριν την παρέλευση χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ετών από τη
µεταβίβαση της επικαρπίας, της οίκησης ή του ιδανικού µεριδίου. Το ίδιο χρονικό διάστηµα απαιτείται και
όταν µεταβιβάζεται η ψιλή κυριότητα οικοπέδου ή
ιδανικού µεριδίου αυτού.»
16. Η ενότητα Β του άρθρου 43 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Β. Ειδικές περιπτώσεις δωρεών
α) Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25
εφαρµόζονται ανάλογα και στις κτήσεις αιτία δωρεάς. Οι χρηµατικές δωρεές προς τα νοµικά πρόσωπα
της παραγράφου 3 του άρθρου 25 υπόκεινται στο φόρο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου
29 µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων
(1.000) ευρώ κατ’ έτος.
β) Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς και από
την υποχρέωση υποβολής των οικείων δηλώσεων
φόρου:
βα) οι δωρεές χρηµατικών ποσών ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων από ανώνυµους και µη
δωρητές, εφόσον οι δωρεές αυτές διοργανώνονται
σε πανελλαδικό επίπεδο µε την πρωτοβουλία φορέων για σκοπούς αποδεδειγµένα φιλανθρωπικούς και
ββ) οι δωρεές των κάθε φύσεως περιουσιακών
στοιχείων που καταρτίζονται µεταξύ των εκκλησιαστικών πρόσωπων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 25.»
17. Η περίπτωση δ΄ της ενότητας Γ του άρθρου
43 καταργείται.
18. Το άρθρο 44 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 44
Υπολογισµός του φόρου
1. Το υπόλοιπο της περιουσίας, πλην των χρηµατικών
ποσών, που αποκτάται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο αποµένει µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29,
οι οποίες εφαρµόζονται ανάλογα.
Από το φόρο που προκύπτει εκπίπτει: α) ο φόρος
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που αναλογεί στις προγενέστερες δωρεές, γονικές
παροχές ή προίκες, που συνυπολογίζονται σύµφωνα
µε το άρθρο 36, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 31 και β) ο φόρος που αποδεδειγµένα
καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε
στην αλλοδαπή για τις δωρεές και γονικές παροχές
κινητών που έγιναν εκεί, µε ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 32.
2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηµατικών ποσών υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς µε συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%), προκειµένου για δικαιούχους που υπάγονται
στην Α΄ κατηγορία, µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό
(20%), προκειµένου για δικαιούχους που υπάγονται
στη Β΄ κατηγορία και µε συντελεστή σαράντα τοις
εκατό (40%), προκειµένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία.
3. Ο φόρος που προκύπτει για γονική παροχή ακινήτων που βρίσκονται σε νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις
χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, µειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%), εφόσον το τέκνο είναι µόνιµος κάτοικος των νησιών αυτών. Η φορολογική αυτή
µείωση παρέχεται για γονικές παροχές που συνιστώνται µέχρι τις 18.2.2017.
4. Για την αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής µεταβίβαση εισηγµένων στο χρηµατιστήριο µετοχών, οµολογιών, ιδρυτικών και λοιπών γενικά τίτλων των εµπορικών εταιριών, δηµοσίων χρεογράφων ή άλλων τέτοιας
φύσης αξιών, καθώς και µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο µετοχών και λοιπών τίτλων κινητών αξιών, εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε
κοινωνία αστικού δικαίου, που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα, και συνεταιριστικών µερίδων απαιτείται η σύνταξη ιδιωτικού εγγράφου, το οποίο συνυποβάλλεται µε
την οικεία δήλωση, ή συµβολαιογραφικού εγγράφου.»
19. Η παράγραφος 3 του άρθρου 73 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατ’ εξαίρεση, αν µεταξύ των περιουσιακών
στοιχείων που δηλώθηκαν εµπρόθεσµα περιλαµβάνονται και ακίνητα, ο προσδιορισµός της αγοραίας
αξίας τους µπορεί να γίνεται από τον προϊστάµενο
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και προσωρινά,
µέσα σε προθεσµία δώδεκα (12) µηνών από την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης, µε βάση τα συγκριτικά στοιχεία που έχει, τα βιβλία τιµών που τηρεί ή
και άλλα τυχόν στοιχεία που θα αποκτήσει, ύστερα
από αίτηµα του υπόχρεου που πρέπει να διατυπώνεται ρητά στη δήλωση.
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Αν η αξία για τα ακίνητα που δηλώθηκε συµπίπτει
µε την αγοραία αξία τους, η υπόθεση περαιώνεται ως
ειλικρινής. Αν δεν συµπίπτει, ο φορολογούµενος, µέσα σε ένα (1) µήνα από τον προσδιορισµό της προσωρινής αξίας, καλείται µε απόδειξη από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας να
προσέλθει σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός
από την πρόσκλησή του, να υποβάλει συµπληρωµατική δήλωση σύµφωνη µε την προσωρινή αξία που
προσδιορίστηκε. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που περιλαµβάνονται στη
δήλωση είναι ακριβή, η συµπληρωµατική δήλωση θεωρείται ειλικρινής και δεν επιβάλλεται πρόσθετος
φόρος και πρόστιµο.
Αν δεν υποβληθεί συµπληρωµατική δήλωση µέσα
στην προθεσµία που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο ή αν τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στη δήλωση είναι ανακριβή, ο προσδιορισµός της αγοραίας
αξίας των ακινήτων γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, χωρίς να δεσµεύεται
ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας
από την προσωρινή αξία που ο ίδιος προσδιόρισε.
Αν ο προϊστάµενος δεν προσδιορίσει προσωρινή
αξία, δεν επιβάλλεται για τα ακίνητα αυτά πρόσθετος
φόρος στη διαφορά του φόρου που προκύπτει µε βάση την αξία που δηλώθηκε και αυτή που οριστικά
προσδιορίστηκε ή πρόστιµο εφόσον δεν προκύπτει
γι’ αυτά διαφορά φόρου για καταβολή.
Η διαδικασία της υποβολής συµπληρωµατικής δήλωσης µπορεί να αφορά ορισµένο ή ορισµένα µόνο
από τα ακίνητα που έχουν δηλωθεί.»
20. Η παράγραφος 5 του άρθρου 102 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή και
είσπραξη των φόρων, που προκύπτουν από την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, σε υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 1994, έχει παραγραφεί. Στις υποθέσεις αυτές δεν απαιτείται το πιστοποιητικό του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που προβλέπεται από τα άρθρα 105
έως και 112. Αντί γι’ αυτό, µπορεί να προσκοµίζεται:
α) για τις κτήσεις αιτία θανάτου, ληξιαρχική πράξη
θανάτου, από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνατος
του κληρονοµουµένου ή δωρητή αιτία θανάτου επήλθε µέχρι και την 31.12.1994, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του υποχρέου ότι δεν συντρέχει περίπτωση µετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης,
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β) για τις δωρεές εν ζωή, γονικές παροχές και
προίκες, αντίγραφο του οικείου συµβολαίου που συντάχθηκε µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 1994 ή βεβαίωση του συµβολαιογράφου, που συνέταξε το
συµβόλαιο, ότι τούτο συντάχθηκε µέχρι και την 31η
∆εκεµβρίου 1994 και δεν συντρέχει περίπτωση µετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.»
Β. Από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως δεν έχουν ισχύ απαλλαγές και µειώσεις από το φόρο κληρονοµιών και δωρεών που δεν
περιλαµβάνονται στα άρθρα 25 και 43 του Κώδικα,
όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα νόµο.
Γ. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη δηµοσίευση του νόµου
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
21. Η παράγραφος 5 της ενότητας Α του άρθρου
34 του Κώδικα καταργείται.

Άρθρο 26
Φορολογία κερδών από λαχεία, παιχνίδια,
τηλεοπτικά έπαθλα κ.λπ.
Α. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, που αφορούν τη φορολογία κερδών
από λαχεία, αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συµπληρώνονται ως εξής:
1.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Σε φόρο υποβάλλονται: α) τα κέρδη από τα
λαχεία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, καθώς και τα
κέρδη από τα παιχνίδια και από τα κάθε είδους στοιχήµατα προκαθορισµένης ή µη απόδοσης που διενεργούνται από τις εταιρίες ΟΠΑΠ Α.Ε. και Ο∆ΙΕ
Α.Ε. και β) τα κέρδη από τις λαχειοφόρες οµολογίες
και τις λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν
από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και
οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους
συµµετέχουν σε παιχνίδια ή διαγωνισµούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεµφερείς οποιασδήποτε µορφής που διενεργούνται στην Ελλάδα.»
β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 58 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά το
χρόνο καταβολής του κέρδους ή της παροχής.
4. Αν αντικείµενο του φόρου είναι κινητό ή ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, για τον υπολογισµό
του φόρου λαµβάνεται υπόψη η αξία του, που εξευρί-
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σκεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 9 έως
και 16 και 18.»
2. Το άρθρο 60 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 60
Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο ανά
γραµµάτιο λαχείου ή ανά στήλη παιχνιδιού ή στοιχήµατος, µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού
εκατό (100) ευρώ, µε συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%) για κέρδη µέχρι χίλια (1.000) ευρώ και µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη από
χίλια ένα (1.001) ευρώ και πάνω. Τα κέρδη και οι παροχές που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο µε
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά
αντικείµενο.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 91 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Αυτός που ενεργεί την πληρωµή των κερδών
ή που καταβάλλει τις παροχές που υπόκεινται σε φορολογία κατά το άρθρο 58 υποχρεώνεται σε υποβολή
δήλωσης για λογαριασµό του υπόχρεου σε φόρο.»
4. Το άρθρο 93 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 93
Για το φόρο στα κέρδη του άρθρου 58 αρµόδιος είναι
ο προϊστάµενος της αρµόδιας για τη φορολογία κεφαλαίου δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της έδρας
του ενεργούντος την κλήρωση, το παιχνίδι, το στοίχηµα ή το διαγωνισµό.»
5. Το άρθρο 98 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 98
Το συνολικό ποσό που προέρχεται, µετά τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους, από τα αδιάθετα ποσά από τη
στρογγυλοποίηση των µεριδίων, καθώς και από την
παραγραφή των κερδών των παιχνιδιών και στοιχηµάτων που διενεργούνται από τις εταιρίες ΟΠΑΠ
Α.Ε. και Ο∆ΙΕ Α.Ε. υπόκειται σε φόρο µε συντελεστή
είκοσι τοις εκατό (20%). Οι διατάξεις των άρθρων 91
έως και 97 εφαρµόζονται ανάλογα.»
Β. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στις κληρώσεις, στα παιχνίδια, στα στοιχήµατα
και στους διαγωνισµούς που διενεργούνται από την
1η Μαΐου 2010 και µετά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 27
Αντικείµενο του φόρου
1. Από το έτος 2010 και για κάθε επόµενο, επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται
στην Ελλάδα και ανήκει σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
2. Στην έννοια του όρου ακίνητη περιουσία, για
την εφαρµογή του νόµου αυτού, περιλαµβάνονται:
α) Το δικαίωµα της πλήρους και της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας και της οίκησης επί ακινήτων.
β) Το δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων
στάθµευσης, βοηθητικών χώρων και κολυµβητικών
δεξαµενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα υπογείου, πιλοτής, δώµατος ή ακάλυπτου χώρου οικοδοµής, των πιο πάνω ακινήτων.
3. Για την επιβολή του φόρου η έννοια των ακινήτων και των εµπραγµάτων δικαιωµάτων λαµβάνεται
κατά τον Αστικό Κώδικα.

Άρθρο 28
Υποκείµενο του φόρου
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την
ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, φορολογείται για την
ακίνητη περιουσία του που βρίσκεται στην Ελλάδα
την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από τις µεταβολές που τυχόν επέρχονται κατά τη
διάρκεια του έτους αυτού.
Υπόχρεοι σε φόρο είναι:
1. Όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο µε αγορά ή µε
οποιαδήποτε άλλη αιτία, ανεξάρτητα από τη µεταγραφή του τίτλου κτήσης τους, ήτοι:
α) Ο αποκτών το ακίνητο, από την ηµεροµηνία σύνταξης του οριστικού συµβολαίου κτήσης.
β) Ο κύριος του ακινήτου, από την ηµεροµηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή της δικαστικής απόφασης µε την οποία
αναγνωρίζεται δικαίωµα κυριότητας ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία.
γ) Ο υπερθεµατιστής, από την ηµεροµηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις
πλειστηριασµού.
δ) Οι κληρονόµοι ακίνητης περιουσίας και συγκεκριµένα:
δα) Οι εκ διαθήκης κληρονόµοι κατά το ποσοστό
τους, εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι την

31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας
έτους.
δβ) Οι εξ αδιαθέτου κληρονόµοι κατά το ποσοστό
τους, εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι
την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους.
ε) Όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο µε οριστικό
συµβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος
επήλθε µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου
της φορολογίας έτους.
2. Επίσης, υπόχρεοι σε φόρο είναι:
α) Ο εκ προσυµφώνου αγοραστής ακινήτου, στις
περιπτώσεις σύνταξης προσυµφώνου µε αυτοσύµβαση, µε εξαίρεση τα εργολαβικά προσύµφωνα.
β) Οι δικαιούχοι διαµερισµάτων - κατοικιών του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, οι οποίοι έχουν
παραλάβει αυτά χωρίς οριστικά παραχωρητήρια.
γ) Ο υπόχρεος γονέας για την ακίνητη περιουσία
των προστατευόµενων τέκνων του, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως ισχύει.
δ) Ο κηδεµόνας για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονοµιάς.
ε) Ο εκτελεστής διαθήκης για την κληρονοµιαία
ακίνητη περιουσία για το χρονικό διάστηµα που τη
διαχειρίζεται και τη διοικεί.
στ) Ο µεσεγγυούχος ακίνητης περιουσίας.
η) Ο νοµέας των επίδικων ακινήτων. Αν ακίνητο
εκνικηθεί µε τελεσίδικη απόφαση, ο νοµέας του δεν
έχει δικαίωµα επιστροφής του φόρου που κατέβαλε.
θ) Από το έτος 2011 και για κάθε επόµενο, για την
εφαρµογή του παρόντος, υπόχρεος σε φόρο είναι ο
εργολάβος, για ακίνητα τα οποία συµφωνήθηκε να µεταβιβασθούν και δεν έχουν µεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από
την έκδοση της αρχικής οικοδοµικής άδειας ή έχουν
εκµισθωθεί ή χρησιµοποιηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο
εντός των τριών αυτών ετών από τον εργολάβο.

Άρθρο 29
Απαλλαγές από το φόρο
1. Απαλλάσσονται από το φόρο:
α) Τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού που
ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.
β) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις.
γ) Τα ακίνητα που ανήκουν σε ξένα κράτη και τα
οποία χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση των
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πρεσβειών και προξενείων αυτών, καθώς και σε ξένους πρεσβευτές και λοιπούς διπλωµατικούς αντιπροσώπους και πράκτορες, µε τον όρο της αµοιβαιότητας. Τα ακίνητα που ανήκουν σε προξένους και
προξενικούς πράκτορες, καθώς και στο κατώτερο
προσωπικό των ξένων πρεσβειών και προξενείων, µε
τον όρο της αµοιβαιότητας και εφόσον τα πρόσωπα
αυτά έχουν την ιθαγένεια του κράτους που αντιπροσωπεύουν και δεν ασκούν εµπόριο ή βιοµηχανία ή
δεν είναι διευθυντές επιχειρήσεων στην Ελλάδα, µε
την επιφύλαξη των όρων των διεθνών συµβάσεων.
δ) Τα ακίνητα που έχουν δεσµευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας.
ε) Τα κτίσµατα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή
πρωτόκολλο κατεδάφισης.
στ) Τα επιταγµένα από το στρατό ακίνητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4442/1929 (ΦΕΚ 339
Α΄).
ζ) Τα ακίνητα του Ελληνικού ∆ηµόσιου, στο οποίο
περιλαµβάνονται και οι αποκεντρωµένες δηµόσιες
υπηρεσίες που λειτουργούν ως ειδικά ταµεία, καθώς
και ακίνητα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισµό
Τουρισµού.
η) Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα των Ο.Τ.Α,
καθώς και τα κοινής χρήσεως πράγµατα που ανήκουν
σε δήµο ή κοινότητα.
θ) Τα ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση
χωρίς αντάλλαγµα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται
για την εξυπηρέτηση αναγκών κάθε αναγνωρισµένης
βαθµίδας δηµόσιας εκπαίδευσης, δηµόσιων ή δηµοτικών νοσοκοµειακών συγκροτηµάτων προς όφελος
της δηµόσιας υγείας, δηµόσιων ή δηµοτικών µονάδων κοινωνικής φροντίδας, δηµόσιων ή δηµοτικών
παιδικών σταθµών ή βρεφοκοµείων ή ορφανοτροφείων, δηµόσιων ή δηµοτικών γηροκοµείων, Κ.Α.Π.Η.,
καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων, οι υπηρεσίες
των οποίων διατίθενται δωρεάν.
ι) Οι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές που κινούνται µέσα µαζικής µεταφοράς και
λειτουργούν χάριν κοινής ωφελείας, καθώς και τα
εδαφοτεµάχια έδρασης πύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
ια) Τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούνται από τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα κάθε είδους
ταµεία ή οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις, την Αρχαιολογική
Εταιρία και την Τράπεζα της Ελλάδος.
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ιβ) Τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούνται από τα
Μουσεία, όπως ορίζονται µε τις διατάξεις του ν.
3059/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄), το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό
Κέντρο ∆ελφών και τις Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές.
ιγ) Τα ακίνητα που χρησιµοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και
κοινωφελές έργο οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος γνωστές θρησκείες και
δόγµατα, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά
Μονή του Όρους Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων και η Ορθόδοξη
Εκκλησία της Αλβανίας.
ιδ) Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα των νοµικών
πρόσωπων που υπάγονται στις διατάξεις του ν.
3647/2008 (ΦΕΚ 37 Α΄).
ιε) Οι ιδιωτικοί ναοί γνωστών θρησκειών και δογµάτων που έχουν τεθεί σε κοινή λατρεία.
ιστ) Τα δικαιώµατα µεταλλειοκτησίας και η εξόρυξη ορυκτών ή λίθων.
ιζ) Τα κτίσµατα που ανεγείρονται για τρία (3) έτη
από την έκδοση της αρχικής οικοδοµικής άδειας,
εκτός αν στο διάστηµα αυτό έχουν εκµισθωθεί ή µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιµοποιηθεί.
ιη) Τα διατηρητέα κτίσµατα για όσο χρόνο διαρκεί
η ανακατασκευή τους ή η επισκευή τµηµάτων τους ή
η επισκευή καταστραφέντων αρχιτεκτονικών µελών
τους. Η απαλλαγή αυτή χορηγείται και για το γήπεδό
τους και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη
από την ηµεροµηνία χορήγησης της οικείας άδειας.
Η απαλλαγή αίρεται αναδροµικά αν δεν πραγµατοποιηθούν οι προβλεπόµενες από την άδεια εργασίες
ανακατασκευής ή επισκευής.
ιθ) Το δικαίωµα υψούν οικοπέδου επί του οποίου
υπάρχουν κτίσµατα κατοικιών ή επαγγελµατικών
στεγών, εφόσον βρίσκονται σε πυκνοδοµηµένες περιοχές όπου ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου
είναι ανώτερος του 2,5.
Οι απαλλαγές των περιπτώσεων ιζ΄, ιη΄ και ιθ΄
ισχύουν από το έτος 2011 και επόµενα.
2. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά
απαλλαγές από φόρους ή τέλη, πλην των ανωτέρω,
δεν εφαρµόζεται για το φόρο ακίνητης περιουσίας.

Άρθρο 30
Προσδιορισµός αξίας ακινήτων
Γενικά
1. Για τον υπολογισµό φόρου ακίνητης περιου-
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σίας λαµβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα
ή τα εµπράγµατα σε αυτά δικαιώµατα, κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.
2. Η αξία της επικαρπίας, όταν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ορίζεται ως ποσοστό της αξίας
της πλήρους κυριότητας ανάλογα µε την ηλικία αυτού ως εξής:
Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το
20ό έτος της ηλικίας του.
Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό
έτος της ηλικίας του.
Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό
έτος της ηλικίας του.
Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό
έτος της ηλικίας του.
Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό
έτος της ηλικίας του.
Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό
έτος της ηλικίας του.
Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό
έτος της ηλικίας του.
Στο 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό
έτος της ηλικίας του.
3. Η αξία της επικαρπίας, όταν ο επικαρπωτής είναι νοµικό πρόσωπο, ορίζεται στα 8/10 της αξίας της
πλήρους κυριότητας.
4. Η αξία της ψιλής κυριότητας προκύπτει αν από
την αξία της πλήρους κυριότητας αφαιρεθεί η αξία
της επικαρπίας, όπως προσδιορίζεται στις παραγράφους 2 ή 3 του άρθρου αυτού.
5. Η οίκηση εξοµοιώνεται µε την επικαρπία. Στην
περίπτωση αυτή ο πλήρης κύριος του ακινήτου φορολογείται ως ψιλός κύριος.

Άρθρο 31
Προσδιορισµός αξίας ακινήτων
νοµικών προσώπων
Ως φορολογητέα αξία του ακινήτου ή του εµπράγµατου σε αυτό δικαιώµατος για τα νοµικά πρόσωπα
λαµβάνεται η αξία η οποία προσδιορίζεται από τις
διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982
(ΦΕΚ 43 Α΄), όπως ισχύει, όπου εφαρµόζεται το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού, και από
την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950
(ΦΕΚ 245 Α΄), όπως ισχύει, στις λοιπές περιπτώσεις.

Άρθρο 32
Προσδιορισµός αξίας ακινήτων
φυσικών προσώπων
1. Ως φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εµπράγµατων σε αυτά δικαιωµάτων των φυσικών προσώπων
ορίζεται το γινόµενο που προκύπτει από τις τιµές εκκίνησης ή αφετηρίας, που καθορίζονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν.
1249/1982, όπως ισχύει, όπου εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού αξίας ακινήτων,
επί τους συντελεστές αυξοµείωσης, όπως καθορίζονται κατωτέρω ανά είδος ακινήτου ή κτηρίου. Για τις
περιοχές δήµων ή κοινοτήτων όπου δεν εφαρµόζεται
το αντικειµενικό σύστηµα, η αξία των οικοπέδων καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
µε βάση την κατώτερη τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο
οικοπέδου του δήµου ή της κοινότητας, όπως προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του
α.ν. 1521/1950, όπως ισχύει.
2. Ο εντοπισµός, η κατάταξη ακινήτου σε κατηγορία, καθώς και οι ορισµοί των συντελεστών αυξοµείωσης λαµβάνονται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις
των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982, όπως ισχύουν, και από τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των εν λόγω άρθρων, εκτός
αν από τις διατάξεις του παρόντος νόµου ορίζεται
άλλως.
3. Για τα ακίνητα εντός συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως
ισχύει, η φορολογητέα αξία προσδιορίζεται ανά κατηγορία ως εξής:
3.1 Η φορολογητέα αξία κατοικίας ή µονοκατοικίας ή διαµερίσµατος είναι ίση µε το γινόµενο της τιµής της αντίστοιχης ζώνης επί την επιφάνεια της κατοικίας ή µονοκατοικίας ή διαµερίσµατος, το συντελεστή πρόσοψης, το συντελεστή ορόφου, το συντελεστή επιφάνειας, το συντελεστή παλαιότητας, τους
συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή συνιδιοκτησίας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως
του είδους του εµπράγµατου δικαιώµατος. Σε περίπτωση που στην κατοικία ή µονοκατοικία ή διαµέρισµα δηλώνεται και οικόπεδο, η αξία του ακινήτου
προσαυξάνεται και µε την αξία του υπολοίπου οικοπέδου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την παράγραφο 3.3 του παρόντος άρθρου.
3.1.1 Ανάλογα µε την πρόσοψη εφαρµόζεται συντελεστής πρόσοψης ως εξής: 1,00 για πρόσοψη σε
ένα µόνο δρόµο, 1,05 για προσόψεις σε δύο ή περισ-
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σότερους δρόµους ή σε δρόµο και πλατεία και 0,80
αν δεν έχει πρόσοψη σε δρόµο.
3.1.2 Ανάλογα µε τον όροφο που βρίσκεται το κτίσµα και το συντελεστή εµπορικότητας του οικοπέδου εφαρµόζεται συντελεστής ορόφου ο οποίος καθορίζεται ως ακολούθως:
α) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι µικρότερος του 1,5 εφαρµόζεται συντελεστής ορόφου
0,60 για το υπόγειο, 0,90 για το ισόγειο, 1,00 για τον
1ο όροφο, 1,05 για τον 2ο όροφο, 1,10 για τον 3ο
όροφο, 1,15 για τον 4ο όροφο, 1,20 για τον 5ο όροφο, 1,25 για τον 6ο ή υψηλότερο όροφο.
β) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 1,5 και µικρότερος του 3 εφαρµόζεται συντελεστής ορόφου 0,60 για το υπόγειο, 1,20
για το ισόγειο, 1,10 για τον 1ο όροφο, 1,05 για τον 2ο
όροφο, 1,10 για τον 3ο όροφο, 1,15 για τον 4ο όροφο, 1,20 για τον 5ο όροφο, 1,25 για τον 6ο ή υψηλότερο όροφο.
γ) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 3 και µικρότερος του 5 εφαρµόζεται
συντελεστής ορόφου 0,60 για το υπόγειο, 1,25 για το
ισόγειο, 1,15 για τον 1ο όροφο, 1,10 για τον 2ο όροφο, 1,10 για τον 3ο όροφο, 1,15 για τον 4ο όροφο,
1,20 για τον 5ο όροφο, 1,25 για τον 6ο ή υψηλότερο
όροφο.
δ) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 5 εφαρµόζεται συντελεστής ορόφου 0,60 για το υπόγειο, 1,30 για το ισόγειο, 1,20 για
τον 1ο όροφο, 1,15 για τον 2ο όροφο, 1,15 για τον 3ο
όροφο, 1,15 για τον 4ο όροφο, 1,20 για τον 5ο όροφο, 1,25 για τον 6ο ή υψηλότερο όροφο.
3.1.3 Ανάλογα του εµβαδού εφαρµόζεται συντελεστής επιφάνειας κυρίων χώρων ως εξής: 1,05 για
επιφάνεια µικρότερη ή ίση των 25 τ.µ., 1,00 για επιφάνεια µεγαλύτερη των 25 τ.µ. και µικρότερη ή ίση
των 100 τ.µ., 1,05 για επιφάνεια µεγαλύτερη των 100
τ.µ. και µικρότερη ή ίση των 200 τ.µ., 1,10 για επιφάνεια µεγαλύτερη των 200 τ.µ. και µικρότερη ή ίση
των 300 τ.µ., 1,20 για επιφάνεια µεγαλύτερη των 300
τ.µ. και µικρότερη ή ίση των 500 τ.µ., 1,30 για επιφάνεια µεγαλύτερη των 500 τ.µ.
3.1.4 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής: 0,90 από 1
έως 5 έτη, 0,80 από 6 έως 10 έτη, 0,75 από 11 έως 15
έτη, 0,70 από 16 έως 20 έτη, 0,65 από 21 έως 25 έτη,
0,60 από 26 και άνω έτη.
3.1.5 Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,80 για διατηρητέο κτίσµα, 0,75 για
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απαλλοτριωτέο ακίνητο και 0,40 για ηµιτελές κτίσµα.
3.1.6 Η αξία των βοηθητικών χώρων που είναι παρακολουθήµατα της κατοικίας, µονοκατοικίας ή διαµερίσµατος υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω, λαµβάνοντας ως επιφάνεια ποσοστό ίσο µε το είκοσι
τοις εκατό (20%) του εµβαδού των βοηθητικών χώρων.
3.2 Η φορολογητέα αξία επαγγελµατικής στέγης
είναι ίση µε το γινόµενο της τιµής της αντίστοιχης
ζώνης επί τη συνολική επιφάνεια της επαγγελµατικής στέγης, το συντελεστή πρόσοψης, το συντελεστή ορόφου, το συντελεστή επιφάνειας, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή συνιδιοκτησίας και το ποσοστό
συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εµπράγµατου
δικαιώµατος. Σε περίπτωση που στην επαγγελµατική
στέγη δηλώνεται και οικόπεδο η αξία της προσαυξάνεται µε την αξία του υπολοίπου οικοπέδου, όπως
αυτή προσδιορίζεται από την παράγραφο 3.3 του παρόντος άρθρου.
3.2.1 Ανάλογα µε την πρόσοψη εφαρµόζεται συντελεστής πρόσοψης ως εξής: 1,00 για πρόσοψη σε
ένα µόνο δρόµο, 1,08 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερους δρόµους ή σε δρόµο και πλατεία και 0,60
αν δεν έχει πρόσοψη σε δρόµο.
3.2.2 Ανάλογα µε τον όροφο στον οποίο βρίσκεται η επαγγελµατική στέγη και το συντελεστή εµπορικότητας του δρόµου ή των δρόµων στον οποίο έχει
πρόσοψη ή προσόψεις η επαγγελµατική στέγη εφαρµόζεται συντελεστής ορόφου ως εξής:
α) Αν η επαγγελµατική στέγη βρίσκεται στο ισόγειο ως Συντελεστής Ορόφου λαµβάνεται ο Συντελεστής Εµπορικότητας. Αν η επαγγελµατική στέγη βρίσκεται στο ισόγειο και δεν έχει πρόσοψη σε δρόµο
ως Συντελεστής Ορόφου λαµβάνεται το γινόµενο
του Συντελεστή Εµπορικότητας επί 0,80.
β) Αν η επαγγελµατική στέγη βρίσκεται στο υπόγειο ως Συντελεστής Ορόφου λαµβάνεται το γινόµενο του Συντελεστή Εµπορικότητας επί 0,50.
γ) Αν η επαγγελµατική στέγη βρίσκεται σε όροφο
τότε ο συντελεστής ορόφου καθορίζεται ως ακολούθως:
γα) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι µικρότερος του 1,5 εφαρµόζεται συντελεστής 1,20 για τον
1ο όροφο, 1,25 για τον 2ο όροφο, 1,30 για τον 3ο
όροφο, 1,30 για τον 4ο όροφο, 1,35 για τον 5ο ή υψηλότερο όροφο.
γβ) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 1,5 και µικρότερος του 3 εφαρµό-
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ζεται συντελεστής 1,35 για τον 1ο όροφο, 1,30 για
τον 2ο όροφο, 1,30 για τον 3ο όροφο, 1,30 για τον 4ο
όροφο, 1,35 για τον 5ο ή υψηλότερο όροφο.
γγ) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 3 και µικρότερος του 5 εφαρµόζεται συντελεστής 1,40 για τον 1ο όροφο, 1,35 για τον
2ο όροφο, 1,30 για τον 3ο όροφο, 1,30 για τον 4ο
όροφο, 1,35 για τον 5ο ή υψηλότερο όροφο.
γδ) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 5 εφαρµόζεται συντελεστής 1,45
για τον 1ο όροφο, 1,40 για τον 2ο όροφο, 1,35 για
τον 3ο όροφο, 1,35 για τον 4ο όροφο, 1,35 για τον 5ο
ή υψηλότερο όροφο.
Όταν η επαγγελµατική στέγη δεν έχει πρόσοψη
τότε ως συντελεστής εµπορικότητας λαµβάνεται αυτός της διεύθυνσης του ακινήτου.
3.2.3 Ανάλογα του εµβαδού εφαρµόζεται συντελεστής επιφάνειας ως εξής: 1,10 για επιφάνεια µικρότερη ή ίση των 25 τ.µ., 1,05 για επιφάνεια µεγαλύτερη των 25 τ.µ. και µικρότερη ή ίση των 50 τ.µ.,
1,00 για επιφάνεια µεγαλύτερη των 50 τ.µ. και µικρότερη ή ίση των 100 τ.µ., 0,90 για επιφάνεια µεγαλύτερη των 100 τ.µ. και µικρότερη ή ίση των 200 τ.µ., 0,85
για επιφάνεια µεγαλύτερη των 200 τ.µ. και µικρότερη
ή ίση των 300 τ.µ., 0,80 για επιφάνεια µεγαλύτερη
των 300 τ.µ. Για τον υπολογισµό του συντελεστή επιφάνειας ως εµβαδόν λαµβάνεται το άθροισµα των
τετραγωνικών µέτρων των κυρίων χώρων και ποσοστό είκοσι τοις εκατό της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων.
3.2.4 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας και τον
όροφο στον οποίο βρίσκεται η επαγγελµατική στέγη
εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής:
α) Όταν η επαγγελµατική στέγη βρίσκεται σε ισόγειο 0,95 για έτη από 1 έως 5, 0,90 για έτη από 6 έως
10, 0,85 για έτη από 11 έως 15, 0,80 για έτη από 16
και άνω.
β) Όταν η επαγγελµατική στέγη βρίσκεται σε άλλον εκτός του ισογείου όροφο 0,90 για έτη από 1
έως 5, 0,80 για έτη από 6 έως 10, 0,75 για έτη από 11
έως 15, 0,70 για έτη από 16 έως 20, 0,65 για έτη από
21 έως 25, 0,60 για έτη από 26 και άνω.
3.2.5 Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,80 για διατηρητέο κτίσµα, 0,75
για απαλλοτριωτέο ακίνητο και 0,50 για ηµιτελές κτίσµα.
3.2.6 Η αξία των βοηθητικών χώρων που είναι παρακολουθήµατα της επαγγελµατικής στέγης υπολογίζεται βάσει των προηγούµενων εδαφίων, λαµβάνο-
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ντας ως επιφάνεια ποσοστό ίσο µε το είκοσι τοις
εκατό (20%) του εµβαδού των βοηθητικών χώρων.
3.3 Η φορολογητέα αξία οικόπεδου είναι ίση µε το
γινόµενο του συντελεστή οικοπέδου επί τη συνολική
τιµή εκκίνησης οικοπέδου, το συντελεστή πρόσοψης,
την επιφάνεια του οικοπέδου, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή ποσοστού αξίας οικοπέδου, το συντελεστή συνιδιοκτησίας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εµπράγµατου δικαιώµατος.
3.3.1 Ανάλογα µε την πρόσοψη εφαρµόζεται συντελεστής πρόσοψης ως εξής: 1,00 για πρόσοψη σε
ένα µόνο δρόµο,1,08 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερους δρόµους ή σε δρόµο και πλατεία και 0,80
αν δεν έχει πρόσοψη σε δρόµο.
3.3.2 Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,60 για οικόπεδο που δεν είναι οικοδοµήσιµο και δεν µπορεί να τακτοποιηθεί, καθώς
και για ποσοστά ιδιοκτησίας οικοπέδου που αναφέρονται στη δυνατότητα µελλοντικής δόµησης αλλά
αβέβαιης λόγω εξάντλησής του, κατά το χρόνο φορολογίας, συντελεστή δόµησης, 0,80 για οικόπεδο
που δεν είναι οικοδοµήσιµο αλλά µπορεί να τακτοποιηθεί, 0,80 για απαλλοτριωτέο ακίνητο, 0,90 για οικόπεδο που τελεί υπό αναστολή οικοδοµικών αδειών,
η οποία δεν έχει αρθεί.
3.3.3 Για την περίπτωση υπολογισµού αξίας οικοπέδου που αντιστοιχεί στο σύνολο της υπολειπόµενης, µέχρι εξαντλήσεως του συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου, δοµήσιµης επιφάνειας που δεν έχει
οικοδοµηθεί, εφαρµόζεται συντελεστής ποσοστού
αξίας οικοπέδου που προκύπτει από τον ακόλουθο
µαθηµατικό τύπο:
Επιφάνεια υφισταµένων στο οικόπεδο κτισµάτων

1―
Επιφάνεια οικοπέδου σε τετραγωνικά µέτρα επί Συντελεστή
Αξιοποίησης Οικοπέδου

Σε περίπτωση που προκύπτει αρνητικό αποτέλεσµα τότε δεν υπολογίζεται αξία οικοπέδου.
3.4 Η φορολογητέα αξία των αποθηκών, καθώς
και των γεωργικών κτισµάτων είναι ίση µε το γινόµενο της τιµής της αντίστοιχης ζώνης επί τη συνολική
επιφάνεια της αποθήκης-γεωργικού κτίσµατος, το
συντελεστή θέσης, το συντελεστή παλαιότητας,
τους συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή
συνιδιοκτησίας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εµπράγµατου δικαιώµατος. Σε περίπτωση που στην αποθήκη -γεωργικό κτίσµα δηλώ-
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νεται και οικόπεδο, η αξία της προσαυξάνεται µε την
αξία του υπολοίπου οικοπέδου όπως αυτή προσδιορίζεται από την παράγραφο 3.3 του παρόντος άρθρου.
3.4.1 Ανάλογα µε τον όροφο στον οποίο βρίσκεται η αποθήκη ή το γεωργικό κτίσµα και το συντελεστή εµπορικότητας του δρόµου ή των δρόµων στον
οποίο έχει πρόσοψη ή προσόψεις το κτίσµα εφαρµόζεται συντελεστής θέσης ως εξής:
α) Αν η αποθήκη ή το γεωργικό κτίσµα βρίσκεται
στο ισόγειο ως συντελεστής θέσης λαµβάνεται το γινόµενο του συντελεστή εµπορικότητας επί 0,30.
β) Αν η αποθήκη ή το γεωργικό κτίσµα βρίσκεται
στο υπόγειο ως συντελεστής θέσης λαµβάνεται το
γινόµενο του συντελεστή εµπορικότητας επί 0,15.
γ) Αν η αποθήκη ή το γεωργικό κτίσµα βρίσκεται
σε όροφο τότε ο συντελεστής θέσης καθορίζεται ως
ακολούθως:
γα) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι µικρότερος του 1,5 εφαρµόζεται συντελεστής: 1,00 για
τον 1ο όροφο, 1,05 για τον 2ο όροφο, 1,10 για τον 3ο
όροφο, 1,15 για τον 4ο όροφο, 1,20 για τον 5ο όροφο, 1,25 για τον 6ο ή υψηλότερο όροφο.
γβ) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 1,5 και µικρότερος του 3 εφαρµόζεται συντελεστής 1,10 για τον 1ο όροφο, 1,05 για
τον 2ο όροφο, 1,10 για τον 3ο όροφο, 1,15 για τον 4ο
όροφο, 1,20 για τον 5ο όροφο, 1,25 για τον 6ο ή υψηλότερο όροφο.
γγ) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 3 και µικρότερος του 5 εφαρµόζεται συντελεστής: 1,15 για τον 1ο όροφο, 1,10 για τον
2ο όροφο, 1,10 για τον 3ο όροφο, 1,15 για τον 4ο
όροφο, 1,20 για τον 5ο όροφο, 1,25 για τον 6ο ή υψηλότερο όροφο.
γδ) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 5 εφαρµόζεται συντελεστής:
1,20 για τον 1ο όροφο, 1,15 για τον 2ο όροφο, 1,15
για τον 3ο όροφο, 1,15 για τον 4ο όροφο, 1,20 για
τον 5ο όροφο, 1,25 για τον 6ο ή υψηλότερο όροφο.
3.4.2 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας της αποθήκης ή του γεωργικού κτίσµατος εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής: 0,95 για έτη από 1
έως 5, 0,90 για έτη από 6 έως 10, 0,85 για έτη από 11
έως 15, 0,80 για έτη από 16 έως 20, 0,75 για έτη από
21 έως 25, 0,70 για έτη από 26 και άνω.
3.4.3 Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές
ειδικών συνθηκών: 0,80 για διατηρητέο κτίσµα, 0,75
για απαλλοτριωτέο ακίνητο και 0,80 για ηµιτελές
κτίσµα.
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3.4.4 Η αξία των βοηθητικών χώρων που είναι παρακολούθηµα της αποθήκης ή του γεωργικού κτίσµατος υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω, λαµβάνοντας
ως επιφάνεια ποσοστό ίσο µε το είκοσι τοις εκατό
(20%) του εµβαδού των βοηθητικών χώρων.
3.4.5 Όταν η αποθήκη ή το γεωργικό κτίσµα δεν
έχει πρόσοψη τότε ως συντελεστής εµπορικότητας
λαµβάνεται αυτός της διεύθυνσης του ακινήτου.
3.5 Η φορολογητέα αξία θέσης στάθµευσης είναι
ίση µε το γινόµενο της τιµής της αντίστοιχης ζώνης
επί τη συνολική επιφάνεια της θέσης στάθµευσης,
το συντελεστή θέσης, το συντελεστή παλαιότητας,
τους συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή
συνιδιοκτησίας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εµπραγµάτου δικαιώµατος. Σε περίπτωση που στη θέση στάθµευσης δηλώνεται και
οικόπεδο η αξία του ακινήτου προσαυξάνεται και µε
την αξία του υπολοίπου οικοπέδου, όπως αυτή
προσδιορίζεται από την παράγραφο 3.3 του παρόντος άρθρου.
3.5.1 Ανάλογα µε τον όροφο και το συντελεστή
εµπορικότητας του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η
θέση στάθµευσης εφαρµόζεται συντελεστής θέσης
ως ακολούθως:
α) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι ίσος µε
1 εφαρµόζεται συντελεστής 0,20 για το υπόγειο,
0,30 για το ισόγειο, 0,25 για τον 1ο και επόµενους
ορόφους.
β) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι µεγαλύτερος του 1 και µικρότερος ή ίσος του 2 εφαρµόζεται
συντελεστής 0,25 για το υπόγειο, 0,35 για το ισόγειο, 0,30 για τον 1ο και επόµενους ορόφους.
γ) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι µεγαλύτερος του 2 και µικρότερος ή ίσος του 3 εφαρµόζεται
συντελεστής 0,30 για το υπόγειο, 0,40 για το ισόγειο, 0,35 για τον 1ο και επόµενους ορόφους.
δ) Αν ο συντελεστής εµπορικότητας είναι µεγαλύτερος του 3 εφαρµόζεται συντελεστής 0,35 για το
υπόγειο, 0,45 για το ισόγειο, 0,40 για τον 1ο και επόµενους ορόφους.
3.5.2 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής: 0,95 για
έτη από 1 έως 5, 0,90 για έτη από 6 έως 10, 0,85 για
έτη από 11 έως 15, 0,80 για έτη από 16 έως 20, 0,75
για έτη από 21 έως 25, 0,70 για έτη από 26 και άνω.
3.5.3 Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,80 για διατηρητέο κτίσµα, 0,75 για
απαλλοτριωτέο ακίνητο και 0,80 για ηµιτελές κτίσµα.
3.5.4 Η αξία των βοηθητικών χώρων που είναι πα-
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ρακολούθηµα των θέσεων στάθµευσης υπολογίζεται
βάσει των ανωτέρω, λαµβάνοντας ως επιφάνεια ποσοστό ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) του εµβαδού
των βοηθητικών χώρων,
3.5.5 Όταν η θέση στάθµευσης δεν έχει πρόσοψη
τότε συντελεστής εµπορικότητας είναι αυτός της διεύθυνσης του ακινήτου.
3.5.6 Για τα ακίνητα που εµπίπτουν στις διατάξεις
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν τα
εξής:
α) Σε περιπτώσεις ποσοστού συνιδιοκτησίας πλήρους ή ψιλής κυριότητας εφαρµόζεται συντελεστής
συνιδιοκτησίας ο οποίος ορίζεται σε 0,90. ∆εν εφαρµόζεται ο συντελεστής όταν ο υπόχρεος σε φόρο
έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην επικαρπία.
β) Σε περιπτώσεις οικοπέδου που δεν είναι οικοδοµήσιµο, απαλλοτριωτέων ακίνητων και των ορισµένων οικισµών των πινάκων τιµών του Α.Π.Α.Α.
δεν εφαρµόζεται συντελεστής πρόσοψης.
γ) Σε περίπτωση που ακίνητο εντοπίζεται σε περισσότερα του ενός οικοδοµικά τετράγωνα µε πολλαπλά προσδιοριστικά στοιχεία υπολογισµού αξίας,
για τον προσδιορισµό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας λαµβάνεται εκείνος ο συνδυασµός συντελεστών που προσδιορίζει την ευνοϊκότερη για τον φορολογούµενο αξία ακινήτου, εφόσον δεν υπολείπεται του 50% της υψηλότερης αξίας ακινήτου που θα
µπορούσε να προκύψει από τους πιθανούς συνδυασµούς συντελεστών.
δ) Σε περίπτωση που ακίνητο εντοπίζεται σε οικοδοµικό τετράγωνο όπου ισχύουν πολλαπλά προσδιοριστικά στοιχεία υπολογισµού αξίας, για τον προσδιορισµό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας λαµβάνεται το
σύνολο των συντελεστών που προσδιορίζει την ευνοϊκότερη για τον φορολογούµενο αξία ακινήτου.
ε) Σε περίπτωση οικοπέδων όπου από τις τηρούµενες πληροφορίες στη βάση δεδοµένων του αντικειµενικού συστήµατος προσδιορισµού αξίας ακινήτων δεν προκύπτουν τα στοιχεία προσδιορισµού της
τιµής του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου, για
τον προσδιορισµό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας,
αυτός λαµβάνεται σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
∆ήµος ή Οικισµός

Συντελεστής Αξιοποίησης
Οικοπέδου

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

D1 = 0,80

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

D1=1,00 D2=0,80 D3= 0,80

ΑΙΓΑΛΕΩ

D1 = 1,60

∆ήµος ή Οικισµός

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΕΡΥΘΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕΟ ΜΕΛΙ
ΟΙΝΟΗΣ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ
ΑΦΙ∆ΝΩΝ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆ΡΟΣΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
(ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ)
ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ
ΣΠΑΤΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙ∆ΗΨΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΥΚΥΩΝΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΓΑΝΑΣ
ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΑΜΟΥ
ΙΑΛΥΣΟΥ
ΡΟ∆ΟΥ
ΓΟΥΡΝΩΝ
3Ο ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΑΥΡΟΣ
ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Συντελεστής Αξιοποίησης
Οικοπέδου
D1 = 0,80
D1 = 0,40
D1 = 0,40
D2 = 1,20
D3 = 0,80
D3 = 0,80
D3 = 0,80
D1 = 0,80
Σ.Α.Ο. = 0,40
D3 = 0,80
D1 = 0,40
D1 = 0,60
Σ.Α.Ο. = 0,80
D1 = 0,40
D3 = 0,80
D3 = 0,40
D1 = 1,00
Σ.Α.Ο. = 1,40
D3 = 0,90
D4 = 1,80
D2 = 0,40
D3 = 1,00
D1 = 0,40
Σ.Α.Ο. = 0,80
D3 = 1,00
D1 = 1,20
Σ.Α.Ο. = 0,40
D1 = 1,00
Σ.Α.Ο. = 0,60
D3 = 0,80
D3 = 0,80
D3 = 0,80
D3 = 0,80
D3 = 0,80

εα) Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές µε
όρους δόµησης οικισµών προϋφισταµένων του 1923
ή κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, ανεξάρτητα από τη χρήση τους και τη δυνατότητα κατάτµησής τους σε µικρότερα άρτια οικόπεδα, ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου προσδιορίζεται ανάλογα µε το εµβαδόν του οικοπέδου και σύµφωνα µε τις
τιµές των περιπτώσεων «κατοικία, ακάλυπτα οικόπεδα και λοιπές χρήσεις» ή «κατοικία και ακάλυπτα οικόπεδα» του αντικειµενικού συστήµατος προσδιορισµού αξίας, κατά περίπτωση.
εβ) Για οικόπεδα που η τιµή του Συντελεστή Αξιο-
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ποίησης Οικοπέδου επηρεάζεται από διάφορες παραµέτρους, ως Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου
λαµβάνεται αυτός που είναι ευνοϊκότερος για τον
φορολογούµενο, ανά περιοχή ή περίπτωση.
εγ) Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές που
από τους πίνακες τιµών για τον προσδιορισµό του
Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου απαιτείται βεβαίωση της Πολεοδοµίας, λαµβάνονται οι τιµές Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου που δίδονται στον
κατωτέρω πίνακα:
εδ) Για οικόπεδα που βρίσκονται εντός οικοδοµικών τετραγώνων που τέµνονται από µία ή περισσότερες οριογραµµές διαφορετικών Συντελεστών
Αξιοποίησης Οικοπέδου, λαµβάνεται ως τιµή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου η ευνοϊκότερη για τον
φορολογούµενο.
4. Για τα ακίνητα των οποίων η αξία των κτισµάτων τους προκύπτει σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 41Α του ν. 1249/1982, όπως ισχύει, µε εξαίρεση τα ειδικά κτίσµατα, και τα οποία βρίσκονται επί
οικοπέδου η αξία του οποίου προκύπτει σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 ή
επί αγροτεµαχίου, η φορολογητέα αξία προσδιορίζεται ανά κατηγορία ως εξής:
4.1 Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου προκύπτει από το γινόµενο της τιµής οικοπέδου που ορίζεται µε την προβλεπόµενη στο δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απόφαση
Υπουργού Οικονοµικών επί την επιφάνεια του οικοπέδου και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του
είδους εµπραγµάτου δικαιώµατος.
4.2 Η φορολογητέα αξία κατοικίας ή διαµερίσµατος είναι ίση µε το άθροισµα της αξίας του οικοπέδου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.1 του παρόντος άρθρου, και της αξίας του κτίσµατος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόµενο της τιµής εκκίνησης
επί 1,40, την επιφάνεια της κατοικίας ή του διαµερίσµατος, το συντελεστή µεγέθους, το συντελεστή
παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών,
το συντελεστή εξοµάλυνσης και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εµπράγµατου δικαιώµατος.
4.2.1 Ως επιφάνεια ορίζεται το άθροισµα των τετραγωνικών µέτρων των κυρίων χώρων και ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επιφάνειας
των βοηθητικών χώρων.
4.2.2 Ανάλογα µε την επιφάνεια της περίπτωσης
4.2.1 εφαρµόζεται συντελεστής µεγέθους ως εξής:
1,00 για επιφάνεια µέχρι 200 τ.µ., 1,10 για επιφάνεια
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πάνω από 200 τ.µ. και µέχρι 300 τ.µ. και 1,20 για επιφάνεια πάνω από 300 τ.µ.
4.2.3 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής: 0,90 για
έτη από 1 έως 5, 0,80 για έτη από 6 έως 10, 0,70 για
έτη από 11 έως 20, 0,60 για έτη από 21 έως 30, 0,50
για έτη 31 έως 40, 0,40 για έτη 41 έως 50, 0,30 για
έτη από 51 και άνω.
4.2.4 Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και
0,30 για ηµιτελές κτίσµα.
4.2.5 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής εξοµάλυνσης ως εξής: 0,70 για
έτη από 21 έως 50, 0,60 για έτη 51 και άνω.
4.3 Η φορολογητέα αξία µονοκατοικίας είναι ίση
µε το άθροισµα της αξίας του οικοπέδου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.1 του παρόντος άρθρου και
της αξίας του κτίσµατος, όπως αυτή προκύπτει από
το γινόµενο της τιµής εκκίνησης επί 1,20, την επιφάνεια της µονοκατοικίας, το συντελεστή µεγέθους, το
συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών
συνθηκών, το συντελεστή εξοµάλυνσης και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εµπραγµάτου δικαιώµατος.
4.3.1 Ως επιφάνεια ορίζεται το άθροισµα των κυρίων χώρων και ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων.
4.3.2 Ανάλογα µε την επιφάνεια της περίπτωσης
4.3.1 εφαρµόζεται συντελεστής µεγέθους ως εξής:
1,00 για επιφάνεια µέχρι 200 τ.µ., 1,10 για επιφάνεια
πάνω από 200 τ.µ. και µέχρι 300 τ.µ., 1,20 για επιφάνεια πάνω από 300 τ.µ. και µέχρι 400 τ.µ., 1,30 για
επιφάνεια πάνω από 400 τ.µ. και µέχρι 500 τ.µ., 1,40
για επιφάνεια πάνω από 500 τ.µ. και µέχρι 600 τ.µ.
και 1,50 για επιφάνεια πάνω από 600 τ.µ.
4.3.3 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής: 0,90 για
έτη από 1 έως 5, 0,80 για έτη από 6 έως 10, 0,70 για
έτη από 11 έως 20, 0,60 για έτη από 21 έως 30, 0,50
για έτη 31 έως 40, 0,40 για έτη 41 έως 50, 0,30 για
έτη από 51 και άνω.
4.3.4 Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και
0,30 για ηµιτελές κτίσµα.
4.3.5 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής εξοµάλυνσης ως εξής: 0,70 για
έτη από 21 έως 50, 0,60 για έτη 51 και άνω.
4.4 Η φορολογητέα αξία επαγγελµατικής στέγης
είναι ίση µε το άθροισµα της αξίας του οικοπέδου,
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όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.1 του παρόντος
άρθρου και της αξίας του κτίσµατος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόµενο της τιµής εκκίνησης επί 1,40,
την επιφάνεια της επαγγελµατικής στέγης, το συντελεστή µεγέθους, το συντελεστή παλαιότητας, τους
συντελεστές ειδικών συνθηκών, το συντελεστή εξοµάλυνσης και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως
του είδους εµπραγµάτου δικαιώµατος.
4.4.1 Ως επιφάνεια ορίζεται το άθροισµα των κυρίων χώρων και ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων.
4.4.2 Ανάλογα µε την επιφάνεια της περίπτωσης
4.4.1 εφαρµόζεται συντελεστής µεγέθους ως εξής:
1,00 για επιφάνεια µέχρι 100 τ.µ., 0,90 για επιφάνεια
πάνω από 100 και µέχρι 200 τ.µ., 0,85 για επιφάνεια
πάνω από 200 τ.µ. και µέχρι 300 τ.µ., 0,80 για επιφάνεια πάνω από 300 τ.µ.
4.4.3 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής: 0,90 για
έτη από 1 έως 5, 0,80 για έτη από 6 έως 10, 0,70 για
έτη από 11 έως 20, 0,60 για έτη από 21 έως 30, 0,50
για έτη 31 και άνω.
4.4.4 Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και
0,30 για ηµιτελές κτίσµα.
4.4.5 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής εξοµάλυνσης ως εξής: 0,70 για
έτη από 21 έως 50, 0,60 για έτη 51 και άνω.
4.5 Η φορολογητέα αξία γεωργικού κτηρίου ή
της αποθήκης είναι ίση µε το άθροισµα της αξίας οικοπέδου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.1 του
παρόντος άρθρου και της αξίας κτίσµατος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόµενο της τιµής εκκίνησης
επί 1,30, την επιφάνεια του γεωργικού κτηρίου ή της
αποθήκης, το συντελεστή µεγέθους, το συντελεστή
παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών,
το συντελεστή εξοµάλυνσης και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εµπραγµάτου δικαιώµατος.
4.5.1 Ως επιφάνεια γεωργικού κτηρίου-αποθήκης
λαµβάνεται η συνολική επιφάνεια όλων των κτισµάτων
κυρίων και βοηθητικών χώρων ή παρακολουθηµάτων.
4.5.2 Ανάλογα µε την επιφάνεια της περίπτωσης
4.5.1 εφαρµόζεται συντελεστής µεγέθους ως εξής:
0,70 για επιφάνεια έως και 60 τ.µ., 1,00 για επιφάνεια
µεγαλύτερη από 60 και έως και 500 τ.µ., 0,95 για επιφάνεια µεγαλύτερη από 500 τ.µ. και έως και 1.000
τ.µ., 0,90 για επιφάνεια µεγαλύτερη από 1.000 τ.µ.
και έως και 1.500 τ.µ., 0,85 για επιφάνεια µεγαλύτε-
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ρη από 1.500 τ.µ. και έως και 2.000 τ.µ. και 0,80 για
επιφάνεια µεγαλύτερη από 2.000 τ.µ.
4.5.3 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής: 0,90 για
έτη από 1 έως 5, 0,80 για έτη από 6 έως 10, 0,70 για
έτη από 11 έως 20, 0,60 για έτη από 21 έως 30, 0,50
για έτη 31 και άνω.
4.5.4 Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και
0,50 για ηµιτελές κτίσµα.
4.5.5 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής εξοµάλυνσης ως εξής: 0,70 για
έτη από 21 έως 50, 0,60 για έτη 51 και άνω.
4.6 Η φορολογητέα αξία θέσης στάθµευσης είναι
ίση µε το άθροισµα του οικοπέδου, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 4.1 του παρόντος άρθρου και της
αξίας κτίσµατος, όπως αυτή προκύπτει από το γινόµενο της τιµής εκκίνησης µονοκατοικίας επί 1,20, την
επιφάνεια της θέσης στάθµευσης, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών και
το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους
εµπραγµάτου δικαιώµατος.
4.6.1 Ως επιφάνεια της θέσης στάθµευσης λαµβάνεται ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επιφάνειάς της.
4.6.2 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής: 0,90 για
έτη από 1 έως 5, 0,80 για έτη από 6 έως 10, 0,70 για
έτη από 11 έως 20, 0,60 για έτη από 21 έως 30, 0,50
για έτη 31 έως 40, 0,40 για έτη 41 έως 50, 0,30 για
έτη από 51 και άνω.
4.6.3 Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και
0,30 για ηµιτελές κτίσµα.
4.7 Για τα ακίνητα που εµπίπτουν στις διατάξεις
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν τα
εξής:
4.7.1 Σε περιπτώσεις τµηµάτων γης για τα οποία
δεν έχει εφαρµοστεί το σύστηµα Α.Π.Α.Α. και δεν
συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο
της παραγράφου 1, ως τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο
εφαρµόζεται η τιµή οικοπέδου που προκύπτει από τη
χαµηλότερη τιµή ζώνης και το µικρότερο Συντελεστή
Αξιοποίησης Οικοπέδου και συντελεστή Οικοπέδου
και ζώνης του οικείου δήµου ή κοινότητας.
4.7.2 Για τα ακίνητα των οποίων η αξία του γηπέδου τους προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 και υπάρχουν διαφο-
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ρετικές τιµές εκκίνησης του κτίσµατος λαµβάνεται η
ευνοϊκότερη για τον φορολογούµενο τιµή εκκίνησης.
5. Για τα ειδικά κτίσµατα η φορολογητέα αξία
προκύπτει από το άθροισµα της αξίας του οικοπέδου,
η οποία, αν το οικόπεδο βρίσκεται εντός συστήµατος
Α.Π.Α.Α. προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 3.3 του παρόντος άρθρου και εάν
βρίσκεται εκτός συστήµατος Α.Π.Α.Α. προσδιορίζεται από την παράγραφο 4.1 του παρόντος, και της
αξίας κτίσµατος σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
5.1 Η αξία του κτίσµατος των σταθµών αυτοκινήτων-βιοµηχανικών βιοτεχνικών κτηρίων προκύπτει
από το γινόµενο της τιµής εκκίνησης επί 1,40, την
επιφάνεια, το συντελεστή µεγέθους, το συντελεστή
παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών
και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους
εµπραγµάτου δικαιώµατος.
5.1.1 Ως επιφάνεια σταθµού αυτοκινήτου-βιοµηχανικού-βιοτεχνικού κτηρίου λαµβάνεται η συνολική
επιφάνεια όλων των κτισµάτων κυρίων και βοηθητικών χώρων ή παρακολουθηµάτων.
5.1.2 Ανάλογα µε την επιφάνεια της περίπτωσης
5.1.1 εφαρµόζεται συντελεστής µεγέθους ως εξής:
1,00 για επιφάνεια έως και 500 τ.µ., 0,95 για επιφάνεια µεγαλύτερη από 500 τ.µ. και έως και 1.000 τ.µ.,
0,90 για επιφάνεια µεγαλύτερη από 1.000 τ.µ. και
έως και 1.500 τ.µ., 0,85 για επιφάνεια µεγαλύτερη
από 1.500 τ.µ. και έως και 2.000 τ.µ. και 0,80 για επιφάνεια πάνω από 2.000 τ.µ.
5.1.3 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής: 0,90 για
έτη από 1 έως 5, 0,80 για έτη από 6 έως 10, 0,70 για
έτη από 11 έως 20, 0,60 για έτη από 21 έως 30, 0,50
για έτη 31 και άνω.
5.1.4 Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και
0,50 για ηµιτελές κτίσµα.
5.2 Η αξία του κτίσµατος ξενοδοχείου, τουριστικής εγκατάστασης, νοσηλευτηρίου ή ευαγούς ιδρύµατος προκύπτει από το γινόµενο της τιµής εκκίνησης επί 1,40, την επιφάνεια του κτίσµατος, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του
είδους εµπραγµάτου δικαιώµατος.
5.2.1 Ως επιφάνεια ξενοδοχείου, τουριστικής
εγκατάστασης, νοσηλευτηρίου ή ευαγούς ιδρύµατος
λαµβάνεται το άθροισµα των κυρίων χώρων και ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων.
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5.2.2 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής: 0,90 για
έτη από 1 έως 5, 0,80 για έτη από 6 έως 10, 0,70 για
έτη από 11 έως 20, 0,60 για έτη από 21 έως 30, 0,50
για έτη από 31 έως 40 και 0,40 για έτη 41 και άνω.
5.2.3 Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και
0,30 για ηµιτελές κτίσµα.
5.3 Η αξία του κτίσµατος εκπαιδευτηρίου προκύπτει από το γινόµενο της τιµής εκκίνησης επί 1,40,
την επιφάνεια του κτίσµατος, το συντελεστή παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών και το
ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους
εµπραγµάτου δικαιώµατος.
5.3.1 Ως επιφάνεια εκπαιδευτηρίου λαµβάνεται το
άθροισµα των κυρίων χώρων και ποσοστού τριάντα
εννέα τοις εκατό (39%) της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων.
5.3.2 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής: 0,90 για
έτη από 1 έως 5, 0,80 για έτη από 6 έως 10, 0,70 για
έτη από 11 έως 20, 0,60 για έτη από 21 έως 30, 0,50
για έτη από 31 έως 40 και 0,40 για έτη 41 και άνω.
5.3.3 Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και
0,30 για ηµιτελές κτίσµα.
5.4 Η αξία του κτίσµατος αθλητικών εγκαταστάσεων προκύπτει από το γινόµενο της τιµής εκκίνησης
εκπαιδευτηρίων επί 0,80, 1,40, την επιφάνεια του κτίσµατος, το συντελεστή µεγέθους, το συντελεστή
παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών
και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους
εµπραγµάτου δικαιώµατος.
5.4.1 Ως επιφάνεια αθλητικής εγκατάστασης λαµβάνεται το άθροισµα των κυρίων χώρων και ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειας των
βοηθητικών χώρων.
5.4.2 Ανάλογα µε την επιφάνεια της περίπτωσης
5.4.1 εφαρµόζεται συντελεστής µεγέθους ως εξής:
1,00 για επιφάνεια έως και 500 τ.µ., 0,95 για επιφάνεια µεγαλύτερη από 500 τ.µ. και έως και 1.000 τ.µ.,
0,90 για επιφάνεια µεγαλύτερη από 1.000 τ.µ. και
έως και 1.500 τ.µ., 0,85 για επιφάνεια µεγαλύτερη
από 1.500 τ.µ. και έως και 2.000 τ.µ. και 0,80 για επιφάνεια πάνω από 2.000 τ.µ.
5.4.3 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής: 0,90 για
έτη από 1 έως 5, 0,80 για έτη από 6 έως 10, 0,70 για
έτη από 11 έως 20, 0,60 για έτη από 21 έως 30, 0,50
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για έτη από 31 έως 40 και 0,40 για έτη 41 και άνω.
5.4.4 Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και
0,30 για ηµιτελές κτίσµα.
5.5 Η αξία του κτίσµατος που δεν υπάγεται σε καµία από τις ανωτέρω κατηγορίες είναι ίση µε το γινόµενο της τιµής εκκίνησης επί 1,40, την επιφάνεια του
κτίσµατος, το συντελεστή µεγέθους, το συντελεστή
παλαιότητας, τους συντελεστές ειδικών συνθηκών
και το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους
εµπραγµάτου δικαιώµατος.
5.5.1 Ως επιφάνεια του κτίσµατος λαµβάνεται το
άθροισµα των κυρίων χώρων και ποσοστού σαράντα
τοις εκατό (40%) της επιφάνειας των βοηθητικών
χώρων.
5.5.2 Ανάλογα µε την επιφάνεια της περίπτωσης
5.5.1 εφαρµόζεται συντελεστής µεγέθους ως εξής:
1,00 για επιφάνεια έως και 500 τ.µ., 0,95 για επιφάνεια µεγαλύτερη από 500 τ.µ. και έως και 1.000 τ.µ.,
0,90 για επιφάνεια µεγαλύτερη από 1.000 τ.µ. και
έως και 1.500 τ.µ., 0,85 για επιφάνεια µεγαλύτερη
από 1.500 τ.µ. και έως και 2.000 τ.µ. και 0,80 για επιφάνεια µεγαλύτερη από 2.000 τ.µ.
5.5.3 Ανάλογα µε τα χρόνια παλαιότητας εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας ως εξής: 0,90 για
έτη από 1 έως 5, 0,80 για έτη από 6 έως 10, 0,70 για
έτη από 11 έως 20, 0,60 για έτη από 21 έως 30, 0,50
για έτη από 31 και άνω.
5.5.4 Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,70 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και
0,30 για ηµιτελές κτίσµα.
6. Για τις κατηγορίες ακινήτων που αναφέρονται
στις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου
δεν εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας σε ηµιτελή κτίσµατα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια και ειδικότερο θέµα που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή του
παρόντος.

Άρθρο 33
∆ήλωση νοµικών προσώπων Προθεσµία υποβολής
1. Όλα τα νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητη
περιουσία σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
27 του παρόντος την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους,
υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του
Α.Φ.Μ. τους, µε αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση µέ-

σα σε έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες. Ως καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Μαΐου του οικείου έτους. Ειδικά για το
έτος 2010 ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Ιουνίου 2010.
2. Η δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή από πρόσωπο που
έχει ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.
3. Σε περίπτωση κληρονοµιαίας περιουσίας που
τελεί υπό εκκαθάριση, η οποία έχει καταληφθεί υπέρ
νοµικών προσώπων µε τον όρο της εκτέλεσης κοινωφελών ή φιλανθρωπικών έργων, υπόχρεος για την
υποβολή δήλωσης είναι ο εκτελεστής διαθήκης για
το διάστηµα που τη διαχειρίζεται και τη διοικεί.
4. Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο έχει τεθεί
σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική
διαχείριση, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης
είναι, κατά περίπτωση, ο εκκαθαριστής ή ο προσωρινός διαχειριστής του νοµικού προσώπου.
5. Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, υπόχρεος για την
υποβολή της δήλωσης είναι ο σύνδικος της πτώχευσης.
6. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και σε
κάθε περίπτωση πριν από την καταχώριση του φύλλου ελέγχου στο οικείο βιβλίο, επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συµπληρωµατικής δήλωσης, για την
οποία επιβάλλεται και ο οριζόµενος από τις διατάξεις
του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως ισχύουν, πρόσθετος φόρος. Αρχική ή συµπληρωµατική δήλωση
για ακίνητα που έχουν περιληφθεί στο φύλλο ελέγχου, η οποία επιδίδεται µετά την καταχώρισή του στα
τηρούµενα από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας βιβλία, είναι απαράδεκτη και δεν
παράγει έννοµο αποτέλεσµα.
7. Για το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας συµπληρωµατική θεωρείται η δήλωση µε την οποία προστίθεται
φορολογητέα ύλη, καθώς και δήλωση που υποβάλλεται µετά την αρχική και δεν εντάσσεται στην κατηγορία των ανακλητικών δηλώσεων.
Στην κατηγορία των συµπληρωµατικών δηλώσεων εντάσσονται οι κατωτέρω περιπτώσεις:
α) Η προσθήκη ακινήτου που δεν συµπεριλήφθηκε
στην αρχική δήλωση του υποχρέου. Συµπληρωµατική
θεωρείται η δήλωση ακόµη και αν το ακίνητο το
οποίο προστίθεται απαλλάσσεται από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.
β) Η τροποποίηση στοιχείων ακινήτου που έχει
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ήδη δηλωθεί, βάσει των οποίων επέρχεται αύξηση
της αξίας του ακινήτου, ανεξάρτητα αν το ακίνητο
φορολογείται ή απαλλάσσεται.
γ) Η αύξηση της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου που οφείλεται σε λανθασµένο συντελεστή εκκίνησης ή χρησιµοποίηση λανθασµένων συντελεστών
αυξοµείωσης ή πολλαπλασιαστικό λάθος στη συµπλήρωση του φύλλου υπολογισµού.
δ) Η λανθασµένη µεταφορά αριθµητικών αποτελεσµάτων στην πρώτη σελίδα της δήλωσης από εκείνα που προκύπτουν από το εσωτερικό του εντύπου.
ε) Η επιλογή διαφορετικού φορολογικού συντελεστή επιβολής του φόρου από τον προσήκοντα.
8. Η δήλωση αποτελεί δεσµευτικό τίτλο για τον
φορολογούµενο. Μπορεί για λόγους συγγνωστής
πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει φέροντας το βάρος της απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που τη συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται µε
την υποβολή δήλωσης µέσα στο οικείο έτος. Στην
περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης, επιδίδεται,
από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µε απόδειξη, γνωστοποίησή της στον φορολογούµενο, ο οποίος µπορεί να την προσβάλλει προσφεύγοντας, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο
άρθρο 66 του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄), ενώπιον του
διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική δήλωση
υποβληθεί σε χρόνο µεταγενέστερο του οικείου
έτους, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον φορολογούµενο, επί αποδείξει, ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου έτους και ο
φορολογούµενος µπορεί να προσφύγει µέσα στην
προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.
2717/1999 κατά της γνωστοποίησής της ενώπιον του
διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται
στην ουσία. Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται κατά προτίµηση µέσα σε τρεις (3) µήνες το αργότερο από την κατάθεση της προσφυγής.
Ανάκληση δήλωσης µε σκοπό την ανατροπή οριστικής και αµετάκλητης φορολογικής εγγραφής είναι
ανεπίτρεπτη.
9. Όταν ο φορολογούµενος έχει αµφιβολίες αναφορικά µε την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για
ορισµένα στοιχεία φορολογητέας ύλης, έχει το δικαίωµα να υποβάλει δήλωση στην οποία γίνεται ρητή
γι’ αυτό επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και
αιτιολογηµένη. Κάθε γενική και αόριστη επιφύλαξη
θεωρείται ανύπαρκτη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσµα. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής
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υπηρεσίας υποχρεούται να απαντήσει στην επιφύλαξη µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης ως εξής:
α) είτε να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει
το ποσό της φορολογητέας ύλης για το οποίο έγινε η
επιφύλαξη,
β) είτε να απορρίψει την επιφύλαξη και να γνωστοποιήσει αυτό στον φορολογούµενο µε ιδιαίτερη
ανακοίνωση, την οποία θα του επιδώσει µε απόδειξη
ή µε το κοινοποιούµενο για την ανακρίβεια της δήλωσης φύλλο ελέγχου ή µε το φύλλο ελέγχου που εκδόθηκε µετά από τη διενέργεια ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν επέλθει διοικητική επίλυση της
διαφοράς, ο φορολογούµενος δικαιούται να ζητήσει
από το διοικητικό πρωτοδικείο, είτε µε την προσφυγή
που ασκεί για τυχόν διαφορές που προέκυψαν από
τον έλεγχο είτε µε αυτοτελή αίτηση που υποβάλλεται µέσα στην προθεσµία για την υποβολή της προσφυγής, τη διαγραφή του ποσού της φορολογητέας
ύλης για την οποία έγινε η επιφύλαξη. Η συζήτηση
για την προσφυγή ή την αίτηση αυτή ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου προσδιορίζεται, κατά προτίµηση, µέσα σε τρεις (3) µήνες το αργότερο από την
κατάθεση της προσφυγής ή της αίτησης.
Κατά τον ίδιο τρόπο µπορεί να γίνει επιφύλαξη αναφορικά µε το χαρακτηρισµό της φορολογητέας ύλης,
την υπαγωγή της σε µειωµένο φορολογικό συντελεστή κ.λπ. Η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται αναστολή της
βεβαίωσης και είσπραξης του αµφισβητούµενου φόρου. Όταν η επιφύλαξη γίνει δεκτή από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή το διοικητικό
δικαστήριο, ενεργείται νέα εκκαθάριση του φόρου της
δήλωσης και το επιπλέον ποσό αυτού που βεβαιώθηκε
ή καταβλήθηκε εκπίπτει ή συµψηφίζεται µε το φόρο
που προκύπτει µε βάση τα οριστικά στοιχεία, όταν αυτός είναι µεγαλύτερος από το φόρο που προέκυψε µε
βάση τα στοιχεία της δήλωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο επιπλέον φόρος επιστρέφεται.
10. Η δήλωση συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται από το ∆ηµόσιο.
11. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν
εφαρµογή για το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τις αποκεντρωµένες δηµόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν ως
ειδικά ταµεία.
12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης,
τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που υποβάλλονται µαζί µε αυτή και µπορεί να παρατείνεται η προθεσµία υποβολής της δήλωσης.
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Άρθρο 34
∆ήλωση φυσικών προσώπων
1. Για την επιβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων, για το πρώτο έτος εφαρµογής, ως
δήλωση φυσικού προσώπου ορίζονται οι δηλώσεις
στοιχείων ακινήτων ετών 2005 έως 2010, οι οποίες περιλαµβάνουν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του
την πρώτη Ιανουαρίου 2010. Η εικόνα που προκύπτει
από τη σύνθεση των δηλώσεων αυτών αποτελεί τη
«∆ήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας» έτους 2010.
2. Για κάθε επόµενο έτος ως δήλωση φυσικού
προσώπου ορίζεται η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του προηγούµενου έτους, µε τις µεταβολές
της περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης που
επήλθαν, για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση στοιχείων ακινήτων το αντίστοιχο έτος.
3. Η δήλωση των φυσικών προσώπων συντίθεται
µηχανογραφικά από το Υπουργείο Οικονοµικών από
τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των υποχρέων.
4. Ο υπόχρεος λαµβάνει γνώση της περιουσιακής
του κατάστασης και της φορολογητέας αξίας της µε
το εκκαθαριστικό σηµείωµα του φόρου ακίνητης περιουσίας, το οποίο επέχει και θέση δήλωσης φόρου
ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους.
5. Για τη σύνθεση των δηλώσεων φόρου ακίνητης
περιουσίας η αποκατάσταση ενδεχόµενων τυπικών
λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των δηλώσεων στοιχείων ακίνητων πραγµατοποιείται ως
ακολούθως:
5.1. Στην περίπτωση κενού ή λανθασµένου είδους
εµπράγµατου δικαιώµατος το ακίνητο θεωρείται ότι
ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον ιδιοκτήτη, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριµένο δικαίωµα είναι κενό.
5.2. Στην περίπτωση κενού έτους κατασκευής
στον υπολογισµό αξίας ακινήτου λαµβάνεται ο µικρότερος συντελεστής παλαιότητας.
5.3. Στην περίπτωση που το έτος γέννησης του
επικαρπωτή έχει συµπληρωθεί µε διψήφιο αριθµό τότε αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά
το έτος υποβολής της δήλωσης.
5.4. Στην περίπτωση συµπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως «δώµα» στον υπολογισµό αξίας ακινήτου
λαµβάνονται οι συντελεστές που αφορούν τον τέταρτο όροφο.
5.5. Στην περίπτωση κενού ποσοστού συνιδιοκτησίας στον υπολογισµό αξίας ακινήτου λαµβάνεται το
µέγιστο δυνατό ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

5.6. Στην περίπτωση κενού αριθµού ιδιοκτήτη για
τον υπολογισµό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, το
ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει στον υπόχρεο.
5.7. Ο υπόχρεος οφείλει µέχρι την τελευταία, για
τις δηµόσιες υπηρεσίες, εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα της έκδοσης του εκκαθαριστικού σηµειώµατος, να συµπληρώσει ορθώς τα στοιχεία των ακινήτων αυτών που έχουν προκύψει βάσει των ανωτέρω περιπτώσεων 5.1 έως και 5.6.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης και
του εκκαθαριστικού φόρου ακίνητης περιουσίας, η
διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών, η διαδικασία
σύνθεσης και διόρθωσης της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 35
Υπολογισµός του φόρου νοµικών προσώπων
1. Η αξία των ακινήτων των νοµικών προσώπων φορολογείται µε συντελεστή έξι τοις χιλίοις (6‰).
2. Η αξία των ακινήτων των ηµεδαπών και των αλλοδαπών, µε τον όρο της αµοιβαιότητας, νοµικών
προσώπων ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν αποδεδειγµένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και τα υποκείµενα
σε φόρο ακίνητα των νοµικών προσώπων των περιπτώσεων ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ του άρθρου 29, φορολογούνται µε συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰).
3. Με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰) φορολογούνται:
α) Η αξία των κτισµάτων των ακινήτων τα οποία
ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις,
ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών.
β) Η αξία των κτισµάτων των ακινήτων τα οποία
ιδιοχρησιµοποιούνται από τα νοµικά πρόσωπα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
γ) Η αξία των υποκείµενων σε φόρο ακίνητων των
περιπτώσεων η΄ και ια΄ του άρθρου 29 του παρόντος
νόµου, µε εξαίρεση τα ακίνητα των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που φορολογούνται µε συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰).
δ) Η αξία των ακινήτων που περιλαµβάνονται στο
ενεργητικό των εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας, όπως ορίζονται στο ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295
Α΄), όπως ισχύει.
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4. Ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των
κτισµάτων που υπόκεινται σε φορολογία δεν µπορεί
να είναι µικρότερος από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο, µε εξαίρεση τα ηµιτελή κτίσµατα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια.
5. Για τα έτη 2010, 2011 και 2012 η αξία των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων οποιασδήποτε µορφής υπάγεται σε
φόρο µε συντελεστή 0,33‰. Για την περίπτωση αυτή
δεν έχει εφαρµογή το ελάχιστο όριο του ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο των κτισµάτων.

Άρθρο 36
Υπολογισµός του φόρου φυσικών προσώπων
1. Η ακίνητη περιουσία κάθε φυσικού προσώπου φορολογείται χωριστά.
2. Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου επιβάλλεται φόρος
σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:

Κλιµάκιο (ΕΥΡΩ)
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2. ∆ήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα.

Άρθρο 38
Καταβολή του φόρου φυσικών προσώπων
1. Για τα φυσικά πρόσωπα ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις από τις οποίες η
πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη,
για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεµία από τις
επόµενες την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες
υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου και πέµπτου µήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου.
2. Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους µήνες Αύγουστο
και Σεπτέµβριο του οικείου έτους, καταβάλλεται σε
δύο (2) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες
υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίω-

Φορολογικός

Ποσό φόρου κατά

Σύνολο

συντελεστής κατά

‰)
κλιµάκιο (‰

Φορολογοητέας

κλιµάκιο %

‰)
Σύνολο Φόρου (‰

‰)
Αξίας (‰

400.000,00

0

0,00

400.000,00

0,00

100.000,00

0,1 %

100,0

500.000,00

100,00

100.000,00

0,3 %

300,0

600.000,00

400,00

100.000,00

0,6 %

600,0

700.000,00

1.000,00

100.000,00

0,9 %

900,0

800.000,00

1.900

Υπερβάλλον

1,0 %

3. Ειδικά για τα έτη 2010, 2011 και 2012 σε φορολογητέα αξία περιουσίας µεγαλύτερη των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000,00) ευρώ, ο συντελεστής φορολόγησης ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)
για την αξία άνω των πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000,00) ευρώ.

Άρθρο 37
Καταβολή του φόρου νοµικών προσώπων
1. Για τα νοµικά πρόσωπα ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διµηνιαίες δόσεις, από
τις οποίες η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης
δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιµη,
για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα των διµήνων που
ακολουθούν.

ση του φόρου και η δεύτερη µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου.
3. Αν ο φόρος βεβαιώνεται το µήνα Οκτώβριο του
οικείου έτους και µετά, καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι
την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες,
ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση του φόρου.
4. Αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι µέχρι
διακόσια πενήντα (250) ευρώ αθροιστικά λαµβανόµενο, για όλους τους υποχρέους τούτο θα καταβληθεί
µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση
του φόρου.
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Άρθρο 39
Πρόσθετοι φόροι νοµικών προσώπων
Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίµων των νοµικών προσώπων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4, 5, 6, 7 και 8
του άρθρου 1, καθώς και των άρθρων 2, 4, 9, 14, 15,
22, 23 και 24 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.

Άρθρο 40
Πρόσθετοι φόροι φυσικών προσώπων
1. Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίµων των φυσικών προσώπων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4, 5, 6, 7 και 8
του άρθρου 1, καθώς και των άρθρων 2, 4, 9, 14, 15,
22, 23 και 24 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.
2. ∆εν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιµο όταν
δεν προκύπτει διαφορά φόρου για καταβολή, εφόσον έχει ήδη επιβληθεί αυτοτελές πρόστιµο για τη
δήλωση στοιχείων ακινήτων.
3. Ως αφετηρία για την επιβολή των πρόσθετων
φόρων και προστίµων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται η εποµένη της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων
του οικείου έτους.

Άρθρο 41
Αρµόδιος προϊστάµενος ∆ηµόσιας
Οικονοµικής Υπηρεσίας νοµικών προσώπων
1. Για την παραλαβή, τον έλεγχο των δηλώσεων των
νοµικών προσώπων, την εξακρίβωση αυτών που δεν
έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή
του φόρου αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος ∆ηµόσιας
Οικονοµικής Υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος για τη
φορολογία εισοδήµατος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να τροποποιείται η αρµοδιότητα που ορίζεται
στην ανωτέρω παράγραφο.

Άρθρο 42
Αρµόδιος προϊστάµενος ∆ηµόσιας
Οικονοµικής Υπηρεσίας φυσικών προσώπων
1. Για τη σύνθεση, τον έλεγχο των δηλώσεων των
φυσικών προσώπων και την επιβολή του φόρου αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος ∆ηµόσιας Οικονοµικής
Υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος για τη φορολογία εισοδήµατος κατά την ηµεροµηνία εκκαθάρισης της
δήλωσης.
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2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί κάθε φορά να τροποποιείται η αρµοδιότητα που
ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.

Άρθρο 43
Μεταγραφή δηλώσεων
1. Οι δηλώσεις καταχωρούνται από τον προϊστάµενο
της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας σε βιβλία µεταγραφής δηλώσεων.
2. Η καταχώριση των δηλώσεων που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο ενεργείται στα βιβλία
µεταγραφής δηλώσεων, µε βάση τη χρονολογική σειρά υποβολής ή σύνθεσής τους.

Άρθρο 44
Βεβαίωση του φόρου
1. Ο προϊστάµενος της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας βεβαιώνει το φόρο, αρχικό ή πρόσθετο, κατά
περίπτωση, που προκύπτει:
α) βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται ή συντίθενται µηχανογραφικά,
β) βάσει των φύλλων ελέγχου, εφόσον αυτά
έχουν οριστικοποιηθεί µε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης
προσφυγής,
γ) βάσει οριστικών αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών δικαστικού συµβιβασµού.
2. Για τη βεβαίωση του φόρου ακίνητης περιουσίας ο προϊστάµενος ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας συντάσσει χρηµατικό κατάλογο µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τη λήξη του µήνα που αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τρία (3) έτη από το τέλος του έτους στο
οποίο αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης.
Η παράλειψη βεβαίωσης του φόρου σε προθεσµία
δύο (2) µηνών αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, που τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα.
3. ∆εν βεβαιώνεται το ποσό που τελικώς οφείλεται µε βάση οποιονδήποτε νόµιµο τίτλο, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα είκοσι επτά (27) ευρώ ανά σύνολο δήλωσης.
4. Αν µε αίτηση του ενός συζύγου ζητηθεί ο διαχωρισµός της οφειλής που προκύπτει από την κοινή
δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας των συζύγων, ο
αρµόδιος προϊστάµενος της ∆ηµόσιας Οικονοµικής
Υπηρεσίας υποχρεούται να ανακοινώσει εγγράφως
στον αιτούντα το ποσό αυτής της οφειλής. Το έγγρα-
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φο αυτό αποτελεί νόµιµο τίτλο, η ισχύς του οποίου
ανάγεται στο χρόνο που έγινε η βεβαίωση του ολικού ποσού αυτής της οφειλής.
5. Αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της
διαφοράς και ασκήθηκε από τον φορολογούµενο
εµπρόθεσµη προσφυγή, βεβαιώνεται αµέσως από
τον προϊστάµενο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του αµφισβητούµενου κύριου και πρόσθετου φόρου.
Το ποσό αυτό βεβαιώνεται πριν τη διαβίβαση της
προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο και καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από τη βεβαίωση µήνα.
Η αναστολή που χορηγείται κατά τις διατάξεις
των άρθρων 200 έως 205 του ν. 2717/1999, δεν αποκλείει την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης
και ταµειακώς του ανωτέρω ποσοστού του αµφισβητούµενου κύριου και πρόσθετου φόρου.
6. Φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί κατά το ποσό
που δεν οφείλεται βάσει οριστικής απόφασης του διοικητικού πρωτοδικείου, εκπίπτει ή επιστρέφεται κατά περίπτωση. Τυχόν άσκηση έφεσης από το ∆ηµόσιο κατά οριστικών αποφάσεων διοικητικών πρωτοδικείων δεν αναστέλλει, σε καµιά περίπτωση, τη διαδικασία της έκπτωσης των ποσών που βεβαιώθηκαν ή
της επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν αλλά
δεν οφείλονται βάσει των αποφάσεων αυτών.
7. Βάσει των αποφάσεων των διοικητικών εφετείων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο προϊστάµενος της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας προβαίνει
σε νέα εκκαθάριση φόρου και ενεργεί συµπληρωµατική βεβαίωση του επιπλέον φόρου που τυχόν οφείλεται ή έκπτωση του επιπλέον ποσού φόρου που βεβαιώθηκε.

Άρθρο 45
∆ιαδικασία βεβαίωσης του φόρου Παραγραφή
1. Για την καταχώριση των δηλώσεων που υποβάλλονται ή συντίθενται, την έκδοση των πράξεων επιβολής του φόρου, τον έλεγχο, την επίδοση των προσκλήσεων, των πράξεων και των υπολοίπων εγγράφων, την εξώδικη λύση των διαφορών, το απόρρητο
των φορολογικών στοιχείων και γενικά τη διαδικασία
βεβαίωσης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 61 έως και
76, 82, 85, 107, 108, 112, 113 και 115 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που κυρώθηκε µε το άρθρο
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πρώτο του ν. 2238/1994, εκτός από τις περιπτώσεις
που από τις διατάξεις του παρόντος νόµου ορίζεται
διαφορετικά.
2. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου δεν µπορεί να
γίνει µετά την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του
έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία για την υποβολή της δήλωσης των νοµικών προσώπων ή του
έτους σύνθεσης της δήλωσης για τα φυσικά πρόσωπα.
Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή του φόρου
παραγράφεται µετά την πάροδο της δεκαετίας.
3. Οι προθεσµίες παραγραφής του δικαιώµατος
του ∆ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, για όσες υποθέσεις αφορούν επίδικα ακίνητα µεταξύ του φορολογούµενου,
νοµικού ή φυσικού προσώπου και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
ακινήτων αυτών, παρατείνονται µέχρι και έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 46
Φορολογικό απόρρητο
1. Οι δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς
και δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίησή τους για δίωξη
εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση για παράβαση των
κειµένων διατάξεων.
2. Οι δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας είναι
απόρρητες και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους
σε οποιονδήποτε άλλον, εκτός από τον φορολογούµενο τον οποίο αφορούν αυτές.
3. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται:
α) Η χορήγηση στοιχείων στις υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονοµικών και στους ορκωτούς εκτιµητές για την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς
και στις περιπτώσεις που ορίζονται από το άρθρο
1445 του Αστικού Κώδικα.
β) Η χορήγηση στοιχείων σε δηµόσιες υπηρεσίες,
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οργανισµούς
που έχουν αρµοδιότητα διαχείρισης, παρακολούθησης ή ελέγχου των πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων που καταβάλλονται
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και φορείς και προέρχονται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, για την
άσκηση αποκλειστικά των παραπάνω αρµοδιοτήτων
τους.
γ) Η χορήγηση στοιχείων στα Γραφεία και τα µέλη
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, καθώς και
στους δικηγόρους του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.,
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για την υποστήριξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου ή
των Ν.Π.∆.∆. ή την απόκρουση των κατ’ αυτών αξιώσεων τρίτων ενώπιον των δικαστηρίων.
δ) Η χορήγηση στοιχείων σε δικαστική αρχή, εάν
έχει διαταχθεί προσηκόντως κύρια ανάκριση, προανάκριση ή τουλάχιστον προκαταρκτική εξέταση.
ε) Η χορήγηση στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων του πτωχού στο σύνδικο της πτώχευσης.
4. Η παραβίαση του φορολογικού απορρήτου του
άρθρου αυτού συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα που τιµωρείται κατά τις οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου και ποινικό αδίκηµα που τιµωρείται κατά τις
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για παράβαση καθήκοντος.
5. Οι ευθύνες του προηγούµενου εδαφίου βαρύνουν και τα πρόσωπα, που είναι υπάλληλοι κατά την
έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα, τα οποία
νόµιµα λαµβάνουν γνώση φορολογικών απορρήτων
και χρησιµοποιούν αυτά για σκοπό διάφορο εκείνου
που ο νόµος επιτρέπει ή τα ανακοινώνουν µε κάθε
τρόπο, άµεσο ή έµµεσο, σε τρίτους. Τα λοιπά πρόσωπα τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης µέχρι έξι (6) µήνες µετά από έγκληση του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή του αρµόδιου επιθεωρητή προς τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών στην
περιφέρεια του οποίου υπάγεται η δηµόσια οικονοµική υπηρεσία και µε πρόστιµο που ορίζεται στο ν.
2523/1997, το οποίο επιβάλλεται µε πράξη του προϊσταµένου της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας µετά την τελεσιδικία της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου.

Άρθρο 47
Ευθύνες και δικαιώµατα των τελευταίων
κυρίων ή επικαρπωτών ακινήτων και ευθύνες
αληθινών κυρίων ακινήτων
1. Οι τελευταίοι κύριοι ή επικαρπωτές των ακινήτων
ευθύνονται σε ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους,
για την πληρωµή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
που τα βαρύνει, εφόσον ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας βεβαιώθηκε σε βάρος του υποχρέου µε τίτλο, ο
οποίος ισχύει και για τον τελευταίο κάτοχο. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωµα να ασκήσουν τα δικαιώµατα του υποχρέου, µόνο ως προς την ακύρωση ή
τροποποίηση των οριστικών πράξεων του προϊσταµένου της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας, ακόµη και
µετά την πάροδο της νόµιµης προθεσµίας, οπωσδήποτε όµως µέσα σε ένα (1) έτος από την έγγραφη ει-
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δοποίησή τους για πληρωµή από τη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία.
2. Ο φόρος που βαρύνει το κατεχόµενο ακίνητο
υπολογίζεται µε επιµερισµό του ολικού φόρου που
αναλογεί στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας προς
την αξία του ακινήτου αυτού. Ο επιµερισµός αυτός
γίνεται από τον προϊστάµενο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας.
3. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υπόχρεων σε φόρο
Ακίνητης Περιουσίας, ο εκτελεστής διαθήκης κληρονοµιαίας περιουσίας που τελεί υπό εκκαθάριση, η
οποία έχει καταληφθεί υπέρ νοµικών προσώπων µε
τον όρο της εκτέλεσης κοινωφελών ή φιλανθρωπικών έργων, ο εκκαθαριστής ή προσωρινός διαχειριστής νοµικού προσώπου που έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική διαχείριση, καθώς και ο σύνδικος της πτώχευσης ευθύνονται σε
ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους, για την πληρωµή
των πρόσθετων φόρων που γεννήθηκαν και οφείλονται σε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις.
4. Η αρµόδια φορολογική αρχή υποχρεούται να
παραβλέπει το φερόµενο ως υποκείµενο φορολογίας
ακίνητης περιουσίας νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, της οποίας η πλειοψηφία των µετοχών, µεριδίων, µερίδων ή συµµετοχών, ανήκουν άµεσα ή έµµεσα σε φυσικό πρόσωπο ή και σε συζύγους ή συγγενείς µέχρι δευτέρου βαθµού, εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η κτήση της κυριότητας από το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα,
διενεργήθηκε για να καταστρατηγηθούν οι φορολογικές διατάξεις και να αποφευχθεί ή να µειωθεί η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Στις περιπτώσεις
αυτές υποκείµενο φορολόγησης λογίζεται το φυσικό
πρόσωπο και επιβάλλεται σε βάρος του η σχετική
φορολογία. Το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα
ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε το φυσικό πρόσωπο, για το φόρο που επιβάλλεται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.

Άρθρο 48
Υποχρεώσεις συµβολαιογράφων,
υποθηκοφυλάκων και προϊσταµένων
κτηµατολογικών γραφείων
1. Απαγορεύεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο µεταβιβάζεται µε αντάλλαγµα ή
µε χαριστική αιτία η κυριότητα ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε
αυτό, αν δεν επισυναφθεί από τον συµβολαιογράφο
στο συµβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό του αρ-
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µόδιου προϊσταµένου ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας, µε το οποίο θα πιστοποιείται ότι το ακίνητο έχει
δηλωθεί στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και
έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στην αξία του
για τα δύο προηγούµενα της µεταβίβασης έτη.
2. Οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι
των κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηµατολογικά βιβλία συµβολαιογραφικού εγγράφου µε το
οποίο µεταβιβάζεται µε αντάλλαγµα ή µε χαριστική
αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή
δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό,
εάν δεν προσκοµίζεται το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για το περιεχόµενο του πιστοποιητικού και την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 49
Κυρώσεις
1. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και
οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων που
παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 48 του νόµου
αυτού υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται σε τρεις
χιλιάδες (3.000) ευρώ, για κάθε παράβαση. Τα πρόστιµα αυτά επιβάλλονται µε ιδιαίτερη πράξη του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. της αρµόδιας για τη φορολογία
της συγκεκριµένης συµβολαιογραφικής πράξης. Κατά
τη διοικητική επίλυση της διαφοράς το πρόστιµο που
επιβλήθηκε µειώνεται στο ένα τρίτο (1/3) αυτού.
2. Στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης δήλωσης ακινήτου και εφόσον ζητηθεί το πιστοποιητικό του άρθρου
48 του νόµου αυτού εντός εξαµήνου από την υποβολή της εκπρόθεσµης δήλωσης, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο ισόποσο του αναλογούντος βάσει της
υποβληθείσας ή συντεθείσας δήλωσης φόρου για το
ακίνητο. Τα πρόστιµα αυτά επιβάλλονται µε ιδιαίτερη
πράξη του αρµόδιου προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.

Άρθρο 50
Μη επιβολή φόρου και δικαιωµάτων για
λογαριασµό τρίτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Κανένας άλλος φόρος, τέλος, δικαίωµα ή εισφορά
για λογαριασµό του ∆ηµοσίου ή τρίτου δεν βεβαιώνεται µαζί µε το φόρο που επιβάλλεται µε τα άρθρα
27 έως 50 του παρόντος.
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2. Ο φόρος που επιβάλλεται µε τα άρθρα 27 έως
50 του παρόντος δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατος των φυσικών και νοµικών προσώπων.
3. Ο Υπουργός Οικονοµικών µε αποφάσεις του,
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως:
α) προσδιορίζει, εγκρίνει και δίνει εντολές για κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση και
εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 27 έως 50 του
παρόντος, η οποία καταλογίζεται στα έξοδα βεβαίωσης των άµεσων φόρων, όπου από τις διατάξεις που
ισχύουν δεν ορίζεται διαφορετικά,
β) καθορίζει όσα αφορούν την εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 27 έως 50 του παρόντος και γενικά κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
τους.

Άρθρο 51
∆ήλωση στοιχείων ακινήτων
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.
3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄), όπως ισχύει, προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Τα ακίνητα ή τα εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη µεταγραφή τους, για τις ανάγκες συµπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, αναγράφονται στην οικεία δήλωση από:
α) τον κύριο του ακινήτου, από την ηµεροµηνία
σύνταξης του οριστικού συµβολαίου κτήσης,
β) τον κύριο του ακινήτου, από την ηµεροµηνία
τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης καταδίκης σε
δήλωση βουλήσεως ή της δικαστικής απόφασης µε
την οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα κυριότητας ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία,
γ) τον υπερθεµατιστή, από την ηµεροµηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις
πλειστηριασµού,
δ) τους κληρονόµους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριµένα:
δα) από τους εκ διαθήκης κληρονόµους κατά το
ποσοστό τους, εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου της δήλωσης έτους,
δβ) από τους εξ αδιαθέτου κληρονόµους κατά το
ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου της δήλωσης έτους,
ε) από όσους έχουν αποκτήσει ακίνητο µε οριστι-
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κό συµβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου της δήλωσης έτους,
στ) τον νοµέα επίδικων ακινήτων,
ζ) τον εκ προσυµφώνου αγοραστή ακινήτου στις
περιπτώσεις σύνταξης προσυµφώνου µε αυτοσύµβαση, µε εξαίρεση τα εργολαβικά προσύµφωνα,
η) τους δικαιούχους διαµερίσµατος-κατοικίας του
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), οι οποίοι
έχουν παραλάβει αυτά χωρίς οριστικά παραχωρητήρια,
θ) τον υπόχρεο γονέα, για την ακίνητη περιουσία
των προστατευόµενων τέκνων του, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
2234/1994, όπως ισχύει. Τέκνο το οποίο έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος
υποβάλει αυτοτελώς δήλωση στοιχείων ακινήτων,
ι) τον κηδεµόνα, για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονοµιάς για όσο διάστηµα τη διαχειρίζεται,
ια) τον εκτελεστή διαθήκης, για την κληρονοµιαία
ακίνητη περιουσία για όσο διάστηµα τη διαχειρίζεται
και τη διοικεί,
ιβ) τον σύνδικο της πτώχευσης, για την πτωχευτική ακίνητη περιουσία,
ιγ) τον µεσεγγυούχο ακίνητης περιουσίας.
Από το έτος 2011 και επόµενα, για την εφαρµογή
του παρόντος νόµου, υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι ο εργολάβος για ακίνητα τα οποία
συµφωνήθηκε να µεταβιβασθούν και δεν έχουν µεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε
τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, εφόσον
έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδοµικής άδειας ή έχουν εκµισθωθεί ή χρησιµοποιηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο εντός των τριών
(3) αυτών ετών από τον εργολάβο.»
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν.
3427/2005, όπως ισχύει, πριν από το τελευταίο εδάφιο προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Από το έτος 2011 και για κάθε επόµενο, τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους, µε αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση µέσα σε έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου του οικείου έτους.
Από το έτος 2011 και για κάθε επόµενο, τα νοµικά
πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση
στοιχείων ακινήτων ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο
του Α.Φ.Μ. τους, µε αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρω-
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ση µέσα σε έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο
1 ορίζεται η 15η Μαΐου του οικείου έτους.»
3. Στο άρθρο 23 του ν. 3427/2005, όπως ισχύει,
προστίθενται µετά την παράγραφο 4 νέες παράγραφοι 5, 6, 7, 8, 9 και η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου
αναριθµείται σε 10:
«5. Αρµόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων
στοιχείων ακινήτων, τον έλεγχό τους και την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις είναι
ο προϊστάµενος της αρµόδιας για τη φορολογία εισοδήµατος ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας του
υποχρέου την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το
οποίο γεννάται η φορολογική υποχρέωση.
6. Η υποχρέωση του φορολογουµένου για την
υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων δεν παραγράφεται.
7. Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς και
δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίησή τους για δίωξη
εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση, για παράβαση των
κειµένων διατάξεων.
Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων είναι απόρρητες
και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον φορολογούµενο στον
οποίο αφορούν αυτές. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται,
αποκλειστικά και µόνο:
α) Η χορήγηση στοιχείων στις υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονοµικών και στους ορκωτούς εκτιµητές για την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς
και στις περιπτώσεις που ορίζονται από το άρθρο
1445 του Αστικού Κώδικα.
β) Η χορήγηση στοιχείων σε δηµόσιες υπηρεσίες,
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οργανισµούς
που έχουν αρµοδιότητα διαχείρισης, παρακολούθησης ή ελέγχου των πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων,
ενισχύσεων ή επιδοτήσεων που καταβάλλονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και φορείς και προέρχονται
από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, για την άσκηση
αποκλειστικά των παραπάνω αρµοδιοτήτων τους.
γ) Η χορήγηση στοιχείων στα Γραφεία και τα µέλη
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για την υποστήριξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου ή την απόκρουση των κατ’ αυτού αξιώσεων τρίτων ενώπιον
των δικαστηρίων.
δ) Η χορήγηση στοιχείων σε δικαστική αρχή, εάν
έχει διαταχθεί προσηκόντως κύρια ανάκριση, προανάκριση ή τουλάχιστον προκαταρκτική εξέταση.
ε) Η χορήγηση στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων

MART_APRIL_TEYX_02_2010_OK

10-03-11

13:20

Page 223

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

ακινήτων του πτωχού στον σύνδικο της πτώχευσης.
Η παραβίαση του φορολογικού απορρήτου της παραγράφου αυτής συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα που τιµωρείται κατά τις οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου και ποινικό αδίκηµα που τιµωρείται κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για παράβαση καθήκοντος.
Οι ευθύνες του προηγούµενου εδαφίου βαρύνουν
και τα πρόσωπα, που είναι υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα, τα οποία
νόµιµα λαµβάνουν γνώση φορολογικών απορρήτων
και χρησιµοποιούν αυτά για σκοπό διάφορο εκείνου
που ο νόµος επιτρέπει ή τα ανακοινώνουν µε κάθε
τρόπο, άµεσο ή έµµεσο, σε τρίτους. Τα λοιπά πρόσωπα τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης µέχρι έξι (6) µήνες µετά από έγκληση του προϊσταµένου της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας ή του αρµόδιου επιθεωρητή προς τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών στην
περιφέρεια του οποίου υπάγεται η δηµόσια οικονοµική υπηρεσία και µε το πρόστιµο που ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 2523/1997, το οποίο επιβάλλεται µε πράξη του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας µετά την τελεσιδικία της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου.
8. Για τα θέµατα τα οποία δεν ορίζονται ρητώς σε
λοιπές διατάξεις για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.
9. Σε περίπτωση µη υποβολής, εκπρόθεσµης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων
ακινήτων εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997,
όπως ισχύουν.»

Άρθρο 52
Περιουσιολόγιο Ακινήτων
Στο ν. 3427/2005, όπως ισχύει, µετά το άρθρο 23 και
πριν από το άρθρο 24, προστίθεται άρθρο 23Α΄ ως
εξής:

«Άρθρο 23Α
Περιουσιολόγιο Ακινήτων
1. Ως Περιουσιολόγιο Ακινήτων ορίζεται το σύνολο
της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού ή νοµικού
προσώπου, η οποία αποτελείται από τα εµπράγµατα
δικαιώµατα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτων, καθώς και το δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθµευσης,
βοηθητικών χώρων και κολυµβητικών δεξαµενών που
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βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα υπογείου, πιλοτής,
δώµατος ή ακαλύπτου χώρου οικοδοµής των πιο πάνω ακινήτων την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
2. Το Περιουσιολόγιο Ακινήτων προκύπτει από τη
µηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων
ακινήτων των ετών 2005 έως 2008 που είχαν υποβληθεί από τα υπόχρεα φυσικά και νοµικά πρόσωπα.
Έτος δηµιουργίας του Περιουσιολογίου Ακινήτων
ορίζεται το 2008.
3. Το Περιουσιολόγιο Ακινήτων ενηµερώνεται µέσω των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, οι οποίες
υποβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
23 του ν. 3427/2005, όπως ισχύει.
4. Το περιεχόµενο του Περιουσιολογίου Ακινήτων
είναι απόρρητο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, όπως
ισχύει.
5. Το περιεχόµενο του Περιουσιολογίου Ακινήτων
διαφυλάσσεται και διατηρείται στο διηνεκές από το
Υπουργείο Οικονοµικών.
6. Ο Υπουργός Οικονοµικών µε αποφάσεις του,
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζει, εγκρίνει και δίνει εντολές για κάθε
δαπάνη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση και
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η
οποία καταλογίζεται στα έξοδα βεβαίωσης των άµεσων φόρων, όπου από τις διατάξεις που ισχύουν δεν
ορίζεται διαφορετικά, και καθορίζει κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια και γενικά όσα αφορούν την εκτέλεση
των διατάξεων του άρθρου αυτού.»

Άρθρο 53
Ολοκλήρωση εκκαθάρισης Ενιαίου
Τέλους Ακινήτων έτους 2008
1. Φυσικά πρόσωπα για τα οποία δεν εκδόθηκε εκκαθαριστικό ενιαίου τέλους ακινήτων έτους 2008 έως και
την 30ή Απριλίου 2010, ενώ ήταν υπόχρεα σε τέλος
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 3634/2008, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρµόδια για τη φορολογία
εισοδήµατος ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία δήλωση
στοιχείων ακινήτων έτους 2008 έως και τη 15η Ιουνίου
2010, προκειµένου να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους της 1ης Ιανουαρίου του 2008, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/
2005, όπως ισχύει, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται η διαδικασία εφαρµογής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια και µπορεί να παρατείνονται οι προθεσµίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 54
Πρόστιµο Ενιαίου Τέλους
Ακινήτων νοµικών προσώπων
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 3634/2008
(ΦΕΚ 9 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α΄),
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στα νοµικά πρόσωπα, τα οποία δεν υπέβαλαν
αρχικές δηλώσεις ενιαίου τέλους ακινήτων µετά από
παρέλευση τριών (3) µηνών από την καταληκτική
προθεσµία υποβολής της δήλωσης, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο που ορίζεται σε χίλια πεντακόσια
(1.500) ευρώ. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση
του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας στην οποία γίνεται σύντοµη περιγραφή της παράβασης και η οποία καταχωρείται και κοινοποιείται αρµοδίως. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συµβιβασµό, το πρόστιµο της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) αυτού. Για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, τη βεβαίωση και την καταβολή του προστίµου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως
ισχύουν. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης ανυπαρξίας
της παράβασης το πρόστιµο διαγράφεται. Η πράξη
διαγραφής πρέπει να περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία για την ανυπαρξία της παράβασης.»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Άρθρο 55
Μεταβατική διάταξη
1. Για τις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί πράξη επιβολής προστίµου, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του ν.
3634/2008, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 3763/2009 και ίσχυε πριν
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, τότε:
α) Αν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικός συµβιβασµός ή αν επιτευχθεί µεταγενέστερα διοικητικός συµβιβασµός ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, σε υπόθεση που ήταν εκκρεµής ενώπιόν
του κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, το πρόστιµο
περιορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.
Για τη διαφορά µεταξύ του ποσού αυτού και του ποσού που βεβαιώθηκε συντάσσεται Ατοµικό Φύλλο
Έκπτωσης. Το ποσό της έκπτωσης επιστρέφεται ή
συµψηφίζεται, κατά περίπτωση.
β) Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί πράξη επιβολής

προστίµου, δεν έχει επέλθει διοικητική επίλυση της
διαφοράς ή δικαστικός συµβιβασµός και η πράξη επιβολής προστίµου έχει καταστεί οριστική µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, συντάσσεται Ατοµικό Φύλλο
Έκπτωσης για ποσό το οποίο προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ του ποσού που έχει βεβαιωθεί και αυτού
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 16
του ν. 3634/2008, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του παρόντος, σε περίπτωση που δεν επέρχεται διοικητική επίλυση της διαφοράς. Το ποσό αυτό
επιστρέφεται ή συµψηφίζεται, κατά περίπτωση.
γ) Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί πράξη επιβολής προστίµου, η οποία δεν έχει καταστεί οριστική
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, χωρίς να έχει
βεβαιωθεί το ποσό το οποίο αναγράφεται σε αυτήν,
τότε για το ύψος του προστίµου εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 3634/2008, όπως
ισχύει µετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 54
του παρόντος.
2. Το Ατοµικό Φύλλο Έκπτωσης συντάσσεται κατόπιν αίτησης του υπόχρεου, η οποία υποβάλλεται
µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2010.

Άρθρο 56
Κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων
1. Από το έτος 2010 καταργούνται οι διατάξεις των
άρθρων 5 έως και 19 του ν. 3634/2008, όπως αυτές
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Οι καταργούµενες διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου εφαρµόζονται και µετά την 1η Ιανουαρίου 2010 σε υποθέσεις Ενιαίου Τέλους Ακινήτων,
για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε
µέχρι την κατάργησή τους. Για τις υποθέσεις αυτές
διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου 7, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10
και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 12 του ν.
3634/2008, όπως ισχύει.

Άρθρο 57
Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
1. Το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 15
Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
1. Νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες της παρ. 3
του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εµπράγµατα
δικαιώµατα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρ-
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πίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα,
καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόµου αυτού.
2. Από την υποχρέωση της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα στην
οποία έχουν την έδρα τους σύµφωνα µε το καταστατικό τους:
α) Εταιρίες των οποίων οι µετοχές βρίσκονται σε
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή
αγορά.
β) Εταιρίες οι οποίες ασκούν εµπορική, µεταποιητική, βιοµηχανική, βιοτεχνική ή παροχής υπηρεσιών
δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον κατά το οικείο
οικονοµικό έτος τα ακαθάριστα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή είναι µεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα. Στα ακαθάριστα έσοδα από ακίνητα
δεν υπολογίζονται τα έσοδα από ακίνητα, τα οποία
ιδιοχρησιµοποιούν οι εταιρίες αποκλειστικά για την
άσκηση της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας.
Στην εξαίρεση αυτή υπάγονται, ανεξάρτητα από
το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους στην Ελλάδα και για διάστηµα επτά (7) ετών από την έκδοση
της αρχικής οικοδοµικής άδειας, και εταιρίες οι οποίες ανεγείρουν κτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις που
πρόκειται να ιδιοχρησιµοποιήσουν για την άσκηση
βιοµηχανικής, τουριστικής ή εµπορικής γενικώς επιχείρησης. Η εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου
αφορά τα ακίνητα στα οποία πρόκειται να λειτουργήσει η βιοµηχανική, τουριστική ή εµπορική επιχείρηση
και αίρεται αναδροµικά, αν η εταιρία δεν προβεί στην
έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στα ακίνητα αυτά, µέσα σε επτά (7) έτη από την έκδοση της αρχικής
οικοδοµικής άδειας ή αν τα ακίνητα µεταβιβασθούν,
εκµισθωθούν, εισφερθούν κατά χρήση, παραχωρηθούν δωρεάν, χρησιµοποιηθούν προς εκµετάλλευση
από την εταιρία ή τρίτο κατά οποιονδήποτε άλλον
τρόπο, πριν τη συµπλήρωση δεκαετίας από την έκδοση της αρχικής οικοδοµικής άδειας.
γ) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ
82 Α΄), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), το ν. 814/1978
(ΦΕΚ 144 Α΄) και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄) και
πλοιοκτήτριες εταιρίες εµπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των
λειτουργικών τους αναγκών.
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δ) Εταιρίες των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο
ανήκει κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ή σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή εταιρίες των
οποίων η πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου διορίζεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή
από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
ε) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο οποίο περιλαµβάνονται και οι αποκεντρωµένες δηµόσιες υπηρεσίες που
λειτουργούν ως ειδικά ταµεία, αλλοδαπά κράτη µε
τον όρο της αµοιβαιότητας, οι γνωστές θρησκείες και
δόγµατα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του
Συντάγµατος, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η
Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο
Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων και η
Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.
στ) Νοµικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγµένα επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς για τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούν για τον κοινωφελή, πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό σκοπό, για τα
ακίνητα που εκµεταλλεύονται εφόσον το προϊόν της
εκµετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγµένα για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών, καθώς και για τα ακίνητα που αποδεδειγµένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν
κανένα εισόδηµα.»
3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου
1, εφόσον έχουν την έδρα τους σύµφωνα µε το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α) Ανώνυµες εταιρίες που έχουν ονοµαστικές µετοχές µέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα
φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν και µε την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθµό φορολογικού µητρώου στην Ελλάδα.
β) Εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, εφόσον τα
εταιρικά µερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρίες οι οποίες συµµετέχουν και µε την
προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθµό
φορολογικού µητρώου στην Ελλάδα.
γ) Προσωπικές εταιρίες, εφόσον οι εταιρικές µερίδες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρίες οι οποίες συµµετέχουν και µε την προϋπόθεση
ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθµό φορολογικού
µητρώου στην Ελλάδα.
δ) Εταιρίες, των οποίων το σύνολο των ονοµαστικών µετοχών, µεριδίων ή µερίδων ανήκουν σε ίδρυµα
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ηµεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγµένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς, για τα
ακίνητα που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτόν.
ε) Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα κάθε
είδους ηµεδαπά ταµεία ή ηµεδαποί οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, οι ηµεδαπές συνδικαλιστικές
οργανώσεις, η Αρχαιολογική Εταιρία, τα ηµεδαπά
µουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών,
οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, οι ηµεδαποί συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί νόµιµα και οι ενώσεις
τους, οι ηµεδαπές δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, τα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3647/2008 (ΦΕΚ 37 Α΄), καθώς και τα ηµεδαπά κληροδοτήµατα µε κοινωφελή σκοπό, τα ηµεδαπά κοινωφελή ιδρύµατα που εποπτεύονται από δηµόσια αρχή και τα ηµεδαπά σωµατεία.
Αν το σύνολο ή µέρος των ονοµαστικών µετοχών,
µεριδίων ή µερίδων των εταιριών των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ ανήκει σε εταιρία, οι µετοχές της
οποίας βρίσκονται σε διαπραγµάτευση σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, δεν απαιτείται περαιτέρω δήλωση φυσικών προσώπων για την εταιρία αυτή,
κατά το ποσοστό συµµετοχής της.
Αν το σύνολο ή µέρος των ονοµαστικών µετοχών,
µεριδίων ή µερίδων των εταιριών των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ κατέχουν πιστωτικά ιδρύµατα,
περιλαµβανοµένων και των ταµιευτηρίων ή ταµείων
παρακαταθηκών και δανείων, ασφαλιστικά ταµεία,
ασφαλιστικές εταιρίες, αµοιβαία κεφάλαια, περιλαµβανοµένων και των αµοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, εταιρίες
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, εταιρίες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, εφόσον όλα τα ανωτέρω λειτουργούν σε χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύονται από αρχή
κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
«θεσµικοί επενδυτές» που λειτουργούν σε οργανωµένη αγορά χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
αυτή νοείται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α΄), δεν απαιτείται περαιτέρω δήλωση των φυσικών προσώπων κατά
το ποσοστό συµµετοχής τους.
Αν το σύνολο ή µέρος των ονοµαστικών µετοχών, µεριδίων ή µερίδων των εταιριών των ανωτέρω
περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ ανήκει σε νοµικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα που έχει την έδρα του σύµφωνα µε
το καταστατικό του σε άλλη εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης χώρα, απαιτείται, για να χορηγηθεί απαλλαγή, να συντρέχουν για το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµι-
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κή οντότητα οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του
ίδιου άρθρου.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο, ο οποίος
πραγµατοποιείται σε εταιρία, διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα φυσικά πρόσωπα δεν είναι οι πραγµατικοί
φορείς της επιχείρησης των ανωτέρω περιπτώσεων
υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄, τότε, από την ηµεροµηνία
διαπίστωσης της παράβασης µέχρι και την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ελέγχου, δεν παρέχονται
από τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ., για το συγκεκριµένο ακίνητο, τα προβλεπόµενα φορολογικά πιστοποιητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν το ακίνητο αυτό.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου.
4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εταιρίες που έχουν την έδρα τους σύµφωνα µε
το καταστατικό τους σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι αναφερόµενες
στην παράγραφο 3 υπό στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ περιπτώσεις, εφόσον υπάρχει σύµβαση διοικητικής συνδροµής για την καταπολέµηση της απάτης και της
φοροδιαφυγής µε τη χώρα της έδρας τους.
5. Η απόδειξη των νόµιµων προϋποθέσεων για
την υπαγωγή του στις εξαιρέσεις των παραγράφων
2, 3 και 4 βαρύνει το πρόσωπο που τις επικαλείται.
6. Στις περιπτώσεις γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2,
καθώς και στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3, η
απαλλαγή χορηγείται κατόπιν αίτησης των νοµικών
προσώπων προς το Υπουργείο Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο χρόνος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών.
7. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
τα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται κύριοι ή επικαρπωτές από το χρόνο σύνταξης των οριστικών
συµβολαίων ανεξάρτητα από τη µεταγραφή τους.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Στο άρθρο 17 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄),
όπως ισχύει, προστίθενται µετά την παράγραφο 2 νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής, και οι παράγραφοι 3,
4, 5, 6 και 7 του ίδιου άρθρου αναριθµούνται σε 5, 6,
7, 8 και 9 αντίστοιχα:
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«3. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:
α) Οι νοµικές οντότητες και τα νοµικά πρόσωπα
που είναι υπόχρεα στο φόρο σύµφωνα µε το άρθρο
15 του νόµου αυτού.
β) Ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης
ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύµφωνα µε το
καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση
και εκµετάλλευση ακινήτων.
γ) Οι νοµικές οντότητες και τα νοµικά πρόσωπα
των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 15 του νόµου αυτού, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου νόµου.
4. Οι συµβολαιογράφοι οι οποίοι, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 116 του Κώδικα Φορολογίας
Κληρονοµιών, ∆ωρεών και Γονικών Παροχών και του
άρθρου 14 του α.ν. 1521/1950, αποστέλλουν στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. αντίγραφα των συµβολαίων µεταβίβασης ακινήτων µε οποιαδήποτε αιτία, οφείλουν, κατά την αποστολή των συµβολαίων στα οποία συµβαλλόµενος είναι αλλοδαπή εταιρία ή άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα ή ηµεδαπή εταιρία στην οποία µετέχει αλλοδαπή εταιρία ή νοµικό πρόσωπο ή οντότητα, να αποστέλλουν δεύτερο αντίγραφο των συµβολαίων αυτών συνοδευόµενο από ειδικό διαβιβαστικό.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, στην
οποία θα διαβιβάζονται από τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. τα
αντίγραφα των πιο πάνω συµβολαίων, και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.»

Άρθρο 58
Μεταβατική διάταξη
Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
1. Μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή ή χαριστική
αιτία νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων που
υπόκεινται στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων που
προβλέπεται στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002, όπως
ισχύει µετά την τροποποίησή του από το προηγούµενο άρθρο, εφόσον πραγµατοποιηθούν σε φυσικά
πρόσωπα µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού, απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της
περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του
Κ.Φ.Ε., τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, καθώς και
από το ήµισυ του φόρου δωρεάς ή µεταβίβασης, που
αναλογεί κατά περίπτωση. Εάν το φυσικό πρόσωπο
προς το οποίο πραγµατοποιείται η µεταβίβαση του
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προηγούµενου εδαφίου αποδεικνύει ότι είναι πραγµατικός κύριος του ακινήτου, δεν έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του
Κ.Φ.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο κτήσης του ακινήτου από το νοµικό πρόσωπο δεν θα είχαν εφαρµογή για τον πραγµατικό κύριο οι διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής της διάταξης αυτής και
παρατείνεται η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ

Άρθρο 59
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ
(κύρωση µε το ν. 2859/2000), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) κατά το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου ή άλλου
στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, µε εξαίρεση τις παροχές υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται
στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύµφωνα µε την
περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14,
β) προκειµένου για παροχή υπηρεσιών, κατά το
χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, όταν αυτό εκδίδεται σε χρόνο προγενέστερο της παροχής
των υπηρεσιών,
γ) κατά το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου ή άλλου
στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου και το αργότερο τη 15η του επόµενου µήνα από αυτόν κατά τον
οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση, προκειµένου για παραδόσεις αγαθών που απαλλάσσονται
από το φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28,
δ) κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής
που πραγµατοποιείται πριν την παράδοση αγαθών
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 ή την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 14,
ε) κατά το χρόνο που έχει συµφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών,
για τις οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται περιοδικά,
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στ) κατά τη λήξη κάθε ηµερολογιακού έτους, προκειµένου για υπηρεσίες οι οποίες φορολογούνται
στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύµφωνα µε την
περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται συνεχώς
και η παροχή τους συνεχίζεται και µετά τη λήξη του
ηµερολογιακού έτους και δεν έχουν οριστεί ή πραγµατοποιηθεί τµηµατικές καταβολές έναντι λογαριασµού
ή πληρωµές στη διάρκεια της περιόδου παροχής τους,
ζ) κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής, στην
περίπτωση παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
που πραγµατοποιούνται ύστερα από επιταγή δηµόσιας αρχής ή στο όνοµά της ή σε εκτέλεση νόµου.»
2. Προστίθεται νέα παράγραφος 5γ στο άρθρο 36
του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση µε το ν. 2859/2000) ως
εξής:
«5.γ. Οι πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 5.α και 5.β καταχωρούνται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ηµερολογιακή περίοδο κατά
τη διάρκεια της οποίας ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18
και στην περίπτωση µείωσης της φορολογητέας
αξίας µετά την πραγµατοποίηση της πράξης, την ηµερολογιακή περίοδο που πραγµατοποιείται η µείωση.»
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
1.1.2010.

Άρθρο 60
Ενσωµάτωση άρθρου 3 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ
(κύρωση µε το ν. 2859/2000), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. ∆ικαίωµα πρόσβασης σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές,
ψυχαγωγικές και παρόµοιες εκδηλώσεις προς υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που αφορούν το δικαίωµα πρόσβασης σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές,
αθλητικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόµοιες εκδηλώσεις, όπως οι εµπορικές και
άλλες εκθέσεις, καθώς και παρεπόµενων υπηρεσιών
σχετικά µε την πρόσβαση, που παρέχονται σε υποκείµενους στο φόρο:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της
χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι
εκδηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται εκτός του
εσωτερικού της χώρας.»
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2. Στο άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέα
παράγραφος 8.α ως εξής:
«8.α. Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστηµονικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών
και παρόµοιων υπηρεσιών προς µη υποκείµενα στο
φόρο πρόσωπα.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών οι οποίες αφορούν
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόµοιες δραστηριότητες, όπως εµπορικές και άλλες εκθέσεις,
περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών των διοργανωτών τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και της παροχής παρεπόµενων προς τις υπηρεσίες αυτές υπηρεσιών που παρέχονται σε µη υποκείµενα στο φόρο
πρόσωπα:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της
χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι
εκδηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται εκτός του
εσωτερικού της χώρας.»
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
1.1.2011.

Άρθρο 61
Εναρµόνιση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ στις
διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του ν. 3492/2006
(ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για υπηρεσίες οδικής βοήθειας που εµπίπτουν
στις διατάξεις της περίπτωσης ιθ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ και παρασχέθηκαν
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, δεν οφείλεται φόρος προστιθέµενης αξίας. Τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται, µε την προϋπόθεση ότι η επιστροφή δεν συνεπάγεται τον αδικαιολόγητο πλουτισµό
του αιτούντος.»
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 19 του Κώδικα
ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στην παράδοση εφηµερίδων και περιοδικών
που ενεργούν οι εκδοτικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, ως φορολογητέα αξία
λαµβάνεται η τιµή λιανικής πώλησης αυτών χωρίς
φόρο προστιθέµενης αξίας.
Οι υποκείµενοι που µεσολαβούν στη διάθεση αυτών στο κοινό δεν επιβαρύνουν µε φόρο την παράδοση αυτή, έχουν όµως δικαίωµα έκπτωσης του φόρου
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που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 30.»
3. H περίπτωση λβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ καταργείται.

Άρθρο 62
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ
1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 21 του Κώδικα
ΦΠΑ, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
εξής:
«Το 0,5 της µονάδας στρογγυλοποιείται στην
ανώτερη ακέραια µονάδα.»
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 15.3.2010.
2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
22 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) η παροχή υπηρεσιών νοσοκοµειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι στενά
συνδεόµενες µε αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται από οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
Με τις υπηρεσίες αυτές εξοµοιώνονται και οι υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαµατικών πηγών.
Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισµούς, µε την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οργανισµοί:
i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηµατική επιδίωξη
του κέρδους, τα ενδεχόµενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να διανέµονται αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών,
ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισµών πρέπει να ασκείται από πρόσωπα που δεν
έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε µέσω τρίτων προσώπων,
άµεσο ή έµµεσο συµφέρον από τα αποτελέσµατα
της εκµετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,
iii. οι απαλλαγές δεν πρέπει να δηµιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισµού,».
3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
22 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελµάτων, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών
από ψυχολόγους, µαίες, νοσοκόµους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.»
4. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
22 καταργείται.
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των σχετικών µε την παρα-
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γραφή διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται εφόσον:
α) καταβλήθηκε στο ∆ηµόσιο εξαρχής αχρεώστητα ή
β) το αχρεώστητο προκύπτει από επιγενόµενο λόγο στις κάτωθι περιπτώσεις:
i) είναι αδύνατο να µεταφερθεί για έκπτωση σε
επόµενη διαχειριστική περίοδο ή σε περίπτωση µεταφοράς του για έκπτωση, η έκπτωση αυτή δεν κατέστη δυνατή ή
ii) αφορά πράξεις, που προβλέπουν οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 30, καθώς και πράξεις για
τις οποίες µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών
προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών-εισροών ή
iii) αφορά αγαθά επένδυσης, που προβλέπουν οι
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33.»
6. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου
36 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση µε το ν. 2859/2000),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγµατοποιεί µετά την 1.1.1996, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 και του άρθρου 12,
καθώς και για τις αποκτήσεις που πραγµατοποιεί και
αποδεικνύει ότι έγιναν µε σκοπό τη µεταγενέστερη παράδοση εντός άλλου κράτους-µέλους, σύµφωνα µε το
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15.»
7. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου
36 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση µε το ν. 2859/2000)
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) να υποβάλλουν τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα
που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 και τη δήλωση που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της ίδιας παραγράφου και να εφαρµόζουν όσα
προβλέπονται στην περίπτωση β΄ αυτής.»
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 ισχύουν
από 1.1.2010.
9. Στο άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται παράγραφος 9.α ως εξής:
«9.α. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 µπορούν
µε δήλωσή τους να µετατάσσονται, από την έναρξη
ηµερολογιακού µήνα κατά τη διάρκεια του έτους,
από το ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου στο
κανονικό καθεστώς. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται
στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. και δεν µπορεί να
ανακληθεί πριν από την παρέλευση πενταετίας, από
την επόµενη της µετάταξης, διαχειριστική περίοδο.
Σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικής ή προαιρετικής
µετάταξης κατά τη διάρκεια του έτους, τα ακαθάριστα
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έσοδα κατά την τελευταία πριν από την αλλαγή της
κατηγορίας των βιβλίων φορολογική περίοδο ή µέρος
αυτής, βρίσκονται µε βάση τα αγορασθέντα κατά την
περίοδο αυτή εµπορεύσιµα αγαθά ή παραχθέντα έτοιµα προϊόντα, µειωµένα κατά την αξία των αγαθών
που εµφανίζονται στην απογραφή που συντάσσεται
υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Σε περίπτωση µη σύνταξης απογραφής, αυτή λογίζεται ως µηδενική.»
10. Η παράγραφος 10 του άρθρου 39 του Κώδικα
ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«10. Αν µία επιχείρηση µετατάσσεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά από ένα καθεστώς σε άλλο, κατά
την έναρξη διαχειριστικής περιόδου, τα αποθέµατα
των εµπορεύσιµων αγαθών, τα οποία υπάρχουν την
τελευταία ηµέρα της διαχειριστικής περιόδου που
προηγείται του χρόνου της µετάταξης απογράφονται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά συντελεστή
φόρου που ισχύει την τελευταία ηµέρα της διαχειριστικής περιόδου που προηγείται της µετάταξης και
αποτιµώνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων και:
α) Αν η µετάταξη της επιχείρησης γίνεται από τις
απαλλασσόµενες ή από το ειδικό καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων στο κανονικό, τα ακαθάριστα
έσοδα κατά την τελευταία πριν από την αλλαγή της
κατηγορίας των βιβλίων διαχειριστική περίοδο βρίσκονται µε βάση τα αγορασθέντα κατά την περίοδο
αυτή εµπορεύσιµα αγαθά ή παραχθέντα έτοιµα προϊόντα, µειωµένα κατά την αξία των αγαθών που εµφανίζονται στην απογραφή έναρξης της διαχειριστικής
περιόδου κατά την οποία έγινε η αλλαγή της κατηγορίας βιβλίων, µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου που
επιβάρυνε τα αποθέµατα, µόνο στην περίπτωση που
η επιχείρηση µετατάσσεται από το καθεστώς των
απαλλασσόµενων επιχειρήσεων.
β) Αν η επιχείρηση µετατάσσεται από το κανονικό
καθεστώς στο ειδικό καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων ή στις απαλλασσόµενες, τα ακαθάριστα έσοδα
κατά τη νέα διαχειριστική περίοδο βρίσκονται µε βάση την αξία των αγορασθέντων κατά την περίοδο αυτή εµπορεύσιµων αγαθών ή παραχθέντων έτοιµων
προϊόντων, η οποία προσαυξάνεται µε την αξία που
εµφανίζεται στην απογραφή, µε υποχρέωση καταβολής του φόρου που επιβάρυνε τα αποθέµατα, µόνο
στην περίπτωση που µετατάσσεται στο καθεστώς
των απαλλασσόµενων επιχειρήσεων.
Σε περίπτωση µη σύνταξης απογραφής, αυτή λογίζεται ως µηδενική.»
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11.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του
άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τα απογραφόµενα αγαθά που προβλέπουν οι
διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 9α, 10
και της παραγράφου αυτής, υποβάλλεται µέσα σε
δύο (2) µήνες από τη µετάταξη δήλωση που περιλαµβάνει την αξία των αποθεµάτων κατά συντελεστή
φόρου και το φόρο που αναλογεί.»
12.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το ∆ηµόσιο µε καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει µε την εφαρµογή κατ’ αποκοπή συντελεστή
11%, στην αξία των παραδιδόµενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόµενων αγροτικών υπηρεσιών
του Παραρτήµατος IV του παρόντος προς άλλους
υποκείµενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που
υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου.»
Η παρούσα παράγραφος ισχύει για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών
που πραγµατοποιούνται από 1.1.2009 και εφεξής.
β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του Κώδικα
ΦΠΑ, µετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται δύο νέα
εδάφια, ως εξής:
«Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής
τους παραγωγής που πραγµατοποιούνται από αγρότες του παρόντος άρθρου από δικό τους κατάστηµα ή
από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε
άλλο κράτος-µέλος, η επιστροφή πραγµατοποιείται
µε την εφαρµογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 5% στην
αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτή προκύπτει
από το τηρούµενο βιβλίο εσόδων εξόδων.
Για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την
αγροτική εκµετάλλευση στην εµπορική δραστηριότητα που περιγράφεται στο προηγούµενο εδάφιο εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαµβάνει το είδος, την
ποσότητα, την ποιότητα και την κανονική αξία των
παραδιδόµενων αγαθών, όπως αυτή ορίζεται από τις
διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 19.»
13. Η παράγραφος 6 του άρθρου 41 καταργείται
και οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 41 αντικαθίστανται, ως εξής:
«3. Οι διατάξεις των άρθρων 30, 31, 32, 36 και 38
δεν εφαρµόζονται για τους αγρότες που υπάγονται
στο καθεστώς του άρθρου αυτού.
4.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στους αγρότες που:
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α) ασκούν τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι
διατάξεις του άρθρου 42, µε τη µορφή εταιρίας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισµών,
β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους,
ύστερα από επεξεργασία που µπορεί να προσδώσει
σε αυτά χαρακτήρα βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών
προϊόντων,
γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονοµική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εκτός από τους αγρότες που πωλούν προϊόντα δικής τους παραγωγής
από δικό τους κατάστηµα ή από λαϊκές αγορές, ή
πραγµατοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς άλλο
κράτος-µέλος.
5.Οι αγρότες της παραγράφου 4 εντάσσονται στο
κανονικό καθεστώς του φόρου για τις δραστηριότητες αυτές.
Ειδικά για τους αγρότες της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 4, η ένταξη στο κανονικό καθεστώς
ισχύει από την ηµεροµηνία κατά την οποία θα εφαρµοστεί η τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων στους
εµπόρους που πραγµατοποιούν τις ίδιες δραστηριότητες.
Για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς υποβάλλεται δήλωση έναρξης ή µεταβολής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36.»
14. Το άρθρο 57 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 57
1. Η κοινοποίηση των πράξεων που προβλέπουν οι
διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του παρόντος δεν
µπορεί να γίνει ύστερα από πάροδο πενταετίας από
το τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ή
της έκτακτης δήλωσης στις περιπτώσεις που δεν
υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής ή η
προθεσµία για την υποβολή αίτησης επιστροφής από
τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41.
Μετά την πάροδο της πενταετίας παραγράφεται το
δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή του φόρου.
2. Κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να κοινοποιηθεί πράξη και
µετά την πάροδο πενταετίας, όχι όµως και µετά την
πάροδο δεκαετίας εφόσον:
α) δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ή έκτακτη στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση
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για υποβολή εκκαθαριστικής,
β) η µη άσκηση του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για
την επιβολή του φόρου, εν όλω ή εν µέρει, οφείλεται
σε πράξη ή παράλειψη από πρόθεση του υπόχρεου
στο φόρο µε σύµπραξη του αρµόδιου φορολογικού
οργάνου,
γ) αφορά συµπληρωµατική πράξη που προβλέπει
η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 49.
3. Σε περίπτωση υποβολής εκπροθέσµως της εκκαθαριστικής δήλωσης ή της κατά τα παραπάνω
έκτακτης δήλωσης, το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για
την κοινοποίηση των πράξεων των άρθρων 49 και 50
παρατείνεται ή αναβιώνει αναλόγως, ώστε ο υπολειπόµενος χρόνος για την παραγραφή του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου προς επιβολή φόρου να µην είναι
µικρότερος των τριών (3) ετών από τη λήξη του
έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η δήλωση.
4. Χρέη προς το ∆ηµόσιο, βεβαιωθέντα ή βεβαιούµενα µε οποιονδήποτε τρόπο, κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος νόµου, παραγράφονται µετά δεκαετία από τη λήξη του οικονοµικού έτους
εντός του οποίου κατέστησαν ληξιπρόθεσµα.
5. Η κατά του ∆ηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή του φόρου παραγράφεται µετά τρία (3) έτη από
την ηµεροµηνία εµπρόθεσµης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης που αφορά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας γεννήθηκε το δικαίωµα έκπτωσης αυτού ή µετά (3) τρία έτη από την ηµεροµηνία
εµπρόθεσµης υποβολής της έκτακτης δήλωσης στις
περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής. Σε περίπτωση µη υποβολής ή
υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων εκπροθέσµως, η
κατά του ∆ηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου
παραγράφεται µετά τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία
που οι δηλώσεις αυτές όφειλαν να είχαν υποβληθεί
εµπροθέσµως.
Η αξίωση κατά του ∆ηµοσίου προς επιστροφή φόρου αναβιώνει από της κοινοποιήσεως πράξεως
προσδιορισµού του φόρου, για ίσο χρόνο, εφόσον
έχει υποβληθεί αίτηµα προς επιστροφή πριν το χρόνο παραγραφής της αξίωσης και συµπληρώθηκε ο
χρόνος παραγραφής, χωρίς να ικανοποιηθεί ή να
απορριφθεί αιτιολογηµένα το αίτηµα από υπαιτιότητα του ∆ηµοσίου.
Ως προς τα λοιπά θέµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού όπως εκάστοτε
ισχύουν.
Η µη ικανοποίηση του αιτήµατος επιστροφής ή η
µη αιτιολογηµένη απόρριψη αυτού εγγράφως πριν τη
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συµπλήρωση του χρόνου παραγραφής, αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα που τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.»
15. Ο τίτλος του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα
ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (2ο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21)».
16. Η παράγραφος 55 του Κεφαλαίου Α΄ Αγαθά
του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«55. Ηλεκτρική ενέργεια (∆.Κ. 2716), το φυσικό
αέριο (∆.Κ. 2711), καθώς και θέρµανση µέσω δικτύου
(τηλεθέρµανση).»
17. Καταργείται η παράγραφος 7 του Κεφαλαίου
Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ του Κώδικα
ΦΠΑ, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ
248 Α΄), όπως ισχύει.
18. Οι τίτλοι των Κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Παραρτήµατος IV του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίστανται ως
εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ∆ΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ».
19. Ο τίτλος που προηγείται του σηµείου 4 του Κεφαλαίου Β΄ του Παραρτήµατος IV του Κώδικα ΦΠΑ καταργείται.

Άρθρο 63
Κατάργηση τµηµατικής καταβολής ΦΠΑ
1. Το άρθρο 1 της από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 181 Α΄), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 3814/2010 (ΦΕΚ 3
Α΄,12.1.2010) καταργείται.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου δεύτερου του ν.
3814/2010 (ΦΕΚ 3 Α΄, 12.1.2010) καταργείται.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν
για πράξεις που πραγµατοποιούνται από 1ης Ιουλίου
2010 και εφεξής.

Άρθρο 64
Ειδικός φόρος ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
Το άρθρο 2 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄) τροποποιείται ως εξής:
«Ειδικός φόρος ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
1. Επιβάλλεται ειδικός φόρος υπέρ του ∆ηµοσίου
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µε την ονοµασία «ειδικός φόρος ιδιωτικών πλοίων
αναψυχής», ο οποίος βαρύνει όλα τα ιδιωτικά πλοία
αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται µε το άρθρο 1 του ν.
2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α΄), τα οποία ευρίσκονται στην
Ελληνική Επικράτεια, είναι νηολογηµένα σε ελληνικό ή αλλοδαπό νηολόγιο και είναι εφοδιασµένα µε
δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (∆Ε.Κ.Π.Α.) ή δελτίο Κίνησης θαλαµηγού (TRANSIT LOG BOOK) ή άλλο ανάλογο έγγραφο. Ο ειδικός φόρος επιβάλλεται
επί των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής µόνο εφόσον
παραµένουν στην Ελληνική Επικράτεια για συνολικό
χρονικό διάστηµα άνω των εξήντα (60) ηµερών στη
διάρκεια του ηµερολογιακού έτους. Ειδικά για το
πρώτο έτος εφαρµογής του νόµου, το ως άνω διάστηµα των εξήντα (60) ηµερών θα πρέπει να συµπληρωθεί από 1.1.2009 έως 30.9.2009.
2. Ο ειδικός φόρος είναι ετήσιος και αδιαίρετος.
Για τον υπολογισµό του λαµβάνεται υπόψη το ολικό
µήκος του πλοίου το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας αυτού στρογγυλοποιούµενο στην
πλησιέστερη ακέραιη µονάδα.
3. Ειδικός φόρος επιβάλλεται σε µηχανοκίνητα
σκάφη που υπερβαίνουν τα 10 µέτρα και υπολογίζεται ανάλογα µε το µήκος του πλοίου ως εξής:
α) για τα επόµενα τρία µέτρα, τριακόσια (300) ευρώ ανά µέτρο,
β) για τα επόµενα τέσσερα µέτρα (ήτοι 14 έως 17
µέτρα), πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ ανά µέτρο,
γ) για τα επόµενα τέσσερα µέτρα (ήτοι από 18
έως 21 µέτρα), οκτακόσια (800) ευρώ ανά µέτρο,
δ) για τα επόµενα τέσσερα µέτρα (ήτοι από 22
έως 25 µέτρα), χίλια πενήντα (1.050) ευρώ ανά µέτρο,
ε) για τα επόµενα µέτρα από το 26ο και πάνω, χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ ανά µέτρο.
4. Ειδικός φόρος επιβάλλεται σε ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής που υπερβαίνουν τα 15 µέτρα και υπολογίζεται ανάλογα µε το µήκος του πλοίου ως εξής:
α) για τα επόµενα πέντε µέτρα, διακόσια (200) ευρώ ανά µέτρο,
β) για τα επόµενα πέντε µέτρα (ήτοι 21 έως 25 µέτρα), τετρακόσια (400) ευρώ ανά µέτρο,
γ) για τα επόµενα µέτρα από το 26ο και πάνω,
εξακόσια (600) ευρώ ανά µέτρο.
Για τα µηχανοκίνητα σκάφη κάτω των 10 µέτρων
και τα ιστιοφόρα σκάφη κάτω των 15 µέτρων, καταβάλλεται ειδικό τέλος καταγραφής ύψους ενός (1)
ευρώ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο
παρόν άρθρο.
5. Υπόχρεος σε καταβολή του ειδικού φόρου είναι
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ο κύριος του πλοίου αναψυχής, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στο όνοµα του οποίου βεβαιώνεται. Προκειµένου για ιδιωτικά πλοία αναψυχής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του
φόρου ο κάτοχος ή χρήστης σύµφωνα µε το
∆Ε.Κ.Π.Α. ή το δελτίο κίνησης θαλαµηγού και σε περίπτωση που το πλοίο ανήκει σε νοµικό πρόσωπο και
ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή διαχειριστής.
6. Ο ειδικός φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, µέχρι
τη 15η Οκτωβρίου κάθε έτους και αφορά το επόµενο
ηµερολογιακό έτος. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρµογής, ο χρόνος καταβολής θα προσδιοριστεί µε την
υπουργική απόφαση της παραγράφου 9.
Στην περίπτωση των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
τα οποία είναι νηολογηµένα σε αλλοδαπό νηολόγιο
και στα οποία επιβάλλεται ο ειδικός φόρος της παραγράφου 1, ο φόρος αυτός καταβάλλεται από τον υπόχρεο πριν τον απόπλου, στην πλησιέστερη ∆.Ο.Υ.
Η βεβαίωση και καταβολή του ειδικού φόρου γίνεται µε ειδική δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον
υπόχρεο σε καταβολή του ειδικού φόρου στον Προϊστάµενο της αρµόδιας για τη φορολογία του εισοδήµατος του υπόχρεου ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας, µέσα στην ανωτέρω προθεσµία. Όταν ο υπόχρεος φυσικό ή νοµικό πρόσωπο είναι κάτοικος αλλοδαπής, η δήλωση υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ., στην
κατά τόπο αρµοδιότητα της οποίας ανήκει το λιµάνι
ελλιµενισµού του πλοίου.
Σε περίπτωση µη δήλωσης ή εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται από την αρµόδια κατά
τα προηγούµενα εδάφια ∆.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος
κατά τα οριζόµενα στο ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) για
τη φορολογία εισοδήµατος.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου
στα υπόχρεα πλοία από τις Λιµενικές Αρχές διαπιστωθεί η µη καταβολή του ειδικού φόρου, τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου παρακρατούνται µέχρι
την προσκόµιση αποδεικτικού καταβολής του.
∆εν επιτρέπεται η διενέργεια πλου από πλοίο
αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή του ειδικού
φόρου αν αυτός δεν έχει καταβληθεί για το τρέχον
έτος. Οι λιµενικές αρχές χορηγούν άδεια απόπλου
σε πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή
του ειδικού φόρου µόνο εφόσον προσκοµίζεται αποδεικτικό καταβολής του.
7. Τα θέµατα που αφορούν τη βεβαίωση, τον
έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη
φορολογία εισοδήµατος.
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8. Η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής ή την
υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου
δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της
οφειλής που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω.
9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δύναται να καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης της παραγράφου 6 του παρόντος
άρθρου, ο τρόπος απόδειξης της καταβολής του φόρου, ο χρόνος καταβολής κατά το πρώτο έτος εφαρµογής, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Εφόσον, από τα τηρούµενα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2743/1999 «Μητρώο και
Αρχείο επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής», διαπιστωθεί ότι, δεν συντρέχουν οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις διατηρήσεως της εγγραφής τους σε αυτά,
ανακαλείται η άδεια των επαγγελµατικών πλοίων
αναψυχής, το πλοίο διαγράφεται από το Μητρώο και
επιβάλλεται ο ειδικός φόρος που ορίζεται στις προηγούµενες διατάξεις του άρθρου αυτού.
10. Ο έλεγχος για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου και ειδικότερα για το χαρακτηρισµό ενός
πλοίου αναψυχής σε ιδιωτικό και µη επαγγελµατικό
στο πλαίσιο των φορολογικών διατάξεων ασκείται
από τον αρµόδιο προϊστάµενο φορολογίας του υπόχρεου, τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. ελλιµενισµού,
από τις λοιπές αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονοµικών κατά περίπτωση και δικαιούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο στοιχείο που αποδίδει τον πραγµατικό χαρακτήρα του πλοίου.
Ο έλεγχος του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται υποχρεωτικά πριν τη µεταβίβαση του σκάφους ή
πριν την ανανέωση της αδείας αυτού.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Άρθρο 65
∆ιευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 2648/1998
(ΦΕΚ 238 Α΄) καταργείται.
2. Το άρθρο 14 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 14
Αρµόδια όργανα
1. Αρµόδια όργανα για τη χορήγηση των διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής είναι:
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α) Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. ή του Τελωνείου,
για βασική βεβαιωµένη οφειλή µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
β) Επιτροπή, που συγκροτείται από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. ή του Τελωνείου, ως πρόεδρο και µέλη τον νόµιµο αναπληρωτή του και τον προϊστάµενο
του δικαστικού τµήµατος ή του αντίστοιχου γραφείου, για βασική βεβαιωµένη οφειλή που υπερβαίνει τις
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και µέχρι τις
οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ.
Γραµµατέας ορίζεται από τον πρόεδρο της επιτροπής ένας από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας.
γ) Ο Υπουργός Οικονοµικών, µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής του επόµενου άρθρου για βασική
βεβαιωµένη οφειλή, που υπερβαίνει το ποσό των
οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ.
2. Αρµόδια όργανα για επανεξέταση αιτήµατος
αύξησης του αριθµού των δόσεων, λόγω αντικειµενικής οικονοµικής αδυναµίας του οφειλέτη, είναι:
α) η επιτροπή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
1 για βασική βεβαιωµένη οφειλή µέχρι του ποσού των
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ και β) ο Υπουργός Οικονοµικών, µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής του επόµενου άρθρου, για βασική βεβαιωµένη
οφειλή άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
3. Τα ανωτέρω όργανα δύνανται να χορηγούν
άπαξ αναστολή πληρωµής µέρους ή του συνόλου συγκεκριµένης οφειλής για χρονικό διάστηµα µέχρι πέντε (5) µηνών, εφόσον ο οφειλέτης αντιµετωπίζει
αποδεδειγµένα πρόσκαιρη οικονοµική αδυναµία καταβολής οποιουδήποτε ποσού της οφειλής του.
Η χορήγηση της ανωτέρω αναστολής πληρωµής
παρέχει αποκλειστικά και µόνο στον αιτούντα τα ευεργετήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 19 και το
∆ηµόσιο διατηρεί τα δικαιώµατα του άρθρου 20 του
παρόντος, καθώς και το δικαίωµα επιβολής κατάσχεσης στα χέρια τρίτων. Η ανωτέρω αναστολή δεν χορηγείται κατά τη διάρκεια ισχύουσας διευκόλυνσης
τµηµατικής καταβολής.
Με την απόφαση χορήγησης αναστολής πληρωµής αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των χρεών
κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 87 του
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), καθώς και στις διατάξεις
του άρθρου 88 του ίδιου νόµου, οι οποίες εφαρµόζονται αναλογικά.
4. Ως βασική οφειλή, για τον προσδιορισµό του
αρµόδιου οργάνου εξέτασης του αιτήµατος διευκόλυνσης ή αναστολής, θεωρείται το σύνολο των βεβαιωµένων οφειλών όπως αυτό διαµορφώνεται την
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ηµέρα υποβολής της αίτησης χωρίς τις προσαυξήσεις του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄)
(Κ.Ε.∆.Ε.).»
3. Το άρθρο 18 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 18
Προϋποθέσεις εξέτασης αιτήµατος
διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής Περιορισµοί - Επανεξέταση
1. Για την εξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής απαιτούνται: α) η
υποβολή αίτησης εκ µέρους του οφειλέτη ή συνυπόχρεου προσώπου, β) η καταβολή παραβόλου υπέρ του
∆ηµοσίου σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) επί της
βασικής οφειλής για την οποία ζητείται η διευκόλυνση, που δεν µπορεί να υπερβεί τα χίλια (1.000) ευρώ.
2. Εφόσον, κατά την υποβολή της αίτησης, υφίστανται στην ίδια οφειλή, για την οποία ζητείται η διευκόλυνση, και µη ληξιπρόθεσµες δόσεις αυτής, το
ποσό αυτών περιλαµβάνεται υποχρεωτικά στην απόφαση της διευκόλυνσης, οπότε στις δόσεις που προκύπτουν από το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων του οφειλέτη προστίθεται ο αριθµός των δόσεων που δεν είναι ληξιπρόθεσµες. Αν
υπάρχουν δύο ή περισσότερες οφειλές µε µη ληξιπρόθεσµες δόσεις, προστίθεται ο αριθµός των δόσεων της οφειλής µε τις περισσότερες µη ληξιπρόθεσµες δόσεις, πλην όµως ο συνολικός αριθµός των
δόσεων της διευκόλυνσης δεν µπορεί να υπερβεί τις
σαράντα οκτώ (48). Για οφειλές που η περιοδικότητα
καταβολής των κατά νόµο δόσεων είναι µεγαλύτερη
του µήνα, οι µη ληξιπρόθεσµες δόσεις αυτών περιλαµβάνονται στη διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, εφόσον ζητηθεί από τον οφειλέτη.
3. Για την ίδια οφειλή επιτρέπεται η χορήγηση µέχρι τριών διευκολύνσεων κατ’ ανώτατο όριο ανεξάρτητα αν η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή
συνυπόχρεο πρόσωπο και οι δόσεις αυτών καθορίζονται ως ακολούθως:
α) ο αριθµός των δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής καθορίζεται µε βάση το
άθροισµα των συντελεστών αξιολόγησης των κριτηρίων του άρθρου 17 του παρόντος,
β) η δεύτερη διευκόλυνση µπορεί να χορηγηθεί
µετά την απώλεια της πρώτης και ο αριθµός των δόσεων αυτής καθορίζεται µε την ίδια ως άνω διαδικασία, µε τον περιορισµό ότι η πρώτη δόση αυτής θα είναι τουλάχιστον ίση µε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκα-
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τό (15%) της οφειλής για την οποία ζητήθηκε η δεύτερη διευκόλυνση,
γ) η τρίτη διευκόλυνση µπορεί να χορηγηθεί µετά
την απώλεια της δεύτερης, εφόσον όµως κατατεθεί
εγγύηση µε την οποία θα διασφαλίζεται η πληρωµή
των δόσεων αυτής, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις
της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού, οι οποίες δεν
µπορεί να υπερβαίνουν τον εναποµείναντα αριθµό
των δόσεων της δεύτερης διευκόλυνσης και µε τον
περιορισµό ότι η πρώτη δόση αυτής θα είναι τουλάχιστον ίση µε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της
οφειλής για την οποία ζητήθηκε η τρίτη διευκόλυνση.
4. Σε κάθε περίπτωση χορήγησης διευκόλυνσης
τµηµατικής καταβολής για αναστολή µέτρου είσπραξης ή για χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας,
µπορεί να τίθεται αυξηµένο ποσό πρώτης δόσης, κατά την κρίση του οργάνου που τη χορηγεί πέραν των
όσων ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο.
5. O οφειλέτης εκπίπτει του ευεργετήµατος της
διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, εφόσον δεν
πληρώσει τρεις συνεχείς µηνιαίες δόσεις αυτής. To
ίδιο ισχύει και σε περίπτωση µη καταβολής της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της διευκόλυνσης, εφόσον παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.
6. Ο οφειλέτης, ο οποίος αδυνατεί αντικειµενικά
να ανταποκριθεί στις δόσεις της πρώτης διευκόλυνσης που του χορηγήθηκε, µπορεί να υποβάλει άπαξ
αίτηση επανεξέτασης για αύξηση του αριθµού των
δόσεων αυτής. Η αίτηση υποβάλλεται στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. ή του Τελωνείου, όπου είναι βεβαιωµένη η οφειλή, µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία της τελευταίας εµπρόθεσµης καταβολής δόσης της διευκόλυνσης, της οποίας ζητείται η επανεξέταση και συνοδεύεται από τα στοιχεία µε τα οποία
αποδεικνύεται η αντικειµενική αδυναµία συµµόρφωσης του οφειλέτη στη διευκόλυνση αυτή.
7. Ο αριθµός των δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης, της οποίας ζητήθηκε η επανεξέταση, µπορεί, µε
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου οργάνου, να αυξηθεί µέχρι του τριπλασίου, κατ’ ανώτατο
όριο, του αθροίσµατος των συντελεστών αξιολόγησης
των κριτηρίων του άρθρου 17, αλλά ο συνολικός αριθµός των δόσεων δεν µπορεί να υπερβεί τις σαράντα
οκτώ (48). Κατά την εκτέλεση της απόφασης, επί αιτήµατος επανεξέτασης πρώτης διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, που έγινε δεκτό, αφαιρείται ο αριθµός
των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί και το ποσό
της νέας δόσης καθορίζεται επί του εναποµείναντος
ανείσπρακτου υπολοίπου, η απόφαση δε αυτή θεωρεί-
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ται συνέχεια της πρώτης διευκόλυνσης. Υποβολή δεύτερης αίτησης επανεξέτασης πρώτης διευκόλυνσης
συγκεκριµένης οφειλής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, αίτηση επανεξέτασης δεύτερης ή τρίτης διευκόλυνσης.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται για οφειλές από παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους, καθώς και για οφειλές από φόρο εισοδήµατος που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος
φυσικών ή νοµικών προσώπων για το τρέχον, κάθε
φορά, οικονοµικό έτος, εκτός αν ταυτόχρονα µε την
υποβολή της αίτησης επανεξέτασης κατατεθεί εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύµατος, η οποία θα
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου για την εξόφληση του
συνόλου του οφειλόµενου ποσού της διευκόλυνσης
σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης πληρωµής µίας δόσης αυτής.»
4. Το άρθρο 19 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 19
Ευεργετήµατα λόγω συµµόρφωσης σε
διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής
1. Η χορήγηση διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής
και η συµµόρφωση σε αυτή παρέχει στον οφειλέτη
τα ακόλουθα ευεργετήµατα:
α) Καθιστά τον οφειλέτη και τους κατά οποιονδήποτε τρόπο συνυποχρέους, περιλαµβανοµένων και
των εγγυητών, ενήµερους για τα χρέη προς το ∆ηµόσιο και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενηµερότητας για κάθε χρήση, µε την προϋπόθεση ότι έχουν
καταβληθεί όλες οι δόσεις της διευκόλυνσης µέχρι
την ηµεροµηνία χορήγησης του αποδεικτικού και δεν
υφίστανται άλλες δεσµεύσεις χορήγησής του, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του επόµενου άρθρου.
β) Αναστέλλει τη λήψη ή την εκτέλεση κάθε µέτρου
σε βάρος του οφειλέτη, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του επόµενου άρθρου ή άλλων ειδικών διατάξεων.
γ) Αναστέλλει την εκτέλεση του µέτρου που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (ΦΕΚ 24
Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄).
δ) Αναστέλλεται η εφαρµογή των διατάξεων της
παραγράφου 5 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ
43 Α΄), όπως ισχύει σήµερα, καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 22 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄).
2. Οφειλή που έχει υπαχθεί σε πρώτη διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής και ο οφειλέτης είναι από-
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λυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτής,
απαλλάσσεται:
α) ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής που επιβαρύνουν το ποσό της κάθε δόσης της διευκόλυνσης από
την ηµέρα χορήγησης αυτής και µετά,
β) του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης
καταβολής που επιβαρύνουν την τελευταία δόση της
διευκόλυνσης, που δεν µπορεί να υπερβαίνουν σε
ποσοστό το σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής.
Με την καθυστέρηση καταβολής µίας δόσης της
διευκόλυνσης επέρχεται απώλεια των ως άνω ευεργετηµάτων.
3. Ειδικά, όταν ταυτόχρονα µε τη χορήγηση οποιασδήποτε διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής κατατίθεται εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένου στην
Ελλάδα πιστωτικού ιδρύµατος, η οποία θα καταπίπτει
υπέρ του ∆ηµοσίου για την εξόφληση του συνόλου
του οφειλόµενου υπόλοιπου ποσού της διευκόλυνσης σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης πληρωµής µίας
δόσης αυτής, απαλλάσσεται η οφειλή των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής που επιβαρύνουν
το ποσό όλων των δόσεων της διευκόλυνσης από
την ηµέρα χορήγησης αυτής και µετά.
Εφόσον, στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για την
πρώτη διευκόλυνση εφαρµόζονται ταυτόχρονα και οι
διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου αυτού.
4. Σε περίπτωση αιτήµατος εφάπαξ εξόφλησης
του συνόλου των ληξιπρόθεσµων οφειλών, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί την ηµέρα υποβολής της αίτησης και πληρωµής αυτών, εκπίπτεται ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, που αναλογούν στο ποσό αυτό.
Στην εφάπαξ εξόφληση, ως ανωτέρω, περιλαµβάνονται υποχρεωτικά και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί
σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, για τις υπόλοιπες οφειλόµενες δόσεις αυτής.
Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων ισχύουν και
στην περίπτωση απευθείας εξόφλησης της οφειλής,
µέσω δανείου από αναγνωρισµένο στην Ελλάδα πιστωτικό ίδρυµα, το προϊόν του οποίου µεταφέρεται
στην αρµόδια υπηρεσία, µε τραπεζική επιταγή που
εκδίδεται σε διαταγή της.
Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οφειλές υπέρ ξένων κρατών, καθώς και οφειλές που από ειδικές διατάξεις δεν επιτρέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.»
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5. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει ένα (1) µήνα µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 66
Μεταβατική διάταξη καταβολής εφάπαξ
ληξιπρόθεσµων οφειλών
1. Οφειλές προς το ∆ηµόσιο, βεβαιωµένες στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ) και τα Τελωνεία, καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται µέσω των ∆.Ο.Υ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄) (Κ.Ε.∆.Ε.), µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2009, εφόσον εξοφληθούν στο σύνολό
τους εφάπαξ µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από
τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, απαλλάσσονται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν.
2. Ο οφειλέτης δύναται να εξοφλήσει εφάπαξ,
σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, το σύνολο εγγραφής ή εγγραφών οφειλών του, µε απαλλαγή ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων
εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν µε την
προϋπόθεση, ότι το ύψος της υπό εξόφλησης βεβαιωµένης και ληξιπρόθεσµης βασικής οφειλής θα είναι
τουλάχιστον ίσο µε ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) της συνολικής ληξιπρόθεσµης βασικής οφειλής του.
3. Στις ανωτέρω διατάξεις και µε τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται, µόνο εάν ζητηθεί από τον
οφειλέτη:
α) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
β) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση
τµηµατικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως
ισχύουν, καθώς και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε
οποιαδήποτε ρύθµιση, που τηρείται κατά την υποβολή του αιτήµατος.
4. ∆εν υπάγονται στη ρύθµιση του παρόντος άρθρου, ακόµη και αν ζητηθεί από τον οφειλέτη, οφειλές υπέρ ξένων κρατών, καθώς και οφειλές που από
ειδικές διατάξεις δεν επιτρέπεται απαλλαγή από
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.

Άρθρο 67
Αναγκαστική είσπραξη οφειλών
1. Το άρθρο 33 του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων
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Εσόδων (ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«Άρθρο 33
Συνέπειες µη υποβολής δήλωσης
Εάν ο τρίτος δεν προβεί σε δήλωση ή προβεί εκπρόθεσµα ή χωρίς την τήρηση του τύπου που προβλέπεται από το άρθρο 32 του παρόντος, λογίζεται οφειλέτης του ∆ηµοσίου για το σύνολο της απαίτησης, για
την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, εκτός αν αυτός
αποδείξει ότι δεν οφείλει στον καθ’ ου ή ότι η οφειλή
του είναι µικρότερη από την απαίτηση του ∆ηµοσίου,
οπότε απαλλάσσεται ή ευθύνεται µέχρι του ύψους
της οφειλής του, κατά περίπτωση.»
2. Μετά το άρθρο 30 του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974) προστίθεται νέο άρθρο
µε αριθµό 30Α που έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 30Α
Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων
Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων, το κατασχετήριο έγγραφο κοινοποιείται στο κεντρικό κατάστηµα ή σε οποιοδήποτε
υποκατάστηµα αυτών και µπορεί να περιέχει πολλούς οφειλέτες του ∆ηµοσίου. Στο κατασχετήριο αυτό έγγραφο επισυνάπτεται για τον κάθε οφειλέτη πίνακας στον οποίο αναφέρεται το είδος και το ποσό
κάθε οφειλής, ως και ο αριθµός και η χρονολογία βεβαίωσής της. Η δήλωση του πιστωτικού ιδρύµατος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32, γίνεται κοινή για όλους τους οφειλέτες του κατασχετηρίου εγγράφου και συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασµού του κάθε
οφειλέτη για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ηµερών πριν την ηµεροµηνία επίδοσης του κατασχετηρίου εγγράφου και µιας ηµέρας µετά από αυτήν, άλλως
θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ δήλωση.
Η απόδοση των ποσών στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση γίνεται υποχρεωτικά εντός δέκα
(10) ηµερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύµατος. Οι διατάξεις των άρθρων 87 και
88 του ν.δ. 17.7/13.8.1923 (ΦΕΚ 224 Α΄) δεν εφαρµόζονται. Για την ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλονται έξοδα.»
3. Στο άρθρο 39 του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων
Εσόδων προστίθεται νέα παράγραφος µε αριθµό 6
ως ακολούθως:
«6. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή,
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όπου ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισµό
του φόρου µεταβίβασης, η τιµή πρώτης προσφοράς
των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου, δεν
µπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως ισχύει
κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά το
χρόνο έκδοσης του προγράµµατος πλειστηριασµού
αντίστοιχα.»
Η ανωτέρω διάταξη εφαρµόζεται και για τα προγράµµατα πλειστηριασµού που εκδίδονται βάσει
προγενέστερων της δηµοσίευσης του νόµου αυτού
κατασχέσεων.
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 41 του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. O προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. µετά την παρέλευση σαράντα (40) ηµερών και το αργότερο σε τέσσερις (4) µήνες από την κατάσχεση, εκδίδει πρόγραµµα πλειστηριασµού, που περιέχει τα οριζόµενα
στο άρθρο 19 του παρόντος, καθώς και την περιγραφή και την εκτίµηση του κατασχεθέντος κατά την κατασχετήρια έκθεση, και ορίζει ηµεροµηνία πλειστηριασµού το αργότερο σε πέντε (5) µήνες από την
ηµεροµηνία έκδοσης του προγράµµατος. Εάν ο πλειστηριασµός δεν διενεργηθεί την ορισθείσα µε το
πρόγραµµα ηµέρα, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. εκδίδει νέο πρόγραµµα το αργότερο εντός έτους από την
ηµέρα του µη διενεργηθέντος πλειστηριασµού ή επί
αναστολής αυτού, από την ηµέρα που έπαυσε η αναστολή και ορίζει ηµεροµηνία πλειστηριασµού κατά τα
ανωτέρω.
Οι ανωτέρω προθεσµίες δεν τηρούνται, εφόσον
συντρέχει σπουδαίος λόγος, που αναφέρεται σε αιτιολογηµένη έκθεση του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.
Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση προγράµµατος
πλειστηριασµού µετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών, δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού.»
Για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, τα προγράµµατα
πλειστηριασµού εκδίδονται το αργότερο εντός έτους
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού,
µε την εφαρµογή όσων ορίζονται στην παράγραφο
αυτή.
5. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του
Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων προστίθενται
δύο νέα εδάφια, ως ακολούθως:
«Το ίδιο ισχύει και για τις αναστολές είτε του νόµιµου τίτλου είτε της ταµειακής βεβαίωσης είτε των
πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης, που χορηγού-
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νται στα πλαίσια δικαστικής αµφισβήτησης, για το
ποσό που οφείλεται τελικά µε βάση τη δικαστική
απόφαση.
Οι ως άνω αναστολές δεν εµποδίζουν την εφαρµογή των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 8, καθώς και του άρθρου 83 του παρόντος.»
6.α) Η προσωποκράτηση ως αναγκαστικό µέτρο
προς είσπραξη δηµοσίων εσόδων καταργείται. Αποφάσεις, που διατάσουν προσωπική κράτηση για βεβαιωµένα και ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο
και δεν έχουν εκτελεσθεί κατά τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή
τους, διακόπτεται και ο κρατούµενος απολύεται.
Εκκρεµείς αιτήσεις, καθώς και ένδικα µέσα κατά των
ανωτέρω αποφάσεων δεν εισάγονται για συζήτηση
και οι υποθέσεις τίθενται στο αρχείο.
β) Η αναστολή της παραγραφής χρεών, για τα
οποία υποβλήθηκε αίτηση προσωπικής κράτησης, λήγει µε τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, η παραγραφή
τους όµως δεν συµπληρώνεται πριν την πάροδο τουλάχιστον έτους από τη λήξη της αναστολής.
γ) Οι διατάξεις της περίπτωσης 3 του άρθρου 9
του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄), των άρθρων 231 έως
243 του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄), καθώς και των διατάξεων των άρθρων 1 έως 11 του ν. 1867/1989 (ΦΕΚ
227 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη σχετική
διάταξη που αναφέρεται στο θέµα αυτό, καταργούνται.
7. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 58
του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄) εφαρµόζεται αναλόγως και στους πίνακες διανοµής που συντάσσουν οι
σύνδικοι πτωχεύσεως κατά τις διατάξεις του ν.
3588/2007 (ΦΕΚ 153 Α΄), ισχύει δε και για όλα τα
Ν.Π.∆.∆. οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974.
8. Εφέσεις κατά καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων των Υπουργών, αρµοδίων Κλιµακίων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, συλλογικών οργάνων ή µη
της ∆ιοίκησης ή άλλου φορέα επί διαχειρίσεως υλικού ή χρηµατικού του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. και
Ν.Π.Ι.∆. που χρηµατοδοτούνται µε δηµόσιο ή κοινοτικό χρήµα, οι οποίες ασκούνται από φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή από τον αρµόδιο Υπουργό ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και αιτήσεις αναιρέσεων κατά αποφάσεων των Τµηµάτων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που εκδίδονται µετά από εκδίκαση έφεσης κατά τα ανωτέρω, ασκούνται εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών, η οποία αρχίζει για καθέναν
από τους διαδίκους από την επίδοση ή την καθ’ οιον-
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δήποτε τρόπο περιέλευση ή γνώση της προσβαλλόµενης πράξης ή απόφασης σε αυτούς ή στον νόµιµο
αντίκλητό τους και για τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας από την περιέλευση της προσβαλλόµενης
πράξης ή απόφασης στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας. Οποιαδήποτε αναβολή στις ως άνω περιπτώσεις γίνεται σε ρητή δικάσιµο η οποία προσδιορίζεται πάντοτε µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
ηµέρα της αναβολής.
Κάθε αντίθετη διάταξη περί την προθεσµία άσκησης των ενδίκων µέσων της έφεσης και αναίρεσης
κατά των ως άνω πράξεων ή αποφάσεων ενώπιον
του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταργείται.

Άρθρο 68
∆ιαδικασία πληρωµής τόκου αχρεωστήτως
εισπραχθέντων εσόδων
1. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 38 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 2120/1993
(ΦΕΚ 24 Α΄), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση δικαστικής επιδίκασης τόκων µε
επιτόκιο διαφορετικό εκείνου των έντοκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου τρίµηνης διάρκειας, η επιστροφή
των τόκων στον δικαιούχο γίνεται µε την έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος από τις αρµόδιες υπηρεσίες
δηµοσιονοµικού ελέγχου.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται
και για τις εκκρεµείς, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου υποθέσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Άρθρο 69
Κίνητρα για ανάπτυξη της νεανικής
επιχειρηµατικότητας
1. Στο άρθρο 6 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος τα
κέρδη από την άσκηση ατοµικής εµπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλµατος, µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, όσων υποβάλλουν δήλωση
έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της
έναρξης και για τα δύο επόµενα έτη, εφόσον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο έτος της ηλικίας
του. Με τις ίδιες προϋποθέσεις απαλλάσσονται του
φόρου εισοδήµατος, µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000)
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ευρώ, οι οµόρρυθµες εταιρίες εφόσον συµµετέχουν
σε αυτές αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη δεν έχουν συµπληρώσει το τριακοστό
πέµπτο έτος της ηλικίας τους.»
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
ισχύουν για εισοδήµατα που αποκτώνται από
1.1.2010 και µετά.

Άρθρο 70
Κίνητρα για την ανάπτυξη της
ευρυζωνικότητας
1. Στο τέλος της παραγράφου 1α του άρθρου 12 του
ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 33 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α΄), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Από την επιβολή του «τέλους συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας» εξαιρούνται οι συνδέσεις παροχής ασύρµατης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet),
εφόσον αφορούν αποκλειστικά και µόνο συνδέσεις
δεδοµένων (data).»
2. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1α του άρθρου 12 του ν. 2579/1998, όπως
προστέθηκε µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, έχουν ισχύ από τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαµβάνουν τους λογαριασµούς που εκδίδονται και
τις προπληρωµένες συνδέσεις παροχής ασύρµατης
πρόσβασης στο διαδίκτυο που διατίθενται, από την
ηµεροµηνία αυτή και µετά.»

Άρθρο 71
Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας
1. Τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιµοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισµένη
στο όνοµα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε
από την ίδια, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος για τρεις συνεχόµενες χρήσεις, αρχής γενοµένης
από τη χρήση µέσα στην οποία πραγµατοποιήθηκαν
για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω
προϊόντων. Η απαλλαγή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. Επίσης,
καταλαµβάνει και τα κέρδη που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά σε εκµετάλλευση
ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισµένης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων εγκρίνεται η επιχείρηση
που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου αυτού για το
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συγκεκριµένο προϊόν ή είδος υπηρεσίας, που παράγει ή παρέχει κατά περίπτωση, µετά από αίτηση που
υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του πιο πάνω
Υπουργείου.
3. Τα απαλλασσόµενα κέρδη εµφανίζονται σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού και υπολογίζονται µε βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται µε
βάση την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία και εµφανίζονται στον ισολογισµό και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µετά την αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος και των κερδών από συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, των κρατήσεων για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού
και των κερδών της χρήσης που διανέµονται πραγµατικά ή αναλαµβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηµατία, καθώς και των αφορολόγητων εκπτώσεων επενδύσεων αναπτυξιακών νόµων.
Προκειµένου για ανώνυµη εταιρία και εταιρία περιορισµένης ευθύνης, το τακτικό αποθεµατικό και τα
διανεµόµενα κέρδη ανάγονται σε µικτό ποσό µε την
προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου. Για τις
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του
Κ.Β.Σ., το αποθεµατικό σχηµατίζεται από τα καθαρά
κέρδη που δηλώνονται µε την αρχική δήλωση, αφού
αφαιρεθούν οι απολήψεις. Όταν η επιχείρηση πραγµατοποιεί έσοδα που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του
παρόντος, ως κέρδη που απαλλάσσονται της φορολογίας είναι το µέρος των πιο πάνω κερδών που αντιστοιχεί στα έσοδα από την πώληση των προϊόντων ή
από την παροχή υπηρεσιών της παραγράφου 1.
4. Το αφορολόγητο αποθεµατικό που σχηµατίζεται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο υπόκειται σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις του
Κ.Φ.Ε., κατά το µέρος που διανέµεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαµβάνεται κάθε φορά.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του Υπουργού Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων καθορίζονται οι φορείς πιστοποίησης
της ευρεσιτεχνίας, οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, χωρίς
την έκδοση της οποίας δεν ενεργοποιείται η ισχύς
των διατάξεων του άρθρου αυτού.
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που
εµπίπτουν στο άρθρο αυτό και πραγµατοποιούνται
από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά.
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Άρθρο 72
Ρύθµιση θεµάτων οικονοµικής ενίσχυσης
γεωργών

σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 1 περίπτωση β΄ του
π.δ. 60/2007 (άρθρο 31 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ).»

Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του ν. 3698/2008
(ΦΕΚ 198 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο τέταρτο του ν. 3759/2009 (ΦΕΚ
69 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωµάτων
άµεσης ενίσχυσης γεωργών, κατά την έννοια της
διάταξης του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 του Συµβουλίου (Ε.Ε. L030 της 31.1.2009),
από το 2010 και στο εξής, µπορεί να καλύπτεται, για
το σύνολο ή για ορισµένες κατηγορίες δικαιούχων,
από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εκδίδεται
κάθε έτος, καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων των οποίων το κόστος ενεργοποίησης καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, λαµβάνοντας
υπόψη, ιδίως, το ύψος των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν το προηγούµενο έτος σε κάθε δικαιούχο, µε
προτεραιότητα σε αυτούς που έλαβαν τις χαµηλότερες ενισχύσεις, την επαγγελµατική τους ιδιότητα και
άλλα αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια. Η σχετική
δηµόσια σύµβαση συνάπτεται από την αναθέτουσα
αρχή µετά από διεξαγωγή διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι διαδικασίες και οι λεπτοµέρειες διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισµού. Για το έτος 2010, το
κόστος ενεργοποίησης των ατοµικών δικαιωµάτων
καταβάλλεται από τον προϋπολογισµό απευθείας σε
καθέναν από τους δικαιούχους που καθορίζονται µε
την κοινή υπουργική απόφαση του παραπάνω εδαφίου και οι εργασίες της συγκέντρωσης, εισαγωγής και
επεξεργασίας των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης µπορεί να διεξαχθούν από φορείς που έχουν πιστοποιηθεί για το σκοπό αυτόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των αποφάσεων 264/2003, (ΦΕΚ 1496 Β΄) και
217842/2004 (ΦΕΚ 326 Β΄) του Υπουργού Γεωργίας.
Εκτός από τον παραπάνω τρόπο, το έργο της συγκέντρωσης, εισαγωγής και επεξεργασίας των αιτήσεων
ενιαίας ενίσχυσης, για το 2010, µπορεί να ανατεθεί
µε δηµόσια σύµβαση που θα συναφθεί από την αναθέτουσα αρχή µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση της σχετικής
προκήρυξης, εάν για λόγους τεχνικούς η σύµβαση
µπορεί να ανατεθεί µόνο σε συγκεκριµένο φορέα,

Άρθρο 73
Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και
τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος
και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηµατογραφικής παραγωγής
1. Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Κ.Φ.Ε., των οποίων ο κύκλος εργασιών µειώνεται για
δύο (2) συνεχόµενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούµενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που
ορίζεται από τα άρθρα 109 και 10 του ίδιου νόµου
µειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες µονάδες, µε
την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των εργαζοµένων που
υφίσταται κατά την προηγούµενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν µειώνεται σε καµία από τις τρεις
πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους.
2. Η µείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρµόζεται στα κέρδη των δύο (2) διαχειριστικών περιόδων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και όταν σε κάποια από αυτές προκύπτει ζηµία, η µείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρµόζεται στα κέρδη των επόµενων διαχειριστικών περιόδων και µέχρι να συµπληρωθούν δύο (2) διαχειριστικές περίοδοι ευνοϊκής φορολογικής µεταχείρισης.
3. Όταν επιχείρηση που έχει κάνει χρήση του µειωµένου συντελεστή φορολογίας κατ’ εφαρµογή του
άρθρου αυτού, στη συνέχεια προβεί εντός της διετίας σε µείωση του προσωπικού της ή αυξηθεί ο κύκλος εργασιών της, το χορηγηθέν ευεργέτηµα ανακαλείται και υποχρεούται να υποβάλει εκπρόθεσµη
δήλωση φορολογίας για το οικονοµικό έτος ή τα οικονοµικά έτη που έτυχε του ευεργετήµατος του µειωµένου συντελεστή. Για την επιπλέον διαφορά φόρου που οφείλεται επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι
που ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997
(ΦΕΚ 179 Α΄).
4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή και όταν κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος έχει επέλθει µείωση του κύκλου εργασιών µε
παράλληλη διατήρηση του αριθµού των εργαζοµένων σε µία ή περισσότερες προηγούµενες συνεχείς
διαχειριστικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή, ο
µειωµένος συντελεστής φορολογίας εφαρµόζεται
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για τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου 2009 (οικονοµικό έτος 2010) και επόµενων, µέχρι τη συµπλήρωση δύο (2) οικονοµικών ετών.
5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων
εφαρµόζονται ανάλογα και για τις ατοµικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο
επάγγελµα, στα οποία παρέχεται µείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδηµάτων κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων
δεν έχουν εφαρµογή για επιχειρήσεις που υποχρεώνονται από διάταξη νόµου ή από την ένταξή τους σε
επιχορηγούµενο πρόγραµµα από το ∆ηµόσιο, να διατηρούν θέσεις εργασίας.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων.
8. Από το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα µεταποιητικής επιχείρησης αφαιρείται ποσό ίσο µε το ήµισυ της δαπάνης που καταβλήθηκε µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο, για τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορίζονται οι δαπάνες για τις
οποίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου αυτής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της.
9. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υπάγεται
σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα και επενδύει στην παραγωγή κινηµατογραφικού έργου µεγάλου
µήκους µε προορισµό την προβολή σε κινηµατογραφική αίθουσα απαλλάσσεται από το φόρο που του
αναλογεί για ποσό ίσο µε:
α) το 40% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν δραστηριοποιείται
επαγγελµατικά στον οπτικοακουστικό τοµέα, δεν είναι µέτοχος ανώνυµης Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή µέλος Ο.Ε.,
Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον
οπτικοακουστικό τοµέα,
β) το 20% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στον οπτικοακουστικό τοµέα, ή είναι µέτοχος ανώνυµης Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., ή µέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τοµέα.
10. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της
επένδυσης στην παραγωγή κινηµατογραφικών έρ-
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γων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού
φορολογητέου εισοδήµατος.
11. Το ποσό της επένδυσης των προηγούµενων
δύο παραγράφων πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εξόφληση δαπανών που διενεργούνται στην Ελλάδα.
12. Για την εφαρµογή των παραγράφων 9, 10 και
11 του άρθρου αυτού το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
καταβάλλει το χρηµατικό ποσό µε το οποίο επιθυµεί
να ενισχύσει την παραγωγή κινηµατογραφικού έργου, στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου Α.Ε.
(Ε.Κ.Κ.), σε ειδικό λογιστικό κωδικό επ’ ονόµατι της
ταινίας που επιθυµεί να ενισχύσει.
13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 9, 10, 11 και
12 του άρθρου αυτού και µεταξύ άλλων οι επιλέξιµες
δαπάνες, η διαδικασία διάθεσης του ποσού της επένδυσης από το Ε.Κ.Κ., η διαδικασία ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται µε τις
διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, η διαδικασία και οι όροι αποδοχής της επένδυσης από το
Ε.Κ.Κ. και τον παραγωγό ή συµπαραγωγό της κινηµατογραφικής ταινίας και οι κατηγορίες των κινηµατογραφικών ταινιών που εξαιρούνται από τις διατάξεις
των παραγράφων 9, 10, 11 και 12 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 74
Κίνητρα έκπτωσης φόρου για δωρεές
στο Λογαριασµό Αλληλεγγύης
Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς, είτε απευθείας είτε µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων
στο «Λογαριασµό Αλληλεγγύης για την απόσβεση
∆ηµόσιου Χρέους» µε κωδικό αριθµό 26132462 που
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, µειώνουν το ποσό του φόρου εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση
τη φορολογική κλίµακα κατά ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%) αυτών για τα φυσικά πρόσωπα ή εκπίπτουν κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) αυτών
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 75
Πρόστιµα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων - Κυρώσεις - Ποινές
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1. Οι υποπεριπτώσεις αα΄, αβ΄ και αγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.
2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«α.α. Για µη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων ή τηρούντες βιβλία Α΄ κατηγορίας τριακόσια (300) ευρώ
και για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων
α΄ και η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού σε τετρακόσια (400) ευρώ.
α.β. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας εξακόσια (600) ευρώ και για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού σε οκτακόσια (800) ευρώ.
α.γ. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας εννιακόσια (900) ευρώ και για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού σε χίλια διακόσια (1.200)
ευρώ.»
2. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 10
του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) η φράση «οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ» αντικαθίσταται σε «χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ».
3. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν.
2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) προστίθεται νέο δεύτερο
εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά τα πρόστιµα για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8
του άρθρου 5 και τις παραβάσεις των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου, περιορίζονται κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς
ή δικαστικό συµβιβασµό, στο ένα δεύτερο (1/2) αυτών εάν το ύψος του προστίµου καταβληθεί εφάπαξ
και είναι µέχρι χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, εάν το
ποσό υπερβαίνει τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ µειώνεται στο ένα δεύτερο (1/2) εάν καταβληθεί το
τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού, κατά την υπογραφή
των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο
επόµενων εργάσιµων για τις δηµόσιες οικονοµικές
υπηρεσίες ηµερών, γενοµένης σχετικής µνείας για
την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο πρακτικό του
συµβιβασµού.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 9 διοικητικός
ή δικαστικός συµβιβασµός δεν συντελείται αν κατά
την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο
εντός των δύο επόµενων εργάσιµων για τις δηµόσιες
οικονοµικές υπηρεσίες ηµερών δεν καταβληθεί ποσό
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ίσο µε το ένα πέµπτο (1/5) του οφειλόµενου, κύριου
και πρόσθετου φόρου ή προστίµου, γενοµένης σχετικής µνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου
στο πρακτικό του συµβιβασµού.»
5. Το αφορολόγητο όριο της κλίµακας του άρθρου
9 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) δεν εφαρµόζεται
στις χρήσεις εκείνες για τις οποίες καταλογίζονται
αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄
της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997
(ΦΕΚ 179 Α΄) και των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου και νόµου, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 66, 67
και 68 του ν. 2238/1994.

Άρθρο 76
Αναστολή λειτουργίας επαγγελµατικών
εγκαταστάσεων επιτηδευµατιών
Αδικήµατα φοροδιαφυγής
1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«Σε περίπτωση που παρεµποδίζεται η διενέργεια
του φορολογικού ελέγχου µε χρησιµοποίηση βίας ή
απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων, καθώς και
κάθε φορά που διαπιστώνεται: α) από διαφορετικούς
φορολογικούς έλεγχους η επανάληψη, µέσα στην
ίδια ή την επόµενη χρήση, της µη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόµενου από το π.δ.
186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή
έχει ως αποτέλεσµα την απόκρυψη της συναλλαγής
ή µέρους αυτής ή β) από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο, η µη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση του προβλεπόµενου κατά τα ανωτέρω, στοιχείου και µε την ίδια
ως άνω προϋπόθεση τουλάχιστον για τρεις (3) διαφορετικές συναλλαγές, αναστέλλεται µέχρι ένα (1)
µήνα η λειτουργία του καταστήµατος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε
επαγγελµατικής εγκατάστασης του υπόχρεου επιτηδευµατία. Η διακίνηση αγαθών χωρίς την ύπαρξη του
προβλεπόµενου συνοδευτικού στοιχείου θεωρείται
ως µη έκδοση του στοιχείου αυτού. Τα οριζόµενα στο
πρώτο εδάφιο εφαρµόζονται ανάλογα και επί µη καταχώρισης στα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5
του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992 των συναλλαγών
για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία
εσόδων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
µετά από πρόταση της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου, καθορίζεται ο αριθµός των ηµερών αναστολής λειτουργίας
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των κατά τα ανωτέρω εγκαταστάσεων του υπόχρεου
επιτηδευµατία. Αν επαναληφθεί µία από τις παραβάσεις που αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια
εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης
αναστολής λειτουργίας, αναστέλλεται µέχρι έξι (6)
µήνες η λειτουργία των εγκαταστάσεων του επιτηδευµατία, εφαρµοζοµένων και στην περίπτωση αυτή
των οριζοµένων στο προηγούµενο εδάφιο. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για κάθε νέα παράβαση
που διαπράττεται.»
2. Ο τίτλος του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται σε «Αδίκηµα φοροδιαφυγής για πλαστά,
εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία, καθώς
και για µη εφαρµογή διατάξεων του Κ.Β.Σ.» και προστίθεται στο ίδιο άρθρο νέα παράγραφος 5 που έχει
ως εξής:
«5. Επίσης, µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο
(2) µηνών τιµωρείται ο υπόχρεος που δεν εκδίδει ή
εκδίδει ανακριβώς τα προβλεπόµενα από το
π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχεία κατά την πώληση ή
διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή δεν καταχωρεί στα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του
άρθρου 10 του ίδιου προεδρικού διατάγµατος τις συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία
στοιχεία εσόδων, εφόσον εµπίπτει στις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 13. Ειδικά για υπόχρεους
που κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο
εµπίπτουν στις διατάξεις του πέµπτου και έκτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 επιβάλλεται
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Οι
διατάξεις της παραγράφου 2 καταλαµβάνουν και το
αδίκηµα της παρούσας παραγράφου.»
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ισχύουν για αδικήµατα που διαπράττονται από
την 1.6.2010 και µετά.

Άρθρο 77
Πράξεις Ελεγκτικών Οργάνων και αµοιβή για
αποκάλυψη φαινοµένων παραβατικής
συµπεριφοράς σε φορολογικές
και τελωνειακές υποθέσεις
1. Στο άρθρο 3 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α΄), προστίθεται περίπτωση ιη΄ και η υπάρχουσα περίπτωση
ιη΄ αναριθµείται σε ιθ΄ ως εξής:
«ιη) Τα αδικήµατα της φοροδιαφυγής που προβλέπονται στα άρθρα 17,18 και 19 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ
179 Α΄), όπως ισχύουν, και τα αδικήµατα της λαθρεµπορίας που προβλέπονται στα άρθρα 155, 156 και
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157 του ν. 2360/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως ισχύουν.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 3610/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο έλεγχος ολοκληρώνεται από ειδικό κλιµάκιο ελέγχου που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών ή και άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.∆.∆.»
3. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 7 του ν.
3610/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο έλεγχος ολοκληρώνεται από ειδικό κλιµάκιο ελέγχου που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών ή και άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.∆.∆.»
4. Στη παρ. 1 του άρθρου 157 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, που κυρώθηκε µε το ν. 2960/2001
(ΦΕΚ 265 Α΄), προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) Με κάθειρξη µέχρι δέκα (10) έτη, εάν οι δασµοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε
το ∆ηµόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνουν το
ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.»
5. Στο ν. 3610/2007 (ΦΕΚ 258 Α΄) προστίθεται άρθρο 7α, ως εξής:

«Άρθρο 7α
Πράξεις Ελεγκτικών Οργάνων
1. ∆εν είναι άδικη η πράξη δηµοσίου υπαλλήλου ή
αστυνοµικού ή λιµενικού υπαλλήλου που µε εντολή
του Ειδικού Γραµµατέα του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος ή του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου
Οικονοµικών ή του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικού Εγκλήµατος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και µε σκοπό την ανακάλυψη ή σύλληψη υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονοµικών που
διαπράττει το έγκληµα της παθητικής δωροδοκίας
(άρθρο 235 Π.Κ.), εµφανίζεται ως φορολογούµενος
ή εισαγωγέας ή εξαγωγέας αγαθών ή εν γένει ενδιαφερόµενος, για φορολογική ή τελωνειακή υπόθεση και συµµετέχει στην πράξη. Το ίδιο ισχύει και για
τον ιδιώτη που µε αυτόν το σκοπό ενεργεί ύστερα
από πρόταση των προσώπων του προηγούµενου
εδαφίου. Στην περίπτωση αυτή αυτός που δίνει την
εντολή οφείλει να ειδοποιήσει προηγουµένως µε
οποιονδήποτε τρόπο, τον αρµόδιο Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών.
2. ∆εν είναι άδικη η πράξη δηµοσίου υπαλλήλου ή
αστυνοµικού ή λιµενικού υπαλλήλου που µε εντολή

MART_APRIL_TEYX_02_2010_OK

10-03-11

13:20

Page 244

244

του Ειδικού Γραµµατέα του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος ή του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών ή του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Εγκλήµατος του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και µε σκοπό την ανακάλυψη ή σύλληψη
προσώπων που διέπραξαν ένα ή περισσότερα από τα
αδικήµατα της φοροδιαφυγής που προβλέπονται στα
άρθρα 17,18 και 19 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄),
όπως ισχύουν, ή της λαθρεµπορίας που προβλέπεται
στα άρθρα 155 έως και 157 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ
265 Α΄), όπως ισχύει, εµφανίζεται ως συναλλασσόµενος ή συµπράττων µε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα,
στη διάπραξη των ανωτέρω αδικηµάτων. Το ίδιο ισχύει και για τον ιδιώτη που µε αυτόν το σκοπό ενεργεί
ύστερα από πρόταση των προσώπων του προηγούµενου εδαφίου. Στην περίπτωση αυτή αυτός που δίνει
την εντολή οφείλει να ειδοποιήσει προηγουµένως µε
οποιονδήποτε τρόπο τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών.»
6. Στο ν. 3610/2007 προστίθεται άρθρο 7β ως
εξής:

«Άρθρο 7β
Αµοιβή για την αποκάλυψη φαινοµένων
παραβατικής συµπεριφοράς σε φορολογικές
και τελωνειακές υποθέσεις
1. Στις υποθέσεις παθητικής δωροδοκίας υπαλλήλου
φορολογικής ή τελωνειακής αρχής κατά το άρθρο
235 του Π.Κ., εκτός από τη στερητική της ελευθερίας
ποινή, επιβάλλεται υποχρεωτικά και χρηµατική ποινή
η οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ούτε ανώτερη από πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) ευρώ.
2. Όποιος καταγγείλει και πιστοποιηθεί σύµφωνα
µε τα άρθρα 6 και 7 δωροδοκία υπαλλήλου φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, δικαιούται από το ∆ηµόσιο
αµοιβής. Η αµοιβή ισούται µε το 1/4 της χρηµατικής
ποινής που επιβάλλεται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο και καταβάλλεται µετά την είσπραξή
της στον δικαιούχο, µε ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών.
3. Όποιος καταγγείλει και πιστοποιηθεί φορολογική ή τελωνειακή παράβαση δικαιούται από το ∆ηµόσιο αµοιβής. Η αµοιβή ισούται µε το 1/10 των προστίµων που εισπράχθηκαν για την παράβαση και καταβάλλεται µετά την είσπραξή τους στον δικαιούχο, µε
ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών.
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4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η αρµόδια
υπηρεσία και η διαδικασία καταβολής στους δικαιούχους της αµοιβής που προβλέπεται στις προηγούµενες παραγράφους του άρθρου αυτού.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ
ΣΥΝ∆ΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΡΑΤΗ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΣΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Άρθρο 78
1. Πριν το Μέρος Τρίτο και το άρθρο 52 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994) προστίθεται
Κεφάλαιο Ζ΄ και άρθρα 51Α και 51Β, ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ή ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ή
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Άρθρο 51Α
Ορισµοί
1. Κράτος για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου νοείται το κράτος ή η περιοχή δικαιοδοσίας ή η
υπερπόντια χώρα ή το έδαφος που τελεί υπό οιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης κατά
την έννοια του διεθνούς δικαίου.
2. Σύµβαση διοικητικής συνδροµής, για την εφαρµογή του παρόντος Κώδικα νοείται η διεθνής σύµβαση που επιτρέπει την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών, που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή
της φορολογικής νοµοθεσίας των Συµβαλλόµενων
Μερών.
3. Νοµική οντότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, θεωρείται κάθε νοµικό
πρόσωπο, οργανισµός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρία (offshore κ.λπ.), κάθε µορφής εταιρία ιδιωτικών
επενδύσεων (private investment company κ.λπ.), κάθε
µορφής κατα-πίστευµα (trust, Anstalt κ.λπ.) ή οποιοδήποτε µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφής
ίδρυµα (foundation, Stiftung κ.λπ.) ή οποιοδήποτε
µόρφωµα παρόµοιας φύσης, κάθε µορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε µορφής κοινή επιχείρηση, κάθε
µορφής εταιρία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας
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ή διαθήκης ή κληρονοµίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς,
κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε µορφής εταιρία αστικού δικαίου και κάθε άλλο πιθανό µόρφωµα εταιρικής
οργάνωσης, ανεξαρτήτως νοµικής προσωπικότητας
και κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα.
4. Μη συνεργάσιµα κράτη είναι εκείνα που κατά
την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής δεν είναι κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους
σχετικά µε τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα έχει εξεταστεί από
τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και τα οποία µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010:
α) δεν έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής στο φορολογικό τοµέα και
β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύµβαση διοικητικής συνδροµής µε τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν
αθροιστικά.
5. Τα µη συνεργάσιµα κράτη καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούµενης παραγράφου και περιλαµβάνονται σε κατάλογο που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δηµοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους ως
εξής:
α) Αφαιρούνται τα κράτη που µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής.
β) Προστίθενται τα κράτη που:
αα) ενώ έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση
διοικητικής συνδροµής, οι διατάξεις της εν λόγω
σύµβασης ή η εφαρµογή τους δεν επέτρεψαν στην
ελληνική φορολογική διοίκηση να λάβει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή των
διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας,
ββ) δεν έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση
διοικητικής συνδροµής, αν και η Ελλάδα είχε προτείνει, πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούµενου
έτους, τη σύναψη τέτοιας σύµβασης.
γ) Αφαιρούνται ή προστίθενται τα κράτη που δεν
έχουν συνάψει µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής
συνδροµής, στα οποία η Ελλάδα δεν είχε προτείνει
τη σύναψη τέτοιας σύµβασης πριν την 1η Ιανουαρίου
του προηγούµενου έτους και για τα οποία το Παγκόσµιο Φόρουµ για τη ∆ιαφάνεια και την Ανταλλαγή
των πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα που συστήθηκε µε απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α. της 17ης Σεπτεµβρίου
2009, θεωρεί ότι αντίστοιχα προβαίνουν ή όχι στην
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ανταλλαγή όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή των φορολογικών νοµοθεσιών των Συµβαλλόµενων Μερών.
6. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου σχετικά
µε τα µη συνεργάσιµα κράτη εφαρµόζονται για αυτά
που προστίθενται στον κατάλογο της προηγούµενης
παραγράφου, από την 1η Ιανουαρίου του εποµένου
της δηµοσίευσης έτους. Γι’ αυτά που αφαιρούνται
από τον κατάλογο, η εφαρµογή των διατάξεων παύει
από τη δηµοσίευσή του.
7. Για την εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική
οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνοµιακό
φορολογικό καθεστώς στο κράτος εκτός της Ελλάδας, ακόµη και αν η κατοικία ή η καταστατική ή η
πραγµατική έδρα του ή εγκατάσταση ευρίσκεται σε
κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος:
α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται,
δεν φορολογείται εν τοις πράγµασι, ή
β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδηµάτων ή του κεφαλαίου, ο οποίος είναι κατώτερος
σε ποσοστό πάνω από το ήµισυ του φόρου που θα
οφειλόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής
φορολογικής νοµοθεσίας, εάν ήταν κάτοικος ή είχε
την έδρα του ή διατηρούσε µόνιµη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 100 του παρόντος Κώδικα
στην Ελλάδα.

Άρθρο 51Β
Πληρωµές σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή
νοµικές οντότητες µη συνεργάσιµων κρατών ή
κρατών µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς
1. Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών ή οι πάσης φύσεως τόκοι από απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσης ή οι πρόσοδοι και άλλα προϊόντα οµολογιών, απαιτήσεων, καταθέσεων και εγγυήσεων ή τα
δικαιώµατα που εισπράττονται ως αντάλλαγµα για τη
χρήση ή το δικαίωµα χρήσης οποιουδήποτε δικαιώµατος αναπαραγωγής φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής εργασίας (περιλαµβανοµένων κινηµατογραφικών ταινιών και ταινιών και µαγνητοταινιών για
ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκποµπές), οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εµπορικού σήµατος, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων ή τύπων κατασκευής ή διαδικασίας παραγωγής ή για τη χρήση ή το δικαίωµα χρήσης
βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού
ή για πληροφορίες που αφορούν σε βιοµηχανική,
εµπορική ή επιστηµονική εµπειρία και κάθε παρόµοιας
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φύσης δικαιώµατα, τα µισθώµατα, τα µισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι πάσης φύσεως αποζηµιώσεις, οι αµοιβές διευθυντών και µελών διοικητικών
συµβουλίων εταιρίας και κάθε άλλη παρόµοιας φύσης
πληρωµή, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία δαπάνης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 17 και 31 του
παρόντος Κώδικα, που καταβάλλονται ή οφείλονται
από πρόσωπο που είναι σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και
101 του παρόντος Κώδικα υποκείµενο φόρου και το
οποίο είναι κάτοικος ή έχει την έδρα του ή διατηρεί
µόνιµη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 100
στην Ελλάδα, προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγµατική έδρα ή είναι εγκατεστηµένος σε κράτος µη συνεργάσιµο, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνες
που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά του ή από το
φορολογητέο εισόδηµά τους.
Οι δαπάνες του προηγούµενου εδαφίου δεν αναγνωρίζονται και όταν η πληρωµή διενεργείται άµεσα
ή έµµεσα σε οποιασδήποτε µορφής χρηµατοπιστωτικό οργανισµό που είναι εγκατεστηµένος σε ένα από
τα κράτη που περιλαµβάνονται στον κατάλογο της
παραγράφου 5 του προηγούµενου άρθρου.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
εφαρµόζονται και όταν καταβάλλονται ή οφείλονται
ποσά προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή
πραγµατική έδρα ή είναι εγκατεστηµένος σε κράτος
που υπόκειται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς,
εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αποδείξει ότι οι δαπάνες
αυτές αφορούν πραγµατικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη µεταφορά κερδών ή εισοδηµάτων ή κεφαλαίου µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων
εφαρµόζονται και όταν οι σχετικές δαπάνες οφείλονται ή καταβάλλονται σε αντιπρόσωπο ή υπεργολάβο
και το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα
που αντιπροσωπεύεται ή για λογαριασµό της οποίας
ασκείται η υπεργολαβία αν συναλλασσόταν απευθείας θα υπαγόταν στις διατάξεις των προηγούµενων
παραγράφων.»
2. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης στ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.
3. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 αντί των λέξεων: «µε
εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο
14 του άρθρου αυτού» τίθενται οι λέξεις: «µε την επι-
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φύλαξη των διατάξεων του άρθρου 51Β του παρόντος Κώδικα».
4. Η παράγραφος 14 του άρθρου 31 καταργείται
και οι επόµενες παράγραφοι αναριθµούνται.
5. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.2010.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 79
Αυτοέλεγχος υποβαλλόµενων δηλώσεων
Ο τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253
Α΄) αντικαθίσταται σε «ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ» και στα άρθρα
13, 14, 15, 16 και 17 του κεφαλαίου αυτού επέρχονται
οι ακόλουθες µεταβολές:
1. Ο τίτλος του άρθρου 13 αντικαθίσταται σε
«Αντικείµενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου» και οι διατάξεις αυτού αντικαθίστανται ως εξής:
«∆ηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και Φ.Π.Α.
επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών, κατά τα
οριζόµενα στο επόµενο άρθρο, δεν ελέγχονται ως
προς τα δηλούµενα εισοδήµατα και ποσά Φ.Π.Α. από
την άσκηση της εκµετάλλευσης της επιχείρησης ή του
ελευθέριου επαγγέλµατος και θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς για τα εισοδήµατα και τα ποσά αυτά,
επιφυλασσοµένων των διατάξεων των παραγράφων 1,
7 και 8 του άρθρου 17, εφόσον δηλώνονται ακαθάριστα
έσοδα και καθαρά κέρδη, καθώς και τυχόν διαφορές
εκροών στο Φ.Π.Α. κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15.»
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 η λέξη «περαίωσης» µετά τις λέξεις «Εξαιρούνται γενικώς της
διαδικασίας» αντικαθίσταται µε τη λέξη «αυτοελέγχου» και η πρώτη περίοδος της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 και οι περιπτώσεις α΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται και προστίθεται νέα περίπτωση στ΄, ως εξής:
«∆ηλώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, µε τηρηθέντα βιβλία της κατά περίπτωση προσήκουσας κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που αφορούν διαχειριστικές περιόδους µε ύψος ακαθάριστων εσόδων βάσει βιβλίων
και στοιχείων κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:».
«α. ∆ηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που βαρύνονται µε οποιαδήποτε παράβαση από
αυτές που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 ή 6 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ., ανεξαρτήτως
του µεγέθους και της επίπτωσής της επί του κύρους
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των βιβλίων και στοιχείων, ή µε παράβαση µη επίδειξης βιβλίων ή στοιχείων αυτού του Κώδικα.»
«ε. ∆ηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους στις οποίες υφίσταται ανέγερση ή απόκτηση
κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή του
ελεύθερου επαγγελµατία και δεν υφίστανται ακαθάριστα έσοδα.»
«στ. ∆ηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους, κατά τις οποίες οι απαλλασσόµενες πράξεις
µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών Φ.Π.Α.
ανέρχονται τουλάχιστον στο εξήντα τοις εκατό
(60%) των συνολικών ακαθάριστων εσόδων.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 η λέξη «περαίωσης» µετά τις λέξεις «που υπάγονται στη διαδικασία» αντικαθίσταται µε τη λέξη «αυτοελέγχου» και
οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο
έχουν εφαρµογή, εφόσον µε τις υποβαλλόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος δηλώνονται τα ακόλουθα ποσά ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών:
α. Ακαθάριστα έσοδα:
αα. Επί επιχειρήσεων πώλησης εµπορευµάτων ή
και παραγωγής προϊόντων, ποσό τουλάχιστον ίσο ή
µεγαλύτερο αυτού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αθροίσµατος του κόστους πωληθέντων (εµπορευµάτων ή προϊόντων) και των εξόδων
και δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν, µε το
συντελεστή αναγωγής αυτού σε ακαθάριστα έσοδα.
Ως συντελεστής αναγωγής λαµβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσµατος,
που αριθµητή έχει τον αριθµό εκατό (100) και παρονοµαστή τον αριθµό εκατό (100) µείον τον προβλεπόµενο µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους
(Μ.Σ.Κ.Κ.). Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για
την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρµόζεται ο µέσος όρος
των Μ.Σ.Κ.Κ. του οικείου πίνακα στον οποίο αυτή
εντάσσεται. Προκειµένου για επιχειρήσεις µε περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρµόζεται ο µέσος
σταθµικός συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν µε την εφαρµογή των Μ.Σ.Κ.Κ. κατά κατηγορία
ακαθάριστων εσόδων διά των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου.
ββ. Επί επιχειρήσεων αµιγώς παροχής υπηρεσιών,
ποσό τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο αυτού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του αθροίσµατος
των εξόδων και δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων σε
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κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν, µε το συντελεστή αναγωγής αυτού σε ακαθάριστα έσοδα. Οι διατάξεις του δεύτερου, τρίτου και
τέταρτου εδαφίου της προηγούµενης υποπερίπτωσης αα΄ εφαρµόζονται ανάλογα και εν προκειµένω.
γγ. Επί µικτών επιχειρήσεων πώλησης εµπορευµάτων ή και παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, το ποσό που προκύπτει από το άθροισµα των
ακαθάριστων εσόδων που προσδιορίζονται κατά κατηγορία δραστηριότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις προηγούµενες υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄, µε
επιµερισµό των κοινών δαπανών στις επί µέρους
δραστηριότητες ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής των ακαθάριστων εσόδων κάθε δραστηριότητας
στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου από όλες τις δραστηριότητες.
δδ. Επί αµιγώς ελεύθερων επαγγελµατιών, ποσό
τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο αυτού που προκύπτει
µε ανάλογη εφαρµογή όσων ορίζονται στην πιο πάνω υποπερίπτωση ββ΄.
εε. Επί ελεύθερων επαγγελµατιών µε παράλληλη
άσκηση εµπορικής δραστηριότητας πώλησης εµπορευµάτων ή και παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών, το ποσό που προκύπτει από το άθροισµα των ακαθάριστων εσόδων που προσδιορίζονται
κατά κατηγορία δραστηριότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις προηγούµενες υποπεριπτώσεις δδ΄, αα΄
και ββ΄, κατά περίπτωση, και µε ανάλογη εφαρµογή
των οριζοµένων στην υποπερίπτωση γγ΄ σχετικά µε
τον επιµερισµό των κοινών δαπανών.
β. Καθαρά κέρδη:
αα. Επί επιχειρήσεων πώλησης εµπορευµάτων ή
και παραγωγής προϊόντων, µε βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό που προκύπτει εξωλογιστικώς µε πολλαπλασιασµό των ακαθάριστων εσόδων
της επιχείρησης, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα
οριζόµενα στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης
α΄ της παρούσας παραγράφου, µε τον προβλεπόµενο Μ.Σ.Κ.Κ. ή το µέσο όρο των Μ.Σ.Κ.Κ. του πίνακα
στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση, εφόσον δεν
προβλέπεται γι’ αυτή Μ.Σ.Κ.Κ. ή το µέσο σταθµικό
συντελεστή, εφόσον προβλέπονται γι’ αυτή περισσότεροι του ενός Μ.Σ.Κ.Κ., κατά περίπτωση. Οµοίως,
επί επιχειρήσεων µε βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ή επί επιχειρήσεων που δεν τήρησαν βιβλία επειδή
δεν είχαν σχετική υποχρέωση, το ποσό που προκύπτει εξωλογιστικώς µε πολλαπλασιασµό των κατά τα
ανωτέρω ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης µε
τον προβλεπόµενο Μ.Σ.Κ.Κ. ή το µέσο όρο των συ-
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ντελεστών του οικείου πίνακα ή το µέσο σταθµικό
συντελεστή, κατά περίπτωση, επί εσόδων.
ββ. Επί επιχειρήσεων αµιγώς παροχής υπηρεσιών,
το ποσό που προκύπτει εξωλογιστικώς µε πολλαπλασιασµό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης,
όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόµενα στην
υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρούσας
παραγράφου, µε τον προβλεπόµενο Μ.Σ.Κ.Κ. ή το µέσο όρο των Μ.Σ.Κ.Κ. του πίνακα στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση ή το µέσο σταθµικό συντελεστή, κατά περίπτωση, όπως αναλόγως ορίζεται στην προηγούµενη υποπερίπτωση αα΄.
γγ. Επί µικτών επιχειρήσεων πώλησης εµπορευµάτων ή και παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, το ποσό που προκύπτει από το άθροισµα των
ποσών καθαρών κερδών που προσδιορίζονται κατά
κατηγορία δραστηριότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις προηγούµενες υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄.
δδ. Επί αµιγώς ελεύθερων επαγγελµατιών, το ποσό που προκύπτει εξωλογιστικώς µε ανάλογη εφαρµογή όσων ορίζονται στην πιο πάνω υποπερίπτωση
ββ΄, µε βάση τα ακαθάριστα έσοδα του ελεύθερου
επαγγελµατία, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα
οριζόµενα στην υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης
α΄ της παρούσας παραγράφου.
εε. Επί ελεύθερων επαγγελµατιών µε παράλληλη
άσκηση εµπορικής δραστηριότητας πώλησης εµπορευµάτων ή και παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών, το ποσό που προκύπτει από το άθροισµα των ποσών των καθαρών κερδών που προσδιορίζονται κατά κατηγορία δραστηριότητας σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις προηγούµενες υποπεριπτώσεις
δδ΄, αα΄ και ββ΄, κατά περίπτωση.
3. Τα προσδιοριζόµενα ποσά ακαθάριστων εσόδων κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄ της προηγούµενης παραγράφου, επί βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να είναι µικρότερα αυτών που προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία.
Επίσης, τα προσδιοριζόµενα ποσά ακαθάριστων
εσόδων κατά τα οριζόµενα στην ίδια πιο πάνω περίπτωση α΄ της προηγούµενης παραγράφου, επί βιβλίων Α’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή επί µη τήρησης βιβλίων λόγω µη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης, δεν
µπορεί σε καµιά περίπτωση να είναι µικρότερα από τις
βάσει βιβλίων και στοιχείων εκροές στη φορολογία
Φ.Π.Α. ή από το σύνολο των τυχόν χονδρικών πωλήσεων της οικείας διαχειριστικής περιόδου που προκύπτουν από τα οικεία φορολογικά στοιχεία εσόδων.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

4. Τα προσδιοριζόµενα ποσά καθαρών κερδών κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
2, επί βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., δεν
µπορεί σε καµιά περίπτωση να είναι µικρότερα αυτών
που προκύπτουν λογιστικώς µε την αφαίρεση των εκπιπτόµενων κατά τις οικείες διατάξεις του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος εξόδων από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία.
Επίσης, τα προσδιοριζόµενα ποσά καθαρών κερδών κατά τα οριζόµενα στην ίδια πιο πάνω περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, επί βιβλίων Α΄ κατηγορίας
του Κ.Β.Σ. ή επί µη τήρησης βιβλίων λόγω µη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης, δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να είναι µικρότερα αυτών που προκύπτουν
σύµφωνα µε τις διατάξεις των τεσσάρων πρώτων
εδαφίων της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 4 του
άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, κατά περίπτωση.
5. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 έχουν εφαρµογή, εφόσον υποβάλλεται «ειδικό σηµείωµα αυτοελέγχου Φ.Π.Α.», στο οποίο περιλαµβάνονται:
α. Οι τυχόν διαφορές εκροών στο Φ.Π.Α. που προκύπτουν µε βάση τα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2. Προκειµένου να υπολογισθεί ο οφειλόµενος Φ.Π.Α. επί των εν λόγω διαφορών, οι διαφορές
αυτές κατανέµονται σε εκροές φορολογητέες κατά
συντελεστή Φ.Π.Α. και σε εκροές απαλλασσόµενες
χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών, κατ’
αναλογία των βάσει βιβλίων και στοιχείων εκροών.
β. Επί επιχειρήσεων πώλησης εµπορευµάτων ή
και παραγωγής προϊόντων µε εκροές που υπάγονται
σε περισσότερους από έναν συντελεστές Φ.Π.Α., δηλώνονται και οι τυχόν προκύπτουσες διαφορές εκροών που αναλογούν στον υψηλότερο συντελεστή και
οφείλονται στη µετακύλισή τους στο χαµηλότερο
συντελεστή.
Θεωρείται ότι υφίσταται τέτοια µετακύλιση, όταν
το ποσοστό συµµετοχής των εκροών από πωλήσεις
εµπορεύσιµων αγαθών µε τον υψηλότερο συντελεστή επί των συνολικών πωλήσεων εµπορεύσιµων
αγαθών της οικείας χρήσης είναι µικρότερο από το
ποσοστό συµµετοχής του κόστους των πωληθέντων
εµπορεύσιµων αγαθών µε τον υψηλότερο συντελεστή επί του συνολικού κόστους των πωληθέντων
εµπορεύσιµων αγαθών στην ίδια χρήση.
Στην περίπτωση αυτή, η κατανοµή των εκροών
κατά συντελεστή Φ.Π.Α. γίνεται µε βάση την κατανο-
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µή του κόστους των πωληθέντων αγαθών. Το ποσό
της διαφοράς φόρου που προκύπτει από την αναπροσαρµογή της κατανοµής αυτής µεταξύ συντελεστών
προσαυξάνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) και
προστίθεται στο οφειλόµενο ποσό Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις τυχόν διαφορές εκροών της προηγούµενης περίπτωσης α΄.
Για την εξεύρεση των οικείων ποσών κόστους πωληθέντων έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος.
γ. Στην περίπτωση που η διαδικασία αυτοελέγχου
του παρόντος ακολουθείται για χρήση στην οποία µεταφέρεται πιστωτικό υπόλοιπο από προηγούµενη ανέλεγκτη χρήση, το µεταφερόµενο πιστωτικό υπόλοιπο
δεν υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση του οφειλόµενου φόρου. Το πιστωτικό αυτό υπόλοιπο θα διακανονιστεί κατά την περαίωση της εν λόγω χρήσης.
δ. Στην περίπτωση που µε το «ειδικό σηµείωµα
αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» προκύπτει µείωση πιστωτικού
υπολοίπου που έχει ήδη µεταφερθεί σε επόµενη χρήση, η διαφορά αυτή µειώνει το φόρο εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται το
ειδικό αυτό σηµείωµα.
ε. Στην περίπτωση που υπάρχει δικαίωµα επιστροφής φόρου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1β΄ του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), η υποβολή
του «ειδικού σηµειώµατος αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» δεν
συνεπάγεται την κρίση ως ειλικρινών των δηλώσεων
που έχουν υποβληθεί πριν τη διενέργεια προσωρινού
ελέγχου για την έγκριση ή µη του δικαιώµατος αυτού.»
4. Ο τίτλος του άρθρου 16 αντικαθίσταται σε «Αυτοέλεγχος δηλώσεων λοιπών φορολογιών».
5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 η λέξη «περαιούµενες» µετά τις λέξεις «έχουν εφαρµογή και
για τις» αντικαθίσταται µε τη λέξη «αυτοελεγχόµενες» και η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού, καθώς
και η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου αναριθµούµενη
σε 8 αντικαθίστανται και προστίθεται στο άρθρο αυτό
νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«1. Τα ποσά φόρων, τελών ή εισφορών που βεβαιώνονται στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων των
άρθρων 13 έως 16 δεν διαγράφονται ούτε αναζητούνται σε καµιά περίπτωση. Εξαιρετικά, στις τυχόν περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δηλώθηκαν
ποσά ακαθάριστων εσόδων ή καθαρών κερδών ή διαφορών εκροών στο Φ.Π.Α. µεγαλύτερα των προβλεποµένων, µε συνέπεια τη βεβαίωση ποσών φόρων,
τελών ή εισφορών µεγαλύτερων των αναλογούντων,
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ο φορολογούµενος δύναται, εφόσον επιθυµεί, να
υποβάλει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. εντός έτους από της
περαίωσης ειδική δήλωση-αίτηση περί υπαγωγής του
σε τακτικό έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου συµψηφίζονται τα εκ της περαίωσης βεβαιωθέντα ποσά, επιστρεφοµένης της τυχόν αρνητικής διαφοράς κατά το
µέρος που αυτή αφορά τα επιπλέον των αναλογούντων ποσά που βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο του αυτοελέγχου.»
«7. Επί εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 13
έως 15, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής κατά το άρθρο 14 ή ότι δεν εφαρµόσθηκαν ορθά όσα προβλέπονται στο άρθρο 15, µε αποτέλεσµα να προσδιοριστούν επί µέρους ή τελικά ποσά ακαθάριστων εσόδων ή καθαρών κερδών ή τυχόν διαφορών εκροών
στο Φ.Π.Α. µικρότερα αυτών που έπρεπε να προσδιορισθούν κατά το άρθρο αυτό, οι οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και Φ.Π.Α. δεν θεωρούνται περαιωθείσες κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13 και παραµένουν εκκρεµείς, υποκείµενες σε έλεγχο κατά τις
κείµενες διατάξεις. Στις παραπάνω περιπτώσεις, αν
σε οποιαδήποτε από τις αµέσως επόµενες δύο (2)
διαχειριστικές περιόδους εφαρµοσθούν ή έχουν
εφαρµοσθεί οι ίδιες ως άνω διατάξεις των άρθρων 13
έως 15, οι οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος
και Φ.Π.Α. και των διαχειριστικών αυτών περιόδων θεωρούνται επίσης εκκρεµείς και υπόκεινται σε έλεγχο
κατά τις κείµενες διατάξεις. Οι διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1 ισχύουν ανάλογα και στις
περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.»
«8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου του νόµου αυτού, ο τύπος και το περιεχόµενο των υποβαλλόµενων δηλώσεων ή εντύπων και ο χρόνος υποβολής αυτών για τον αυτοέλεγχο κατά τις ως άνω διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των διατάξεων αυτών.
Με απόφαση του ίδιου Υπουργού µπορεί επίσης
να καθορίζεται ο τρόπος επιλογής προς έλεγχο δείγµατος υποθέσεων για τις οποίες υποβάλλονται δηλώσεις στο πλαίσιο εφαρµογής των ίδιων διατάξεων,
καθώς και ο τρόπος ελέγχου των υποθέσεων αυτών.
Για τις λοιπές υποθέσεις που δεν περιλαµβάνονται στο πιο πάνω δείγµα, ο προϊστάµενος της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας δύναται να
ελέγχει τη συνδροµή ή µη των προβλεπόµενων όρων
και προϋποθέσεων αυτοελέγχου.»
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Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους
2011 και επόµενων, καθώς και για τις αντίστοιχες δηλώσεις Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογικών αντικειµένων.

4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων
ισχύουν από το χρόνο έκδοσης των οικείων αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών και κατά τα τυχόν
ειδικότερα οριζόµενα από αυτές.

Άρθρο 80
Σύστηµα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο

Άρθρο 81
Επιβολή προστίµων όταν οι παραβάσεις
αποδεικνύονται µε αντικειµενικά δεδοµένα και
εκπόνηση κλαδικών εγχειριδίων ελέγχου

1. Η επιλογή των προς έλεγχο δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος γίνεται µε τη χρησιµοποίηση µεθόδων ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται:
α) Σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως τη νοµική
µορφή, την κατηγορία των τηρούµενων βιβλίων του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84
Α΄), τον κλάδο ή τοµέα δραστηριότητας, ανάλογα µε
την επικινδυνότητα και παραβατικότητα αυτού, την
ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας,
ανάλογα µε το είδος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα
εµφάνισής τους, την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήµατος ή από ελέγχους σε τρίτους υπόχρεους ή από τρίτες πηγές για
απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών αδικηµάτων και την εν γένει φορολογική εικόνα και συµπεριφορά των υποχρέων.
β) Σε οικονοµικά δεδοµένα, όπως ακαθάριστα
έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζηµιές, συντελεστές µικτού και καθαρού κέρδους, δεδοµένα από δηλώσεις άµεσης και έµµεσης φορολογίας, καθώς και
διαθέσιµα στοιχεία από βάσεις δεδοµένων, στατιστική ανάλυση, εφαρµογή τεχνικών εξόρυξης δεδοµένων και άλλες πηγές πληροφοριών.
γ) Σε χωροταξικά και χρονικά δεδοµένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι παραβάσεις ή παραλείψεις, τα στοιχεία και γενικά τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό των προς έλεγχο δηλώσεων, τα µόρια που
αντιστοιχούν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για
την εφαρµογή των διατάξεων αυτών.
Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να ορίζεται και τυχαίο δείγµα υπαγόµενων σε έλεγχο δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, χωρίς τη χρησιµοποίηση µεθόδων ανάλυσης κινδύνου.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
ισχύουν ανάλογα και για τις λοιπές φορολογίες.
3. Υφιστάµενες διατάξεις οι οποίες προβλέπουν
τον υποχρεωτικό φορολογικό έλεγχο κατηγοριών
υποχρέων εξακολουθούν να ισχύουν.

1. Μετά το άρθρο 9 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄)
προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:

«Άρθρο 9Α
Επιβολή προστίµου κατά τη διάρκεια ελέγχου
1. Όταν τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διάρκεια διενέργειας ελέγχου εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας στην επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία διαπιστώσουν παραβάσεις οι οποίες αποδεικνύονται µε αντικειµενικά δεδοµένα, δεν οφείλονται σε υποκειµενική συµπεριφορά του επιτηδευµατία και η βαρύτητα, οι συνθήκες τελέσεως της παραβάσεως και οι λοιπές περιστάσεις δεν ασκούν επιρροή στο νόµο του επιβλητέου προστίµου, συντάσσουν επί τόπου έκθεση ελέγχου και εκδίδουν απόφαση επιβολής προστίµου τις οποίες επιδίδουν άµεσα
στον υπόχρεο. Αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει τις
πράξεις, διενεργούν θυροκόλληση στο κατάστηµα
και συντάσσουν σχετικό πρακτικό.
2. Οι παραβάσεις για τις οποίες εκδίδονται άµεσα
έκθεση ελέγχου και απόφαση επιβολής προστίµου
είναι ιδίως:
α) Μη επίδειξη των πρόσθετων βιβλίων (εδάφια
α), β), γα), δ), ια), ε), ιδ), στ), ηβ), θ), ιστ), ι), ιγ), ιε), ιζ),
ιη), ιθ), ιβ) της παρ. 5 του άρθρου 10 και της παρ. 1
του ίδιου άρθρου, σε συνδυασµό µε την παρ. 1 του
άρθρου 36 του π.δ. 186/1992).
β) Μη καταχώριση στα πρόσθετα βιβλία (εδάφια
α), β), γ), ε), ζ), ι), η), ιγ), θ), κβ), ια), ιβ), γθ), ιγ), ιστ),
ιη), κ), ιδ), κα), την παρ. 10 του άρθρου 17 σε συνδυασµό µε την παρ. 1 και τα εδάφια α), β), γα), δ) ια), ε),
ιδ), στ), ζ), ηβ), θ), ιστ), ι), ιγ), ιε), ιζ), ιη), ιθ), ιβ) της
παρ. 5 του άρθρου 10 αντίστοιχα του π.δ. 186/1992).
γ) Μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών (άρθρο 13 του π.δ. 186/1992)
δ) Μη έκδοση τιµολογίου ή δελτίου αποστολής
(άρθρα 11 και 12 του π.δ. 186/1992) ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής (άρθρο 10 παρ. 1 του π.δ.
186/1992).
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ε) Μη έκδοση φορτωτικής (άρθρο 16 του π.δ.
186/1992) ή δελτίου κίνησης (άρθρο 13α του π.δ.
186/1992).
3. Η έκθεση ελέγχου και η πράξη επιβολής προστίµου υπογράφονται από όλα τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο και σε αυτές γίνεται περιγραφή
της παράβασης, αναγράφεται η διάταξη που παραβιάστηκε και το πρόστιµο του άρθρου 5 που επιβάλλεται. Αν ο έλεγχος διενεργείται από όργανα του
Σ.∆.Ο.Ε. η έκθεση ελέγχου και η πράξη επιβολής
προστίµου κοινοποιούνται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9.»
2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. αντί «δέκα τοις εκατό (10%)» τίθεται «είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)».
β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν.
2859/2000 αντί «δέκα τοις εκατό (10%)» τίθεται «είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).»
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών
µπορεί να καταρτίζονται κλαδικά εγχειρίδια ελέγχου,
µε τα οποία καθορίζονται οι ελεγκτικές διαδικασίες
και επαληθεύσεις, καθώς και οι τεχνικές και µέθοδοι
ελέγχου που πρέπει να διενεργούνται κατά τον
έλεγχο των δηλώσεων των υποχρέων, αναλόγως του
κλάδου ή τοµέα της οικονοµίας στον οποίο αυτοί
δραστηριοποιούνται.
4. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού αρχίζει από 1ης Ιουνίου 2010.

Άρθρο 82
Παράταση παραγραφής
Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις 30.6.2010,
ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή
πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται µέχρι 31.12.2010. H διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, µεταβίβασης ακινήτων, φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρα 15 - 17 του ν.
3091/2002).

Άρθρο 83
Συγκρότηση περιουσιολογίου
Στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών συγκροτείται περιου-
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σιολόγιο όλων των φυσικών προσώπων κατόχων
Α.Φ.Μ. Στο περιουσιολόγιο περιλαµβάνονται κυρίως
ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια µέσα µεταφοράς, κατοχή µετοχών, αµοιβαίων κεφαλαίων και εταιρικών µεριδίων. ∆εν περιλαµβάνονται οι τραπεζικές
καταθέσεις, τα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου και
τα αµοιβαία κεφάλαια εσωτερικού. Οι υπηρεσίες, φορείς, νοµικά και φυσικά πρόσωπα οφείλουν να αποστέλλουν ή να παραδίδουν στοιχεία για περιουσιακά
δεδοµένα, κινητή περιουσία, τόκους εισοδηµάτων
σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/48 και το ν. 3312/2005,
δεδοµένα οικονοµικών συναλλαγών και κάθε πληροφορία οικονοµικής φύσης στη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. Για την αποστολή και συγκέντρωση των
στοιχείων αυτών δεν µπορεί να γίνει επίκληση τραπεζικού ή άλλου απορρήτου ως προς το Υπουργείο Οικονοµικών. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ο τρόπος αποτύπωσης και συγκέντρωσης των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων. Επίσης µε
τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των οικονοµικών στοιχείων για τη συγκρότηση και παρακολούθηση του περιουσιολογίου,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια ή διαδικασία.

Άρθρο 84
Ρύθµιση για υποβολή δηλώσεων
1. Υπόχρεοι φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών
προσώπων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή
έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή ή µη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του ∆ηµοσίου µπορούν µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα
από τη δηµοσίευση του παρόντος να υποβάλουν αρχικές ή συµπληρωµατικές δηλώσεις για εισοδήµατα που
αποκτήθηκαν µέχρι και το οικονοµικό έτος 2009, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίµου.
2. Κατά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων δεν
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 10 του ν. 2523/1997, προκειµένου για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για την έκδοση των οικείων πιστοποιητικών κατά το χρόνο ισχύος των διατάξεων αυτού του άρθρου.
3. Επίσης µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από
τη δηµοσίευση του παρόντος παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων, µε τους ευνοϊκούς όρους
που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους, των
οποίων η προθεσµία υποβολής έχει λήξει µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, για τις κάτωθι φορολογίες:
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α) Φόρου προστιθέµενης αξίας (ν. 2859/2000,
ΦΕΚ 248 Α΄), όσον αφορά:
– αρχικές ή τροποποιητικές, περιοδικές, έκτακτες
ή εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και δηλώσεις αποθεµάτων, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για καταβολή,
– έκτακτες δηλώσεις για επιστροφή στο ∆ηµόσιο
ποσών Φ.Π.Α. που έχουν επιστραφεί αδικαιολόγητα
σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41,
για τις οποίες ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από
την εποµένη της επιστροφής που διενεργήθηκε από
τη ∆.Ο.Υ.,
– ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων ή λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων
αγαθών ή παροχών υπηρεσιών,
– δηλώσεις Intrastat.
β) Αυτοτελούς φορολογίας εισοδηµάτων των άρθρων 11, 12, 13 και 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
γ) Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της
αξίας των ακινήτων µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α΄).
δ) Φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων
του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210 Α΄), τέλος
συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας του άρθρου 12 του ν. 2579/1998
(ΦΕΚ 31 Α΄).
ε) Τελών χαρτοσήµου, εκτός από τις συναλλαγµατικές και γραµµάτια σε διαταγή.
στ) Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από τις κάθε
είδους αµοιβές, αποδοχές και αποζηµιώσεις.
ζ) Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του άρθρου 31 του ν.
2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α΄), εισφοράς υπέρ δακοκτονίας
του α.ν.112/1967 (ΦΕΚ 147 Α΄) και του ν. 1402/1983
(ΦΕΚ 167 Α΄).
η) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού
φόρου τραπεζικών εργασιών του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ
204 Α΄).
θ) Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς
ή κράτησης υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων που δεν περιλαµβάνεται στις περιπτώσεις α΄ έως και θ΄, µε
εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και
µοτοσικλετών.
4. Για τις δηλώσεις της παραγράφου 3 υπολογίζεται πρόσθετος φόρος δέκα τοις εκατό (10%), για τις
περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση
γεννήθηκε µέχρι και τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και τρία
τοις εκατό (3%) για τις περιπτώσεις που η φορολογι-
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κή υποχρέωση γεννήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2009
και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εφόσον ο φόρος καταβληθεί σε δόσεις. Στην περίπτωση
που ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ δεν υπολογίζεται
πρόσθετος φόρος.
Στην περίπτωση που µε τις ανωτέρω δηλώσεις
δεν προκύπτει φόρος για καταβολή δεν επιβάλλεται
πρόστιµο.
5. Η καταβολή του φόρου γίνεται ως κατωτέρω:
α) Ο φόρος εισοδήµατος καταβάλλεται ολόκληρος, µε την υποβολή της δήλωσης προκειµένου για
τα νοµικά πρόσωπα και µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου
µήνα από τη βεβαίωση, προκειµένου για τα φυσικά
πρόσωπα.
β) Ο φόρος που οφείλεται µε βάση τις δηλώσεις
της παραγράφου 3 καταβάλλεται είτε εφάπαξ µε την
υποβολή της δήλωσης είτε σε έξι (6) ίσες µηνιαίες
δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα µε την υποβολή κάθε δήλωσης και καθεµία
από τις επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη για
τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των αντίστοιχων επόµενων µηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν µπορεί να
είναι µικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ.
6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων
δεν έχουν εφαρµογή:
α) Στις περιπτώσεις όπου µέχρι την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του παρόντος έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία µεταγραφής οι σχετικές
καταλογιστικές πράξεις.
β) Στις υποθέσεις της φορολογίας κληρονοµιών,
δωρεών, γονικών παροχών, µεταβίβασης ακινήτων,
µεγάλης ακίνητης περιουσίας, ενιαίου τέλους ακινήτων, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), φόρου αυτοµάτου υπερτιµήµατος και τέλους συναλλαγής.
γ) Στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται
µε επιφύλαξη.
δ) Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος µε τις
οποίες δηλώνεται ζηµία.
ε) Στις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης καταλογιστικών πράξεων µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, εφόσον για αυτές τα βιβλία και
στοιχεία των επιτηδευµατιών που προβλέπονται από
τον Κ.Β.Σ. έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή από τις
επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του π.δ.
186/1992 ή εφόσον παρήλθε άπρακτη η προβλεπόµενη από τις ίδιες διατάξεις προθεσµία προσφυγής
ενώπιον των Επιτροπών αυτών. Στις υποθέσεις της
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περίπτωσης αυτής εµπίπτουν και εκείνες που εκκρεµούν ενώπιον των ανωτέρω Επιτροπών.
7. Κατ’ εξαίρεση, οι υπόχρεοι οι οποίοι κατά την
ηµεροµηνία κατάθεσης του σχεδίου νόµου στη Βουλή έχουν ήδη επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο και στους οποίους επιδίδεται επί αποδείξει σχετική έγγραφη πρόσκληση της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής, µπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της ως άνω πρόσκλησης και όχι αργότερα από το τέλος του επόµενου µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος.
8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από
την ηµεροµηνία κατάθεσης του σχεδίου νόµου στη
Βουλή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 85
Εναρµόνιση προς την Οδηγία 2008/118/ΕΚ
του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2008
(EE L 9/14.1.2009)
Στο ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις:
1. Το άρθρο 54 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 54
Αντικείµενο του φόρου
1. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπόκεινται τα
προϊόντα του άρθρου 53, τα οποία παράγονται ή εξορύσσονται, ανάλογα µε την περίπτωση, στο εσωτερικό της χώρας, προέρχονται από άλλα κράτη-µέλη ή
εισάγονται στο εσωτερικό της χώρας.
2. Επί των εισαγόµενων και εξαγόµενων προϊόντων του άρθρου 53 εφαρµόζονται οι διατάξεις της
τελωνειακής και συναφούς µε τον παρόντα κώδικα
νοµοθεσίας.
3. Οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις κοινοτικές τελωνειακές διατάξεις για την είσοδο εµπορευµάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας
εφαρµόζονται κατ’ αναλογία κατά την είσοδο υποκειµένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων στην
Κοινότητα από έδαφος που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
Οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις κοινοτικές τελωνειακές διατάξεις για την έξοδο εµπορευµάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας
εφαρµόζονται κατ’ αναλογία κατά την έξοδο υποκει-
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µένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων από
την Κοινότητα προς έδαφος που αναφέρεται στην
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
4. Οι διατάξεις του τµήµατος Β΄ του κεφαλαίου
Α΄, καθώς και οι διατάξεις οι σχετικές µε τη διακίνηση και τον έλεγχο του τµήµατος Β΄ του κεφαλαίου
Γ΄ του τρίτου µέρους του παρόντος Κώδικα δεν
εφαρµόζονται στα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που καλύπτονται από τελωνειακή
διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής.
5. Θεωρούνται ως προϊόντα εισαγόµενα στο εσωτερικό της χώρας, τα προϊόντα που προέρχονται από
τα ακόλουθα εδάφη, τα οποία αποτελούν µέρος του
τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας:
α) Κανάριοι Νήσοι,
β) Γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα,
γ) Νήσοι Άαλαντ,
δ) Αγγλονορµανδικές Νήσοι.
Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ παύουν να ισχύουν από
την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί
την κατάθεση σχετικής δήλωσης της Ισπανίας ή της
Γαλλίας αντίστοιχα, για τα προϊόντα που θα περιλαµβάνονται στη δήλωση αυτή.
6. Θεωρούνται επίσης ως προϊόντα εισαγόµενα
στο εσωτερικό της χώρας, τα προϊόντα που προέρχονται από τα ακόλουθα εδάφη, τα οποία δεν αποτελούν µέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας:
α) Νήσος Ελιγολάνδη,
β) Έδαφος του Μπίζινγκεν,
γ) Θέουτα,
δ) Μελίλια,
ε) Λιβίνιο,
στ) Καµπιόνε ντ’ Ιτάλια,
ζ) Τα ιταλικά ύδατα της Λίµνης του Λουγκάνο,
η) Το Γιβραλτάρ.
7. Για την εφαρµογή του τρίτου µέρους του παρόντος Κώδικα, η διακίνηση των υποκείµενων σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης προϊόντων από ή προς:
α) το Πριγκιπάτο του Μονακό, αντιµετωπίζεται ως
διακίνηση από ή προς τη Γαλλία,
β) τον Άγιο Μαρίνο, αντιµετωπίζεται ως διακίνηση
από ή προς την Ιταλία,
γ) τις περιοχές κυρίαρχων βάσεων του Ηνωµένου
Βασιλείου στο Ακρωτήρι και τη ∆εκέλεια, αντιµετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς την Κύπρο,
δ) τη νήσο του Μαν, αντιµετωπίζεται ως διακίνηση
από ή προς το Ηνωµένο Βασίλειο,
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ε) το JUNGHOLZ και MITTELBERG (KLEINES
WALSERTAL), αντιµετωπίζεται ως διακίνηση από ή
προς τη Γερµανία.»
2. Το άρθρο 55 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 55
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων του τρίτου µέρους
του παρόντος Κώδικα νοούνται ως:
α) «εγκεκριµένος αποθηκευτής»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια από τις αρµόδιες αρχές, να παράγει, να µεταποιεί, να κατέχει, να παραλαµβάνει ή να αποστέλλει, στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του, υποκείµενα σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης προϊόντα, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου σε φορολογική αποθήκη,
β) «κράτος-µέλος» και «έδαφος κράτους-µέλους»: το έδαφος κάθε κράτους-µέλους της Κοινότητας, στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη ίδρυσης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 299
αυτής, πλην των τρίτων εδαφών,
γ) «Κοινότητα» και «έδαφος της Κοινότητας»: τα
εδάφη των κρατών-µελών, όπως ορίζονται στο σηµείο β΄,
δ) «τρίτα εδάφη»: τα εδάφη που απαριθµούνται
στο άρθρο 54 παράγραφοι 5 και 6,
ε) «τρίτη χώρα»: κράτος ή έδαφος, στο οποίο δεν
εφαρµόζεται η συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας,
στ) «τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής»: οποιαδήποτε από τις
ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992, σχετικά µε την τελωνειακή επιτήρηση στην οποία υπόκεινται τα µη κοινοτικά
εµπορεύµατα κατά την είσοδό τους στο τελωνειακό
έδαφος της Κοινότητας, την προσωρινή εναπόθεση,
τις ελεύθερες ζώνες ή ελεύθερες αποθήκες, καθώς
και οποιοδήποτε από τα καθεστώτα που αναφέρονται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο α΄ του εν
λόγω Κανονισµού,
ζ) «καθεστώς αναστολής»: το φορολογικό καθεστώς που εφαρµόζεται στην παραγωγή, τη µεταποίηση, την κατοχή ή τη διακίνηση υποκείµενων σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης προϊόντων, τα οποία δεν καλύπτονται από τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής, αλλά τελούν σε
αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης,
η) «εισαγωγή υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων»: η είσοδος στο εσωτερικό της

χώρας υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης
προϊόντων από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη, εκτός
εάν τα προϊόντα, κατά την είσοδό τους στο εσωτερικό της χώρας, υπάγονται σε τελωνειακή διαδικασία
αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής, καθώς και η έξοδός τους από τελωνειακή διαδικασία
αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής,
θ) «εγγεγραµµένος παραλήπτης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια από τις αρµόδιες
αρχές, να παραλαµβάνει, στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του, υποκείµενα σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης προϊόντα προερχόµενα από άλλο
κράτος-µέλος, τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς
αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης,
ι) «εγγεγραµµένος αποστολέας»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια από τις αρµόδιες
αρχές, στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του, µόνο να αποστέλλει υποκείµενα σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής κατόπιν της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία
σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/1992,
ια) «φορολογική αποθήκη»: ο τόπος όπου υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα παράγονται, µεταποιούνται, κατέχονται, παραλαµβάνονται ή αποστέλλονται υπό καθεστώς αναστολής από
εγκεκριµένο αποθηκευτή, στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του.»
3. Το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 56
Απαιτητό του φόρου
1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας.
2. Θεωρείται ως «θέση σε ανάλωση»:
α) η έξοδος υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων από ένα καθεστώς αναστολής, συµπεριλαµβανοµένης της παράτυπης εξόδου,
β) η κατοχή υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων εκτός καθεστώτος αναστολής, για
τα οποία δεν έχει επιβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης δυνάµει των εφαρµοστέων διατάξεων του
κοινοτικού δικαίου και της εθνικής νοµοθεσίας,
γ) η παραγωγή υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της παράτυπης παραγωγής, εκτός καθεστώτος αναστολής,
δ) η εισαγωγή υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της πα-
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ράτυπης εισαγωγής, εκτός εάν τα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα υπαχθούν, αµέσως µετά την εισαγωγή, σε καθεστώς αναστολής.
Για την εφαρµογή της παραπάνω περίπτωσης α΄,
ως έξοδος από το καθεστώς αναστολής των πετρελαιοειδών προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής εντός φορολογικών αποθηκών στο εσωτερικό της χώρας και ζητείται η θέση τους σε ανάλωση,
θεωρείται η φυσική έξοδος των προϊόντων από τη
φορολογική αποθήκη.
3. Στις ακόλουθες περιπτώσεις ο χρόνος θέσης
σε ανάλωση είναι:
α) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
112 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ σηµείο ii), ο χρόνος
παραλαβής των υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων από τον εγγεγραµµένο παραλήπτη,
β) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
112 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ σηµείο iv), ο χρόνος παραλαβής των υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων από τον παραλήπτη,
γ) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
112 παράγραφος 2, ο χρόνος παραλαβής των υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων στον
τόπο άµεσης παράδοσής τους.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, ο ειδικός
φόρος κατανάλωσης στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου εισπράττεται µε
βάση τους συντελεστές που ισχύουν την ηµεροµηνία
κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός.
5. Στην περίπτωση παράτυπης εξόδου από καθεστώς αναστολής ή κατοχής εκτός καθεστώτος αναστολής ή παράτυπης παραγωγής ή παράτυπης εισαγωγής, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται µε βάση τους συντελεστές που ισχύουν
κατά το χρόνο διαπίστωσης των παρατυπιών αυτών.
Εντούτοις, όταν από τα στοιχεία που διαθέτουν οι
αρµόδιες αρχές διαπιστώνεται ότι η παράτυπη έξοδος από καθεστώς αναστολής ή η κατοχή εκτός καθεστώτος αναστολής ή η παράτυπη παραγωγή ή η
παράτυπη εισαγωγή πραγµατοποιήθηκαν ή υπήρξαν,
κατά περίπτωση, σε χρόνο προγενέστερο της διαπίστωσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται
µε βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την προγενέστερη της διαπίστωσης ηµεροµηνία, στην οποία
πραγµατοποιήθηκαν ή υπήρξαν.
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
101, υπόχρεος να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που καθίσταται απαιτητός είναι:
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α) Σε σχέση µε την έξοδο υποκείµενων σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης προϊόντων από καθεστώς αναστολής, όπως αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου:
i) Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής, ο εγγεγραµµένος
παραλήπτης ή κάθε άλλο πρόσωπο που απελευθερώνει ή εξ ονόµατος του οποίου απελευθερώνονται τα
υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα
από καθεστώς αναστολής και σε περίπτωση παράτυπης εξόδου από τη φορολογική αποθήκη, κάθε άλλο
πρόσωπο που εµπλέκεται στην έξοδο αυτή,
ii) σε περίπτωση παρατυπίας κατά τη διακίνηση
υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, όπως αυτό ορίζεται
στο άρθρο 118 παράγραφοι 1, 2 και 4: ο εγκεκριµένος αποθηκευτής, ο εγγεγραµµένος αποστολέας ή
κάθε άλλο πρόσωπο που εγγυήθηκε την πληρωµή,
σύµφωνα µε το άρθρο 112 παράγραφοι 6 και 7, και
κάθε πρόσωπο που συµµετείχε στην παράτυπη έξοδο και το οποίο γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει τον παράτυπο χαρακτήρα της εξόδου,
β) σχετικά µε την κατοχή υποκείµενων σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης προϊόντων, όπως αναφέρεται
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου: το πρόσωπο που κατέχει τα υποκείµενα σε
ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα και κάθε άλλο
πρόσωπο που εµπλέκεται στην κατοχή τους,
γ) σχετικά µε την παραγωγή υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, όπως αναφέρεται
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου: το πρόσωπο που παράγει τα υποκείµενα σε
ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα και σε περίπτωση παράτυπης παραγωγής, κάθε άλλο πρόσωπο που
εµπλέκεται στην παραγωγή τους,
δ) σχετικά µε την εισαγωγή υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, που αναφέρεται
στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου: το πρόσωπο που δηλώνει τα υποκείµενα σε
ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα ή εξ ονόµατος
του οποίου δηλώνονται αυτά κατά την εισαγωγή και
σε περίπτωση παράτυπης εισαγωγής, κάθε άλλο
πρόσωπο που εµπλέκεται στην εισαγωγή.
Σε περίπτωση περισσότερων υπόχρεων για την
καταβολή του οφειλόµενου ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα πρόσωπα αυτά είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεα για την πληρωµή
της εν λόγω οφειλής.
7. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ανάκλησης της άδειας
εγκεκριµένου αποθηκευτή, οι φορολογικές επιβαρύν-

MART_APRIL_TEYX_02_2010_OK

10-03-11

13:20

Page 256

256

σεις που αναλογούν στα αποθηκευµένα σε καθεστώς
αναστολής προϊόντα στη ή στις φορολογικές αποθήκες
του αποθηκευτή, καθίστανται άµεσα απαιτητές και τα
προϊόντα δεσµεύονται µέχρι την εξόφληση αυτών από
τον υπόχρεο ή από τις εγγυήσεις που έχουν κατατεθεί.
8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής
του παρόντος άρθρου.»
4. Το άρθρο 57 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 57
Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του φόρου
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 60
παράγραφος 1, σε περίπτωση κατά την οποία υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, τα
οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτοςµέλος, κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό της χώρας προκειµένου να παραδοθούν ή να
χρησιµοποιηθούν σε αυτό, υπόκεινται σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης, ο οποίος καθίσταται απαιτητός από
τις αρµόδιες αρχές.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «κατοχή για εµπορικούς σκοπούς» νοείται η κατοχή
προϊόντων υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης από µη ιδιώτη ή από ιδιώτη για µη δική του χρήση
και τα οποία µεταφέρονται από αυτόν, σύµφωνα µε
το άρθρο 59.
2. Οι όροι υπό τους οποίους ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός, καθώς και ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι αυτοί
που ισχύουν τη στιγµή κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός στο εσωτερικό της χώρας.
3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα διακινούνται µεταξύ των εδαφών των
διαφόρων κρατών-µελών υπό την κάλυψη του προβλεπόµενου από τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθµ.
3649/1992 (EE L 369/18.12.1992) Απλουστευµένου
Συνοδευτικού ∆ιοικητικού Εγγράφου (Α.Σ.∆.Ε.).
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 119, όταν υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, τα
οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε ένα κράτοςµέλος διακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας
για εµπορικούς σκοπούς, δεν θεωρείται ότι κατέχονται για αυτούς τους σκοπούς µέχρις ότου φτάσουν
στο κράτος-µέλος προορισµού, υπό την προϋπόθεση
ότι διακινούνται βάσει των διατυπώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 7 του παρόντος
άρθρου.
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5. Τα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης
προϊόντα τα οποία βρίσκονται επί πλοίου ή αεροσκάφους, που πραγµατοποιεί θαλάσσια ταξίδια ή πτήσεις µεταξύ δύο κρατών-µελών και τα οποία δεν διατίθενται προς πώληση όταν το πλοίο ή το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος ενός κράτους-µέλους δεν
θεωρείται ότι κατέχονται στο εν λόγω κράτος-µέλος
για εµπορικούς σκοπούς.
6. Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου
κατανάλωσης που καθίσταται απαιτητός είναι, ανάλογα µε την περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το πρόσωπο το οποίο εκτελεί την παράδοση ή το οποίο έχει στην κατοχή του τα παραδοτέα
προϊόντα, ή το πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται τα
προϊόντα στο εσωτερικό της χώρας.
7. Τα πρόσωπα της παραγράφου 6 υποχρεούνται,
σε περίπτωση αποστολής προϊόντων από άλλο κράτος-µέλος:
α) να καταθέτουν, πριν από την αποστολή των
προϊόντων, σχετική δήλωση στην αρµόδια αρχή του
εσωτερικού της χώρας, καθώς και εγγύηση η οποία
να καλύπτει τους αναλογούντες φόρους,
β) να καταβάλλουν στην αρµόδια αρχή, µε την
άφιξη των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, ή το
αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την άφιξη, τους οφειλόµενους φόρους,
γ) να θέτουν στη διάθεση του ελέγχου κάθε απαραίτητο στοιχείο ή έγγραφο, που κρίνεται από την
αρµόδια αρχή αναγκαίο ή χρήσιµο, για την εξακρίβωση της πραγµατοποίησης της παραλαβής των προϊόντων και της καταβολής των οφειλόµενων φόρων.
8. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που έχει επιβληθεί στο εσωτερικό της χώρας κατά τη θέση σε ανάλωση προϊόντων, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή προσώπου για εµπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό άλλου
κράτους-µέλους, διαγράφεται ή επιστρέφεται σύµφωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 66 του παρόντος Κώδικα.
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι διατυπώσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
5. Το άρθρο 59 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 59
Απόκτηση από ιδιώτες
1. Για τα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης
προϊόντα τα οποία αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και τα οποία µεταφέρει αυτοπροσώπως από ένα
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κράτος-µέλος σε άλλο, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης οφείλονται µόνο στο κράτος-µέλος, όπου τα
προϊόντα αυτά αποκτώνται.
2. Για να προσδιοριστεί κατά πόσο τα υποκείµενα
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, τα οποία
αναφέρονται στην παράγραφο 1, προορίζονται για
ίδια χρήση ενός ιδιώτη, λαµβάνονται υπόψη από τις
αρµόδιες αρχές τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) η εµπορική ιδιότητα του κατόχου και οι λόγοι
κατοχής των προϊόντων,
β) ο τόπος όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, ανάλογα µε την περίπτωση, ο χρησιµοποιούµενος τρόπος
µεταφοράς,
γ) κάθε έγγραφο σχετικό µε τα προϊόντα,
δ) η φύση των προϊόντων,
ε) η ποσότητα των προϊόντων.
3. Για την εφαρµογή της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2, ως αποδεικτικό στοιχείο, ορίζονται ενδεικτικά τα ακόλουθα ποσοτικά όρια ανά προϊόν:
α) για τα προϊόντα καπνού:
– τσιγάρα: 800 τεµάχια
– πουράκια (πούρα βάρους όχι πάνω από
3γρ. το τεµάχιο): 400 τεµάχια
– πούρα: 200 τεµάχια
– καπνός για κάπνισµα: 1 κιλό
β) για τα αλκοολούχα ποτά:
– οινοπνευµατώδη ποτά: 10 λίτρα
– ενδιάµεσα προϊόντα: 20 λίτρα
– οίνοι: 90 λίτρα (από τους οποίους το πολύ 60
λίτρα αφρώδεις)
– µπύρες: 110 λίτρα.
4. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών
προϊόντων, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε
άλλο κράτος-µέλος, καθίσταται απαιτητός και εισπράττεται από τις αρµόδιες αρχές, εάν η µεταφορά
αυτών των προϊόντων στη χώρα γίνεται µε ανορθόδοξους τρόπους από ιδιώτη ή για λογαριασµό του.
Ως ανορθόδοξες µεταφορές θεωρούνται οι µεταφορές καυσίµων κινητήρων, όταν τα καύσιµα δεν µεταφέρονται στη δεξαµενή των οχηµάτων ή σε κατάλληλο εφεδρικό δοχείο, καθώς και η µεταφορά υγρών
καυσίµων θέρµανσης όταν δεν γίνεται µε βυτιοφόρα
επαγγελµατιών.»
6. Το άρθρο 60 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 60
Πωλήσεις εξ αποστάσεως
1. Τα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο
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κράτος-µέλος και αγοράζονται από πρόσωπο που
δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριµένου αποθηκευτή
ή του εγγεγραµµένου παραλήπτη, είναι εγκατεστηµένο στο εσωτερικό της χώρας και δεν ασκεί ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, και τα οποία αποστέλλονται ή µεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας άµεσα ή έµµεσα από τον πωλητή ή για λογαριασµό του, υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται
απαιτητός και καταβάλλεται κατά την παράδοση των
υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας. Οι όροι υπό τους
οποίους ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται
απαιτητός, καθώς και ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι αυτοί που ισχύουν τη στιγµή
κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός.
3. Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο εσωτερικό της χώρας είναι ο πωλητής ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος αυτού. Ο φορολογικός αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας και εγκεκριµένος
από την αρµόδια αρχή. Στις περιπτώσεις που ο πωλητής ή ο φορολογικός του αντιπρόσωπος δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4, υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης είναι ο παραλήπτης των υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων.
4. Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων από άλλο κράτος-µέλος στο εσωτερικό της χώρας, ο πωλητής ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος αυτού πρέπει να
συµµορφώνεται προς τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) πριν από την αποστολή των υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, να εγγράφεται
στα µητρώα και να εγγυάται την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αρµόδια αρχή,
β) να καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
στην αρχή που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ την
ηµέρα άφιξης των προϊόντων ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα,
γ) να τηρεί λογιστική των παραδιδόµενων υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων.
5. Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων από το
εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος-µέλος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο εσωτερικό της χώρας διαγράφεται ή επιστρέφεται κατόπιν
σχετικού αιτήµατος του πωλητή, σύµφωνα µε τους
όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 66 του παρόντος Κώδικα.
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6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι διατυπώσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου.»
7. Το άρθρο 61 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 61
Καταστροφές και απώλειες προϊόντων που
έχουν τεθεί σε ανάλωση σε
άλλο κράτος -µέλος
1. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 57
παράγραφος 1 και στο άρθρο 60 παράγραφος 1, σε
περίπτωση ολικής καταστροφής ή ανεπανόρθωτης
απώλειας των υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων κατά τη µεταφορά τους σε κράτος-µέλος άλλο από το κράτος-µέλος στο οποίο τέθηκαν σε ανάλωση, από αιτία οφειλόµενη στην ίδια
τη φύση των προϊόντων, ή εξ αιτίας τυχαίων περιστατικών ή ανωτέρας βίας, ή κατόπιν έγκρισης των αρµόδιων αρχών του συγκεκριµένου κράτους-µέλους,
ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν καθίσταται απαιτητός στο εν λόγω κράτος-µέλος.
Η ολική καταστροφή ή η ανεπανόρθωτη απώλεια
των εν λόγω υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων πρέπει να αποδεικνύεται κατά τρόπο
ικανοποιητικό για τις αρµόδιες αρχές της χώρας,
στην περίπτωση που η εν λόγω ολική καταστροφή ή
ανεπανόρθωτη απώλεια επήλθε στο εσωτερικό της ή
όταν η απώλεια διαπιστώνεται στο εσωτερικό της
χώρας και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός του
τόπου όπου επήλθε.
Η εγγύηση που κατατίθεται σύµφωνα µε το άρθρο
57 παράγραφος 7 περίπτωση α΄ ή το άρθρο 60 παράγραφος 4 περίπτωση α΄ αποδεσµεύεται.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται τα προϊόντα που υπόκεινται σε φυσική
αποµείωση, τα ποσοστά της αποµείωσης, οι όροι και
οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών
αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
8. Στο άρθρο 63 προστίθεται νέα παράγραφος 4
ως ακολούθως:
«4. Όταν οι φορολογικές αποθήκες, οι οποίες λειτουργούν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, βρίσκονται σε µη κατοικηµένη περιοχή ή έξω από την
έδρα της αρµόδιας αρχής ή έχουν έναρξη και λήξη
της λειτουργίας τους σε ώρες που δεν υπάρχει τακτική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, υποχρεούνται οι οι-
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κείοι εγκεκριµένοι αποθηκευτές να εξασφαλίσουν,
µε δικά τους ή µισθωµένα µεταφορικά µέσα, την
έγκαιρη µετακίνηση των υπαλλήλων της αρµόδιας
αρχής, οι οποίοι εποπτεύουν και ελέγχουν τις εργασίες των αποθηκών αυτών.»
9. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
64 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) να παράγει, να µεταποιεί, να κατέχει, να παραλαµβάνει και να αποστέλλει, στα πλαίσια των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του, υποκείµενα σε
ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, τα οποία τελούν υπό αναστολή καταβολής του φόρου αυτού,
εφόσον βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη,».
10. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 η φράση στην πρώτη παύλα αντικαθίσταται,
ως ακολούθως:
«– να εισάγει στη φορολογική αποθήκη του και να
προβαίνει στη λογιστική εγγραφή, µε την περάτωση
της διακίνησης, όλων των υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, τα οποία διακινούνται
υπό καθεστώς αναστολής, εκτός εάν εφαρµόζεται η
παράγραφος 2 του άρθρου 112 και να τηρεί λογιστικά βιβλία των αποθεµάτων και των κινήσεων των
προϊόντων,»
11. Το άρθρο 65 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 65
Καταστροφές και απώλειες προϊόντων
που τελούν υπό καθεστώς αναστολής
1. H ολική καταστροφή ή η ανεπανόρθωτη απώλεια
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τελούν υπό καθεστώς αναστολής από αιτία
οφειλόµενη στην ίδια τη φύση του προϊόντος, σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία ή ακόµη και µε την άδεια
των αρµόδιων αρχών του κράτους-µέλους, δεν θεωρείται θέση σε ανάλωση.
Θεωρείται ότι τα προϊόντα έχουν υποστεί ολική
καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια όταν δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2. Η ολική καταστροφή ή η ανεπανόρθωτη απώλεια των εν λόγω υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων πρέπει να αποδεικνύεται κατά
τρόπο ικανοποιητικό για τις αρµόδιες αρχές της χώρας, στην περίπτωση που η εν λόγω ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια επήλθε στο εσωτερικό
της ή όταν η απώλεια διαπιστώνεται στο εσωτερικό
της χώρας και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός
του τόπου όπου επήλθε.
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3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται τα προϊόντα που υπόκεινται σε φυσική
αποµείωση, τα ποσοστά της αποµείωσης, οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
12. Το άρθρο 66 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 66
Επιστροφή ή διαγραφή του φόρου
Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων
1. Τα προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο
εσωτερικό της χώρας δύνανται στις προβλεπόµενες
από τα άρθρα 57, 60 και 119 του παρόντος Κώδικα
περιπτώσεις, να αποτελέσουν, µετά από αίτηση ενός
ενδιαφεροµένου, αντικείµενο επιστροφής ή διαγραφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης από την αρµόδια αρχή, εφόσον τα προϊόντα αυτά δεν πρόκειται να
καταναλωθούν στο εσωτερικό της χώρας.
Αν τα προϊόντα αυτά φέρουν φορολογικά επισήµατα (ένσηµες ταινίες φορολογίας καπνού ή αλκοολούχων ποτών), πρέπει πριν από την αποστολή τους
και προκειµένου να επιστραφεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να προσκοµισθούν για καταστροφή τα
επισήµατα αυτά στην αρµόδια αρχή.
2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 57 του παρόντος
Κώδικα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο εσωτερικό της χώρας επιστρέφεται ή διαγράφεται µόνον εφόσον ο φόρος αυτός έχει καταστεί
απαιτητός και έχει εισπραχθεί στο άλλο κράτος-µέλος, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 7
του ίδιου άρθρου.
3. Στις περιπτώσεις του άρθρου 60 του παρόντος
Κώδικα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο εσωτερικό της χώρας επιστρέφεται ή διαγράφεται, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του πωλητή, εφόσον ο ίδιος ή ο φορολογικός του αντιπρόσωπος έχει
ακολουθήσει στο κράτος-µέλος προορισµού τις διαδικασίες της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.
4. Πέραν των προβλεποµένων στην παράγραφο 1,
στις περιπτώσεις που υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα φέρουν φορολογικά επισήµατα
(ένσηµες ταινίες φορολογίας καπνού ή αλκοολούχων ποτών), τα τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν ή
αποτέλεσαν αντικείµενο εγγύησης για την απόκτησή
τους, πλην της αξίας τους, επιστρέφονται, διαγράφονται ή αποδεσµεύονται από την αρµόδια αρχή εάν
ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει καταστεί απαιτητός και έχει εισπραχθεί σε άλλο κράτος-µέλος.
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Το ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το
οποίο καταβλήθηκε ή αποτέλεσε αντικείµενο εγγύησης επιστρέφεται, διαγράφεται ή αποδεσµεύεται µε
την προσκόµιση στην αρµόδια αρχή, ικανοποιητικής
απόδειξης ότι τα φορολογικά επισήµατα έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει βεβαιωθεί για προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση µε
απαλλαγή από τον φόρο αυτό, βάσει των διατάξεων
που προβλέπονται από το τρίτο µέρος του παρόντος
Κώδικα διαγράφεται, εάν τα προϊόντα µετά τη θέση
τους σε ανάλωση υπέστησαν ανεπανόρθωτη απώλεια ή ολική καταστροφή, εξ αιτίας τυχαίων περιστατικών ή ανωτέρας βίας, ή ακόµη και µε σχετική για
την καταστροφή τους έγκριση από τις αρµόδιες αρχές της χώρας. Η ολική καταστροφή ή η ανεπανόρθωτη απώλεια πρέπει να αποδεικνύεται κατά τρόπο
ικανοποιητικό για τις αρµόδιες αρχές.
6. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες
επιστρέφεται ή διαγράφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στις προβλεπόµενες από το άρθρο αυτό περιπτώσεις, οι αρµόδιες για την επιστροφή ή διαγραφή
αρχές, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
7. Οι διατάξεις περί συµπληρωµατικής βεβαίωσης
και είσπραξης εκ των υστέρων του άρθρου 31 του παρόντος Κώδικα, καθώς και οι διατάξεις περί αχρεωστήτως εισπραχθέντων του άρθρου 32 του παρόντος
Κώδικα εφαρµόζονται ανάλογα και για τα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα.»
13. Το άρθρο 67 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 67
Πωλήσεις από καταστήµατα
αφορολογήτων ειδών
1. Τα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, τα οποία διατίθενται από τα καταστήµατα αφορολογήτων ειδών και τα οποία µεταφέρονται στις
προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που µεταβαίνουν σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα αεροπορικώς
ή διά θαλάσσης απαλλάσσονται από την καταβολή
του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 απαλλάσσονται
επίσης από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης
προϊόντα, τα οποία διατίθενται από καταστήµατα
αφορολογήτων ειδών που είναι εγκατεστηµένα εκτός
αερολιµένα ή λιµένα και τα οποία µεταφέρονται στις
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προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που µεταβαίνουν σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα δια ξηράς.
3. Τα προϊόντα τα οποία διατίθενται µέσα σε αεροσκάφος ή πλοίο κατά τη διάρκεια της πτήσης ή του
πλου προς τρίτο έδαφος ή τρίτη χώρα αντιµετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο µε τα προϊόντα τα οποία διατίθενται από τα καταστήµατα αφορολογήτων ειδών.
4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση
των ανωτέρω απαλλαγών καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, για τους
σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) «κατάστηµα αφορολόγητων ειδών»: κατάστηµα που βρίσκεται µέσα σε αερολιµένα ή λιµένα και
πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις
οικείες διατάξεις,
β) «ταξιδιώτης που µεταβαίνει σε τρίτο έδαφος ή
σε τρίτη χώρα»: επιβάτης κάτοχος αεροπορικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου θαλάσσιας διαδροµής, στο οποίο
ως τελικός προορισµός αναφέρεται αερολιµένας ή
λιµένας τρίτου εδάφους ή τρίτης χώρας.»
14. Το άρθρο 68 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 68
Απαλλαγές
1. Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 53 του
παρόντος Κώδικα, εφόσον προορίζονται να χρησιµοποιηθούν:
α) στα πλαίσια διπλωµατικών ή προξενικών σχέσεων,
β) από αναγνωρισµένους διεθνείς οργανισµούς
και από τα µέλη των οργανισµών αυτών, µέσα στα
όρια και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς συµβάσεις για την ίδρυσή
τους ή από τις συµφωνίες για την έδρα τους,
γ) από τις ένοπλες δυνάµεις κάθε κράτους που
συµµετέχει στη συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού
πλην του κράτους-µέλους εντός του οποίου είναι
απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, εφόσον
προορίζονται για χρήση από τις δυνάµεις αυτές ή
από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, ή για
τον εφοδιασµό των λεσχών ή των κυλικείων τους,
δ) από τις ένοπλες δυνάµεις του Ηνωµένου Βασιλείου που σταθµεύουν στην Κύπρο, σύµφωνα µε τη
συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
της 16ης Αυγούστου 1960, για χρήση από τις εν λόγω ένοπλες δυνάµεις ή από το πολιτικό προσωπικό

που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασµό των λεσχών ή
των κυλικείων τους,
ε) για κατανάλωση στα πλαίσια συµφωνίας που
συνάπτεται µε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς,
εφόσον αυτή η συµφωνία γίνεται δεκτή ή επιτρέπεται να υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής από το φόρο
προστιθέµενης αξίας.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
112 παράγραφος 1 και τηρουµένων των διατάξεων
του άρθρου 114 παράγραφος 1, τα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής για να παραδοθούν σε παραλήπτη που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, συνοδεύονται από πιστοποιητικό
απαλλαγής, η µορφή και το περιεχόµενο του οποίου
καθορίζονται από κοινοτικές διατάξεις.
3. Επίσης, απαλλάσσονται του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα προϊόντα που προορίζονται για εφοδιασµό πλοίων και αεροσκαφών. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.
4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των
απαλλαγών των παραγράφων 1 και 3, καθώς και οι
χορηγούµενες ποσότητες, καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών.»
15. Το άρθρο 71 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 71
Μικροί οινοπαραγωγοί
1. Οινοπαραγωγοί που παράγουν κατά µέσο όρο κάτω από χίλια (1.000) HL ετησίως απαλλάσσονται από
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις
του τµήµατος Β΄ του κεφαλαίου Α΄, του τµήµατος Β΄
του κεφαλαίου Γ΄ τις σχετικές µε τη διακίνηση και
τον έλεγχο, καθώς και από τις λοιπές υποχρεώσεις
τις σχετικές µε τη διακίνηση και τον έλεγχο του τρίτου µέρους του παρόντος Κώδικα.
2. Όταν οι µικροί οινοπαραγωγοί πραγµατοποιούν
οι ίδιοι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ενηµερώνουν
τις αρµόδιες αρχές τους και συµµορφώνονται µε τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό ΕΚ
436/2009 της 26ης Μαΐου 2009 «για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 479/2008
του Συµβουλίου, όσον αφορά το αµπελουργικό µητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα
συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς των προϊόντων και
τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αµπελοοινικό τοµέα» (L128/27.5.2009).
3. Στις περιπτώσεις αυτές ο παραλήπτης οφείλει
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να ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προορισµού, µέσω του εγγράφου που απαιτείται
από τον Κανονισµό (ΕΚ) 436/2009 ή µε αναφορά σε
αυτό, για τις πραγµατοποιηθείσες παραλαβές οίνου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να καθορίζονται οι διατυπώσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.»
16. Η παράγραφος 1 του άρθρου 76 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 54, της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 55 και της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του
παρόντος Κώδικα, ως παραγωγή θεωρείται κατά περίπτωση και η εξόρυξη.»
17. Η παράγραφος 3 του άρθρου 84 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι ταινίες αυτές χορηγούνται:
– στους εγκεκριµένους αποθηκευτές και εγγεγραµµένους παραλήπτες, προκειµένου να επικολληθούν σε αλκοολούχα ποτά προερχόµενα από άλλο
κράτος-µέλος ή σε εισαγωγείς προκειµένου για ποτά
από τρίτες χώρες,
– στους εγκεκριµένους αποθηκευτές ή ποτοποιούς, προκειµένου να επικολληθούν σε αλκοολούχα
ποτά εγχώριας παραγωγής,
– στους φορολογικούς αντιπροσώπους εγκεκριµένων αποθηκευτών άλλων κρατών -µελών.»
18. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 106, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«α) στον εγκεκριµένο αποθηκευτή και στον εγγεγραµµένο παραλήπτη του εσωτερικού, καθώς και
στον εγκεκριµένο αποθηκευτή άλλων κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) στο φορολογικό αντιπρόσωπο εγκεκριµένου
αποθηκευτή άλλων κρατών -µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,».
19. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 109, ο όρος «εγγεγραµµένοι επιτηδευµατίες»
αντικαθίσταται από τη φράση «εγγεγραµµένοι παραλήπτες, εκτός των περιστασιακά εγγεγραµµένων παραληπτών κατά την έννοια της παραγράφου 4 του
άρθρου 113».
20. Η παράγραφος 3 του άρθρου 110 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Ο εγγεγραµµένος παραλήπτης και ο περιστασιακά εγγεγραµµένος παραλήπτης καταβάλλουν τον
ειδικό φόρο κατανάλωσης των προϊόντων του άρ-
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θρου 79 του παρόντος Κώδικα, την ηµέρα παραλαβής
των προϊόντων ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα, µε βάση δήλωση, που υποβάλλει ο υπόχρεος
στην αρµόδια αρχή και σχετικό σηµείωµα που εκδίδει
η αρχή αυτή.
Κατ’ εξαίρεση, προκειµένου για πωλήσεις αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων
σε επιβάτες ενδοκοινοτικών πτήσεων ή ενδοκοινοτικών θαλάσσιων πλόων, τα οποία παραδίδονται σε
αυτούς στο εσωτερικό της χώρας για να µεταφερθούν µε τις αποσκευές τους, ο εγγεγραµµένος παραλήπτης κατα-βάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στις παραδόσεις προϊόντων κάθε
δεκαπενθήµερου του µήνα, µέσα στο επόµενο δεκαπενθήµερο.»
21. Το άρθρο 112 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 112
∆ιακίνηση υποκειµένων σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης προϊόντων
υπό καθεστώς αναστολής
1. Τα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα µπορούν να διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής εντός του εδάφους της Κοινότητας, ακόµη
και στην περίπτωση που τα προϊόντα διακινούνται
µέσω τρίτης χώρας ή τρίτου εδάφους:
α) από µια φορολογική αποθήκη προς:
i) άλλη φορολογική αποθήκη,
ii) εγγεγραµµένο παραλήπτη,
iii) τόπο όπου τα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα εξέρχονται από το έδαφος της
Κοινότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 114 παράγραφος
11,
iv) παραλήπτη που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1, όταν τα προϊόντα αποστέλλονται από
άλλο κράτος-µέλος,
β) από τον τόπο εισαγωγής προς οποιονδήποτε
από τους προορισµούς που αναφέρονται στην περίπτωση α΄, όταν τα προϊόντα αποστέλλονται από εγγεγραµµένο αποστολέα.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «τόπος εισαγωγής» νοείται ο τόπος όπου βρίσκονται τα
προϊόντα όταν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία,
σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/1992.
2. Κατά παρέκκλιση από τα σηµεία i) και ii) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 1, και πλην της περίπτωσης που
αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 4, το κρά-
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τος-µέλος προορισµού δύναται να επιτρέπει υπό
τους όρους που καθορίζει τη διακίνηση των υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που
τελούν υπό καθεστώς αναστολής προς τόπο άµεσης
παράδοσης που βρίσκεται στο έδαφός του, όταν ο
τόπος αυτός έχει οριστεί από τον εγκεκριµένο αποθηκευτή παραλαβής ή από τον εγγεγραµµένο παραλήπτη.
Ο εν λόγω εγκεκριµένος αποθηκευτής ή ο εν λόγω εγγεγραµµένος παραλήπτης παραµένει υπεύθυνος για την υποβολή της αναφοράς παραλαβής που
αναφέρεται στο άρθρο 114 παράγραφος 10.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η
άµεση παράδοση στο εσωτερικό της χώρας, καθώς
και οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτή
πραγµατοποιείται.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται επίσης για
τη διακίνηση υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων µε µηδενικό συντελεστή τα οποία δεν
έχουν τεθεί σε ανάλωση.
4. Η διακίνηση υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς
αναστολής αρχίζει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, όταν τα
υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα
εξέλθουν από τη φορολογική αποθήκη αποστολής
και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, όταν
τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992.
5. Η διακίνηση υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς
αναστολής περατώνεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ σηµεία i), ii) και iv) της
παραγράφου 1 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, µόλις ο παραλήπτης παραλάβει τα υποκείµενα
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ σηµείο iii) της παραγράφου 1, όταν τα προϊόντα εξέλθουν από το έδαφος της Κοινότητας.
6. Οι κίνδυνοι της διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής καλύπτονται από εγγύηση, η οποία παρέχεται από τον εγκεκριµένο αποθηκευτή αποστολής ή
τον εγγεγραµµένο αποστολέα.
Η παρεχόµενη εγγύηση µπορεί να είναι χρηµατική, τραπεζική, ασφαλιστήριο συµβόλαιο, εµπράγµατη ασφάλεια ή αξιόχρεη επιστολή τρίτου προσώπου
και ισχύει σε ολόκληρη την Κοινότητα.
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7. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6, δύναται στις ενδεδειγµένες περιπτώσεις και µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, να επιτρέπεται η παροχή εγγύησης από το µεταφορέα, τον κύριο
των υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, τον παραλήπτη, ή από κοινού από δύο ή περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά και τα πρόσωπα
που αναφέρονται στην παράγραφο 6.
Στις περιπτώσεις προϊόντων που προέρχονται
από άλλα κράτη-µέλη, για τα οποία προβλέπεται επικόλληση ένσηµης ταινίας φορολογίας στο εσωτερικό της χώρας, η εγγύηση µπορεί να βαρύνει το πρόσωπο που παραλαµβάνει τις ταινίες αυτές και παρέχεται τη στιγµή της παραλαβής τους.
8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να προβλέπονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση για παροχή εγγύησης, σε ενδεδειγµένες περιπτώσεις και µόνο για διακινήσεις υπό καθεστώς αναστολής που πραγµατοποιούνται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας και να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου.»
22. Το άρθρο 113 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 113
Εγγεγραµµένος παραλήπτης
Εγγεγραµµένος αποστολέας
1. Ο εγγεγραµµένος παραλήπτης δύναται στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων να παραλαµβάνει προϊόντα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προερχόµενα από άλλο κράτος-µέλος,
τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής, δεν
επιτρέπεται, ωστόσο, να κατέχει ή να αποστέλλει
υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα
τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής.
2. Για το χαρακτηρισµό προσώπου ως εγγεγραµµένου παραλήπτη απαιτείται άδεια της αρµόδιας αρχής, η οποία παρέχεται µε απόφασή της, µετά από
προηγούµενη αίτηση του ενδιαφεροµένου.
3. Ο εγγεγραµµένος παραλήπτης υποχρεούται:
α) να εγγυάται πριν από την αποστολή των υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων
την καταβολή των αναλογούντων φόρων και να καταβάλλει αυτούς στην αρµόδια αρχή µε την παραλαβή των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, ή το
αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την παραλαβή τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
β) να προβαίνει, µόλις περατωθεί η διακίνηση των

MART_APRIL_TEYX_02_2010_OK

10-03-11

13:20

Page 263

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

προϊόντων που παραλαµβάνονται υπό καθεστώς
αναστολής, στη λογιστική τους εγγραφή,
γ) να αποδέχεται κάθε έλεγχο που επιτρέπει στις
αρµόδιες αρχές να βεβαιωθούν ότι τα προϊόντα
πράγµατι παρελήφθησαν.
4. Για τον εγγεγραµµένο παραλήπτη που παραλαµβάνει µόνον περιστασιακά υποκείµενα σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης προϊόντα, η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιορίζεται σε συγκεκριµένη
ποσότητα προϊόντων, σε έναν µόνον αποστολέα και
σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
Ο περιστασιακά εγγεγραµµένος παραλήπτης
συµµορφώνεται οµοίως µε τις υποχρεώσεις της παραγράφου 3.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες
χορηγείται από τις αρµόδιες αρχές η άδεια του εγγεγραµµένου παραλήπτη και του περιστασιακά εγγεγραµµένου παραλήπτη, καθώς και οι διατυπώσεις και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
παραγράφων 2 έως και 4.
6. Ο εγγεγραµµένος αποστολέας δύναται στο
πλαίσιο των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων
µόνο να αποστέλλει υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής κατόπιν της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ.
2913/1992.
7. Για το χαρακτηρισµό προσώπου ως εγγεγραµµένου αποστολέα απαιτείται άδεια της αρµόδιας αρχής, η οποία παρέχεται µε απόφασή της, µετά από
προηγούµενη αίτηση του ενδιαφεροµένου.
Ο εγγεγραµµένος αποστολέας υποχρεούται:
α) να παρέχει εγγύηση, η οποία να καλύπτει το
ποσό των αναλογούντων φόρων για τα αποστελλόµενα υπό καθεστώς αναστολής προϊόντα,
β) να τηρεί λογιστική των υποκειµένων σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης προϊόντων που αποστέλλει,
γ) να αποδέχεται κάθε έλεγχο που επιτρέπει στις
αρµόδιες αρχές να βεβαιωθούν για την κανονικότητα
των διακινήσεων.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες
χορηγείται η άδεια του εγγεγραµµένου αποστολέα
από τις αρµόδιες αρχές, καθώς και οι διατυπώσεις
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παραγράφου 7.
9. Για την αγορά, κατοχή και διανοµή των προϊόντων του άρθρου 53 από τα πρόσωπα των παραγρά-
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φων 1 και 4 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 60
του παρόντος Κώδικα, εφαρµόζονται οι ισχύουσες
εθνικές διατάξεις. Οι όροι και προϋποθέσεις για την
εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.»
23. Το άρθρο 114 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 114
∆ιακίνηση υποκείµενων σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης προϊόντων µέσω
µηχανοργανωµένου συστήµατος
1. Η διακίνηση υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα υπό
καθεστώς αναστολής µόνον εάν πραγµατοποιείται
υπό την κάλυψη του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου που προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ)
684/2009 της Επιτροπής (L 197/29-7-2009), το οποίο
καταρτίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3
του παρόντος άρθρου.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 112
παράγραφος 1, η διακίνηση υποκείµενων σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας
πραγµατοποιείται µε την ίδια διαδικασία.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο αποστολέας υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού
εγγράφου στην αρµόδια αρχή του τόπου αποστολής,
χρησιµοποιώντας το µηχανοργανωµένο σύστηµα
που αναφέρεται στο άρθρο 1 της απόφασης αριθµ.
1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003 (L 162/1-7-2003),
εφεξής «το µηχανοργανωµένο σύστηµα».
3. Η αρµόδια αρχή επαληθεύει ηλεκτρονικά τα
στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού
διοικητικού εγγράφου.
Εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι έγκυρα, ενηµερώνεται πάραυτα ο αποστολέας.
Εάν τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα, η αρµόδια αρχή αποδίδει στο έγγραφο µοναδικό διοικητικό κωδικό
αναφοράς και τον κοινοποιεί στον αποστολέα.
4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
112 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ σηµεία i), ii) και iv),
στο άρθρο 112 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ και στο
άρθρο 112 παράγραφος 2, οι αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους αποστολής διαβιβάζουν πάραυτα το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο στις αρµόδιες αρχές του
κράτους-µέλους προορισµού, οι οποίες το προωθούν
στον παραλήπτη, εάν ο παραλήπτης είναι εγκεκριµένος αποθηκευτής ή εγγεγραµµένος παραλήπτης.
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Όταν τα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης
προϊόντα διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής εξ
ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας και προορίζονται για εγκεκριµένο αποθηκευτή, το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο διαβιβάζεται από την αρµόδια αρχή
του τόπου αποστολής, στην αρµόδια αρχή του τόπου
προορισµού, η οποία το προωθεί στον παραλήπτη.
5. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο
112 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ σηµείο iii), οι αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους αποστολής διαβιβάζουν το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους όπου υποβάλλεται η
διασάφηση εξαγωγής κατ’ εφαρµογή του άρθρου
161 παράγραφος 5 του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2913/1992 (εφεξής το «κράτος-µέλος εξαγωγής»),
εάν οι διατυπώσεις εξαγωγής πραγµατοποιούνται σε
άλλο κράτος-µέλος.
Στις περιπτώσεις που ο τόπος αποστολής των
προϊόντων και το τελωνείο εξαγωγής βρίσκονται στο
εσωτερικό της χώρας, το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο προωθείται από την αρµόδια αρχή του τόπου
αποστολής στο τελωνείο εξαγωγής.
6. Ο αποστολέας οφείλει να παρέχει στο πρόσωπο
που συνοδεύει τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης τυπωµένο αντίγραφο του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου ή κάθε άλλο εµπορικό έγγραφο που µνηµονεύει ευανάγνωστα το µοναδικό διοικητικό κωδικό αναφοράς. Το έγγραφο αυτό
πρέπει να µπορεί να προσκοµίζεται στις αρµόδιες αρχές κάθε φορά που θα το ζητήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής.
7. Ο αποστολέας µπορεί να ακυρώνει το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο εάν δεν έχει αρχίσει η διακίνηση σύµφωνα µε το άρθρο 112 παράγραφος 4.
8. Κατά τη διάρκεια της διακίνησης υπό καθεστώς
αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο αποστολέας µπορεί, µέσω του µηχανοργανωµένου συστήµατος, να τροποποιεί τον προορισµό και να παρουσιάζει νέο προορισµό, ο οποίος πρέπει να είναι
ένας από τους προορισµούς που αναφέρονται στο
άρθρο 112 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ σηµεία i), ii)
ή iii) ή, ενδεχοµένως, στο άρθρο 112 παράγραφος 2.
9. Στην περίπτωση διακίνησης, διά θαλάσσης ή
µέσω εσωτερικών πλωτών οδών, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής τα οποία προορίζονται για παραλήπτη ο οποίος δεν είναι οριστικά γνωστός κατά τη χρονική στιγµή υποβολής από τον αποστολέα του σχεδίου ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του πα-
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ρόντος άρθρου, η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέπει
στον αποστολέα να παραλείπει από το έγγραφο αυτό τα στοιχεία που αφορούν τον παραλήπτη.
Μόλις γίνουν γνωστά τα στοιχεία που αφορούν
τον παραλήπτη, το αργότερο δε όταν περατωθεί η
διακίνηση, ο αποστολέας, κάνοντας χρήση της διαδικασίας της παραγράφου 8, τα διαβιβάζει αµέσως
στην αρµόδια αρχή του τόπου αποστολής.
10. Κατά την παραλαβή των υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων σε οποιονδήποτε
από τους προορισµούς που αναφέρονται στο άρθρο
112 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ σηµεία i), ii) ή iv) ή
στο άρθρο 112 παράγραφος 2, ο παραλήπτης, χωρίς
καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την περάτωση της διακίνησης,
εκτός των περιπτώσεων που κρίνονται δεόντως δικαιολογηµένες από τις αρµόδιες αρχές, υποβάλλει
αναφορά για την παραλαβή τους (εφεξής η «αναφορά παραλαβής»), µέσω του µηχανοργανωµένου συστήµατος.
Η αρµόδια αρχή του τόπου προορισµού επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται
στην αναφορά παραλαβής.
Εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι έγκυρα, ενηµερώνεται πάραυτα ο παραλήπτης.
Εάν τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα, η αρµόδια
αρχή επιβεβαιώνει στον παραλήπτη την καταχώριση της αναφοράς παραλαβής και τη διαβιβάζει στις
αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους αποστολής,
οι οποίες στη συνέχεια τη διαβιβάζουν στον αποστολέα.
Όταν τα προϊόντα διακινούνται εξ ολοκλήρου στο
εσωτερικό της χώρας, η αναφορά παραλαβής διαβιβάζεται από την αρµόδια αρχή του τόπου προορισµού στην αρµόδια αρχή του τόπου αποστολής, η
οποία την προωθεί στον αποστολέα.
11. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
112 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ σηµείο iii), και, ενδεχοµένως στο άρθρο 112 παράγραφος 1 περίπτωση
β΄ το αρµόδιο τελωνείο εξαγωγής συντάσσει αναφορά εξαγωγής, µε βάση τη θεώρηση του τελωνείου
εξόδου, που αναφέρεται στο άρθρο 793 παράγραφος
2 του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/1993 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/1992 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, ή του τελωνείου
όπου πραγµατοποιούνται οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,
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το οποίο βεβαιώνει ότι τα υποκείµενα σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης προϊόντα εξήλθαν από το έδαφος της
Κοινότητας.
Το αρµόδιο τελωνείο εξαγωγής επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που προκύπτουν από τη θεώρηση που αναφέρεται στο ανωτέρω εδάφιο. Μόλις επαληθευτούν τα στοιχεία αυτά και εφόσον το κράτοςµέλος αποστολής είναι διαφορετικό από το κράτοςµέλος εξαγωγής, το αρµόδιο τελωνείο εξαγωγής
διαβιβάζει την αναφορά εξαγωγής στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους αποστολής, οι οποίες στη
συνέχεια τη διαβιβάζουν στον αποστολέα.
Στις περιπτώσεις που ο τόπος αποστολής των
προϊόντων και το τελωνείο εξαγωγής βρίσκονται στο
εσωτερικό της χώρας, η αναφορά εξαγωγής προωθείται στην αρµόδια αρχή του τόπου αποστολής, η
οποία τη διαβιβάζει στον αποστολέα.
12. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι διαδικασίες για την υποβολή της αναφοράς παραλαβής των προϊόντων από τους παραλήπτες που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1,
από τους περιστασιακά εγγεγραµµένους παραλήπτες που αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος
4, καθώς και οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
24. Το άρθρο 115 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 115
∆ιαδικασίες σε περίπτωση που το
µηχανοργανωµένο σύστηµα είναι
εκτός λειτουργίας
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 114 παράγραφος
1, σε περίπτωση που το µηχανοργανωµένο σύστηµα
είναι εκτός λειτουργίας στο κράτος-µέλος αποστολής, ο αποστολέας µπορεί να αρχίζει τη διακίνηση
των υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής,
υπό την προϋπόθεση:
α) ότι τα προϊόντα συνοδεύονται από έντυπο έγγραφο, το οποίο περιέχει τα ίδια στοιχεία µε το σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 114 παράγραφος 2,
β) ότι ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους αποστολής πριν από την έναρξη της
διακίνησης.
Σε περίπτωση που ο τόπος αποστολής των προϊόντων βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, ο αποστολέας πριν από την έναρξη της διακίνησης οφείλει να
υποβάλλει στην αρµόδια αρχή του τόπου αποστολής
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ένα αντίγραφο του εγγράφου που αναφέρεται στην
περίπτωση α΄, για την ενδεχόµενη επαλήθευση των
στοιχείων που περιέχονται σε αυτό και, εφόσον για
τη διακοπή λειτουργίας του µηχανοργανωµένου συστήµατος ευθύνεται ο ίδιος, οφείλει να ενηµερώνει
σχετικά µε τους λόγους της διακοπής λειτουργίας.
2. Όταν το µηχανοργανωµένο σύστηµα αποκατασταθεί, ο αποστολέας υποβάλλει για τη συγκεκριµένη διακίνηση σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 114 παράγραφος 2.
Μόλις επικυρωθούν τα στοιχεία που αναφέρονται
στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 114 παράγραφος 3, το
έγγραφο αυτό αντικαθιστά το έντυπο έγγραφο που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 περίπτωση α΄ του
παρόντος άρθρου. Το άρθρο 114 παράγραφοι 4, 5, 10
και 11 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία.
3. Μέχρις ότου επικυρωθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, η διακίνηση θεωρείται ότι πραγµατοποιείται
υπό καθεστώς αναστολής υπό την κάλυψη του εντύπου εγγράφου που αναφέρεται στην παράγραφο 1
περίπτωση α΄.
Ο αποστολέας οφείλει να φυλάσσει αντίγραφο
του εν λόγω εντύπου εγγράφου, προς επίρρωση των
λογιστικών του βιβλίων.
4. Εάν το µηχανοργανωµένο σύστηµα είναι εκτός
λειτουργίας στο κράτος-µέλος αποστολής, ο αποστολέας κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 114 παράγραφος 8, χρησιµοποιώντας
άλλα µέσα επικοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του τόπου αποστολής πριν
από την έναρξη της αλλαγής προορισµού. Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
κατ’ αναλογία.
5. Όταν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 112 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ σηµεία i), ii)
και iv), στο άρθρο 112 παράγραφος 1 περίπτωση β΄
και στο άρθρο 112 παράγραφος 2, η αναφορά παραλαβής που προβλέπεται στο άρθρο 114 παράγραφος
10 πρώτο εδάφιο, δεν µπορεί να υποβληθεί κατά την
περάτωση µιας διακίνησης προϊόντων υποκείµενων
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εντός της προθεσµίας
που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, είτε διότι το
µηχανοργανωµένο σύστηµα είναι εκτός λειτουργίας
στο κράτος-µέλος προορισµού είτε διότι, σύµφωνα
µε την περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο
1 του παρόντος άρθρου, δεν έχουν ακόµη ολοκληρω-
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θεί οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο
2 του παρόντος άρθρου, ο παραλήπτης υποβάλλει
στην αρµόδια αρχή του τόπου προορισµού, εξαιρουµένων δεόντως αιτιολογηµένων περιπτώσεων, έντυπο έγγραφο, το οποίο περιλαµβάνει τα ίδια στοιχεία
µε εκείνα της αναφοράς παραλαβής και επιβεβαιώνει
την περάτωση της διακίνησης.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προορισµού αποστέλλουν αντίγραφο του εντύπου εγγράφου που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο στις
αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους αποστολής, οι
οποίες το διαβιβάζουν στον αποστολέα ή το φυλάσσουν ώστε να είναι στη διάθεσή του, εκτός εάν η
αναφορά παραλαβής που προβλέπεται στο άρθρο
114 παράγραφος 10 πρώτο εδάφιο µπορεί να υποβληθεί συντόµως από τον παραλήπτη µέσω του µηχανοργανωµένου συστήµατος ή σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις.
Η διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου της παραγράφου αυτής εφαρµόζεται κατ’ αναλογία, µεταξύ
των αρµόδιων αρχών της χώρας, όταν η διακίνηση
υπό καθεστώς αναστολής πραγµατοποιείται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της.
Μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του µηχανοργανωµένου συστήµατος στο κράτος-µέλος προορισµού ή ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο παραλήπτης υποβάλλει αναφορά παραλαβής, σύµφωνα
µε το άρθρο 114 παράγραφος 10 πρώτο εδάφιο. Τα
εδάφια δεύτερο έως και πέµπτο της παραγράφου 10
του άρθρου 114 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία.
6. Όταν, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ σηµείο iii), η
αναφορά εξαγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 114
παράγραφος 11 πρώτο εδάφιο, δεν είναι δυνατό να
καταρτιστεί στο τέλος µιας διακίνησης προϊόντων
υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης είτε διότι
το µηχανοργανωµένο σύστηµα είναι εκτός λειτουργίας στο κράτος-µέλος εξαγωγής είτε διότι, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι διαδικασίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν έχουν
ακόµη ολοκληρωθεί, οι αρµόδιες αρχές του κράτουςµέλους εξαγωγής αποστέλλουν στις αρµόδιες αρχές
του κράτους-µέλους αποστολής έντυπο έγγραφο
που περιλαµβάνει τα ίδια στοιχεία µε εκείνα της αναφοράς εξαγωγής και πιστοποιεί την περάτωση της
διακίνησης, εκτός εάν η αναφορά εξαγωγής που
προβλέπεται στο άρθρο 114 παράγραφος 11 πρώτο
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εδάφιο, µπορεί να καταρτιστεί συντόµως µέσω του
µηχανοργανωµένου συστήµατος ή σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους αποστολής
διαβιβάζουν στον αποστολέα αντίγραφο του εντύπου
εγγράφου που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο ή
το φυλάσσουν ώστε να είναι στη διάθεσή του.
Η διαδικασία των προηγούµενων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρµόζεται κατ’ αναλογία, µεταξύ
των αρµόδιων αρχών της χώρας, όταν ο τόπος αποστολής και το τελωνείο εξαγωγής βρίσκονται στο
εσωτερικό της χώρας.
Μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του µηχανοργανωµένου συστήµατος στο κράτος-µέλος εξαγωγής ή ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους εξαγωγής αποστέλλουν αναφορά εξαγωγής σύµφωνα µε το άρθρο
114 παράγραφος 11 πρώτο εδάφιο. Τα εδάφια δεύτερο έως και τέταρτο της παραγράφου 11 του άρθρου
114, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
25. Το άρθρο 116 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 116
Εναλλακτικές αποδείξεις-Αµοιβαία συνδροµή
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 115, η αναφορά παραλαβής, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 114, ή η αναφορά εξαγωγής που προβλέπεται
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου
114, πιστοποιούν ότι µια διακίνηση προϊόντων υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης έχει περατωθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 112.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εάν δεν υπάρχει αναφορά παραλαβής ή αναφορά εξαγωγής για λόγους άλλους από
εκείνους που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6
του άρθρου 115, µπορεί να προσκοµιστεί εναλλακτική απόδειξη, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 112 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ σηµεία i), ii)
και iv), στο άρθρο 112 παράγραφος 1 περίπτωση β΄
και στο άρθρο 112 παράγραφος 2, για την περάτωση
της διακίνησης υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς
αναστολής, µε θεώρηση των αρµόδιων αρχών του
κράτους-µέλους προορισµού, µε βάση κατάλληλα
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αποδεικτικά στοιχεία, ότι τα υποκείµενα σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης προϊόντα που απεστάλησαν
έχουν φθάσει στον αναφερόµενο προορισµό ή, στην
περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 112 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ σηµείο iii), µε θεώρηση των αρµόδιων αρχών του κράτους-µέλους στο οποίο βρίσκεται το τελωνείο εξόδου, µε την οποία πιστοποιείται ότι τα εν λόγω προϊόντα εξήλθαν από το έδαφος
της Κοινότητας.
Για τους σκοπούς του προηγούµενου εδαφίου,
κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί ένα έγγραφο που υποβάλλεται από τον παραλήπτη και το
οποίο περιέχει τα ίδια στοιχεία µε την αναφορά παραλαβής ή την αναφορά εξαγωγής.
Στην περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους αποστολής αποδεχθούν τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, προβαίνουν σε κλείσιµο
της διακίνησης µέσω του µηχανοργανωµένου συστήµατος.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
3. Οι αρµόδιες αρχές του εσωτερικού της χώρας
παρέχουν αµοιβαία συνδροµή στις αρµόδιες αρχές
των λοιπών κρατών-µελών, ανταλλάσσουν πληροφορίες µε αυτές και συνεργάζονται µε την Επιτροπή,
ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή των ρυθµίσεων που διέπουν τη διακίνηση των προϊόντων που
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, καθώς
και η είσπραξη των εν λόγω φόρων, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 2073/2004 του Συµβουλίου
της 16ης Νοεµβρίου 2004 «για τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης»
(EEL 359/4.12.2004).»
26. Το άρθρο 118 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 118
Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκειµένων σε
ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό
καθεστώς αναστολής
1. Όταν διαπράττεται παρατυπία κατά τη διακίνηση
υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, η οποία
προκαλεί τη θέση τους σε ανάλωση σύµφωνα µε το
άρθρο 56 παράγραφος 2 περίπτωση α΄, η θέση σε
ανάλωση πραγµατοποιείται στο κράτος-µέλος όπου
διαπράχθηκε η παρατυπία και ο φόρος καθίσταται
απαιτητός στο κράτος-µέλος αυτό.
Όταν η παρατυπία αυτή διαπράττεται στο εσωτε-
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ρικό της χώρας ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται από την αρµόδια αρχή και
βαρύνει τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 6 περίπτωση α΄ σηµείο ii) του παρόντος
Κώδικα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 119Α.
2. Όταν διαπιστώνεται παρατυπία στο εσωτερικό
της χώρας κατά τη διακίνηση υποκείµενων σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής ειδικού φόρου κατανάλωσης, η
οποία προκαλεί τη θέση τους σε ανάλωση σύµφωνα
µε το άρθρο 56 παράγραφος 2 περίπτωση α΄, και δεν
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο τόπος όπου διαπράχθηκε η παρατυπία, η εν λόγω παρατυπία θεωρείται ότι διαπράχθηκε στο εσωτερικό της χώρας κατά
το χρόνο που έγινε η διαπίστωση αυτή.
3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο και στην παράγραφο 2,
όταν τα προϊόντα προέρχονται από άλλο κράτος-µέλος, οι αρµόδιες αρχές της χώρας µας, ενηµερώνουν
τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους αποστολής.
4. Όταν τα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που αποστέλλονται από το εσωτερικό
της χώρας σε άλλα κράτη-µέλη υπό καθεστώς αναστολής δεν έχουν φθάσει στον προορισµό τους και,
κατά τη διάρκεια της διακίνησης δεν έχει διαπιστωθεί
καµία παρατυπία που να προκαλεί τη θέση τους σε
ανάλωση σύµφωνα µε το άρθρο 56 παράγραφος 2
περίπτωση α΄, θεωρείται ότι διαπράχθηκε παρατυπία
στο εσωτερικό της χώρας κατά τη στιγµή κατά την
οποία άρχισε η διακίνηση, εκτός εάν, εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη της διακίνησης σύµφωνα µε το άρθρο 112 παράγραφος 4, προσκοµισθούν στην αρµόδια αρχή της χώρας µας ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία για την περάτωση της διακίνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 112 παράγραφος 5, ή
για τον τόπο όπου διαπράχθηκε η παρατυπία.
Εάν το πρόσωπο που παρέχει την προβλεπόµενη
στο άρθρο 112 εγγύηση δεν γνώριζε ή δεν µπορούσε
να γνωρίζει ότι τα προϊόντα δεν αφίχθησαν στον
προορισµό τους, του χορηγείται προθεσµία ενός (1)
µηνός από την ηµέρα της ανακοίνωσης της πληροφορίας αυτής από την αρµόδια αρχή, προκειµένου να είναι σε θέση να αποδείξει ότι η διακίνηση έχει περατωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 112 παράγραφος 5, ή να
υποδείξει τον τόπο όπου διαπράχθηκε η παρατυπία.
5. Ωστόσο, στις περιπτώσεις των παραγράφων 2
και 4, εάν, πριν από τη λήξη τριετίας από την ηµεροµηνία κατά την οποία άρχισε η διακίνηση σύµφωνα
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µε το άρθρο 112 παράγραφος 4, εξακριβωθεί το κράτος-µέλος στο οποίο διαπράχθηκε πράγµατι η παρατυπία, εφαρµόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρµόδιες αρχές του
κράτους-µέλους στο οποίο διαπράχθηκε η παρατυπία
ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους στο οποίο επιβλήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, οι οποίες τον επιστρέφουν ή τον διαγράφουν
µόλις αποδειχθεί η επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο άλλο κράτος-µέλος.
6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως
«παρατυπία» νοείται η κατάσταση που δηµιουργείται
κατά τη διακίνηση υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, πλην
των περιπτώσεων του άρθρου 65, λόγω της οποίας η
διακίνηση ή µέρος της διακίνησης των υποκείµενων
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων δεν περατώθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 112 παράγραφος 5.»
27. Το άρθρο 119 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 119
Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκειµένων σε
ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία
έχουν τεθεί σε ανάλωση
1. Σε περίπτωση που διαπραχθεί παρατυπία κατά τη
διάρκεια διακίνησης προϊόντων υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 57 παράγραφος 1 ή το άρθρο 60 παράγραφος 1, σε κράτος-µέλος άλλο από το κράτος-µέλος στο οποίο τέθηκαν σε ανάλωση, τα προϊόντα υπόκεινται σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης, ο οποίος καθίσταται απαιτητός
στο κράτος-µέλος όπου διαπράχθηκε η παρατυπία.
Σε περίπτωση που η παρατυπία διαπραχθεί στο
εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο προηγούµενο εδάφιο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στο εσωτερικό της χώρας.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρατυπία στο
εσωτερικό της χώρας κατά τη διάρκεια της διακίνησης υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο
κράτος-µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 57 παράγραφος 1 ή το άρθρο 60 παράγραφος 1, και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο τόπος στον οποίο διαπράχθηκε η παρατυπία, αυτή θεωρείται ότι διαπράχθηκε
και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στο εσωτερικό της χώρας.
Ωστόσο, εάν το κράτος-µέλος όπου πράγµατι διαπράχθηκε η παρατυπία εξακριβωθεί πριν από τη λήξη
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τριετούς περιόδου από την ηµεροµηνία απόκτησης
των υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1.
3. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης υποχρεούται να
καταβάλει το πρόσωπο που εγγυήθηκε την καταβολή
του, σύµφωνα µε το άρθρο 57 παράγραφος 7 περίπτωση α΄ ή το άρθρο 60 παράγραφος 4 περίπτωση
α΄, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο συµµετείχε
στην παρατυπία, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 119Α.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους στο οποίο
τα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα τέθηκαν σε ανάλωση, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, επιστρέφουν ή διαγράφουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ο οποίος επιβλήθηκε στο κράτος-µέλος
όπου διαπράχθηκε ή διαπιστώθηκε η παρατυπία. Οι
αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προορισµού
αποδεσµεύουν την εγγύηση που έχει κατατεθεί κατ’
εφαρµογή του άρθρου 57 παράγραφος 7 περίπτωση
α΄, ή του άρθρου 60 παράγραφος 4 περίπτωση α΄.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως
«παρατυπία» νοείται η κατάσταση που δηµιουργείται
κατά τη διάρκεια διακίνησης υποκείµενων σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης προϊόντων, βάσει του άρθρου 57
παράγραφος 1 ή του άρθρου 60 παράγραφος 1, η
οποία δεν καλύπτεται από το άρθρο 61 και λόγω της
οποίας δεν περατώθηκε µε κανονικό τρόπο µια διακίνηση ή µέρος µιας διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.»
28. Μετά το άρθρο 119 προστίθεται άρθρο 119Α
ως ακολούθως:

«Άρθρο 119Α
Παραβάσεις - Κυρώσεις
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης
παραγράφου, η µη τήρηση των διατυπώσεων του τρίτου µέρους του παρόντος Κώδικα χαρακτηρίζεται ως
απλή τελωνειακή παράβαση κατά τα προβλεπόµενα
από τα άρθρα 142 και επόµενα του παρόντος Κώδικα
και επισύρει πρόστιµο µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ για κάθε παράβαση, δυνάµενο να αναπροσαρµόζεται µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών.
2. Η µε οποιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα
διαφυγής της καταβολής των οφειλόµενων φόρων
και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και η µη τήρηση
των διατυπώσεων που προβλέπονται από το τρίτο
µέρος του παρόντος Κώδικα µε σκοπό τη µη καταβο-
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λή των ως άνω φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, χαρακτηρίζονται και τιµωρούνται διοικητικώς και ποινικώς ως λαθρεµπορία κατά τις διατάξεις των άρθρων
142 και επόµενα του παρόντος Κώδικα.
Το πολλαπλό τέλος επιβάλλεται και αν ακόµη κριθεί αρµοδίως ότι δεν συντρέχουν τα στοιχεία αξιοποίνου λαθρεµπορίας.
3. Οι εκτός των περιπτώσεων των προηγούµενων
παραγράφων 1 και 2 διαπραττόµενες παραβάσεις,
κατά την παραγωγή, µεταποίηση, κατοχή, µεταφορά
και πώληση των προϊόντων του άρθρου 53 του παρόντος Κώδικα, τιµωρούνται µε τις ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν, κατά περίπτωση, για τα προϊόντα
αυτά.»

Άρθρο 86
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος
του άρθρου 85
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως και 4
του παρόντος άρθρου, η ισχύς των διατάξεων του
προηγούµενου άρθρου αρχίζει από την 1η Απριλίου
2010.
2. Έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2010 οι διακινήσεις προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής, οι οποίες ξεκινούν από το εσωτερικό της χώρας προς οποιοδήποτε
προορισµό που προβλέπεται από το άρθρο 112 του ν.
2960/2001, όπως αυτό αντικαθίσταται µε την παράγραφο 21 του άρθρου 85 του παρόντος νόµου, συνεχίζουν να πραγµατοποιούνται και να εκκαθαρίζονται
βάσει των διατυπώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 112 παράγραφοι 3 έως και 6, του
άρθρου 115 και του άρθρου 116 παράγραφοι 1 έως
και 3 του ν. 2960/2001, όπως αυτές ισχύουν µέχρι και
την 31η Μαρτίου 2010.
Στις περιπτώσεις αυτές το άρθρο 112 παράγραφος 3 του ν. 2960/2001 όπως ισχύει µέχρι και την 31η
Μαρτίου 2010, εφαρµόζεται σε όλους τους εγγυητές
που ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
112 παράγραφοι 6 και 7 του ιδίου νόµου, όπως αυτές
ισχύουν από 1η Απριλίου 2010.
3. Για τις διακινήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και για όσες
ξεκινούν από άλλα κράτη-µέλη µε προορισµό που
βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, βάσει των διατυπώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή,
τα άρθρα 114 και 115 του ν. 2960/2001, όπως ισχύουν από 1η Απριλίου 2010, δεν εφαρµόζονται.
4. Όλες οι διακινήσεις των υποκείµενων σε ειδικό
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φόρο κατανάλωσης προϊόντων, οι οποίες έχουν αρχίσει πριν από την 1η Απριλίου 2010, συνεχίζονται
και εκκαθαρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2960/2001 όπως ισχύουν µέχρι και την 31η Μαρτίου
2010. Για τις διακινήσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του παρόντος νόµου.
5. Τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές
αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων των άρθρων του ν. 2960/2001 που αντικαθίστανται µε τον παρόντα νόµο, εξακολουθούν να
ισχύουν µέχρι αντικα-τάστασής τους αναλόγως προσαρµοζόµενων, εφόσον οι σχετικές εξουσιοδοτικές
διατάξεις συµπεριλαµβάνονται και στις διατάξεις
των άρθρων του ν.2960/2001, όπως αυτά αντικαθίστανται και ισχύουν από 1η Απριλίου 2010.
Οι διοικητικές και κανονιστικές πράξεις που έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων άρθρων του
ν. 2960/2001 που αντικαθίστανται µε τον παρόντα νόµο, αναλόγως προσαρµοζόµενων, εξακολουθούν να
ισχύουν και για την εφαρµογή των διατάξεων των
άρθρων του ν. 2960/2001 όπως αυτά αντικαθίστανται
και ισχύουν από 1η Απριλίου 2010, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον παρόντα νόµο.

Άρθρο 87
Ειδικός Φόρος σε είδη πολυτελείας
και άλλες διατάξεις
1.Το άρθρο 17 του νόµου 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄),
τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 17
προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:
«Προκειµένου για επιβατικά οχήµατα της ∆ασµολογικής Κλάσης 87.03 προερχόµενα από διασκευή,
για τη διαµόρφωση της αξίας για την επιλογή του ποσοστού και επιβολή του φόρου πολυτελείας, κατά τα
οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2, λαµβάνονται
υπόψη:
α) η εργοστασιακή αξία του προς διασκευή οχήµατος ή βάσης και
β) η αξία του κόστους διασκευής στην οποία δεν
θα συµπεριλαµβάνεται το ποσό του Φ.Π.Α.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται:
α) Τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται να
κυκλοφορήσουν ως δηµόσιας χρήσης, τα αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, τα ασθενοφόρα, οι νεκροφόρες, τα
οχήµατα µεταφοράς κρατουµένων (κλούβες), καθώς
και τα αυτοκίνητα οχήµατα µε µικτό βάρος µέχρι 3,5
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τόνους της ∆ασµολογικής Κλάσης 87.03 της πρώτης
και δεύτερης υποπερίπτωσης της περίπτωσης ε) της
παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001.
β) Τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαµβάνονται
από παραπληγικούς αναπήρους και αναπήρους µε
αµφοτερόπλευρο ακρωτηριασµό κάτω άκρων, στις
περιπτώσεις όπου από τις κείµενες διατάξεις προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης για επιβατικά αυτοκίνητα κυλινδρισµού κινητήρα
άνω των 1.650 κυβικών εκατοστών.
Για τα αυτοκίνητα του προηγούµενου εδαφίου
που παραλαµβάνονται µε απαλλαγή από το φόρο πολυτελείας και αποδεσµεύονται από το καθεστώς
απαλλαγής του τέλους ταξινόµησης πριν από την παρέλευση του κατά περίπτωση ισχύοντος ως προς το
τέλος ταξινόµησης περιοριστικού διαστήµατος, εισπράττεται ο φόρος πολυτελείας που αναλογεί. Ο
φόρος πολυτελείας επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ
265 Α΄)
γ) Τα είδη των περιπτώσεων η), θ), ι) και ια) του
πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, των
οποίων η φορολογητέα αξία επιβολής του φόρου
πολυτελείας είναι µικρότερη των χιλίων (1.000) ευρώ ανά τεµάχιο και τα επαγγελµατικά σκάφη αναψυχής.»
γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο φόρος πολυτελείας των επιβατικών αυτοκινήτων και των µεταφορικών µέσων των περιπτώσεων ιβ) και ιγ) του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 17, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές παράλληλα µε τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλόµενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ως προς τις κυρώσεις εφαρµογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 142 και επόµενα του ν.
2960/2001.»
2. στο τέλος του εδαφίου της περίπτωσης στ) του
πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 17 και πριν τις
δασµολογικές κλάσεις προστίθενται οι λέξεις «∆ιαµάντια έστω και κατεργασµένα».
3. στο τέλος της περίπτωσης α΄ του πίνακα της
παραγράφου 4 του άρθρου 17 προστίθενται οι παρακάτω διακρίσεις:
«4103.20, ΕΧ 4103.90, ΕΧ 4106.91, ΕΧ 4106.92».
4. Μετά την περίπτωση ιγ) του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 17 προστίθενται οι παρακάτω
περιπτώσεις:
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«ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
ιδ) Ρολόγια από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα
110%
επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα ∆.Κ. 910
ιε) Κάσες (κελύφη) για ρολόγια από πολύτιµα
10%
µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα
µε πολύτιµα µέταλλα της δασµολογικής
διάκρισης 9111.10
ιστ) Βραχιόλια (µπρασελέ) ρολογιών από πολύτιµα
µέταλλα ή από µέταλλα επιστρωµένα από πολύτιµα
µέταλλα της δασµολογικής διάκρισης 9113.10
10%
ιζ) Τα είδη των παραπάνω περιπτώσεων η’, θ’ και ι’ από άργυρο
των δασµολογικών κλάσεων ΕΧ 7113, ΕΧ 7114 και ΕΧ 7115
εξαιρούνται του φόρου πολυτελείας.»

5. α) Όλα τα προβλεπόµενα βιβλία, τίτλοι είσπραξης και επιστροφής και λοιπά στοιχεία που τηρούνται
για την ταµιακή υπηρεσία των Τελωνείων, όπως αυτά
προβλέπονται σε ισχύουσες διατάξεις αναφορικά µε
τη διεξαγωγή των συναλλαγών στα Τελωνεία, δύνανται να τηρούνται και να εκδίδονται ηλεκτρονικά από
τα Τελωνεία που λειτουργούν µηχανογραφικά.
Όσα από τα παραπάνω είναι απαραίτητα για τη
διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου εκτυπώνονται
υποχρεωτικά.
Η είσπραξη των οφειλόµενων, από κάθε αιτία, ποσών δασµοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων
δύναται να πραγµατοποιείται και ηλεκτρονικά µε
χρήση οποιουδήποτε καθιερωµένου στις συναλλαγές τρόπου πληρωµής.
Η επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων
ποσών στους δικαιούχους είναι δυνατό να πραγµατοποιείται και ηλεκτρονικά µε εντολή µεταφοράς µε
διαβίβαση ηλεκτρονικού αρχείου επιστροφών στην
Τράπεζα της Ελλάδος µε µείωση των κωδικών του
προϋπολογισµού είσπραξης και διεκπεραίωση της
συναλλαγής µέσω τράπεζας που συµµετέχει στο
Γραφείο Συµψηφισµού της Τράπεζας της Ελλάδος.
Το αρχείο αυτό θα φέρει ηλεκτρονική υπογραφή
από την Υπηρεσία που θα ορισθεί.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτοµέρειες και ό,τι άλλο
απαιτείται για την εφαρµογή του ηλεκτρονικού συστήµατος εισπράξεων και πληρωµών.
β) Η συγκέντρωση των ηλεκτρονικών εισπράξεων, ο έλεγχος των ηλεκτρονικά ανταλλασσόµενων
αρχείων µε την Τράπεζα της Ελλάδος και η απόδοση
των βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων ποσών των
Τελωνείων στον Προϋπολογισµό, µετά την αφαίρεση
των επιστροφών, πραγµατοποιείται από Υπηρεσία η
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οποία προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητες, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της.
6. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του
άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) προστίθενται τρία νέα εδάφια που έχουν ως εξής:
«Ο φόρος πολυτελείας της παραπάνω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου για τα εγχωρίως παραγόµενα ειδικά για τα πωλούµενα λιανικώς για τα
οποία προηγούµενα δεν έχει επιβληθεί φόρος πολυτελείας λόγω παραγωγής τους από την ίδια επιχείρηση, επιβάλλεται επί της τιµής λιανικής πώλησης προ
Φ.Π.Α., µειωµένης κατά 30%. Ο φόρος αυτός δεν επιβάλλεται εάν τα αγαθά αυτά εξάγονται ή αποτελούν
αντικείµενο ενδοκοινοτικής παράδοσης. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση είναι ο χρόνος παραλαβής των
ειδών από τον αποκτώντα, για δε τα εγχωρίως παραγόµενα, κατά την πώληση αυτών από τον παραγωγό.
Τα θέµατα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο,
την παραγραφή του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου και
την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία
εισοδήµατος. Οι διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ
179 Α΄) εφαρµόζονται αναλόγως και στη φορολογία
αυτή.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΣΩΜΑ ∆ΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 88
Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α΄)
1. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), που συνεστήθη µε το άρθρο 30 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄)
µετονοµάζεται σε Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.).
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του π.δ.
85/2005 (ΦΕΚ 122 Α΄) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως
ακολούθως:
«δ) Τµήµα ∆΄ Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων
και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληµατικές
δραστηριότητες.»
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του π.δ.
85/2005 (ΦΕΚ 122 Α΄) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως
ακολούθως:
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«δ) Τµήµα ∆΄ Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων
και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληµατικές
δραστηριότητες.
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι αυτές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ.
85/2005 (Τµήµα Α΄ Κοινοτικών και Εθνικών Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων), ως προς τα θέµατα νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, παράνοµης προέλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων,
παράνοµων χρηµατιστηριακών και τραπεζικών εργασιών και παράνοµων χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων,
συναλλαγών και δραστηριοτήτων γενικά, αρµοδιότητες που ασκούνταν ως σήµερα από το Τµήµα Β΄ Ειδικών Οικονοµικών Υποθέσεων της ίδιας ∆ιεύθυνσης.
Συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανίχνευση και τον εντοπισµό στη χώρα µας, προϊόντων
και άλλων περιουσιακών στοιχείων, που προέρχονται
από διασυνοριακές εγκληµατικές δραστηριότητες
και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο δικαστικής συνδροµής για δέσµευση ή για κατάσχεση ή για
δήµευση σε ποινικές υποθέσεις και σε υλοποίηση της
απόφασης 2007/845/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης ∆εκεµβρίου 2007, καθώς και
των αποφάσεών του: α) 2001/500/JHA για το ξέπλυµα χρήµατος, τον εντοπισµό, τον προσδιορισµό, τη
δέσµευση, την κατάσχεση και δήµευση περιουσιακών στοιχείων, β) 2003/577/JHA για την εκτέλεση
των αποφάσεων δέσµευσης, γ) 2005/212/JHA για τη
δήµευση περιουσιακών στοιχείων, δ) 2006/783/JHA
για την αµοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δήµευσης και ε) 2006/960/JHA για την απλοποίηση της
ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των ∆ιωκτικών
Αρχών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεργάζεται σε εθνικό επίπεδο µε όλες τις αρµόδιες αρχές της χώρας για την άµεση ανταπόκριση
και συνδροµή στα αιτήµατα των αντίστοιχων Υπηρεσιών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και των τρίτων χωρών που καλύπτονται µε
συµβάσεις αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής που
έχει υπογράψει η χώρα µας.
Ορίζεται ως το Εθνικό Γραφείο ανάκτησης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και ως το σηµείο επαφής µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες ανάκτησης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο αφ’ ενός τη διευκόλυνση της αµοιβαίας διοικητικής συνεργασίας και
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συνδροµής, µε την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών
και στοιχείων µέσω του δικτύου CARIN (CAMDEN
ASSETS RECOVERY INTER-AGENCY NETWORK)
και αφ’ ετέρου την ενίσχυση της αµοιβαίας γνώσης
των µεθόδων και των τεχνικών στον τοµέα της διασυνοριακής ανίχνευσης, δέσµευσης, κατάσχεσης και
δήµευσης των προϊόντων και άλλων περιουσιακών
στοιχείων που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες, για την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος.
∆ιενεργεί εσωτερικές έρευνες και όπου απαιτείται διαβιβάζει τα αιτήµατα στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του Σ.∆.Ο.Ε., προκειµένου να διενεργήσουν
σχετικές έρευνες και ελέγχους.
Οι διωκτικές και δικαστικές αρχές της χώρας,
υποχρεούνται να ενηµερώνουν έγκαιρα το Τµήµα ∆΄
για όλες τις δεσµεύσεις, κατασχέσεις και δηµεύσεις
περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων αφ’ ενός για
την τήρηση στοιχείων στον τοµέα αυτό και αφ’ ετέρου για να ανταποκρίνεται στα αιτήµατα της
EUROPOL και των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ως εθνικό σηµείο επαφής για τη χώρα µας.
Η ανάκτηση των κεφαλαίων των πάσης φύσεως
περιουσιακών στοιχείων και προσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες γίνεται κατόπιν δικαστικής
συνδροµής µε την προβλεπόµενη διαδικασία µέσω
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, η οποία δεν υποκαθίσταται µε τις διατάξεις αυτές.
Στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του υποστηρίζεται από το επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό
του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και
από προσωπικό που αποσπάται από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.»
4. Το άρθρο 11 του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11
∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες των
Επιχειρησιακών ∆ιευθύνσεων Ειδικών
Υποθέσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
Ι. Η Επιχειρησιακή ∆ιεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων
Αθηνών διαρθρώνεται στις παρακάτω Υποδιευθύνσεις και Τµήµατα:
α) Α΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων, η οποία συγκροτείται από τρία (3) Τµήµατα Ελέγχων.
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β) Β΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων, η οποία συγκροτείται από τρία (3) Τµήµατα Ελέγχων.
γ) Τµήµα ∆ικαστικού.
δ) Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας.
Οι αρµοδιότητες της Επιχειρησιακής ∆ιεύθυνσης
Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών κατανέµονται µεταξύ
των Τµηµάτων, ως εξής:
Α. Α΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων
α) Τµήµα Α΄ - Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄-ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ίδιου προεδρικού διατάγµατος.
Επιλαµβάνεται θεµάτων που αφορούν στην πρόληψη και καταστολή απατών, παρατυπιών και λοιπών
παράνοµων οικονοµικών δραστηριοτήτων σε βάρος
των δηµοσιονοµικών συµφερόντων της Ε.Ε.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και
προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς
εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και καταπολέµηση των οικονοµικών παραβάσεων και εγκληµάτων σε
βάρος των δηµοσιονοµικών συµφερόντων της Ε.Ε.
∆ιενεργεί ελέγχους και εξακριβώσεις από κοινού
µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της
Απάτης (O.L.A.F.), σύµφωνα µε τον Κανονισµό
2185/1996 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους ελέγχους
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η επιτροπή
µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και
λοιπές παρατυπίες.
Συνεργάζεται µε αντίστοιχες συναρµόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτων χωρών
για την αποτελεσµατικότερη δράση στα αντικείµενα
αρµοδιότητας του Τµήµατος.
∆ιαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρµόδιο Τµήµα
της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω
επεξεργασία και αξιολόγηση.
β) Τµήµα Β΄ - Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης
Παράνοµων Εσόδων και Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης Φυσικών Προσώπων
Ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄-ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ίδιου προεδρικού διατάγµατος.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και
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προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς
εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και καταπολέµηση των οικονοµικών εγκληµάτων και λοιπών παραβάσεων αρµοδιότητας του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος.
Συνεργάζεται µε αντίστοιχες συναρµόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτων χωρών,
καθώς και µε την αρµόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του
ν. 3691/2008, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 40 του ίδιου νόµου, για την αποτελεσµατικότερη
δράση στα αντικείµενα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
∆ιαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρµόδιο Τµήµα
της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω
επεξεργασία και αξιολόγηση.
∆ιενεργεί ελέγχους περιουσιακής κατάστασης
και δαπανών των φυσικών προσώπων.
γ) Τµήµα Γ΄ - Προστασίας ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας
Ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄-ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ίδιου προεδρικού διατάγµατος.
Ασκεί τις αρµοδιότητες ποινικής και διοικητικής
διαδικασίας που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, των νόµων 2121/1993 «περί πνευµατικής ιδιοκτησίας» και 2239/1994 «περί
εµπορικών σηµάτων».
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και
προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς
εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και καταπολέµηση των οικονοµικών εγκληµάτων και λοιπών παραβάσεων, που απορρέουν από την ως άνω ισχύουσα νοµοθεσία.
Τηρεί αρχείο στατιστικών δεδοµένων επί των παραβάσεων των ανωτέρω περιπτώσεων και ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες.
Συνεργάζεται και ενηµερώνει τις Φορολογικές,
Τελωνειακές και λοιπές αρµόδιες αρχές και φορείς,
όταν από τις παραβάσεις των ανωτέρω νόµων, ανακύπτουν θέµατα που εντάσσονται στις δικές του αρµοδιότητες.
Β. Β΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων
α) Τµήµα Α΄ - Ελέγχου Εθνικών Επιδοτήσεων και
Επιχορηγήσεων
Ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄-ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ίδιου προεδρικού διατάγµατος.
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Επιλαµβάνεται επί θεµάτων πρόληψης και καταστολής παραβάσεων σε βάρος των εθνικών δηµοσιονοµικών συµφερόντων, επί θεµάτων προµηθειών του
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα και των Ν.Π.Ι.∆. που επιχορηγούνται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό, επί θεµάτων νόµιµης διάθεσης και χρησιµοποίησης των κρατικών χρηµατοδοτήσεων και δανείων και επί παραβάσεων της νοµοθεσίας περί παροχής επενδυτικών κινήτρων, καθώς και
επί παραβάσεων επί σχετικών συµβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων ή δανείων για
επενδύσεις.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και
προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς
εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και καταπολέµηση των οικονοµικών παραβάσεων και εγκληµάτων σε
βάρος των εθνικών δηµοσιονοµικών συµφερόντων.
Συνεργάζεται µε αντίστοιχες συναρµόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και
τρίτων χωρών για την αποτελεσµατικότερη δράση σε
θέµατα αρµοδιότητάς του.
∆ιαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρµόδιο Τµήµα
της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω
επεξεργασία και αξιολόγηση.
Ερευνά υποθέσεις υπερτιµολόγησης και υποτιµολόγησης αγαθών και υπηρεσιών που προµηθεύονται
ή λαµβάνουν φορείς του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα.
β) Τµήµα Β΄ - Χρηµατοοικονοµικών Υποθέσεων
Ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄-ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ίδιου προεδρικού διατάγµατος.
Επιλαµβάνεται θεµάτων πρόληψης και καταστολής οικονοµικών παραβάσεων και εγκληµάτων που
διενεργούνται σε βάρος των εθνικών δηµοσιονοµικών συµφερόντων και της εθνικής οικονοµίας, καθώς
και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, στα θέµατα
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9
του π.δ. 85/2005, εκτός αυτών που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα άλλων τµηµάτων.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και
προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς
εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και καταπολέµηση οικονοµικών παραβάσεων και εγκληµάτων.
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∆ιαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρµόδιο Τµήµα
της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω
επεξεργασία και αξιολόγηση.
Συνεργάζεται µε αντίστοιχες συναρµόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και
τρίτων χωρών για την αποτελεσµατικότερη δράση σε
θέµατα αρµοδιότητάς του.
γ) Τµήµα Γ΄ - Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εµπορίου
και Εγκλήµατος
Ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄-ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ίδιου προεδρικού διατάγµατος.
Επιλαµβάνεται θεµάτων πρόληψης και καταστολής παραβάσεων σε βάρος των εθνικών δηµοσιονοµικών συµφερόντων και σε βάρος των συµφερόντων
του κοινωνικού συνόλου από παράνοµες δραστηριότητες και συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς
και ειδών που απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισµό, οι οποίες διενεργούνται ή προωθούνται µέσω
του διαδικτύου (INTERNET) µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και λοιπών νέων τεχνολογιών.
Ερευνά στο διαδίκτυο (INTERNET), διαβιβάζει τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν αξιοποιούνται
επιχειρησιακά στο αρµόδιο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και
αξιολόγηση και προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και
έρευνες για τον εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση
και καταπολέµηση των οικονοµικών εγκληµάτων και
λοιπών παραβάσεων αρµοδιότητας του Σ.∆.Ο.Ε.
Συνεργάζεται µε αντίστοιχες συναρµόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και
τρίτες χώρες για την αποτελεσµατικότερη δράση σε
θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
Γ. Τµήµα ∆ικαστικού
Παραλαµβάνει τις υποθέσεις φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών παραβάσεων και επιµελείται της
παραποµπής αυτών στη δικαιοσύνη. Συλλέγει το
αποδεικτικό υλικό, λαµβάνει καταθέσεις και απολογίες, καθώς και συµπληρώνει τους φακέλους µε τις
τυχόν άλλες απαραίτητες εκθέσεις.
Υποβάλλει τις µηνυτήριες αναφορές στον αρµόδιο Εισαγγελέα για παραβάσεις επί υποθέσεων αρµοδιότητας του Σ.∆.Ο.Ε., οι οποίες διαπιστώνονται
από αυτό και διώκονται ποινικά κατά την κείµενη νοµοθεσία, παρακολουθεί την εκδίκαση αυτών, υποστηρίζει τις θέσεις του ∆ηµοσίου και υποβάλλει τα αναγκαία ένδικα µέσα και βοηθήµατα, σε συνεργασία µε
τα αρµόδια ∆ικαστικά Γραφεία.
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Ενηµερώνει το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης της
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης της κεντρικής
υπηρεσίας του Σ.∆.Ο.Ε. για την πορεία των υποθέσεων που άγονται στα δικαστήρια.
Συνεργάζεται µε τους αρµόδιους Παρέδρους του
N.Σ.Κ. για θέµατα της ∆ιεύθυνσης, τα οποία χρειάζονται νοµική και δικαστική υποστήριξη.
Μεριµνά για την παράδοση στις αρµόδιες αρχές
των κατασχεθέντων εµπορευµάτων λαθρεµπορίας,
φοροδιαφυγής ή άλλων περιπτώσεων.
∆. Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
i. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα
δεδοµένα από τα συστήµατα πληροφορικής.
Καταγράφει τις οικονοµικές δραστηριότητες, κατά γεωγραφική περιοχή ή άλλες διακρίσεις και εκπονεί τις µεθόδους δράσης για κάθε δραστηριότητα.
Προσδιορίζει το είδος των ελέγχων, σύµφωνα µε
τα επιχειρησιακά σχέδια και τις οδηγίες των ελεγκτικών επαληθεύσεων.
Προετοιµάζει και εκδίδει µηχανογραφικά τις εντολές ελέγχου.
Φροντίζει, σε συνεργασία µε τις Υποδιευθύνσεις,
ώστε, κατά την καθηµερινή εργασία, να µην υπάρχει
επικάλυψη στη διενέργεια των ελέγχων.
Μεριµνά για τον εφοδιασµό των ελεγκτών µε τα
κατάλληλα έντυπα των ελέγχων.
Ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Συντονισµού Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Σ.∆.Ο.Ε. για θέµατα άσκησης του ελεγκτικού έργου
της Επιχειρησιακής ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων
Αθηνών και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νοµοθετικών µέτρων.
Μελετά τις µεθόδους και τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη διάπραξη του οικονοµικού εγκλήµατος και ενηµερώνει σχετικά τους υπαλλήλους της
Επιχειρησιακής ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων
Αθηνών για την αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή του
έργου τους στον εντοπισµό των παραβατών και την
πρόληψη και δίωξη γενικότερα του οικονοµικού
εγκλήµατος.
ii. Μεριµνά για την παραλαβή και την αναπαραγωγή των διαφόρων εγγράφων και εγκυκλίων, καθώς
και για τη διανοµή αυτών στους υπαλλήλους.
Μεριµνά για την παραλαβή των Φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), τη βιβλιοδεσία
τους και την τήρηση βιβλιοθήκης Φ.Ε.Κ., καθώς και
άλλων εντύπων και βιβλίων, σχετικών µε το αντικείµενο και τις αρµοδιότητες του Σ.∆.Ο.Ε.
Τηρεί το γενικό αρχείο εγγράφων και εγκυκλίων
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της ∆ιεύθυνσης και φροντίζει την εκκαθάριση αυτού,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.
Μεριµνά για τη στελέχωση της ∆ιεύθυνσης µε το
απαραίτητο προσωπικό.
Μεριµνά για τη χορήγηση κάθε φύσης αδειών του
προσωπικού της ∆ιεύθυνσης.
Εκκαθαρίζει και πληρώνει τις αποδοχές, τα επιδόµατα και λοιπές αµοιβές ή αποζηµιώσεις του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης, χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις και εκδίδει τα φύλλα διακοπής µισθοδοσίας αυτού.
Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων.
Εποπτεύει την προσέλευση και αποχώρηση του
προσωπικού της ∆ιεύθυνσης.
∆ιεκπεραιώνει την κοινή και εµπιστευτική αλληλογραφία (όπως παραλαβή, πρωτοκόλληση, δακτυλογράφηση, παραβολή, εκτύπωση αντιγράφων και
αποστολή εγγράφων) και ασκεί, γενικά, τη γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.
Παρακολουθεί τις δαπάνες της ∆ιεύθυνσης και εισηγείται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου για την κατάρτιση και εγγραφή στον Κρατικό Προϋπολογισµό Εξόδων των
αναγκαίων πιστώσεων προµήθειας κάθε είδους υλικού και µέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης
του εξοπλισµού.
Οργανώνει και λειτουργεί την αποθήκη υλικού
της ∆ιεύθυνσης, διατηρεί τα αναγκαία αποθέµατα,
διενεργεί τακτική απογραφή και τηρεί τα αναγκαία
βιβλία και στοιχεία παρακολούθησης της διαχείρισης
αυτού, καθώς και τη διάθεσή τους στους χρήστες.
Μεριµνά για τη συντήρηση και την επισκευή των
χερσαίων µέσων δίωξης, τον εφοδιασµό τους µε
καύσιµα, λιπαντικά και άλλα απαραίτητα εφόδια και
παρακολουθεί την κίνησή τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
Επιµελείται της στέγασης και φύλαξης των αυτοκινήτων, των µοτοσικλετών και των λοιπών µέσων
δίωξης.
Εφοδιάζει τα αυτοκίνητα και τις µοτοσικλέτες µε
συµβατικές πινακίδες κυκλοφορίας.
Εκδίδει διαταγές πορείας των χερσαίων µέσων
δίωξης της ∆ιεύθυνσης.
ΙΙ. Η Επιχειρησιακή ∆ιεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται στα παρακάτω Τµήµατα, µεταξύ των οποίων κατανέµονται οι αρµοδιότητές τους, ως εξής:
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α) Τµήµα Α΄ - Ελέγχου Κοινοτικών και Εθνικών
Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων
Ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄-ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ίδιου προεδρικού διατάγµατος.
i. Επιλαµβάνεται θεµάτων που αφορούν στην πρόληψη και καταστολή απατών, παρατυπιών και λοιπών
παράνοµων οικονοµικών δραστηριοτήτων σε βάρος
των δηµοσιονοµικών συµφερόντων της Ε.Ε.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και
προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς
εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και καταπολέµηση των οικονοµικών παραβάσεων και εγκληµάτων σε
βάρος των δηµοσιονοµικών συµφερόντων της Ε.Ε.
∆ιενεργεί ελέγχους και εξακριβώσεις από κοινού
µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της
Απάτης (O.L.A.F.), σύµφωνα µε τον Κανονισµό
2185/1996 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους ελέγχους
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η επιτροπή
µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και
λοιπές παρατυπίες.
Συνεργάζεται µε αντίστοιχες συναρµόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτων χωρών
για την αποτελεσµατικότερη δράση στα αντικείµενα
αρµοδιότητας του Τµήµατος.
∆ιαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρµόδιο Τµήµα
της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω
επεξεργασία και αξιολόγηση.
ii. Επιλαµβάνεται επί θεµάτων πρόληψης και καταστολής παραβάσεων σε βάρος των εθνικών δηµοσιονοµικών συµφερόντων, επί θεµάτων προµηθειών του
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των Ν.Π.Ι.∆. που επιχορηγούνται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό, επί θεµάτων νόµιµης διάθεσης και χρησιµοποίησης των κρατικών χρηµατοδοτήσεων και δανείων και επί παραβάσεων της νοµοθεσίας περί παροχής επενδυτικών κινήτρων, καθώς και
επί παραβάσεων επί σχετικών συµβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων ή δανείων για
επενδύσεις.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και
προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς
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εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και καταπολέµηση των οικονοµικών παραβάσεων και εγκληµάτων σε
βάρος των εθνικών δηµοσιονοµικών συµφερόντων.
Συνεργάζεται µε αντίστοιχες συναρµόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και
τρίτων χωρών για την αποτελεσµατικότερη δράση σε
θέµατα αρµοδιότητάς του.
∆ιαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρµόδιο Τµήµα
της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω
επεξεργασία και αξιολόγηση.
Ερευνά υποθέσεις υπερτιµολόγησης και υποτιµολόγησης αγαθών και υπηρεσιών που προµηθεύονται
ή λαµβάνουν φορείς του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα.
β) Τµήµα Β΄ - Χρηµατοοικονοµικών υποθέσεων
Ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄-ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ίδιου προεδρικού διατάγµατος.
Επιλαµβάνεται θεµάτων πρόληψης και καταστολής οικονοµικών παραβάσεων και εγκληµάτων που
διενεργούνται σε βάρος των εθνικών δηµοσιονοµικών συµφερόντων και της εθνικής οικονοµίας, καθώς
και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, στα θέµατα
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9
του π.δ. 85/2005, εκτός αυτών που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα άλλων τµηµάτων.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και
προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς
εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και καταπολέµηση οικονοµικών παραβάσεων και εγκληµάτων.
∆ιαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρµόδιο Τµήµα
της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω
επεξεργασία και αξιολόγηση.
Συνεργάζεται µε αντίστοιχες συναρµόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και
τρίτων χωρών για την αποτελεσµατικότερη δράση σε
θέµατα αρµοδιότητάς του.
γ) Τµήµα Γ΄ - Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Παράνοµων Εσόδων και Ελέγχου Περιουσιακής
Κατάστασης Φυσικών Προσώπων
Ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄-ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ίδιου προεδρικού διατάγµατος.
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων, στατιστικές αναλύ-
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σεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και
προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς
εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και καταπολέµηση των οικονοµικών εγκληµάτων και λοιπών παραβάσεων αρµοδιότητας του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος.
Συνεργάζεται µε αντίστοιχες συναρµόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτων χωρών, καθώς και µε την αρµόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του
νόµου 3691/2008, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το
άρθρο 40 του ίδιου νόµου, για την αποτελεσµατικότερη δράση στα αντικείµενα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
∆ιαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που
δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά στο αρµόδιο Τµήµα
της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω
επεξεργασία και αξιολόγηση.
∆ιενεργεί ελέγχους περιουσιακής κατάστασης
και δαπανών των φυσικών προσώπων.
δ) Τµήµα ∆΄ - Προστασίας ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας και Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εµπορίου και Εγκλήµατος
Ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄-ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ίδιου προεδρικού διατάγµατος.
i. Ασκεί τις αρµοδιότητες ποινικής και διοικητικής
διαδικασίας που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, των νόµων 2121/1993 «περί πνευµατικής ιδιοκτησίας» και 2239/1994 «περί
εµπορικών σηµάτων».
Συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και
προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και έρευνες προς
εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και καταπολέµηση των οικονοµικών εγκληµάτων και λοιπών παραβάσεων, που απορρέουν από την ως άνω ισχύουσα νοµοθεσία.
Τηρεί αρχείο στατιστικών δεδοµένων επί των παραβάσεων των ανωτέρω περιπτώσεων και ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες.
Συνεργάζεται και ενηµερώνει τις Φορολογικές, Τελωνειακές και λοιπές αρµόδιες αρχές και φορείς, όταν
από τις παραβάσεις των ανωτέρω νόµων, ανακύπτουν
θέµατα που εντάσσονται στις δικές του αρµοδιότητες.
ii. Επιλαµβάνεται θεµάτων πρόληψης και καταστολής παραβάσεων σε βάρος των εθνικών δηµοσιονοµικών συµφερόντων και σε βάρος των συµφερόντων του κοινωνικού συνόλου από παράνοµες δρα-
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στηριότητες και συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών,
καθώς και ειδών που απαγορεύονται ή τελούν υπό
περιορισµό, οι οποίες διενεργούνται ή προωθούνται
µέσω του διαδικτύου (INTERNET) µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και λοιπών νέων τεχνολογιών.
Ερευνά στο διαδίκτυο (INTERNET), διαβιβάζει τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που δεν αξιοποιούνται
επιχειρησιακά στο αρµόδιο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης
Ειδικών Υποθέσεων για περαιτέρω επεξεργασία και
αξιολόγηση και προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους
και έρευνες για τον εντοπισµό, αποκάλυψη, τεκµηρίωση και καταπολέµηση των οικονοµικών εγκληµάτων και λοιπών παραβάσεων αρµοδιότητας του
Σ.∆.Ο.Ε.
Συνεργάζεται µε αντίστοιχες συναρµόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και
τρίτες χώρες για την αποτελεσµατικότερη δράση σε
θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
ε) Τµήµα Ε΄ - ∆ιοικητικής Μέριµνας και ∆ικαστικού
i. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα
δεδοµένα από τα συστήµατα πληροφορικής.
Καταγράφει τις οικονοµικές δραστηριότητες, κατά γεωγραφική περιοχή ή άλλες διακρίσεις και εκπονεί τις µεθόδους δράσης για κάθε δραστηριότητα.
Προσδιορίζει το είδος των ελέγχων, σύµφωνα µε
τα επιχειρησιακά σχέδια και τις οδηγίες των ελεγκτικών επαληθεύσεων.
Προετοιµάζει και εκδίδει µηχανογραφικά τις εντολές ελέγχου.
Φροντίζει, σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα, ώστε, κατά την καθηµερινή εργασία, να µην υπάρχει επικάλυψη στη διενέργεια των ελέγχων.
Μεριµνά για τον εφοδιασµό των ελεγκτών µε τα
κατάλληλα έντυπα των ελέγχων.
Ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Συντονισµού Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Σ.∆.Ο.Ε. για θέµατα άσκησης του ελεγκτικού έργου
της Επιχειρησιακής ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων
Θεσσαλονίκης και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων
διοικητικών και νοµοθετικών µέτρων.
Μελετά τις µεθόδους και τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη διάπραξη του οικονοµικού εγκλήµατος και ενηµερώνει σχετικά τους υπαλλήλους της
Επιχειρησιακής ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων
Θεσσαλονίκης για την αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή του έργου τους στον εντοπισµό των παραβατών
και την πρόληψη και δίωξη γενικότερα του οικονοµικού εγκλήµατος.
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ii. Μεριµνά για την παραλαβή και την αναπαραγωγή των διαφόρων εγγράφων και εγκυκλίων, καθώς
και για τη διανοµή αυτών στους υπαλλήλους.
Μεριµνά για την παραλαβή των Φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), τη βιβλιοδεσία
τους και την τήρηση βιβλιοθήκης Φ.Ε.Κ., καθώς και
άλλων εντύπων και βιβλίων, σχετικών µε το αντικείµενο και τις αρµοδιότητες του Σ.∆.Ο.Ε.
Τηρεί το γενικό αρχείο εγγράφων και εγκυκλίων
της ∆ιεύθυνσης και φροντίζει την εκκαθάριση αυτού,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.
Μεριµνά για τη στελέχωση της ∆ιεύθυνσης µε το
απαραίτητο προσωπικό.
Μεριµνά για τη χορήγηση κάθε φύσης αδειών του
προσωπικού της ∆ιεύθυνσης.
Εκκαθαρίζει και πληρώνει τις αποδοχές, τα επιδόµατα και λοιπές αµοιβές ή αποζηµιώσεις του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης, χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις
και εκδίδει τα φύλλα διακοπής µισθοδοσίας αυτού.
Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων.
Εποπτεύει την προσέλευση και αποχώρηση του
προσωπικού της ∆ιεύθυνσης.
∆ιεκπεραιώνει την κοινή και εµπιστευτική αλληλογραφία (όπως παραλαβή, πρωτοκόλληση, δακτυλογράφηση, παραβολή, εκτύπωση αντιγράφων και
αποστολή εγγράφων) και ασκεί, γενικά, τη γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.
Παρακολουθεί τις δαπάνες της ∆ιεύθυνσης και εισηγείται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου για την κατάρτιση και εγγραφή στον Κρατικό Προϋπολογισµό Εξόδων των
αναγκαίων πιστώσεων προµήθειας κάθε είδους υλικού και µέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης
του εξοπλισµού.
Οργανώνει και λειτουργεί την αποθήκη υλικού
της ∆ιεύθυνσης, διατηρεί τα αναγκαία αποθέµατα,
διενεργεί τακτική απογραφή και τηρεί τα αναγκαία
βιβλία και στοιχεία παρακολούθησης της διαχείρισης
αυτού, καθώς και τη διάθεσή τους στους χρήστες.
Μεριµνά για τη συντήρηση και την επισκευή των
χερσαίων µέσων δίωξης, τον εφοδιασµό τους µε
καύσιµα, λιπαντικά και άλλα απαραίτητα εφόδια και
παρακολουθεί την κίνησή τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
Επιµελείται της στέγασης και φύλαξης των αυτοκινήτων, των µοτοσικλετών και των λοιπών µέσων
δίωξης.
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Εφοδιάζει τα αυτοκίνητα και τις µοτοσικλέτες µε
συµβατικές πινακίδες κυκλοφορίας.
Εκδίδει διαταγές πορείας των χερσαίων µέσων
δίωξης της ∆ιεύθυνσης.
iii. Παραλαµβάνει τις υποθέσεις φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών παραβάσεων και επιµελείται
της παραποµπής αυτών στη δικαιοσύνη. Συλλέγει το
αποδεικτικό υλικό, λαµβάνει καταθέσεις και απολογίες, καθώς και συµπληρώνει τους φακέλους µε τις
τυχόν άλλες απαραίτητες εκθέσεις.
Υποβάλλει τις µηνυτήριες αναφορές στον αρµόδιο Εισαγγελέα για παραβάσεις επί υποθέσεων αρµοδιότητας του Σ.∆.ΟΕ., οι οποίες διαπιστώνονται
από αυτό και διώκονται ποινικά κατά την κείµενη νοµοθεσία, παρακολουθεί την εκδίκαση αυτών, υποστηρίζει τις θέσεις του ∆ηµοσίου και υποβάλλει τα αναγκαία ένδικα µέσα και βοηθήµατα, σε συνεργασία µε
τα αρµόδια ∆ικαστικά Γραφεία.
Ενηµερώνει το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης της
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης της κεντρικής
υπηρεσίας του Σ.∆.Ο.Ε. για την πορεία των υποθέσεων που άγονται στα δικαστήρια.
Συνεργάζεται µε τους αρµόδιους Παρέδρους του
N.Σ.Κ. για θέµατα της ∆ιεύθυνσης, τα οποία χρειάζονται νοµική και δικαστική υποστήριξη.
Μεριµνά για την παράδοση στις αρµόδιες αρχές
των κατασχεθέντων εµπορευµάτων λαθρεµπορίας,
φοροδιαφυγής ή άλλων περιπτώσεων.»
5. Η οργανική θέση αναπληρωτή προϊσταµένου
της Επιχειρησιακής ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων
Αθηνών, που συστάθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253
Α΄), καταργείται από την έναρξη λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης αυτής µε τη νέα της δοµή.
6. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ.
85/2005 (ΦΕΚ 122 Α΄) αναφέρονται οι κλάδοι ΠΕ Πληροφορικής: Ειδικότητας Πληροφορικής (software), ∆Ε
Πληροφορικής: Ειδικότητας Πληροφορικής (software),
ΠΕ Πληροφορικής: Ειδικότητας Πληροφορικής
(hardware), ΤΕ Προσωπικού Η/Υ: Ειδικότητας Χειριστών Μέσων Εισαγωγής Στοιχείων, ∆Ε Οδηγών και
∆Ε ∆ακτυλογράφων, νοούνται οι κλάδοι ΠΕ Πληροφορικής: Ειδικότητας Επιστήµης Η/Υ (software), ∆Ε Προσωπικού: Ειδικότητας Προγραµµατιστών Η/Υ, ΠΕ Πληροφορικής: Ειδικότητας Μηχανικών Η/Υ (hardware),
ΤΕ Πληροφορικής: Ειδικότητας Πληροφορικής
(software), ∆Ε Τεχνικός: Ειδικότητας Οδηγών Αυτοκινήτων και ∆Ε ∆ακτυλογράφων - Στενογράφων: Ειδικότητας Ελληνικής ∆ακτυλογραφίας, αντίστοιχα.
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7. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Τµήµατος ∆΄
- Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων,
που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες
της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων, καθώς και των
Επιχειρησιακών ∆ιευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων
Αθηνών και Θεσσαλονίκης µε τη νέα τους δοµή, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.

Άρθρο 89
Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστηµάτων και Προστασίας ∆εδοµένων και
Υποδοµών στη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων
Στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών συστήνεται αυτοτελές
Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων
και Προστασίας ∆εδοµένων και Υποδοµών υπαγόµενο απευθείας στο Γενικό Γραµµατέα Πληροφοριακών
Συστηµάτων. Αρµοδιότητές του Γραφείου είναι:
α) Η µέριµνα για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων, µε την καθιέρωση και εφαρµογή
αρχών, διαδικασιών, τεχνικών και µέτρων προστασίας των στοιχείων και ολόκληρου του Πληροφοριακού Συστήµατος από κάθε τυχαία ή σκόπιµη απειλή.
β) Η σύνταξη προτύπων σχεδιασµού, ανάπτυξης
και λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήµατος, ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου.
γ) Η ανάπτυξη του σχεδίου και η παρακολούθηση
της υλοποίησης των αναγκαίων µέτρων προστασίας,
καθώς και η αποτίµηση του βαθµού αποτελεσµατικότητας των µέτρων προστασίας.
δ) Η παρακολούθηση των καταστάσεων ανασφάλειας, των Πληροφοριακών Συστηµάτων που καταγράφονται και γνωστοποιούνται στο Γραφείο αυτό
από τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ, καθώς και ο έλεγχος
και η διερεύνηση των επεισοδίων ασφάλειας.
ε) Η µέριµνα για την προαγωγή της ευαισθητοποίησης και τη βελτίωση της ενηµέρωσης των χρηστών και
της ∆ιοίκησης σε θέµατα ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστηµάτων, καθώς και η συµβουλευτική υποστήριξη των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. σε θέµατα ασφάλειας.
στ) Ο προσδιορισµός των απαιτούµενων ανθρώπινων, οικονοµικών, γνωστικών και λοιπών πόρων, για
την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων.
ζ) Η ανάπτυξη σχεδίου συνέχισης της λειτουργίας των Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων της Γ.Γ.Π.Σ. και επαναφοράς αυτών σε περίπτωση καταστροφής τους, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυν-
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ση Τεχνικής Υποστήριξης και την αρµόδια ∆ιεύθυνση
που αφορά το Πληροφοριακό Σύστηµα.
η) Ο έλεγχος του συνόλου ή µέρους ενός πληροφοριακού συστήµατος µετά από εντολή του Γενικού
Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων ή του Γενικού ∆ιευθυντή ΚΕ.Π.Υ.Ο., για την αξιολόγηση του
βαθµού ασφάλειας και πρόταση πρόσθετων µέτρων.
θ) Η περιοδική εφαρµογή του σχεδίου συνέχισης
της λειτουργίας των Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων, για την επιβεβαίωση της ορθότητας και λειτουργίας αυτού.
ι) Ο σχεδιασµός και εισήγηση υλοποίησης προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της
Γ.Γ.Π.Σ, σε θέµατα ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων, καθώς και η παροχή σχετικής συνδροµής
για την υλοποίηση αυτών.
Του Γραφείου προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής µε βαθµό Α΄.

Άρθρο 90
Άλλες διατάξεις
1. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν.
2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ο εκάστοτε ∆ιοικητής του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) ασκεί καθήκοντα Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
εταιρίας «Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.», χωρίς
πρόσθετη αµοιβή.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ
165 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατ’ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων επιτρέπεται η χρηµατοδότηση από πιστωτικά ιδρύµατα
χωρίς την προσκόµιση από το χρηµατοδοτούµενο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο βεβαιώσεως του Ι.Κ.Α. ή
του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης περί µη
υπάρξεως οποιασδήποτε ληξιπρόθεσµης οφειλής
του από ασφαλιστικές εισφορές σε αυτά, εφόσον το
σύνολο της χρηµατοδοτήσεως κατατεθεί από το πιστωτικό ίδρυµα υπέρ του Ι.Κ.Α. ή του οικείου φορέα
κοινωνικής ασφάλισης για λογαριασµό του χρηµατοδοτούµενου, πλην ενδεχόµενης υποχρεωτικής παρακρατήσεως υπέρ του ∆ηµοσίου.»
3. Στο άρθρο 1 παρ. 3 περίπτωση στ΄ του ν.
3833/2010 προστίθενται εντός της παρενθέσεως και
µετά τις λέξεις «παρ. Α11», οι λέξεις «και άρθρο 51
παρ. Α10». Στην περίπτωση θ΄ προστίθενται εντός
της αγκύλης και µετά την παρένθεση οι λέξεις «και
άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α΄).»
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4. Στο άρθρο 1 του ν. 3833/2010, στο τέλος της
παραγράφου 3 προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής:
«ιγ) ειδικής αποζηµίωσης (της παρ. Α19 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 και της αρ. 2015007/1423/0022/14.2.1989 κ.υ.α. (ΦΕΚ 199 Β΄), που
κυρώθηκε µε το άρθρο 7 παρ.1 του ν.1858/1989 (ΦΕΚ
148 Α΄), και της αριθµ. 164721/4033/12.1.1982 κ.υ.α.
(ΦΕΚ 58 Β΄), που κυρώθηκε µε το άρθρο 55 παρ. Θ΄
του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄), καθώς και αυξηµένης
επιχειρησιακής ετοιµότητας µονάδων, εφόσον προσδιορίζεται σε ώρες νυκτερινής απασχόλησης (άρθρο
51 παρ. Α8 περίπτωση β΄ του ν. 3205/2003).»
5. Στο άρθρο 1 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 2
παρ.2 και στο άρθρο 3 παρ.1 του ν. 3833/2010 µετά
τις λέξεις «στο κράτος» προστίθενται οι λέξεις «σε
Ν.Π.∆.∆. ή σε Ο.Τ.Α.» και µετά τις λέξεις «Κρατικό
Προϋπολογισµό» προστίθενται οι λέξεις «σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισµού τους».
6. Στο άρθρο 8 του ν. 3833/2010 η παράγραφος 3
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προσαυξήσεις που προβλέπεται να καταβληθούν µετά την 1.1.2010, από τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου µόνου της αριθµ. 55682/10.9.2009
(ΦΕΚ 1967 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου µόνου της αριθµ.
2/9247/0022/28.5.2009 (ΦΕΚ 1125 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 36
του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄), αναστέλλονται και ο
χρόνος καταβολής τους ανακαθορίζεται µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.»
7. Στο άρθρο 9 του ν. 3833/2010, στο τέλος της
παρ. 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικώς για τους ελεγκτές του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35
Α΄) µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Πολιτισµού και Τουρισµού οι εκτός έδρας µετακινήσεις κατ’ έτος επιτρέπεται να καθορίζονται και πέραν του ανωτέρω ορίου.»
8. Το άρθρο 22 του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται: α. Η Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας της Ελλάδος, η οποία συνεστήθη µε το
π.δ. 224/1986, β. το Εθνικό Συµβούλιο Στατιστικής
που συνεστήθη µε το άρθρο 8 του ν.1819/1988 (ΦΕΚ
256 Α΄), γ. τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7 και 11 του ν.
2392/1996 (ΦΕΚ 60 Α΄) και το άρθρο 8 του
ν.1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α΄) και δ. κάθε άλλη γενική ή
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ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα
που ρυθµίζονται στο νόµο αυτόν, µε εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 του ν. 2392/1996 οι
οποίες εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση
του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της
ΕΛ.ΣΤΑΤ.»
9. Στο άρθρο 23 του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α΄)
προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:
«6. Μέχρι 31.12.2010 οι δαπάνες της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών και οι πάσης φύσεως δαπάνες εκκαθαρίζονται µε διατάκτη τον Υπουργό Οικονοµικών και µε τη
διαδικασία που προβλέπεται από τις κείµενες, µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατάξεις.»
10. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν.
3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α΄) η φράση «δυνάµει της µε αριθµό 2/54310/0025/13.9.2007 απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών (ΦΕΚ 1858 Β΄)» αντικαθίσταται από τη
φράση «δυνάµει των µε αριθµό 36579/Β. 1666/
27.8.2007 (ΦΕΚ 1740 Β΄) και 2/54310/0025/13.9.2007
(ΦΕΚ 1858 Β΄) αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών, όπως ισχύουν,».

Άρθρο 91
Παροχή επίγειας εξυπηρέτησης στους
αερολιµένες της χώρας που δεν εµπίπτουν
στο π.δ. 285/1998
Στους ελληνικούς αερολιµένες οι οποίοι δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του π.δ. 285/1998 επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση για λόγους κατεπείγοντος η
ανάθεση υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, κατόπιν
σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση
εκδίδεται µε απόφαση του ∆ιοικητή της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας.
Η χρονική διάρκεια της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών δεν µπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) µήνες
και σε κάθε περίπτωση λήγει αυτοδικαίως κατά την
ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης που θα επιλεγούν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Με απόφαση του ∆ιοικητή της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας η ανωτέρω χρονική
διάρκεια µπορεί να παραταθεί για έξι (6) µήνες.
Με τη σχετική πρόσκληση καθορίζονται οι όροι και
η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και οι
αερολιµένες ή οµάδες αερολιµένων για τις οποίες
µπορεί να εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Ως ανάδοχοι µπορεί
να επιλεγούν όσοι ήδη δραστηριοποιούνται ως εγκεκριµένοι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης στις κατηγο-
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ρίες διαχείρισης αποσκευών και εξυπηρέτησης στην
πίστα, σε ελληνικούς αερολιµένες οι οποίοι εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του π.δ. 285/1998. Οι αιτήσεις
κατατίθενται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Στην αίτηση αναφέρονται οι αερολιµένες ή οµάδες
αερολιµένων που θα επιλεγούν από τους ενδιαφεροµένους. Η διαδικασία διενεργείται από την Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία εισηγείται τους αναδόχους για κάθε αερολιµένα ή οµάδα αερολιµένων.
Στη σχετική πρόσκληση µπορεί να καθορίζεται
όρος, βάσει του οποίου το δικαίωµα δραστηριοποίησης του ενδιαφερόµενου φορέα σε αερολιµένα ή αερολιµένες της επιλογής του δύναται να συναρτάται,
κατόπιν σχετικής διαπραγµάτευσης µε τους ενδιαφερόµενους, µε την υποχρέωσή του να δραστηριοποιηθεί ταυτόχρονα και σε άλλον ή άλλους αερολιµένες
που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του π.δ.
285/1998 για την εξυπηρέτηση του οποίου ή των
οποίων δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον.
Η έναρξη δραστηριοτήτων στους εν λόγω αερολιµένες γίνεται µετά από απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κατόπιν εισήγησης
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ως προς τις
υποχρεώσεις των αναδόχων εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 285/1998. Οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου ισχύουν από την ψήφισή του από
τη Βουλή των Ελλήνων.

Άρθρο 92
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόµου αρχίζει:
α) Των άρθρων 1 (παράγραφοι 2, 8 και 9), 2, 3,
(εκτός από την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4), 4,
5 (παράγραφοι 3, 7, 8, 9, 11 και 12), 6 (παράγραφος
2), 8 (παράγραφοι 2, 3 και 5), 17 (παράγραφος 6), από
1ης Ιανουαρίου 2010 για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά
περίπτωση, από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
β) Του άρθρου 6 (παράγραφος 1), 7 (παράγραφος
6) για διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης
Ιανουαρίου 2010 και µετά.
γ) Του άρθρου 6 παράγραφος 9 για συναλλαγές
που πραγµατοποιούνται από διαχειριστικές χρήσεις
που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2011 και µετά.
δ) Του άρθρου 7 παράγραφος 5 για τις οριστικές
δηλώσεις που υποβάλλονται από το οικονοµικό έτος
2011 και επόµενα.
ε) Του άρθρου 8 παράγραφος 4 για τα συµβόλαια
που υπογράφονται από 1ης Ιανουαρίου 2010 και µετά.
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στ) Του άρθρου 14 παράγραφος 3 για κέρδη ισολογισµών που κλείνουν µε 31 ∆εκεµβρίου 2009 και
µετά.
ζ) Του άρθρου 15 παράγραφος 2 για µερίσµατα
που διανέµονται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και µετά.
η) Οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 11 και
του άρθρου 19 παράγραφοι 4, 6 έως και 9 από 1ης Ιανουαρίου 2011.
θ) Οι διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφοι 1 και 3
από 1ης Ιουλίου 2010.
ι) Οι διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφοι 5, 11,
12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 και 31
από τον µεθεπόµενο µήνα της δηµοσίευσης του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ια) Οι διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφοι 10,
13, 15 και 16 από τις διαχειριστικές περιόδους που
αρχίζουν από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ιβ) Οι διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 22
από τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2011 και για υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί µέχρι τη λήξη της προηγούµενης αυτής διαχειριστικής περιόδου και δεν έχουν εισπραχθεί οι αµοιβές, τα στοιχεία αυτά επιτρέπεται να εκδοθούν µε
την είσπραξη.
ιγ) Οι διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφοι 2, 26
και 29 από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυ-
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βερνήσεως και για την παράγραφο 2 σταδιακή εφαρµογή ένταξης στη δεύτερη κατηγορία βιβλίων µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
ιδ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφοι 1 έως
και 5 από 1ης Ιανουαρίου 2011.
ιε) Τα άρθρα 27 - 50, 56 και 57 ισχύουν από την 1η
Ιανουαρίου 2010.
ιστ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 61 και οι
παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 62 ισχύουν από
1ης Ιουλίου 2010 και η παράγραφος 9 του άρθρου 62
ισχύει από την 1η Απριλίου 2010.
ιζ) Οι διατάξεις του άρθρου 75 παράγραφοι 1 έως
και 5 για τις παραβάσεις που διαπράττονται από τον
µεθεπόµενο µήνα της δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
ιη) Η παράγραφος 1 του άρθρου 81 ισχύει από 1ης
Ιουνίου 2010.
ιθ) Οι διατάξεις του άρθρου 87 από 4 Μαρτίου
2010 µε εξαίρεση τις παραγράφους 3 και 4 που ισχύουν από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
κ) Οι διατάξεις του άρθρου 18 αρχίζουν να ισχύουν από 15 Απριλίου 2010.
2. Οι λοιπές διατάξεις του νόµου αυτού ισχύουν
από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.
21/15-3-2010 (ΦΕΚ 52/30.3.2010) (τ. Α΄)
Καθορισµός αριθµού θέσεων συµβολαιογράφων στις περιφέρειες των Ειρηνοδικείων Πολυγύρου, Νέων Μουδανιών, Κασσάνδρας και
Μετσόβου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2830/2000
(ΦΕΚ 96/16-3-2000, τ. Α΄) “«Κώδικας Συµβολαιογράφων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆.
63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Τα αριθ. 392/1997 (ΦΕΚ 277/1997, τ. Α΄) και
5/2002 (ΦΕΚ 4/2002, τ. Α΄) Π.;∆/γµατα.
4. Τις αριθ. 1/2009 και 14/2009 αποφάσεις των
επιτροπών του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2830/2000
των Εφετείων Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων.
5. Το αριθ. 112096/28-7-2009 έγγραφο του
Υπουργού ∆ικαιοσύνης.
6. Την αριθ. 1/2009 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 17 παρ. 7 του Ν. 2830/2000 του Αρείου Πάγου.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.
8. Την αριθ. 17/2010 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Μετά από πρόταση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αποφασίζουµε:

Άρθρο µόνο
Ο αριθµός των οργανικών θέσεων συµβολαιογράφων, στις παρακάτω ειρηνοδικειακές περιφέρειες καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου
αυξάνεται ο αριθµός των θέσεων συµβολαιογράφων
κατά µία (1), καθοριζοµένου του συνολικού αριθµού
τους σε έξι (6).
2. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νέων Μουδανιών αυξάνεται ο αριθµός των θέσεων συµβολαιογράφων κατά µία (1), καθοριζοµένου του συνολικού
αριθµού τους σε έξι (6).
3. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κασσάνδρας αυξάνεται ο αριθµός των θέσεων συµβολαιογράφων κατά µία (1), καθοριζοµένου του συνολικού
αριθµού τους σε πέντε (5).
4. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μετσόβου
µειώνεται ο αριθµός των θέσεων συµβολαιογράφων
κατά µία (1), καθοριζοµένου του συνολικού αριθµού
τους σε δύο (2).
Στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκ. υπ. αριθ. 3/10237/12-3-2010
Υπ. Περιβάλ. Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή της Εγκυκλίου
1/2010 και οδηγίες για το σχεδιασµό της τµηµατικής
πολεοδοµικής µελέτης κατά τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 19 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 128 Α΄).
Σε συνέχεια της (α) σχετικής και µετά από ερωτήµατα Υπηρεσιών, προτάσεις Περιφερειακών Τµηµάτων του ΤΕΕ και αιτήµατα πολιτών σχετικά µε τη
δυνατότητα δόµησης ορισµένων ιδιοκτησιών οι
οποίες έχουν δηµιουργηθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Π.∆/τος
24/4-3/5/1985 (ΦΕΚ 181∆), µετά την έκδοση της υπ.
αρ. 1828/2008 Απόφασης του Σ.τ.Ε., σύµφωνα µε
την οποία κρίθηκαν ανίσχυρες οι παραπάνω διατάξεις, σας πληροφορούµε ότι το ΥΠΕΚΑ θα προωθήσει νοµοθετική ρύθµιση για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που ανέκυψαν.
Μέχρι την ισχύ της παραπάνω νοµοθετικής ρύθµισης, για λόγους χρηστής διοίκησης και επειδή η
διαµορφωθείσα από µακρού χρόνου πραγµατική και
νοµική κατάσταση (έκδοση οικοδοµικών αδειών, δηµιουργία εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε τρίτους
κ.λπ.) επιβάλλει να µη θιγούν κεκτηµένα δικαιώµατα
πολιτών που στηρίχθηκαν καλόπιστα στις πράξεις
της διοίκησης, διευκρινίζονται τα εξής:
Α. 1. Οικοδοµικές άδειες που έχουν εκδοθεί κατ’
εφαρµογή των παραπάνω κριθέντων ως ανίσχυρων
διατάξεων είναι νοµίµως εκδοθείσες. Οι άδειες αυτές µπορούν ν’ αναθεωρούνται κατά τις σχετικές
ισχύουσες διατάξεις εφόσον ο ιδιοκτήτης υποβάλει
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε την οποία θα
δηλώνει ότι είναι σε γνώση του ότι οι διατάξεις των
παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Π. ∆/τος 24/43.5.1985 (ΦΕΚ 181∆΄) έχουν κριθεί ως ανίσχυρες
από το Σ.τ.Ε.
2. Κατά τον ίδιο τρόπο, µε την υποβολή της παραπάνω δήλωσης του ιδιοκτήτη, µπορεί να εκδίδονται (και να αναθεωρούνται) οικοδοµικές άδειες, για
την έκδοση των οποίων είχαν υποβληθεί πλήρεις
φάκελοι κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της (α) σχετικής, κατ’ εφαρµογή των παραπάνω κριθέντων ως
ανίσχυρων διατάξεων.
3. Για τα ακίνητα που είχαν δηµιουργηθεί βάσει
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των παραπάνω διατάξεων, στα οποία δεν είχε ζητηθεί η έκδοση οικοδοµικής άδειας, είναι δυνατή η κατά περίπτωση αντιµετώπισή τους µετά τον τµηµατικό σχεδιασµό στον οικισµό, µε την τήρηση των διαδικασιών των επόµενων Β και Γ παραγράφων.
Β. Στην περίπτωση που ακολουθηθεί η εκπόνηση
τµηµατικών πολεοδοµικών µελετών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 19 του ν.
2508/1997 (ΦΕΚ 128 Α΄) για την αναγνώριση και
έγκριση του υφισταµένου –δηµιουργηθέντος ιστού–
δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισµού ή τµηµάτων αυτού κατά περίπτωση, λαµβάνονται υπόψη
τα εξής:
α) τα όρια των οικισµών, όπως αυτά έχουν καθοριστεί και ισχύουν (σχετική διοικητική πράξη κατηγοριοποίησης, οριοθέτησης µε το τυχόν συνεκτικό
τµήµα του οικισµού, τυχόν γραµµές δόµησης, τµήµατα µε εγκεκριµένο σχέδιο κ.ά.),
β) οι συµβολαιογραφικές πράξεις που έχουν κατατεθεί στον οικείο δήµο, µε τις οποίες έχουν παραχωρηθεί και τεθεί σε κοινή χρήση εδαφικές λωρίδες
κατ’ εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του Π.
∆/τος 24/4.3/5.1985 (ΦΕΚ 181∆΄),
γ) για τη χάραξη του κοινοχρήστου δικτύου πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα αφ’ ενός διεύρυνσης των τεθέντων σε κοινή χρήση εδαφικών λωρίδων–διόδων καθώς και η επιβολή προκηπίων ή ελάχιστης απόστασης για την τοποθέτηση των κτηρίων,
δ) στοιχεία των Τεχνικών Προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδοµικών µελετών (ΦΕΚ329/Β/2000 &
803/8/2000) και συγκεκριµένα:
Αντικείµενο: Η πολεοδοµική µελέτη µπορεί να
αναφέρεται σε τµήµατα πολεοδοµικών ενοτήτων
και περιπτώσεων πολεοδοµικών ρυθµίσεων σε οικισµούς µέχρι 2000 κατ. χωρίς εγκεκριµένο σχέδιο.
1. Αναγνώριση περιοχής (χάρτης κλ. 1:2000 ή
1:5000), ο οποίος αναφέρεται στα εξής:
– Οδικό δίκτυο και λοιπά δίκτυα µεταφορών (κατάσταση – δοµές – ροές)
– ∆ίκτυο ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων και δίκτυα πεζοδρόµων (κατάσταση – ροές)
– Ειδική καταγραφή αξιόλογων πολεοδοµικών
στοιχείων (ιστός). Κτιριακό απόθεµα ή άλλα στοιχεία του δοµηµένου περιβάλλοντος ή στοιχεία του
φυσικού περιβάλλοντος, σε παραδοσιακούς οικισµούς ή σε αξιόλογα τµήµατα των οικισµών.
2. Κείµενο: ∆ιοικητική, δηµογραφική και κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της περιοχής, προβλέψεις
και υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο. Κοινόχρηστα και
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κοινωφελή, δοµηµένο περιβάλλον, φυσικό περιβάλλον κ.λπ. Αξιόλογα στοιχεία του πολεοδοµικού
ιστού ή των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος»
(όπως ρέµατα κ.ά.).
3. Σχέδια Πολεοδοµικής Οργάνωσης σε κλ.
1:2000 ή 1:1000
Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει:
– Γενική διάταξη κοινοχρήστων χώρων και τις κινήσεις πεζών (πλατείες, οδούς, πεζοδρόµους
κ.λπ.).
– Γενική διάταξη για οδικά δίκτυα (δοµές–ροή) και
λοιπών µέσων µεταφορών κατά περίπτωση.
– Κείµενο αιτιολόγησης της πρότασης. Μέτρα για
την προστασία τυχόν ευαίσθητων στοιχείων του
φυσικού και ιστορικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος
– Υποστηρικτική έκθεση των συµµετοχικών διαδικασιών.
ε) ως υπόβαθρα για τη σύνταξη των παραπάνω
µελετών µπορεί να χρησιµοποιούνται τοπογραφικά
διαγράµµατα ή ορθοφωτοχάρτες,
στ) για την αµοιβή των παραπάνω τµηµατικών
πολεοδοµικών µελετών εφαρµόζονται ανάλογα οι
διατάξεις των Τεχνικών Προδιαγραφών εκπόνησης
πολεοδοµικών µελετών (ΦΕΚ 329/Β/2000 &
803/Β/2000).
Γ. Ανεξάρτητα από την παραπάνω διαδικασία
των τµηµατικών πολεοδοµικών µελετών για τον καθορισµό του συνόλου ή τµηµάτων του κοινοχρήστου δικτύου (αναγνώριση και έγκριση υφισταµένου
ιστού του οικισµού) είναι δυνατόν, εάν κρίνεται πολεοδοµικά σκόπιµο από τις αρµόδιες υπηρεσίες της
οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.χ. σε αδόµητες περιοχές–τµήµατα των οικισµών), να ακολουθείται η διαδικασία της εκπόνησης πλήρους πολεοδοµικής µελέτης για τα τµήµατα αυτά.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣΑΛΛΑΓΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
Εγκ. υπ’ αριθµ ΠΟΛ. 1048/28-4-2010 Υπ. Οικ.
Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3842/2010
(ΦΕΚ 58/τ.Α΄/23.4.2010)
«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,
αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις» που αφορούν θέµατα φορολογίας
κεφαλαίου.

Με τον πρόσφατο φορολογικό νόµο 3842/2010
«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»,
που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 58/τ.Α΄και του οποίου
σχέδιο σας έχει ήδη αποσταλεί µε το έγγραφό µας
492/000/20-4-2010, επέρχονται –µεταξύ των άλλων– σηµαντικές αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου, οι οποίες περιλαµβάνονται στα άρθρα 21 έως
και 26. Αντίγραφο του νόµου σας κοινοποιήθηκε µε
την εγκύκλιό µας ΠΟΛ. 1046/27.4.2010.
Ειδικότερα, για άµεση ενηµέρωσή σας, σας γνωρίζουµε ότι οι σηµαντικότερες µεταβολές που επέρχονται στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων, κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:
Α. ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Αναπροσαρµόζονται οι συντελεστές φόρου µεταβίβασης ακινήτων ως εξής:8% για το µέχρι
20.000 x τµήµα της αξίας του µεταβιβαζόµενου
ακινήτου και 10% για το πέραν του ποσού αυτού
τµήµα της, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή.
2. Καταργείται ο φόρος αυτοµάτου υπερτιµήµατος
και το τέλος συναλλαγής ακινήτων.
3. Καταργείται η χορήγηση της απαλλαγής πρώτης
κατοικίας για αγορά κατοικίας επιφάνειας έως
200 τ.µ. ή οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί κτίσµα επιφάνειας έως 200 τ.µ. και παρέχεται
απαλλαγή η οποία συνδέεται µε την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το είδος του
αγοραζόµενου ακινήτου ως εξής:
– Για αγορά κατοικίας: από άγαµο µέχρι ποσού
αξίας 200.000 x, από άγαµο που παρουσιάζει
αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική
καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία µέχρι ποσού αξίας 250.000 x, από έγγαµο µέχρι ποσού αξίας 250.000 x ενώ από έγγαµο που
παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από
διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία
µέχρι ποσού αξίας 275.000 x. Το ποσό αυτό
προσαυξάνεται κατά 25.000 x για καθένα
από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά
30.000 x για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα του.
– Για αγορά οικοπέδου: από άγαµο µέχρι ποσού
αξίας 50.000 x από έγγαµο µέχρι ποσού
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αξίας 100.000 x. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 x για καθένα από τα δύο
πρώτα τέκνα αυτού και κατά 15.000 x για το
τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα του.
4. Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της
απαλλαγής περιλαµβάνεται και η αξία µίας θέσης στάθµευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20
τ.µ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και
αποκτώνται ταυτόχρονα µε το ίδιο συµβόλαιο
αγοράς.
5. Καταργείται η απαλλαγή πρώτης κατοικίας για
τους Έλληνες ή οµογενείς του εξωτερικού που
δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά το χρόνο της
αγοράς, για λόγους εναρµόνισης µε την κοινοτική νοµοθεσία.
6. Σε περίπτωση µεταβίβασης ιδανικού µεριδίου επί
κατοικίας ή οικοπέδου (από τον αγοραστή ή τη
σύζυγο ή τα ανήλικα τέκνα αυτού), το εµβαδόν
των οποίων πληροί κατά το χρόνο της µεταβίβασης τις στεγαστικές τους ανάγκες, δεν παρέχεται απαλλαγή πρώτης κατοικίας πριν από την παρέλευση 5 ετών από τη µεταβίβαση. Η ίδια ρύθµιση ισχύει και για τη µεταβίβαση του δικαιώµατος
επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτου.
Β. ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ∆ΩΡΕΩΝ
ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Καταργείται η αναβολή φορολογίας για τα ρυµοτοµούµενα/απαλλοτριούµενα ακίνητα (στη φορολογία κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών) και
παρέχεται ετήσια προθεσµία για την άµεση φορολόγηση αυτών, για τα οποία υπήρχε αναβολή.
2. ∆ιευκρινίζονται θέµατα που αφορούν τον υπολογισµό της αξίας της ενάσκησης της επικαρπίας
και της ψιλής κυριότητας.
3. Καταργούνται οι γεωργικές απαλλαγές και ο
φόρος υπολογίζεται πλέον µε βάση τα αφορολόγητα ποσά και τους φορολογικούς συντελεστές της
αντίστοιχης κατηγορίας.
4. ∆ικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το φόρο
είναι πλέον µόνο το ∆ηµόσιο και οι λογαριασµοί που
συνιστώνται υπέρ του ∆ηµοσίου.
5. Τα ν.π.δ.δ., οι ΟΤΑ, οι ιεροί ναοί- ιερές µονές,
το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερή Μονή του
Όρους Σινά, το Οικουµενικό πατριαρχείο Κωνστα-
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ντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Ιεροσολύµων και
Αντιοχείας, η Εκκλησία της Κύπρου, η Ορθόδοξη
Εκκλησία της Αλβανίας και τα µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς, θρησκευτικούς, κοινωφελείς
κ.λπ. υπόκεινται σε φόρο µε συντελεστή 0,5%.
6. Οι χρηµατικές δωρεές προς τα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα υπόκεινται στο φόρο (0,5%) µετά την
αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 1.000 ευρώ κατ’
έτος.
7. Η απαλλαγή πρώτης κατοικίας στην κληρονοµιά παρέχεται στους µόνιµους κατοίκους Ελλάδας
για ποσό αξίας:
α) κατοικίας µέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαµο κληρονόµο και µέχρι 250.000 ευρώ για
κάθε έγγαµο κληρονόµο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και
καθένα από τα επόµενα τέκνα, εφόσον στο δικαιούχο περιέρχεται µία µόνο κατοικία εξ ολοκλήρου και
κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαµβάνεται και η
αξία µιας θέσης στάθµευσης αυτοκινήτου και ενός
αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως
20 τ.µ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα.
β) οικοπέδου µέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαµο κληρονόµο και µέχρι 100.000 ευρώ για
κάθε έγγαµο κληρονόµο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και
καθένα από τα επόµενα τέκνα, εφόσον στο δικαιούχο περιέρχεται ένα µόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου
και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου. Αντίστοιχη απαλλαγή παρέχεται και κατά τη
γονική παροχή πρώτης κατοικίας.
8. Για τη χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας, προκειµένου να κριθεί αν καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες, λαµβάνεται πλέον υπόψη το συνολικό εµβαδόν όλων των ακινήτων του δικαιούχου.
9. ∆εν παρέχεται απαλλαγή πρώτης κατοικίας
πριν την παρέλευση 5 ετών από τη µεταβίβαση, µε
επαχθή ή χαριστική αιτία της επικαρπίας, της οίκησης ή του ιδανικού µεριδίου κατοικίας ή οικοπέδου ή
της ψιλής κυριότητας οικοπέδου ή ιδανικού µεριδίου αυτού, το εµβαδόν των οποίων πληρούσε κατά
το χρόνο της µεταβίβασης τις στεγαστικές ανάγκες.
10. Καταργείται η απαλλαγή από το φόρο για τις
δωρεές και γονικές παροχές χρηµάτων που γίνο-
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νται για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας.
11. Ο υπολογισµός του φόρου κληρονοµιών γίνεται πλέον για όλα τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, µετοχές, χρήµατα, λοιπά κινητά) µε βάση τις
φορολογικές κλίµακες.
12. Ο υπολογισµός του φόρου δωρεών/γονικών
παροχών επίσης γίνεται µε βάση τις φορολογικές
κλίµακες.
13. Οι δωρεές/γονικές παροχές χρηµατικών ποσών φορολογούνται αυτοτελώς (χωρίς αφορολόγητο ποσό) µε συντελεστές 10%, 20% και 40% ανά κατηγορία αντίστοιχα.
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14. Αλλάζει η διαδικασία προσωρινής εκτίµησης
κληρονοµιαίων ακινήτων που δεν υπάγονται στο
αντικειµενικό σύστηµα και δηλώνονται εµπρόθεσµα.
15. Παραγράφεται το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για
υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών στις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί µέχρι και 31/12/1994.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
∆ΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
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