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από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύµων εταιρειών.

ΝΟΜΟΙ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
3873/3-9-2010 ΦΕΚ 150/6-9-2010 (τ. Α΄)
Ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της
Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους
ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς
εταιρειών ορισµένων µορφών και της Οδηγίας
2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύµων εταιρειών.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η
Βουλή:
Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο:
α) της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ (ΕΕ L 224) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 14ης Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση
της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς εταιρειών
ορισµένων µορφών, της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ
του Συµβουλίου σχετικά µε τους ενοποιηµένους λογαριασµούς, της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ
του Συµβουλίου για τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς των τραπεζών και λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και της
Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τους
ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και
β) της Οδηγίας 2007/63/ΕΚ (ΕΕ L 300) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 13ης Νοεµβρίου 2007, για την τροποποίηση
των Οδηγιών 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ όσον
αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης

Άρθρο 2
1. Μετά την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται
περίπτωση ζα΄ ως εξής:
«ζα) Η φύση και ο επιχειρηµατικός στόχος
των διακανονισµών της εταιρείας που δεν περιλαµβάνονται στον ισολογισµό, καθώς και οι οικονοµικές επιπτώσεις των διακανονισµών αυτών
στην εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι οι κίνδυνοι ή τα οφέλη που προκύπτουν από αυτούς τους
διακανονισµούς είναι ουσιώδεις και κατά το βαθµό που η δηµοσιοποίηση αυτών των κινδύνων ή
οφελών είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση
της οικονοµικής θέσης της εταιρείας.
Οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί η εταιρεία µε τα συνδεόµενα µέρη, περιλαµβανοµένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, της
φύσης της σχέσης του συνδεόµενου µέρους,
καθώς και άλλων πληροφοριακών στοιχείων
για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα
για την κατανόηση της οικονοµικής θέσης της
εταιρείας, εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι
ουσιώδεις και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό
τους συνήθεις όρους της αγοράς. Τα πληροφοριακά στοιχεία για τις µεµονωµένες συναλλαγές µπορούν να συναθροίζονται ανάλογα µε τη
φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά
πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των
επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεόµενου µέρους στην οικονοµική θέση της εταιρείας. Ο όρος «συνδεόµενο µέρος» έχει την ίδια
έννοια µε αυτή που προσδιορίζεται στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία θεσπίσθηκαν µε
τον Κανονισµό (ΕΚ) 1606/2002.».
2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 αναριθµείται σε
ε΄ και προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Ανώνυµη εταιρεία, οι µετοχές ή άλλες
κινητές αξίες της οποίας έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, κατά
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την έννοια της περίπτωσης 10 του άρθρου 2
του ν. 3606/2007, (ΦΕΚ 195 Α΄) (σηµείο 14 της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, ΕΕ L
145 της 30.4.2010), συµπεριλαµβάνει στην ετήσια έκθεση διαχείρισής της και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
Η δήλωση αυτή συµπεριλαµβάνεται ως ειδικό τµήµα της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και
περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία:
αα) αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπάγεται η εταιρεία ή τον
οποίο έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρµόζει η εταιρεία, καθώς και τον τόπο στον
οποίο είναι διαθέσιµο στο κοινό το σχετικό κείµενο,
ββ) αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόµου, καθώς και παραποµπή στον τόπο όπου τις έχει δηµοσιοποιήσει,
γγ) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών
των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας σε σχέση µε
τη διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
δδ) τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία
γ), δ), στ), η) και θ) της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η εταιρεία
υπάγεται στην εν λόγω οδηγία.
εε) πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο
λειτουργίας της γενικής συνέλευσης των µετόχων και τις βασικές εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωµάτων των µετόχων και του
τρόπου άσκησής τους.
στστ) τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας
του διοικητικού συµβουλίου και τυχόν άλλων
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της εταιρείας.
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Αν η εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται ή
τον οποίο εφαρµόζει, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβάνει περιγραφή της απόκλισης µε αναφορά στα σχετικά µέρη του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και αιτιολόγηση
της απόκλισης αυτής. Αν η εταιρία δεν εφαρµόζει ορισµένες διατάξεις του κώδικα εταιρικής
διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται ή τον
οποίο εφαρµόζει, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβάνει αναφορά της διάταξης
που δεν εφαρµόζει και εξήγηση των λόγων της
µη εφαρµογής.».
3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 43α
του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 3α
ως εξής:
«3α. Αν το προσάρτηµα και η ετήσια έκθεση
διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν
περιλαµβάνουν τις παραπάνω πληροφορίες,
επιβάλλονται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οι ποινές του άρθρου 58α.».
4. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) Αν το προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες της παραπάνω παραγράφου 1 ή 2,
καθώς και αν έχει συνταχθεί δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης και παρέχονται τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην περίπτωση δ΄
της παραγράφου 3, και...».
Άρθρο 3
Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 22α του
κ.ν. 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 1α ως
εξής:
«1α. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
κάθε εταιρείας έχουν συλλογικά το καθήκον
και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασµοί, η ετήσια
έκθεση και, όταν προβλέπεται ξεχωριστά, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπεται από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 43α του παρόντος νόµου συντάσσονται και δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις δια-
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τάξεις του παρόντος νόµου και κατά περίπτωση σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
που έχουν θεσπισθεί µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
1606/2002.».
Άρθρο 4
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 του κ.ν.
2190/1920, µετά την περίπτωση ζ΄, προστίθενται περιπτώσεις ζα΄ και ζβ΄ ως εξής:
«ζα) Η φύση και ο επιχειρηµατικός στόχος
κάθε διακανονισµού που δεν περιλαµβάνονται
στον ενοποιηµένο ισολογισµό, καθώς και οι οικονοµικές επιπτώσεις του διακανονισµού αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι οι κίνδυνοι και τα
οφέλη που προκύπτουν από τους εν λόγω διακανονισµούς είναι ουσιώδεις και κατά το βαθµό
που η δηµοσιοποίηση αυτών των κινδύνων ή
οφελών είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση
της οικονοµικής θέσης των εταιρειών που συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση, εκλαµβανοµένων ως σύνολο.
ζβ) Οι πράξεις εξαιρουµένων των πράξεων
εντός του οµίλου, που πραγµατοποιούνται από
τη µητρική εταιρεία ή από κάθε άλλη θυγατρική
εταιρεία που συµπεριλαµβάνεται στην ενοποίηση, µε συνδεόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των ποσών αυτών των πράξεων, της φύσης
της σχέσης του συνδεόµενου µέρους, καθώς
και άλλων πληροφοριακών στοιχείων για τις
πράξεις, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονοµικής θέσης των εταιρειών
που συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση και
εκλαµβάνονται ως σύνολο, εφόσον οι πράξεις
αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Τα πληροφοριακά στοιχεία για τις µεµονωµένες
πράξεις µπορούν να συναθροίζονται ανάλογα
µε τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση
των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεόµενου µέρους στην οικονοµική θέση των εταιρειών που συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση
και εκλαµβάνονται ως σύνολο.».
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 107 του
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κ.ν. 2190/1920 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως
εξής:
«στ) Την περιγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου
και διαχείρισης κινδύνων του οµίλου, σε σχέση
µε τη διαδικασία κατάρτισης των ενοποιηµένων
λογαριασµών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
µία εταιρεία έχει τις κινητές αξίες της εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά, κατά την έννοια της περίπτωσης 10 του
άρθρου 2 του ν. 3606/2007, (ΦΕΚ 195 Α΄) (σηµείο 14 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου
2004, ΕΕ L 145 της 30.4.2004). Εφόσον η ενοποιηµένη ετήσια έκθεση και η ετήσια έκθεση
διαχείρισης παρουσιάζονται ως ενιαίο έγγραφο, αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία πρέπει να
περιλαµβάνονται στο τµήµα της έκθεσης που
περιέχει τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης
κατά τα προβλεπόµενα στην περίπτωση δ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 43α.».
Άρθρο 5
1. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 110 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) στα πιστωτικά ιδρύµατα και β) στα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, όπως η έννοιά τους καθορίζεται στις περιπτώσεις 1 και 11 του άρθρου
2 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α΄) που έχουν τη
µορφή της ανώνυµης εταιρείας και εδρεύουν
στην Ελλάδα. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρµόζονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 111 του κ.ν.
2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 110 για
την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης
των πιστωτικών ιδρυµάτων, εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 22α, 36, 37, 38, 41, 42,
των παραγράφων 1 έως 3 και 5 του άρθρου
42α, των παραγράφων 1, 2 και 4 έως 8 του άρ-
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θρου 42β, της παραγράφου 2 του άρθρου 42δ,
των παραγράφων 1 έως 5, 7 έως 14 και 15 περίπτωση β΄ του άρθρου 42ε, του άρθρου 43, των
περιπτώσεων β΄, ιζ΄ και ιθ΄ της παραγράφου 1
και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 43α,
της παραγράφου 2 του άρθρου 43β και των άρθρων 43γ, 44, 44α, 45, 46 και 46α, του παρόντος νόµου , όπως ισχύουν, εφόσον στις διατάξεις των άρθρων 112 έως 143 δεν ορίζεται διαφορετικά.».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 132 του κ.ν.
2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις εφαρµόζουν τις διατάξεις του π.δ. 148/1984 «περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού
Σχεδίου (ΚΛΣ) για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως ισχύει, και αναλόγως,
τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 και 5
του άρθρου 42α, των άρθρων 42β, 42ε, 43, των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 43α, και των
παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 43β, όπως
ισχύουν, εφόσον για τις ανώνυµες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα δεν ορίζεται διαφορετικά
στα άρθρα 134 έως 143 του παρόντος νόµου.».
Άρθρο 6
1. Στο άρθρο 71 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. ∆εν απαιτείται εξέταση του σχεδίου
σύµβασης συγχώνευσης ούτε έκθεση εµπειρογνώµονα, εάν όλοι οι µέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα ψήφου σε
καθεµία από τις εταιρείες που συµµετέχουν
στη συγχώνευση έχουν συµφωνήσει.».
2. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ε) κατά περίπτωση, της έκθεσης της Επιτροπής που προβλέπεται από την παράγραφο 1
του άρθρου 71».
3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 84 του κ.ν. 2190/1920 οι λέξεις

«εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εφαρµόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 71, όπως ισχύει».
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 84 του κ.ν.
2190/1920 αναριθµείται σε 6 και προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:
«5. ∆εν απαιτείται εξέταση του σχεδίου
σύµβασης διάσπασης ούτε έκθεση εµπειρογνώµονα, εάν όλοι οι µέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα ψήφου σε
καθεµία από τις εταιρείες που συµµετέχουν
στη διάσπαση έχουν συµφωνήσει.».
Άρθρο 7
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν από
τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
3884/24-9-2010 ΦΕΚ 168/24-9-2010 (τ. Α΄)
Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από
µετόχους εισηγµένων εταιρειών - Τροποποίηση και προσαρµογή του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών και
του ν. 2396/1996.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η
Βουλή:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του νόµου αυτού είναι η προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
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νοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
L 184/17/14.7.2007).
Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920
(ΦΕΚ 37 Α΄)
1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920
(ΦΕΚ 37 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρον 1
Ορισµοί - Πεδίο εφαρµογής -Αριθµός
και ευθύνη µετόχων».
2. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του κ.ν.
2190/1920 προστίθενται νέες παράγραφοι 2α
και 2β ως εξής:
«2α. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων
ρυθµίσεων, ο νόµος αυτός εφαρµόζεται τόσο
σε ανώνυµες εταιρείες µε µετοχές που δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο όσο και σε
ανώνυµες εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε
χρηµατιστήριο.
2β. Όπου στο νόµο αυτόν γίνεται αναφορά:
α) σε χρηµατιστήριο, νοούνται αντίστοιχα, η
ρυθµιζόµενη αγορά κράτους - µέλους κατά την
έννοια της περίπτωσης 14 της παραγράφου 1
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 145/1/30.4.2004)
και, όσον αφορά την Ελλάδα, η οργανωµένη
αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του
άρθρου 2 του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 195 Α΄),
β) σε µετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγµένες σε χρηµατιστήριο ή απλώς εισηγµένες,
νοούνται οι µετοχές ή οι κινητές αξίες που είναι εισηγµένες για διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη ή οργανωµένη αγορά,
γ) σε ηλεκτρονικά µέσα, νοούνται τρόποι ηλε-
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κτρονικής επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο ή άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό δίκτυο, οι οποίοι επιτρέπουν την ευχερή διασφάλιση της ταυτότητος των
χρηστών και την ασφάλεια της επικοινωνίας.».
Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 26 του κ.ν.
2190/1920
Μετά την παράγραφο 2α του άρθρου 26 του
κ.ν. 2190/1920 προστίθενται παράγραφοι 2β και
2γ ως εξής:
«2β. Προκειµένου για εταιρείες µε µετοχές
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, η πρόσκληση,
εκτός από όσα αναγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2:
α) περιλαµβάνει πληροφορίες τουλάχιστον
για:
αα) τα δικαιώµατα των µετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39,
αναφέροντας το χρονικό διάστηµα µέσα
στο οποίο µπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωµα, στις αντίστοιχες προθεσµίες που
ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ηµεροµηνία
µέχρι την οποία µπορούν τα δικαιώµατα
αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε
τα εν λόγω δικαιώµατα και τους όρους
άσκησής τους θα είναι διαθέσιµες µε ρητή παραποµπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας
της εταιρείας,
ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου και
ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιµοποιεί
για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς
και τα µέσα και τις µεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παράγραφος 3, για να δέχεται η
εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις
διορισµού και ανάκλησης αντιπροσώπων,
γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δι-
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καιώµατος ψήφου µε αλληλογραφία ή
µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 7 και 8 του
άρθρου 28α,
β) καθορίζει την ηµεροµηνία καταγραφής,
όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4, επισηµαίνοντας ότι µόνο τα πρόσωπα που είναι µέτοχοι κατά την ηµεροµηνία εκείνη έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη
γενική συνέλευση,
γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι
διαθέσιµο το πλήρες κείµενο των εγγράφων
και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27, καθώς και τον τρόπο µε
τον οποίο µπορεί να λαµβάνονται αυτά,
δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας
της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27.
2γ. Οι εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε
χρηµατιστήριο µπορούν να δηµοσιεύουν στα
έντυπα µέσα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2, περίληψη της πρόσκλησης, η οποία
περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή
διεύθυνση, την ηµέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα
συµµετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης και οι
πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27. Όταν εφαρµόζεται το
άρθρο 39 παράγραφος 2, η δηµοσίευση στα
έντυπα µέσα κατά την παράγραφο 2 πρέπει να
περιλαµβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι
στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα µέσα
του αµέσως επόµενου εδαφίου δηµοσιεύεται
αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη. Εκτός από
τη δηµοσίευση στα έντυπα µέσα της παραγράφου 2 και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το
πλήρες κείµενο της πρόσκλησης δηµοσιοποιείται επιπλέον µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 1, µε τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν,
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µε µέσα που κατά την κρίση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα,
για την αποτελεσµατική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως µε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης µε εθνική και πανευρωπαϊκή εµβέλεια. Η εταιρεία δεν
δύναται να επιβάλλει στους µετόχους ειδική
χρέωση για τη δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης
για σύγκληση της γενικής συνέλευσης µε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.».
Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 27
του κ.ν. 2190/1920
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 27
του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:
«Η ως άνω προθεσµία περιορίζεται στο µισό
για τις εταιρείες µε µετοχές εισηγηµένες σε
χρηµατιστήριο.»
2. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 27
του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Στην περίπτωση εταιρειών µε µετοχές
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, από την ηµέρα
δηµοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση
γενικής συνέλευσης µέχρι και την ηµέρα της
γενικής συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες
πληροφορίες:
α) η πρόσκληση για σύγκληση της γενικής
συνέλευσης,
β) ο συνολικός αριθµός των µετοχών και των
δικαιωµάτων ψήφου που υφίστανται κατά την
ηµεροµηνία της πρόσκλησης, συµπεριλαµβανοµένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία
µετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι κατανεµηµένο σε περισσότερες κατηγορίες
µετοχών,
γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση,
δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέµα της ηµερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καµία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση,
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σχόλιο του διοικητικού συµβουλίου για κάθε
θέµα της εν λόγω ηµερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι µέτοχοι, αµέσως µετά την παραλαβή τους από
την εταιρεία,
ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου
µέσω αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µε αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω
έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε µέτοχο.
Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η
πρόσβαση µέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρεία επισηµαίνει στην ιστοσελίδα
της τον τρόπο προµήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη µορφή και τα αποστέλλει ταχυδροµικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε µέτοχο
που το ζητεί.».
Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 28
του κ.ν. 2190/1920
1. Ο τίτλος του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 28
∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη γενική
συνέλευση εταιρείας µε µετοχές που δεν είναι
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο».
2. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 28 του κ.ν.
2190/1920 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης µέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο
προβλέπεται από το καταστατικό. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειµένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη.
7. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη
δυνατότητα εξ αποστάσεως συµµετοχής στην
ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των µετόχων µε την εκ των προτέρων αποστολή
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στους µετόχους των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών
ψηφοδελτίων µε τα θέµατα αυτά. Τα θέµατα και
τα ψηφοδέλτια µπορεί να διατίθενται και η συµπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου. Οι µέτοχοι που ψηφίζουν
µε τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηµατισµό της απαρτίας και της πλειοψηφίας,
εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της γενικής
συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
µπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενηµέρωσης των µετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ
αποστάσεως συµµετοχή στη γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν
σταλεί σε περίπτωση µαταίωσης ή αναβολής
της συνέλευσης.».
Άρθρο 6
Προσθήκη νέου άρθρου 28α
στον κ.ν. 2190/1920
Μετά το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 28α ως εξής:
«Άρθρο 28α
∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη
γενική συνέλευση εταιρείας µε
µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο.»
1. Στη γενική συνέλευση εταιρείας µε µετοχές
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο δικαιούται να
συµµετέχει και να ψηφίζει κάθε µέτοχος. Η
άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει τη δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό
διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην
παράγραφο 4, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο µέτοχος συµµετέχει στη γενική συνέλευ-
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ση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω
αντιπροσώπων. ∆ιατάξεις του καταστατικού, οι
οποίες περιορίζουν είτε την δι’ αντιπροσώπων
ενάσκηση των δικαιωµάτων του µετόχου είτε
την επιλεξιµότητα των προσώπων που µπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν
ισχύ. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν
στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
2. Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για µία και µόνη γενική συνέλευση ή για
όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισµένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύµφωνα µε τις οδηγίες του µετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από
την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρµόδια αρχή ή εάν η απόφαση
υποβάλλεται σε δηµοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Η
µη συµµόρφωση του αντιπροσώπου µε τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος
των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόµη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν
αποφασιστική για τη λήψη τους.
3. Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη
της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε
συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι
χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση
του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος
άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του
µετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου µπορεί να προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της
εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν,
β) είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή
της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή µετόχου
που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου
νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται
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από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της
εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της
εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της
εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος
ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου
του µετόχου γίνεται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά µέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία µε
τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση
του διορισµού και της ανάκλησης αντιπροσώπου µε ηλεκτρονικά µέσα απαιτείται καταστατική πρόβλεψη, η οποία πρέπει να µνηµονεύει
ρητά και µία τουλάχιστον αποτελεσµατική µέθοδο κοινοποίησης, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή άλλη ισοδύναµη. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.
Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές µιας
εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει το µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό
αξιών σε σχέση µε ορισµένη γενική συνέλευση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορούν να
ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές
για τη διασφάλιση του ελέγχου της ταυτότητας
του µετόχου ή του αντιπροσώπου που διορίζεται ή ανακαλείται µε ηλεκτρονικά µέσα, καθώς
και των αντίστοιχων κοινοποιήσεων προς την
εταιρεία.
4. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα
αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση
σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φο-
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ρέα ή, εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική
σύνδεση της εταιρείας µε τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας
πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της γενικής
συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής) και η
σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα
πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο
την τρίτη ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της
γενικής συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση µπορούν να µετάσχουν µέτοχοι
υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις.
Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται
κατά την έναρξη της τέταρτης ηµέρας πριν από
την ηµέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής
επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε
σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα
πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο
την τρίτη ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της
γενικής συνέλευσης.
5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να
καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που
έχουν δικαίωµα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος
2, όλους τους µετόχους που συµµορφώθηκαν
προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
6. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την οικεία ηµεροµηνία καταγραφής.
Αν δεν συµµορφώθηκε προς τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, ο εν λόγω µέτοχος µετέχει
στη γενική συνέλευση µόνο µετά από άδειά της.
7. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη
δυνατότητα συµµετοχής στη γενική συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των µετόχων στον τόπο διεξαγωγής
της. Η συµµετοχή αυτή µπορεί να γίνει είτε µε
µετάδοση της συνέλευσης σε πραγµατικό χρόνο είτε µε αµφίδροµη επικοινωνία σε πραγµατικόχρόνο, ώστε να µπορούν οι µέτοχοι να απευ-
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θύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να ορίζονται
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του µετόχου, καθώς
και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης
σύνδεσης.
8. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει και
τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συµµετοχής
των µετόχων στην ψηφοφορία είτε µε την
άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µε ηλεκτρονικά µέσα είτε µε ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας.
Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά
ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω
της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη µορφή,
στην έδρα της. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό µία από τις δυνατότητες της προηγούµενης παραγράφου, η άσκηση του δικαιώµατος
ψήφου µε ηλεκτρονικά µέσα µπορεί να γίνει
πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι µέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηµατισµό της
απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την
εταιρεία το αργότερο µέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
µπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τηδιασφάλιση της ταυτότητας
του ψηφίζοντος µετόχου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.
9. Ανώνυµες εταιρείες των οποίων οι κινητές
αξίες έχουν εισαχθεί σε πολυµερή µηχανισµό
διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆) κατά την έννοια της
περιπτώσεως 15 της παραγράφου 1 του άρθρου
4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών
µέσων (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων L 145/1/30.4.2004), µπορούν, µε
σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, να
υπαχθούν στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, οι
οποίες αφορούν τη σύγκληση, συνεδρίαση, συµµετοχή των µετόχων, λήψη αποφάσεων, καθώς
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και την άσκηση άλλων µετοχικών δικαιωµάτων
σε γενικές συνελεύσεις εταιρειών µε µετοχές
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο. Η σχετική καταστατική πρόβλεψη πρέπει να αφορά την υπαγωγή στο σύνολο των ανωτέρω διατάξεων.».
Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 29 του κ.ν.
2190/1920
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν
στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και
ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων,
που προβλέπονται από το νόµο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι µεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες ανάµεσα στη µαταιωθείσα συνεδρίαση και
στην επαναληπτική.».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4
του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν
στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και
ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων,
που προβλέπονται από το νόµο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι µεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες ανάµεσα στην εκάστοτε µαταιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.».
Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 30 του κ.ν.
2190/1920
1. Ο τίτλος του άρθρου 30 του κ.ν. 2190/1920
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Αρχή της ισότητος»
2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του
κ.ν. 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 2 ως
εξής:

«2. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση µεταχείριση όλων των µετόχων που βρίσκονται στην
ίδια θέση.».
Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 30β του
κ.ν. 2190/1920
Στο άρθρο 30β του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται
τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Όταν µέτοχος χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, εφαρµόζονται κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους και
τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης
της εν λόγω εξουσιοδότησης, οι διατάξεις των
παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 28α.».
Άρθρο 10
Τροποποίηση του άρθρου 32 του
κ.ν. 2190/1920
Η παράγραφος 1 του άρθρου 32 του κ.ν.
2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαµβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση
µετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των µετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική
συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 27. Εταιρείες µε
µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο δηµοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου, τα αποτελέσµατα
της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ηµερών το
αργότερο από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση
τουλάχιστον τον αριθµό των µετοχών για τις
οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία
του µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν
αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθµό έγκυρων
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ψήφων, καθώς και τον αριθµό ψήφων υπέρ και
κατά κάθε απόφασης και τον αριθµό των αποχών.».
Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 35 του
κ.ν. 2190/1920
1. Προστίθεται τίτλος στο άρθρο 35 του κ.ν.
2190/1920 ως εξής:
«Άρθρον 35
Απαλλαγή ∆ιοικητικού Συµβουλίου».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του κ.ν.
2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δικαιούνται να µετέχουν
τα µέλη του µόνο µε µετοχές, των οποίων είναι
κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων µετόχων,
εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση
µε ρητές και συγκεκριµένες οδηγίες ψήφου. Το
ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.».
Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 39
του κ.ν. 2190/1920
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του κ.ν.
2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το
ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη
γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί,
πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 26,
επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική
συνέλευση. Σε εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη
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συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο
απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση
και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, µαζί µε
την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που
έχει υποβληθεί από τους µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3.».
2. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 39
του κ.ν. 2190/1920 προστίθενται παράγραφοι
2α και 2β ως εξής:
«2α. Σε εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε
χρηµατιστήριο, µε αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3, έξι (6)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων
για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική
ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η
σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης.».
«2β. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι υποχρεωµένο να προβαίνει στην εγγραφή θεµάτων
στην ηµερήσια διάταξη ούτε στη δηµοσίευση ή
γνωστοποίηση αυτών µαζί µε αιτιολόγηση και
σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από
τους µετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόµενο
αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση µε το
νόµο και τα χρηστά ήθη.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3
του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η µετά από αναβολή γενική συνέλευση
αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν
απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε
αυτήν µπορούν να µετέχουν και νέοι µέτοχοι,
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µε την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27
παράγραφος 2, 28 και 28α.».
4. Αµέσως µετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν
υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως
µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.».
5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 39 του κ.ν.
2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος
άρθρου οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον
αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την
άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των µετοχών
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 28 ή,
προκειµένου για εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, η προσκόµιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.».
Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2396/1996
Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν. 2396/1996
(ΦΕΚ 73 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν για την άσκηση µετοχικών δικαιωµάτων τα οποία συνδέονται µε γενική συνέλευση,
που συγκλήθηκε, προβλέπεται από το νόµο η
προσκόµιση βεβαίωσης από το φορέα, στα αρχεία του οποίου τηρούνται οι κινητές αξίες
εταιρείας που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, η σχετική βεβαίωση εκδίδεται χωρίς προηγούµενη δέσµευση των αντίστοιχων αξιών.».
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζο-

νται σε γενικές συνελεύσεις εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, οι οποίες
συγκαλούνται για πρώτη φορά µετά την έναρξη ισχύος του.
Άρθρο 15
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
καταργείται κάθε αντίθετη ρύθµιση, γενική ή ειδική.
Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
3887/30-9-2010/ΦΕΚ 174/30-09-2010 (τ. Α΄)
Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η
Βουλή:
Άρθρο 1
Σκοπός και αρχές οργάνωσης
1. Το κράτος χαράσσει την πολιτική στις Οδικές
εµπορευµατικές µεταφορές της χώρας µε σκοπό την προστασία του γενικού συµφέροντος,
την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στον τοµέα
αυτόν, και την τήρηση των κανόνων του υγιούς
ανταγωνισµού.
2. Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται χωρίς καµιά διάκριση ως προς την εθνικότητα όσων αιτούνται άδειες σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5.
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Άρθρο 2
Ορισµοί και Κατηγορίες
1. «Φορτηγό ∆ηµόσιας Χρήσης (Φ.∆.Χ.)» είναι
ένα όχηµα, το οποίο είναι εφοδιασµένο µε
άδεια που του επιτρέπει να εκτελεί δηµόσιες
οδικές εµπορευµατικές µεταφορές.
2. «Άδεια Οδικών Μεταφορών» είναι η άδεια
που χορηγείται σε µία επιχείρηση και της επιτρέπει να εκτελεί δηµόσιες οδικές εµπορευµατικές µεταφορές.
3. «∆ιαχειριστής µεταφορών» είναι το φυσικό πρόσωπο, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 5
του άρθρου 2 του Κανονισµού 1071/2009 (L
300).
4. ∆ιεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές διενεργούνται µε Φ.∆.Χ. αυτοκίνητα µικτού
βάρους πάνω από 3,5 τόνους.
5. Εθνικές εµπορευµατικές µεταφορές διενεργούνται µέσα στη χώρα, µε Φ.∆.Χ. αυτοκίνητα.
6. Από την εποµένη της λήξης της µεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου
14, οι κατηγορίες για τις δηµόσιες οδικές µεταφορές καθορίζονται ως εξής:
α. ∆ιεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, που διεξάγονται από κατόχους Φ.∆.Χ. ή
κατόχους Άδειας Οδικών Μεταφορών.
β. Εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, που διεξάγονται από κατόχους Φ.∆.Χ. ή
κατόχους Άδειας Οδικών Μεταφορών.
Οι εταιρείες που έχουν άδεια να διεξάγουν
διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές,
έχουν το δικαίωµα να διεξάγουν και εθνικές
οδικές µεταφορές, µε την ίδια άδεια.
7. Μεταφορικές επιχειρήσεις συνιστούν:
α. Οι εµπορικές εταιρείες οποιασδήποτε µορφής, στις οποίες περιλαµβάνονται οι Ιδιότυπες
Μεταφορικές Εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233 Α΄), οι οποίες
έχουν νοµική προσωπικότητα και στις οποίες έχει
εισφερθεί η κυριότητα ή η χρήση Φ.∆.Χ.
β. Οι ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς και oι εν
κοινωνία δικαιώµατος συνιδιοκτήτες Φ.∆.Χ.,
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που ασκούν ενιαία επιχείρηση µεταφοράς, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης γγ΄ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 183 Α΄).
γ. Οι εταιρείες που περιγράφονται στο άρθρο 3.
8. Ως οδικός µεταφορέας νοείται η επιχείρηση, που πληροί τα κριτήρια πρόσβασης στο
επάγγελµα του οδικού µεταφορέα, όπως καθορίζονται στο π.δ. 346/2001 και στον Κανονισµό
1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (L 300).
9. Οι εµπορευµατικές µεταφορές διενεργούνται αποκλειστικά από τις µεταφορικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, καθώς και από τις
µεταφορικές εταιρείες, που συνιστώνται κατά
τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 3
Μεταφορικές εταιρείες
1. Επιτρέπεται η σύσταση µεταφορικών εταιρειών µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) ή
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) µε
σκοπό την εκτέλεση διεθνών, εθνικών, νοµαρχιακών και ειδικών µεταφορών, για µία ή περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές. Όπου δεν
προβλέπεται ειδική ρύθµιση, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄) και
του ν. 3190/1955 (ΦΕΚ 91 Α΄), αντιστοίχως.
2. Οι εταιρείες της παραγράφου 1 επιτρέπεται να συσταθούν µε τους ακόλουθους τρόπους:
α) Με εισφορά της κυριότητας Φ.∆.Χ. Στην
περίπτωση αυτή, κεφάλαιο της εταιρείας,
εκτός από εκείνο που καταβάλλεται σε χρήµα,
αποτελεί η αξία των εισφερόµενων οχηµάτων
(Φ.∆.Χ., ρυµουλκουµένων και ηµιρυµουλκουµένων) που έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας, καθώς και η άυλη υπεραξία των οικείων αδειών
Φ.∆.Χ. Η εκτίµηση της αξίας των οχηµάτων και
της άυλης υπεραξίας των οικείων αδειών
Φ.∆.Χ. γίνεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 9
του κ.ν. 2190/1920, από την Εκτιµητική Επιτροπή του άρθρου 7.
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β) Με µίσθωση των Φ.∆.Χ. Στην περίπτωση
αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβάλλεται σε χρήµα και δεν µπορεί να είναι µικρότερο από εκείνο που προβλέπεται ως ελάχιστο καταβαλλόµενο για τις Α.Ε. ή τις Ε.Π.Ε. Οι
συµβαλλόµενοι ιδιοκτήτες που έχουν εκµισθώσει το όχηµά τους, υποχρεούνται να διαθέτουν
αυτό κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρεία και
για το έργο αυτής έναντι µισθώµατος χωρίς
οδηγό σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
91/1988 (ΦΕΚ 42 Α΄). Με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπει το π.δ. 91/1988,
επιτρέπεται η µίσθωση φορτηγού δηµόσιας
χρήσης αυτοκινήτου και µε οδηγό έναντι προκαθορισµένης χιλιοµετρικής αποζηµίωσης σύµφωνα µε το µεταφορικό έργο που καθορίζει η
συνιστώµενη µεταφορική εταιρεία. Εάν ο ιδιοκτήτης του µισθωµένου οχήµατος είναι και
οδηγός του αυτοκινήτου αυτού, η εταιρεία
αποζηµιώνει τις υπηρεσίες του και ως οδηγού,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
γ) Με εισφορά της κυριότητας των Φ.∆.Χ.
και µίσθωση άλλων, σύµφωνα µε τα εδάφια α΄
και β΄ της παραγράφου 2.
δ) Με ίδρυση επιχείρησης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται
από αυτήν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα όπως καθορίζονται στο
π.δ. 346/2001 και στον Κανονισµό 1071/2009.
3. Οι µετοχές των εταιρειών είναι ονοµαστικές, µπορούν δε να µεταβιβαστούν σε φυσικά
πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις
διατάξεις του π.δ. 346/2001 και του Κανονισµού 1071/2009.
4. Η σύσταση µεταφορικών εταιρειών υπό
µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι εισφορές των εταίρων ή µετόχων, η µεταβίβαση των φορτηγών αυτοκινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων και οι
συµβάσεις µίσθωσης των φορτηγών αυτοκινήτων απαλλάσσονται κάθε δικαιώµατος υπέρ
του ∆ηµοσίου ή τρίτων και φόρου ή τέλους, µε
την εξαίρεση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου
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έχουν εφαρµογή και στις περιπτώσεις µετατροπής ή συγχώνευσης µεταφορικών εταιρειών που λειτουργούσαν πριν από την ισχύ του
παρόντος, εφόσον ολοκληρώσουν τη διαδικασία µετατροπής µέσα σε τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Επιτρέπεται η συγχώνευση µεταφορικών
εταιρειών, ανεξαρτήτως εάν αυτές λειτούργησαν πριν ή µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
6. Οι ΑΕ. ή Ε.Π.Ε., που έχουν συσταθεί πριν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και
αυτές που θα συσταθούν ή θα µετατραπούν σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού, εντάσσονται στις
διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου 3299/2004
(ΦΕΚ 261 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, για τη δηµιουργία ή εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεών
τους, την αγορά γηπέδων για τη δηµιουργία
αποθηκευτικών χώρων, χώρων στάθµευσης και
συνεργείων, την εισαγωγή συστηµάτων τηλεµατικής και επικοινωνιών, τη δηµιουργία εγκαταστάσεων εφαρµογών εφοδιαστικής αλυσίδας,
την προµήθεια µηχανηµάτων, ιδίως ανυψωτικών,
για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, καθώς
και την αντικατάσταση των οχηµάτων τους µε
οχήµατα νέας τεχνολογίας.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών Φ.∆.Χ.
1. Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.∆.Χ. επιτρέπεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 σε µεταφορικές εταιρείες που έχουν συσταθεί κατά το άρθρο 3, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν
οριστεί ως διαχειριστές µεταφορών από τις µεταφορικές εταιρείες που λειτουργούν µε τη νοµική µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., παρέχουν εχέγγυα
αξιοπιστίας κατά την έννοια του άρθρου 3 του
π.δ. 346/2001.
β) Η εταιρεία διαθέτει την απαιτούµενη οικονοµική επιφάνεια κατά την έννοια του άρθρου 3
του π.δ. 346/2001.
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γ) Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν οριστεί ως διαχειριστές µεταφορών από τις µεταφορικές εταιρείες που λειτουργούν µε τη νοµική µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας Π.Ε.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 346/2001.
δ) Η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθµευσης των οχηµάτων και
αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη
και συντήρηση των οχηµάτων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κανονισµού 1071/2009. Στις
εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων αποκλειστικά για τον εφοδιασµό των ιδιόκτητων ή µισθωµένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται
από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δηµόσιας χρήσης χορηγούνται αποκλειστικά για
φορτηγά, τα οποία εµπίπτουν στην κατηγορία
εκποµπών EURO IV ή EURO V ή µεταγένεστερων οδηγιών που καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή
τους µε άλλα φορτηγά αυτοκίνητα µεγαλυτέρου ή µικρότερου µικτού βάρους.
Άρθρο 5
Χορήγηση αδειών
1. Για τη χορήγηση άδειας Φ.∆.Χ. ή Άδειας Οδικών Μεταφορών οι ενδιαφερόµενες µεταφορικές εταιρείες του άρθρου 3 υποβάλλουν αίτηση
στη ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία είναι αρµόδια για την επεξεργασία του φακέλου. Με την αίτηση υποβάλλονται
και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Καταστατικό σύστασης µεταφορικής
εταιρείας µε µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε..
β) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
γ) Πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας
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(Π.Ε.Ε.) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ.
346/2001.
δ) ∆ικαιολογητικά οικονοµικής επιφάνειας
σύµφωνα µε το π.δ. 346/2001.
ε) Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου των µετόχων ή των εταίρων.
στ) Αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή µίσθωσης χώρων για εγκαταστάσεις για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση των οχηµάτων
τους σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1071/2009.
2. Μέσα σε τρεις µήνες από την κατάθεση
του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών και µετά από σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου χορηγεί την αιτούµενη άδεια. Η σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης βασίζεται αποκλειστικά στην ύπαρξη
των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην
παράγραφο 1.
3. Η άδεια Φ.∆.Χ. ισχύει για έξι µήνες από
την έκδοσή της. Σε περίπτωση µη υλοποίησής
της, αυτή παύει να ισχύει, η δε αιτούσα εταιρεία υποβάλλει εκ νέου πλήρη δικαιολογητικά.
Η άδεια που είχε εγκριθεί, µαζί µε τη βεβαίωση
της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί καταβολής της εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 7, υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών των Αυτοδιοικήσεων της χώρας, η οποία υποχρεούται να εκδώσει νέα
άδεια κυκλοφορίας σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.
4. Από την εποµένη της λήξης της µεταβατικής περιόδου, χορηγούνται Άδειες Οδικών Μεταφορών µε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Από την ηµεροµηνία αυτή δεν χορηγούνται άδειες Φ.∆.Χ.
5. Από την εποµένη της λήξης της µεταβατικής περιόδου, η εισφορά που απαιτείται υπέρ
του ∆ηµοσίου, για τη χορήγηση και ανανέωση
των Αδειών Οδικών Μεταφορών δεν ξεπερνά
το διοικητικό κόστος, που σχετίζεται µε τη δια-
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δικασία αδειοδότησης και επιβάλλεται µε αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια, αναλογικά µε
τον αριθµό των οχηµάτων του οδικού µεταφορέα που αιτείται την άδεια. Η µέθοδος υπολογισµού των εισφορών χαρακτηρίζεται από αντικειµενικότητα και το ύψος της εισφοράς δεν
υπερβαίνει το διοικητικό κόστος.
Άρθρο 6
Φορέας αδειοδότησης
Η παράγραφος 2α του άρθρου 8 του π.δ.
293/1999 «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 236 Α΄) συµπληρώνεται ως εξής:
α) Εξετάζει αιτήµατα για χορήγηση νέων
αδειών και καταθέτει τη σύµφωνη γνώµη της
για την έκδοση της άδειας στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων.
β) Φροντίζει για το σχηµατισµό, την τήρηση
και δηµοσίευση του Εθνικού Μητρώου των Μεταφορικών Εταιρειών.
γ) Συµβάλλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών της οδικής µεταφοράς.
δ) Εκφέρει, όταν της ζητηθεί, γνωµοδοτήσεις για διοικητικά θέµατα που αφορούν τις µεταφορές.
ε) Συµβάλλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση
των µεταφορών στην ελληνική κοινωνία.
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να συµβουλεύεται ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες.
Άρθρο 7
Σύσταση Εκτιµητικής Επιτροπής
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
συνιστάται στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων τριµελής Εκτιµητική Επιτροπή,
η οποία απαρτίζεται:

α) Από έναν ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως
Πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του.
β) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
ειδικό σε θέµατα εκτίµησης εισφεροµένων κεφαλαίων Α.Ε., µε τον αναπληρωτή του.
γ) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών µε τον αναπληρωτή του.
Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
2. Έργο της Εκτιµητικής Επιτροπής είναι η
αποτίµηση του εισφερόµενου κεφαλαίου στις
συνιστώµενες εταιρείες του άρθρου 3, µε τη
µορφή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων,
της αξίας των εισφεροµένων οχηµάτων
(Φ.∆.Χ., ρυµουλκουµένων και ηµιρυµουλκουµένων) που έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας και
της άυλης υπεραξίας των οικείων αδειών. Κατά
την αποτίµηση της αξίας των εισφεροµένων
οχηµάτων, υπολογίζεται η χρονολογία και η
αξία κτήσης των οχηµάτων, ο βαθµός χρησιµοποίησης, συντήρησης και εµπορευσιµότητάς
τους, η ενδεχόµενη τεχνολογική απαξίωσή
τους και οι τρέχουσες τιµές για τα ίδια ή παρεµφερή µεταφορικά µέσα. Κατά την αποτίµηση της άυλης υπεραξίας των αδειών Φ.∆.Χ., η
υπεραξία κάθε άδειας υπολογίζεται µε βάση
την εισφορά που πρέπει να πληρωθεί για την
απόκτηση µίας αντίστοιχης νέας άδειας και είναι ίση µε αυτήν.
3. Η Εκτιµητική Επιτροπή, για την υποβοήθηση του έργου της, επιτρέπεται να ζητεί οικονοµικά ή τεχνικά στοιχεία από τους φορείς της
αγοράς, προκειµένου να εκτιµήσει τα εισφερόµενα οχήµατα και να καλεί, εφόσον το κρίνει
αναγκαίο, εµπειρογνώµονες.
4. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη
επιτρέπεται να συνιστώνται τριµελείς εκτιµητικές επιτροπές στις Περιφέρειες της χώρας, οι
οποίες απαρτίζονται:
α) Από έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Μετα-
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φορών κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του.
β) Από έναν εκπρόσωπο ∆.Ο.Υ. µε τον αναπληρωτή του.
γ) Από έναν εκπρόσωπο της ∆ιεύθυνσης
Ανωνύµων Εταιρειών µε τον αναπληρωτή του.
Καθήκοντα Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος
της Περιφέρειας.
Οι παραπάνω εκτιµητικές επιτροπές λειτουργούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3.
Άρθρο 8
Φ.∆.Χ. σε περίπτωση λύσης
µεταφορικών εταιρειών
Σε περίπτωση λύσης για οποιαδήποτε αιτία των
µεταφορικών εταιρειών που ιδρύθηκαν δυνάµει
του άρθρου 3, τα Φ.∆.Χ. που ανήκουν σε αυτές
κατά κυριότητα µε την άδεια κυκλοφορίας
τους, µεταβιβάζονται στους µετόχους ή εταίρους της εταιρείας χωρίς την καταβολή του
φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1.
Σε κάθε περίπτωση, οι άδειες Φ.∆.Χ. µεταβιβάζονται µόνο σε πρόσωπα που πληρούν τα
κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα, όπως καθορίζονται στο π.δ.
346/2001 και στον Κανονισµό 1071/2009.
Άρθρο 9
Μητρώο Μεταφορικών Εταιρειών
1. Στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων δηµιουργείται ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Εταιρειών («Ε.Μ.Μ.Ε.»)
των επιχειρήσεων οδικών µεταφορών, στις
οποίες έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κανονισµού 1071/2009. Το Μητρώο
αυτό τηρείται µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου και περιέχει τουλάχιστον τα δεδοµένα της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του κοινοτικού Κανονισµού 1076/2009.
2. Τα δεδοµένα που αφορούν επιχειρήσεις
των οποίων η άδεια έχει αφαιρεθεί ή ανασταλεί
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παραµένουν στο εθνικό ηλεκτρονικό µητρώο
επί δύο χρόνια από την ηµεροµηνία εκπνοής
της αναστολής ή της αφαίρεσης της άδειας και
στη συνέχεια διαγράφονται αµέσως. Τα δεδοµένα που αφορούν πρόσωπο το οποίο έχει κηρυχθεί ακατάλληλο να ασκήσει το επάγγελµα
του οδικού µεταφορέα παραµένουν στο εθνικό
ηλεκτρονικό µητρώο εφόσον δεν αποκατασταθεί η αξιοπιστία του εν λόγω προσώπου. Σε περίπτωση που λαµβάνεται µέτρο αποκατάστασης ή µέτρο ισοδυνάµου αποτελέσµατος, τα
δεδοµένα διαγράφονται αµέσως.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται ο τρόπος
εγγραφής στο Ε.Μ.Μ.Ε. των οδικών µεταφορέων εµπορευµάτων και των µεταφορικών εταιρειών που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου,
πρόσθετα δεδοµένα που τηρούνται στο
Ε.Μ.Μ.Ε. και αναφέρονται στην παραγράφο 1.
Άρθρο 10
Μεταβίβαση Φ.∆.Χ.
1. Φ.∆.Χ. αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας επιτρέπεται να µεταβιβάζονται διά πράξεως εν ζωή
κατά κυριότητα µε την άδειά τους σε όλες τις
µεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν
τις διατάξεις του Κανονισµού 1071/2009, µε
την καταβολή φόρου πριν από την υπογραφή
της πράξης µεταβίβασης της αδείας, ως ακολούθως:
α) Για Φ.∆.Χ. αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταβάλλεται ποσοστό 3% επί του ποσού
που αντιστοιχεί στην άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 8 και στην αξία του οχήµατος.
β) Για Φ.∆.Χ. αυτοκίνητα που κυκλοφορούν
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος καταβάλλεται ποσοστό 2% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 8
και στην αξία του οχήµατος.
2. Ο φόρος της παραγράφου 1 δεν καταβάλλεται σε περίπτωση µεταβιβάσεων Φ.∆.Χ. που
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γίνονται λόγω συγχώνευσης µεταφορικών
εταιρειών ή µετατροπής της εταιρικής µορφής
των µεταφορικών εταιρειών.
Άρθρο 11
Κόµιστρα Εµπορευµατικών Μεταφορών
1. Κάθε περιορισµός της ελευθερίας των µεταφορικών επιχειρήσεων και των πελατών τους
για τη συµφωνία επί των κοµίστρων για τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές καταργείται.
Τα κόµιστρα αυτά συµφωνούνται ελεύθερα µεταξύ του πελάτη και του µεταφορέα.
2. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις µεταφοράς καυσίµων, το κόµιστρο µπορεί να καθορίζεται ως προς την ανώτατη τιµή µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
3. Αυτή η ανώτατη τιµή πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς και µπορεί να εφαρµόζεται µόνο σε
νησιά, αποµονωµένες και ορεινές περιοχές, όταν
περιορίζεται η πρόσβαση Φ.∆.Χ. στην αγορά.
Άρθρο 12
Κωδικός Οδικής Ασφάλειας
1. Η εισφορά που καταβάλλεται σύµφωνα µε το
άρθρο 14 παρ. 7, αποτελεί δηµόσιο έσοδο και
κατατίθεται σε ειδικό Κωδικό Οδικής Ασφάλειας που ορίζεται από το Υπουργείο Οικονοµικών. Από το ποσό αυτό, ποσοστό ογδόντα τοις
εκατό (80%) τουλάχιστον διατίθεται αποκλειστικά για έργα υποδοµής για την ανάπτυξη των
εµπορευµατικών µεταφορών και για την οδική
ασφάλεια και το περιβάλλον. Στον ίδιο κωδικό
κατατίθεται η εισφορά του άρθρου 5 παρ. 5.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται τα κριτήρια διάθεσης του
ποσού του ειδικού Κωδικού Οδικής Ασφάλειας,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 13
Εξασφάλιση αποκατάστασης ζηµιών
των εµπορευµάτων

Για την αποκατάσταση ζηµίας που επήλθε στον
φορτωτή από ευθύνη του µεταφορέα, κάθε µεταφορική επιχείρηση υποχρεούται να έχει
πραγµατική δυνατότητα κάλυψης της ζηµιάς είτε από την καθαρή της περιουσία είτε µε πλήρη
ασφαλιστική κάλυψη των αντίστοιχων κινδύνων. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου από µεταφορική επιχείρηση συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώµατος άσκησης
του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα
εµπορευµάτων τόσο της επιχείρησης όσο και
των µετόχων/εταίρων της για ένα έτος και, σε
περίπτωση υποτροπής, διά παντός.
Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της άδειας άσκησης
του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα
εµπορευµάτων της µεταφορικής επιχείρησης
και των µετόχων/εταίρων της, για ορισµένο
χρονικό διάστηµα ή οριστικά, από τα όργανα
που τις έχουν εκδώσει.
Άρθρο 14
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Για την εφαρµογή του άρθρου αυτού ως µεταβατική περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος
που αρχίζει µε την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και λήγει στις 30 Ιουνίου 2013.
2. Μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη της µεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1, οι υφιστάµενες άδειες Φ.∆.Χ. µετατρέπονται σε
Άδειες Οδικών Μεταφορών.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι
άδειες Φ.∆.Χ. που έχουν εκδοθεί µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.
Μετά την παρέλευση πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου σε περίπτωση
µεταβίβασης, οι νέοι κάτοχοί τους υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήµατά τους µε
άλλα νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκποµπών τουλάχιστον EURO IV. Από την ανωτέρω
υποχρέωση εξαιρούνται οι µεταβιβάσεις από
κληρονοµικά αίτια.
4. Νοµαρχιακές εµπορευµατικές µεταφορές
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διενεργούνται µε Φ.∆.Χ. αυτοκίνητα µικτού βάρους µέχρι 10 τόνους, µέσα στο νοµό όπου αυτά έχουν έδρα και τους γειτονικούς του νοµούς.
5. Ειδικές µεταφορές καυσίµων διενεργούνται µε Φ.∆.Χ. αυτοκίνητα, µικτού βάρους πάνω
από 3,5 τόνους, για εθνικές και διεθνείς µεταφορές και µικτού βάρους µέχρι 8 τόνους για
νοµαρχιακές µεταφορές. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει µεταφορές υγρών καυσίµων και
θερµής ασφάλτου.
6. Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση έχει ισχύ
µέχρι το πέρας της µεταβατικής περιόδου. Μετά την περίοδο αυτή, οι κατηγορίες είναι σύµφωνα µε αυτές του άρθρου 2 παρ. 6.
7. Για τη Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας
Φ.∆.Χ. οι ενδιαφερόµενες µεταφορικές εταιρείες καταβάλλουν εφάπαξ υπέρ του ∆ηµοσίου
ειδική εισφορά ανάλογα µε την κατηγορία και
το µικτό βάρος του φορτηγού οχήµατος ως
εξής:
α. ∆έκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.
β. ∆ύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόµενο και µέχρι επτά τόνους.
γ. Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε
επόµενο και µέχρι τους σαράντα τόνους.
Εάν οι αιτούµενες άδειες είναι κατηγορίας
ειδικής µεταφοράς πετρελαιοειδών, τα ποσά
της ειδικής εισφοράς διαµορφώνονται ως εξής:
α. Είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ευρώ για
τον πρώτο τόνο.
β Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόµενο και µέχρι τους σαράντα δύο τόνους.
Το ποσό που καταβάλλεται για τη λήψη της
άδειας Φ.∆.Χ. λογίζεται ως έξοδο και εκπίπτει
του εισοδήµατος, επιµεριζόµενο κατά το ένα
τρίτο για τα τρία επόµενα έτη από τη λήψη της
άδειας.
8. Τα ποσά της ειδικής εισφοράς που περιγράφονται στην παράγραφο 7 µειώνονται σταδιακά µέσα στη µεταβατική περίοδο. Η µείωση
λαµβάνει χώρα στην αρχή κάθε ηµερολογιακού
έτους κατά 30% επί του αρχικού ποσού την 1η
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Ιανουαρίου 2011, κατά 35% επί του αρχικού ποσού την 1η Ιανουαρίου 2012, κατά 35% επί του
αρχικού ποσού την 1η Ιανουαρίου 2013.
9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α΄) επιτρέπεται οι µεταφορικές εταιρείες που εκτελούν
εθνικές και διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές να θέτουν σε κυκλοφορία, για κάθε
ρυµουλκό όχηµα ∆.Χ. που κατέχουν, µέχρι τρία
ρυµουλκούµενα ή ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα.
Για τα οχήµατα αυτά εκδίδονται αντίστοιχες
άδειες κυκλοφορίας. Οι όροι και προϋποθέσεις
χορηγήσεως αυτών, καθώς και οι όροι έλξης
αυτών από τα ρυµουλκά ή τους ελκυστήρες,
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
10. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, που εκδίδονται µέσα
στη µεταβατική περίοδο της παραγράφου 1 του
άρθρου 14, καθορίζονται:
α) Κάθε θέµα σχετικό µε την ίδρυση, οργάνωση, συγχώνευση, µετατροπή και λειτουργία
των µεταφορικών εταιρειών, καθώς και την
αποτίµηση του εισφερόµενου κεφαλαίου από
την ειδική εκτιµητική επιτροπή του άρθρου 7.
β) Κάθε θέµα σχετικό και τα ειδικότερα κριτήρια για τις προϋποθέσεις χορήγησης Αδειών
Οδικών Μεταφορών και οι επί µέρους διαδικασίες για τη χορήγησή τους, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ως προς την αρµοδιότητα αυτή.
γ) Οι λεπτοµέρειες για τη διάθεση των αδειών Φ.∆.Χ. σε περίπτωση λύσης µεταφορικών
εταιρειών.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται η εισφορά της παραγράφου
5 του άρθρου 5.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα, ιδίως οι προϋποθέσεις και η δια-
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δικασία για την υπαγωγή των µεταφορικών εταιρειών στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 3.

ανάδειξη των νέων µειοδοτών. Με την ανάδειξη των νέων µειοδοτών οι συµβάσεις αυτές
λύονται αυτοµάτως και αζηµίως.

Άρθρο 15
Καταργούµενες διατάξεις

Άρθρο 17

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) οι διατάξεις του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α΄),
β) Οι υπ’ αριθµ. Κ/24241/2045/12.5.2008 και
Κ/26147/ 2169/12.5.2008 (ΦΕΚ 856 Β΄) κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών.
γ) Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 383/1976 και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 16
Ειδικά για το τετράµηνο από 1.9.2010 έως
31.12.2010, η µεταφορά των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον
µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισµοί µέχρι 13.9.2010, θα
πραγµατοποιείται από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατόπιν παράτασης των συµβάσεων που
είχαν συναφθεί για το σχολικό έτος 2009-2010,
ύστερα από διαπραγµάτευση προς αποµείωση
του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών. Με
την ανάδειξη των νέων µειοδοτών λύονται αυτοµάτως και αζηµίως οι υπάρχουσες συµβάσεις.
Στις σχολικές µονάδες που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος
2010-2011, καθώς και σε περιπτώσεις που δεν
υφίστανται συµβάσεις µεταφοράς µαθητών
σύµφωνα µε αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, η µεταφορά των µαθητών, ανατίθεται
απευθείας µε απόφαση της οικείας Νοµαρχιακής Επιτροπής και µόνο για το χρονικό διάστηµα από 13.9.2010 µέχρι την ολοκλήρωση των
διαγωνισµών που βρίσκονται σε εξέλιξη και την

Επί συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας
για την εξυπηρέτηση δροµολογιακών γραµµών
µε πλοίο έναντι µισθώµατος, οι οποίες καταρτίσθηκαν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5
του άρθρου ογδόου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145
Α΄) πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
άρθρου και δεν έχουν λυθεί µε οποιονδήποτε
τρόπο µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο
χρόνος για την εκπλήρωση της συµβατικής υποχρέωσης του αναδόχου προς αντικατάσταση
του συµβατικού πλοίου µε άλλο ανώτερης κατηγορίας, καθώς και η χρονική διάρκεια της σύµβασης, παρατείνεται επί µία διετία από την επόµενη ηµέρα λήξης της σύµβασης, που δεν µπορεί πάντως να εκτείνεται πέραν της 31.12.2014.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου
ισχύουν και για συµβάσεις που έληξαν µετά
την 1η Μαΐου 2010.
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Ο παρών νόµος τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
3888/30-9-2010 ΦΕΚ 175/30.9.2010 (τ. Α΄)
Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών,
ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για
την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η
Βουλή:

TEFXOS_05_SEP_O.K._2010

17-10-11

14:01

Page 599

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 1
Εισαγωγή
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του νόµου
αυτού καθορίζεται προαιρετικός ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που
προκύπτουν από τις εκκρεµείς φορολογικές
υποθέσεις, µε σκοπό την κατάργησή τους.
Άρθρο 2
Βασικές έννοιες
Για την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού οι παρακάτω όροι νοούνται ως εξής:
1. Ελεγµένη και ανέλεγκτη υπόθεση: Ελεγµένη θεωρείται η υπόθεση που έχει ελεγχθεί
µε τακτικό έλεγχο και έχουν εκδοθεί οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις και ανέλεγκτη αυτή που δεν έχει ελεγχθεί µε τακτικό έλεγχο.
2. ∆ηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα: Θεωρούνται αυτά που προκύπτουν από τα κύρια έντυπα
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος που
έχουν υποβληθεί, µετά την αφαίρεση: α) των
εσόδων από συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις και β) των εσόδων από µισθώµατα ακινήτων για όλους τους υπόχρεους, µε εξαίρεση τα
νοµικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε. ν. 2238/1994,
ΦΕΚ 151 Α΄).
3. Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη: Είναι το
ποσό που προκύπτει αναµφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή λοιπά στοιχεία ή έγγραφα ή
από απόφαση επιβολής προστίµου του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και αφορά:
α) την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών ή
δαπανών από παράλειψη έκδοσης ή λήψης φορολογικού στοιχείου ή β) την απόκρυψη ποσού
εσόδων ή αγορών ή δαπανών από έκδοση ή λήψη ανακριβούς ως προς την αξία φορολογικού
στοιχείου ή γ) την καθαρή αξία ληφθέντος φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το
πρόσωπο του αντισυµβαλλόµενου ή δ) την κα-
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θαρή αξία εκδοθέντος εικονικού φορολογικού
στοιχείου ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου
εικονικού ως προς τη συναλλαγή ή φορολογικού στοιχείου που έχει νοθευθεί Σε περίπτωση
µερικώς εικονικού φορολογικού στοιχείου ως
αξία λαµβάνεται η αξία της εικονικότητας.
4. Παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό
στοιχείο που επαυξάνει το φόρο είναι παράβαση που συνίσταται σε:
α) µη τήρηση ή µη διαφύλαξη οποιουδήποτε
θεωρηµένου Βιβλίου Κ.Β.Σ., είτε βασικού είτε
πρόσθετου,
β) µη επίδειξη των θεωρηµένων Βιβλίων σε
έλεγχο,
γ) ανακριβή τήρηση Βιβλίων ως προς τα έσοδα ή µη καταχώριση εσόδων,
δ) ανακριβή τήρηση Βιβλίων ως προς τις
αγορές και τις δαπάνες ή µη καταχώρηση αγορών και δαπανών,
ε) ανακριβή τήρηση πρόσθετων Βιβλίων ή σε
µη καταχώριση δεδοµένων που επηρεάζουν τα
έσοδα ή τις αγορές ή τις δαπάνες,
στ) τήρηση Βιβλίων κατώτερης της προβλεπόµενης από τον Κ.Β.Σ. κατηγορίας,
ζ) ανακρίβεια απογραφής ως προς την ποσότητα ή την αξία,
η) έκδοση αθεώρητου στοιχείου Κ.Β.Σ. µη
καταχωρηµένου στα Βιβλία,
θ) µη διαφύλαξη εκδοθέντος ή ληφθέντος
φορολογικού στοιχείου,
ι) καταχώριση στα Βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή δαπανών,
ια) έκδοση ή σήµανση στοιχείου από µη νόµιµο φορολογικό µηχανισµό που δεν καταχωρήθηκε στα Βιβλία,
ιβ) µη αναγραφή του είδους των αγαθών,
ιγ) µη σύνταξη Απογραφής ή Ισολογισµού,
ιδ) µη έκδοση ή έκδοση ανακριβούς στοιχείου που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. ή υπουργική απόφαση χωρίς να προσδιορίζεται η αξία,
ιε) µη λήψη ή λήψη ανακριβούς στοιχείου
που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. ή υπουργική
απόφαση χωρίς να προσδιορίζεται η αξία,
ιστ) µη έκδοση ή µη λήψη ή σε έκδοση ή λή-
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ψη ανακριβούς στοιχείου, η οποία προκύπτει
αναµφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο, χωρίς να προσδιορίζεται η αξία,
ιζ) έκδοση ή λήψη εικονικού φορολογικού
στοιχείου ή νόθευση τέτοιου στοιχείου, η
οποία προκύπτει αναµφισβήτητα από δελτίο
πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο, χωρίς να προσδιορίζεται η αξία.
Άρθρο 3
Υποθέσεις που υπάγονται στις ρυθµίσεις
1. Στο πεδίο εφαρµογής των ρυθµίσεων του
παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι εκκρεµείς
υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων επιτηδευµατιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν µέχρι και τις 31.12.2009.
2. Για την υπαγωγή στις ρυθµίσεις, ως εκκρεµείς υποθέσεις νοούνται εκείνες που µέχρι
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου:
α) δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει
και δεν έχει περατωθεί,
β) έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσµάτων, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί,
γ) εκκρεµούν στα διοικητικά δικαστήρια µετά από άσκηση εµπρόθεσµης προσφυγής ή
έφεσης και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου. Ως εκκρεµείς θεωρούνται και οι υποθέσεις για τις
οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του
πρωτοβάθµιου δικαστηρίου και δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκησης έφεσης για κάποιον
από τους διαδίκους,
δ) έχουν ήδη ελεγχθεί και:
αα) έχουν εκδοθεί συµπληρωµατικά φύλλα
ελέγχου ή πράξεις προσδιορισµού αποτελεσµάτων ή φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.)
ή λοιπές εν γένει τέτοιες πράξεις, που είτε δεν
έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεµούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί στο
ακροατήριο του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου, ή
ββ) έχουν εκδοθεί, µέχρι την 31.8.2010, αποφάσεις επιβολής προστίµου Κ.Β.Σ. που είτε δεν
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έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεµούν στα διοικητικά δικαστήρια και αφορούν συµπληρωµατικά στοιχεία µε βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόµη έλεγχος στις λοιπές φορολογίες.
Άρθρο 4
Υποθέσεις που εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις
1. Από τις υποθέσεις του προηγούµενου άρθρου εξαιρούνται:
α) οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί µέχρι 31.8.2010 εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη αρχική δήλωση φόρου εισοδήµατος για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις, καθώς και οι
επόµενες αυτής,
β) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του
άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000,
ΦΕΚ 248 Α΄),
γ) οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί συµπληρωµατικές δηλώσεις σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
6 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄), µε εξαίρεση
τις προηγούµενες ή επόµενες χρήσεις αυτών
για τις οποίες υποβλήθηκαν οι συµπληρωµατικές δηλώσεις,
δ) από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση
στην οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα
είναι µεγαλύτερα του ποσού των είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) ευρώ ή του αντίστοιχου ποσού σε δραχµές και όλες οι επόµενες
αυτής χρήσεις,
ε) οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, µεγάλης ακίνητης περιουσίας,
µεταβίβασης ακινήτων και κληρονοµιών, δωρεών, προικών και γονικών παροχών, ενιαίου τέλους ακινήτων, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, φόρου αυτόµατου υπερτιµήµατος και τέλους συναλλαγής,
στ) οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών,
ζ) οι υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον
έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά
Συνεργεία Ελέγχου του άρθρου 39 του ν.
1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α΄), καθώς και οι υποθέσεις των νοµικών προσώπων της παραγράφου
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2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994),
η) από κάθε υπόθεση η ανέλεγκτη χρήση για
την οποία υφίσταται παράβαση Κ.Β.Σ. για έκδοση πλαστού φορολογικού στοιχείου ή προκύπτει αναµφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών
ή από άλλα στοιχεία ή έγγραφα η έκδοση τέτοιου στοιχείου και όλες οι επόµενες αυτής
χρήσεις,
θ) οι υποθέσεις επιτηδευµατιών φυσικών
προσώπων τα οποία, µε βάση τα στοιχεία του
περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε
φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία (Κεφάλαιο ∆΄ του ν. 3842/2010, ΦΕΚ 58 Α΄).
2. Οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων δ΄ και
στ΄ της προηγούµενης παραγράφου δεν ισχύουν για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 11 και της παραγράφου 6 του άρθρου 12.
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις και αποτελέσµατα υπαγωγής
των υποθέσεων στις ρυθµίσεις
1. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου κατάργηση των εκκρεµών υποθέσεων φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών
αντικειµένων γίνεται µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις των επόµενων παραγράφων.
2. Περαιώνεται υποχρεωτικά η πρώτη κατά
σειρά ανέλεγκτη και οι συνεχόµενες µε αυτή
ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθµιση.
3. Επιτρέπεται η περαίωση ορισµένων, µόνο,
από τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται
στη ρύθµιση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
της προηγούµενης παραγράφου.
4. Με την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων φόρου εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων µπορεί να περαιώνονται τα
εκκρεµή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή πράξεις,
καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις επιβολής
προστίµου που αφορούν τις υποθέσεις αυτές,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 6, 7 και 8.
5. Ο επιτηδευµατίας, για την περαίωση των
ανέλεγκτων υποθέσεών του, αποδέχεται την
καταβολή της συνολικής οφειλής που προκύ-
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πτει από το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα του άρθρου 9, χωρίς να συµψηφίζεται ή να εκπίπτεται
ο φόρος που βεβαιώθηκε µε βάση τις οικείες
δηλώσεις που υποβλήθηκαν.
6. Για τις ελεγµένες υποθέσεις που υπάγονται στις ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου, η
περαίωση διενεργείται για καθεµία εκκρεµή καταλογιστική πράξη ξεχωριστά και για όποια καταλογιστική πράξη επιθυµεί ο φορολογούµενος, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειµένου
και διαχειριστικής περιόδου που αυτή αφορά.
7. Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται
στο ∆ηµόσιο, κατ’ εφαρµογή των ρυθµίσεων
του παρόντος Κεφαλαίου, δεν αναζητούνται,
ούτε συµψηφίζονται, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 9.
Άρθρο 6
Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων
φορολογίας εισοδήµατος
1. Η περαίωση καθεµιάς ανέλεγκτης υπόθεσης
φορολογίας εισοδήµατος πραγµατοποιείται µε
την καταβολή φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε µε βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που υποβλήθηκε.
2. Για τον υπολογισµό του φόρου τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται
µε συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για όλα τα
επαγγέλµατα, µε εξαίρεση αυτά που αφορούν
δραστηριότητες µε Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.), οι οποίοι αντιστοιχούν
στους παρακάτω Κωδικούς Αριθµούς των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους, για
τα οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται ως εξής:
α) µε συντελεστή επτά τοις χιλίοις (7‰):
Κ.Α. 4214: έµπορος (πρατήριο) βενζίνης και
πετρελαίου
Κ.Α. 4214 α: έµπορος (πρατήριο) πετρελαίου
θέρµανσης (εκτός του Κ.Α. 4235)
Κ.Α. 5402: πρατήριο χονδρικής πωλήσεως
προϊόντων καπνοβιοµηχανίας
Κ.Α. 5402: έµπορος προϊόντων καπνοβιοµηχανίας χονδρικώς,
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β) µε συντελεστή δώδεκα τοις χιλίοις (12‰):
Κ.Α. 4235: έµπορος πετρελαίου θέρµανσης
(διανοµή κατ’ οίκον)
Κ.Α. 4235: έµπορος - µεταπωλητής πετρελαίου θέρµανσης (εκτός του Κ.Α. 4214 α),
γ) µε συντελεστή ένα τοις εκατό (1%):
Κ.Α. 8301: πρακτορείο τουρισµού και ταξιδίων (προµήθεια από πωλήσεις εισιτηρίων)
Κ.Α. 8301 α: πρακτορείο τουρισµού και ταξιδίων (προµήθειες από πώληση αεροπορικών εισιτηρίων µέσω τρίτων ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις)
Κ.Α. 8302: πρακτορείο τουρισµού και ταξιδίων (έσοδα από οργάνωση τουρισµού εσωτερικού ή εξωτερικού)
Κ.Α. 8303: πρακτορείο τουρισµού και ταξιδίων (προµήθειες από οργανωµένο τουρισµό
από το εξωτερικό).
3. Το ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο πολλαπλασιάζεται
µε συντελεστή προοδευτικότητας ανάλογα µε
τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα ως εξής:
Ακαθάριστα έσοδα

έως και 150.000 ευρώ

Συντελεστής
προοδευτικότητας
1

Από 150.001 ευρώ έως και 300.000 ευρώ

1,05

Από 300.001 ευρώ έως και 600.000 ευρώ

1,10

Από 600.001 ευρώ έως και 1.200.000 ευρώ

1,15

Από 1.200.001 ευρώ έως και 3.000.000 ευρώ

1,20

Από 3.000.001 ευρώ έως και 6.000.000 ευρώ

1,25

Από 6.000.001 ευρώ και άνω

1,30

4. Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους
ως άνω υπολογισµούς επιβάλλεται φόρος µε
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εκτός από
τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τις οποίες επιβάλλεται
φόρος µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%).
5. Το ποσό του φόρου της προηγούµενης
παραγράφου προσαυξάνεται αν υπάρχουν παραβάσεις ή επιβαρυντικά στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ως εξής:
α) Για παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ έως
και ιγ΄, κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

β) Για παραβάσεις των περιπτώσεων ιδ΄ και
ιε΄, κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
γ) Για την περίπτωση ιστ΄, κατά σαράντα
τοις εκατό (40%).
δ) Για την περίπτωση ιζ΄, κατά εξήντα τοις
εκατό (60%).
6. Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα
ύλη, για τον υπολογισµό του ποσού του φόρου,
το ποσό της αποκρυβείσας φορολογητέας
ύλης πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), το ποσό που προκύπτει
προστίθεται στο ποσό που προκύπτει από τον
πολλαπλασιασµό των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων µε το συντελεστή της παραγράφου 2, περαιτέρω το άθροισµα που προκύπτει
πολλαπλασιάζεται µε τον οικείο συντελεστή
προοδευτικότητας της παραγράφου 3, µε την
επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 8
και επί του γινοµένου επιβάλλεται φόρος µε
τον οικείο συντελεστή της παραγράφου 4. Ο
φόρος που προκύπτει προσαυξάνεται ως εξής:
α) Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα
ύλη των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, κατά σαράντα τοις
εκατό (40%).
β) Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα
ύλη της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 2, κατά εξήντα τοις εκατό (60%).
7. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου καθώς και της παραγράφου 5 περιπτώσεις α΄ και β΄, λαµβάνονται υπόψη οι παραβάσεις του Κ.Β.Σ. οι οποίες:
α) έχουν οριστικοποιηθεί ή
β) εκκρεµούν για διοικητική επίλυση της διαφοράς στη ∆.Ο.Υ. ή άλλη ελεγκτική αρχή ή για
εκδίκαση στα διοικητικά δικαστήρια.
8. Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα
ύλη η οποία αφορά απόκρυψη εσόδων, το ποσό
της απόκρυψης προστίθεται στα δηλωθέντα
ακαθάριστα έσοδα προκειµένου να προσδιορισθεί ο οικείος συντελεστής προοδευτικότητας
και να εφαρµοστούν τα οριζόµενα στην παράγραφο 6.
9. Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα
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ύλη και παραβάσεις Κ.Β.Σ. ή λοιπά επιβαρυντικά στοιχεία που επαυξάνουν το φόρο, για την
προσαύξηση του φόρου ισχύουν τα µεγαλύτερα ποσοστά προσαύξησης κατά τα οριζόµενα
στις παραγράφους 5 και 6, ανάλογα µε την περίπτωση.
10. Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχει υποβληθεί εκκαθαριστική δήλωση
Φ.Π.Α., το ποσό του φόρου που προκύπτει κατά
τις προηγούµενες παραγράφους, ανάλογα µε
την περίπτωση, προσαυξάνεται κατά δέκα τοις
εκατό (10%). Το ποσό που προκύπτει από την
προσαύξηση αυτή δεν µπορεί να είναι κατώτερο από διακόσια (200) ευρώ και προστίθεται
στο φόρο που προκύπτει κατά τις προηγούµενες παραγράφους ή στο ελάχιστο ποσό φόρου
όπως ορίζεται στην επόµενη παράγραφο.
11. Αν από τον υπολογισµό του φόρου κατά
τις προηγούµενες παραγράφους δεν προκύπτει φόρος ή προκύπτει:
α) Ποσό µικρότερο από τριακόσια (300) ευρώ, προκειµένου για µη υπόχρεο ή επιτηδευµατία που δεν τήρησε Βιβλία ή τήρησε Βιβλία
πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του
φόρου ορίζεται στα τριακόσια (300) ευρώ.
β) Ποσό µικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ, προκειµένου για επιτηδευµατία που τήρησε
Βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του φόρου ορίζεται στα πεντακόσια (500)
ευρώ. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελµατίες τα αντίστοιχα ποσά φόρου ορίζονται
σε επτακόσια (700) ευρώ.
γ) Ποσό µικρότερο από επτακόσια (700) ευρώ, προκειµένου για επιτηδευµατία που τήρησε
Βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό
του φόρου ορίζεται στα επτακόσια (700) ευρώ.
Εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελµατίες τα αντίστοιχα ποσά φόρου ορίζονται σε χίλια (1.000) ευρώ.
12. Ζηµιά που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος της τελευταίας περαιούµενης χρήσης δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τα θετικά εισοδήµατα των επόµενων
χρήσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
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εφόσον η χρήση αυτή ή κάποια από τις τέσσερις (4) προηγούµενες χρήσεις βαρύνεται µε παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο
που επαυξάνει το φόρο ή µε απόκρυβείσα φορολογητέα ύλη.
13. Προσωρινό φύλλο ελέγχου ή προσωρινή
πράξη προσδιορισµού του φόρου που εκκρεµεί
στη ∆.Ο.Υ. ή άλλη ελεγκτική αρχή ή ενώπιον
των διοικητικών δικαστηρίων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 περ. γ΄, και
αφορά τις περαιούµενες ανέλεγκτες υποθέσεις, περαιώνεται µε ανάλογη εφαρµογή όσων
ορίζονται στο άρθρο 11.
Άρθρο 7
Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων
λοιπών φορολογικών αντικειµένων
1. Η περαίωση καθεµιάς ανέλεγκτης υπόθεσης
φορολογίας εισοδήµατος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών φορολογικών
αντικειµένων, µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στις επόµενες παραγράφους.
2. Για την περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης Φ.Π.Α.:
α) Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις
υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, επί
του ποσού της αποκρυβείσας φορολογητέας
ύλης υπολογίζεται Φ.Π.Α. µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και το προκύπτον ποσό
προσαυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
β) Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις
προκύπτει αναµφισβήτητα η λήψη πλαστού φορολογικού στοιχείου από δελτίο πληροφοριών
ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο, επί του ποσού της
καθαρής αξίας του πλαστού στοιχείου υπολογίζεται Φ.Π.Α. µε συντελεστή δεκαπέντε τοις
εκατό (15%).
γ) Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από
την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της τελευταίας περαιούµενης χρήσης, το οποίο έχει µεταφερθεί στην επόµενη ανέλεγκτη χρήση, συνεχίζει να υπόκειται σε προσωρινό έλεγχο ως προς
τις φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους στις

TEFXOS_05_SEP_O.K._2010

17-10-11

14:01

Page 604

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

604

οποίες γεννήθηκε ή από τις οποίες προέρχεται,
εφόσον υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ και δεν συντρέχει περίπτωση
εφαρµογής της επόµενης περίπτωσης δ΄.
δ) Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει
από την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της τελευταίας περαιούµενης χρήσης προσαυξάνει
το ποσό της οφειλής όπως αυτή προκύπτει µε
βάση την περαίωση της χρήσης αυτής, εφόσον
η εν λόγω χρήση ή έστω µία από τις τέσσερις
(4) προηγούµενες χρήσεις βαρύνεται µε παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που
επαυξάνει το φόρο ή µε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη. Ειδικά στις περιπτώσεις που το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει δηλώθηκε
προς επιστροφή, η επιστροφή δεν διενεργείται
και αν αυτή έχει ήδη διενεργηθεί κατά ένα µέρος ή στο σύνολο της, το σχετικό ποσό αποδίδεται από τον υπόχρεο στο ∆ηµόσιο µε έκτακτη δήλωση, χωρίς κυρώσεις, εντός µηνός από
την ηµεροµηνία καταβολής του ποσού της παραγράφου 3 του άρθρου 9. Αν το ποσό αυτό
δεν αποδοθεί µέσα στην προθεσµία αυτή εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις.
3. Εκκρεµείς προσωρινές καταλογιστικές
πράξεις επιβολής του φόρου, τέλους ή εισφοράς ή πράξεις επιβολής προστίµου που εκκρεµούν στη ∆.Ο.Υ. ή άλλη ελεγκτική αρχή ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 περ. γ΄, και
αφορούν τις περαιούµενες ανέλεγκτες υποθέσεις, περαιώνονται µε ανάλογη εφαρµογή
όσων ορίζονται στο άρθρο 11.
4. Αν διαπιστώνεται η µη υποβολή των σχετικών δηλώσεων ή υπάρχουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία, διενεργείται
έλεγχος µε βάση τις κείµενες διατάξεις, µε εξαίρεση τις µη υποβληθείσες εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., για τις οποίες έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6.
Άρθρο 8
Περαίωση παραβάσεων του Κ.Β.Σ.
Αποφάσεις επιβολής προστίµου του Κ.Β.Σ. που

εκκρεµούν στις ∆.Ο.Υ. ή λοιπές ελεγκτικές αρχές ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2
περ. γ΄, και αφορούν τις περαιούµενες ανέλεγκτες υποθέσεις, περαιώνονται µε ανάλογη
εφαρµογή όσων ορίζονται στο άρθρο 11.
Άρθρο 9
∆ιαδικασία περαίωσης
1. Για την πραγµατοποίηση της περαίωσης των
ανέλεγκτων υποθέσεων η Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του
Υπουργείου Οικονοµικών εκδίδει Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για τις ανέλεγκτες υποθέσεις που
υπάγονται στις ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου, µε βάση τα δεδοµένα που είναι καταχωρηµένα στα κεντρικά υπολογιστικά συστήµατά
της κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται στην
υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13. Το Εκκαθαριστικό
Σηµείωµα για καθεµία υπόθεση περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) την αρµόδια για την κατά οικονοµικό έτος
∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος του επιτηδευµατία και τον κωδικό αυτής,
β) τα ανέλεγκτα οικονοµικά έτη,
γ) τη νοµική µορφή του επιτηδευµατία και
την κατηγορία Βιβλίων Κ.Β.Σ.,
δ) τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα,
ε) την τυχόν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη
ή την παράβαση του Κ.Β.Σ. ή το δελτίο πληροφοριών ή τα λοιπά επιβαρυντικά στοιχεία ή έγγραφα, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 3
και 4 του άρθρου 2,
στ) το συντελεστή του φόρου περαίωσης,
ζ) το ποσό του φόρου περαίωσης κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 6,
η) το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 7,
θ) το σύνολο της οφειλής κατά οικονοµικό
έτος και το ποσό της συνολικής οφειλής,
ι) το ποσό της οφειλής που πρέπει να καταβληθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3 για να γίνει αποδεκτό το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα και
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να υπαχθεί η υπόθεση στις ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα αποστέλλεται ταχυδροµικά από τη Γ.Γ.Π.Σ. στον επιτηδευµατία που αφορά, µε ενηµέρωση της αρµόδιας
για τη φορολογία εισοδήµατος ∆.Ο.Υ.
3. Ο επιτηδευµατίας που επιθυµεί να ρυθµιστούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις του σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, υποχρεούται να καταβάλλει το είκοσι τοις εκατό
(20%) του ποσού της συνολικής οφειλής που
αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα, το
οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσια (500) ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.
Η καταβολή από τον επιτηδευµατία του αναφερόµενου στο προηγούµενο εδάφιο ποσού συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη αποδοχή του περιεχοµένου του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος, καθώς και των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται µε τις διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου για την περαίωση των
ανέλεγκτων υποθέσεων, η οποία και επέρχεται
µε την εξόφληση της συνολικής οφειλής που
αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα. Η
κατά το πρώτο εδάφιο καταβολή δεν µπορεί να
γίνει µετά την ηµεροµηνία που καθορίζεται µε
την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 13. Μετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής δεν επιτρέπεται
η υπαγωγή φορολογικών υποθέσεων στις ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Αν µετά την κατά τα ανωτέρω αποδοχή
του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος περιέλθουν
σε γνώση του προϊσταµένου της αρµόδιας
∆.Ο.Υ. συµπληρωµατικά στοιχεία σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68
του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 3 του άρθρου
49 του Κώδικα Φ.Π.Α., εκδίδεται βάσει αυτών
συµπληρωµατικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, συµψηφιζοµενου του ποσού που καταβλήθηκε µε
την αποδοχή του αρχικού Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος. Τα οριζόµενα στο προηγούµενο
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εδάφιο ισχύουν και για κάθε είδους στοιχεία
που υφίστανται ήδη στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. και
λοιπές ελεγκτικές αρχές κατά την ηµεροµηνία
που ορίζεται µε την υπουργική απόφαση του
άρθρου 13 αλλά δεν ήταν διαθέσιµα στη
Γ.Γ.Π.Σ. κατά την ίδια ηµεροµηνία και δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων, καθώς επίσης και για τα
αποτελέσµατα της επεξεργασίας και των ελέγχων που αφορούν βιβλία και στοιχεία που είχαν
κατασχεθεί ή παραληφθεί, ανάλογα µε την περίπτωση, κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία, αλλά δεν είχαν ελεγχθεί.
Άρθρο 10
Τρόπος καταβολής των φόρων
1. Τα υπόλοιπα ποσά φόρου εισοδήµατος και
φόρου προστιθέµενης αξίας που περιλαµβάνονται στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα και
αφορούν τις ρυθµιζόµενες ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευµατία, καταβάλλονται ως
ακολούθως:
α) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής
οφειλής είναι µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε έξι (6), κατ΄ ανώτατο όριο, ίσες µηνιαίες
δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να
υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ, µε
εξαίρεση την τελευταία δόση.
β) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής
οφειλής είναι πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ και µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, σε
οκτώ (8) ίσες µηνιαίες δόσεις, µε εξαίρεση την
τελευταία δόση.
γ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής
οφειλής είναι πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ και µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σε δώδεκα (12) ίσες µηνιαίες δόσεις, µε
εξαίρεση την τελευταία δόση.
δ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής
οφειλής είναι πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ και µέχρι είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ, σε δεκαοκτώ (18) ίσες µηνιαίες
δόσεις.
ε) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής
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οφειλής είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ, σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες µηνιαίες δόσεις.
2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα
από εκείνον εντός του οποίου το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα έγινε αποδεκτό και οι υπόλοιπες
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των αντίστοιχων επόµενων µηνών, χωρίς να απαιτείται
σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου.
3. Σε περίπτωση που ολόκληρο το οφειλόµενο κατά την παράγραφο 1 ποσό καταβληθεί µέσα στην προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση ποσοστού δέκα τοις
εκατό (10%) επί του ποσού αυτού.
Άρθρο 11
Περαίωση εκκρεµών ελεγµένων υποθέσεων
1. Εκκρεµείς ελεγµένες υποθέσεις οι οποίες
δεν έχουν συζητηθεί στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, καθώς και εκείνες για τις οποίες τα φύλλα
ελέγχου ή οι πράξεις προσδιορισµού του φόρου ή οι αποφάσεις επιβολής προστίµου ακυρώθηκαν για τυπικούς λόγους, περαιώνονται
µε διαγραφή των πρόσθετων φόρων και τον περιορισµό στο 1/5 των κάθε είδους προστίµων.
2. Εκκρεµείς ελεγµένες υποθέσεις για τις
οποίες έγινε δεκτή εν όλω ή εν µέρει η προσφυγή, περαιώνονται µε διαγραφή των πρόσθετων φόρων και µείωση του κύριου φόρου
στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και προκειµένου περί προστίµου, µε περιορισµό αυτού
στο 1/10. Η διαγραφή και η µείωση διενεργείται
στο µέρος του κυρίου φόρου, των πρόσθετων
φόρων και του προστίµου για το οποίο έγινε
δεκτή η προσφυγή.
3. Εκκρεµείς ελεγµένες υποθέσεις για τις
οποίες µε βάση την πρωτόδικη απόφαση απορρίπτεται εν όλω ή εν µέρει η προσφυγή, περαιώνονται µε µείωση του πρόσθετου φόρου στο
είκοσι τοις εκατό (20%) και του προστίµου στο
1/4. Η µείωση διενεργείται στο µέρος των πρόσθετων φόρων και του προστίµου για το οποίο
απορρίφθηκε η προσφυγή.
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4. Τα οριζόµενα στις ως άνω παραγράφους
1, 2 και 3 ισχύουν ανάλογα και για τις υποθέσεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης
δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3.
5. Οι υποθέσεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
3 περαιώνονται µε τον περιορισµό στο εξήντα
τοις εκατό (60%) του επιβληθέντος προστίµου
Κ.Β.Σ., εξαντλούµενης κάθε περαιτέρω φορολογικής υποχρέωσης για τις υποθέσεις αυτές
ως προς τα συµπληρωµατικά στοιχεία που αφορά το εν λόγω πρόστιµο.
6. Η περαίωση κατά τις προηγούµενες παραγράφους επέρχεται εφόσον µέσα στην προθεσµία που ορίζεται µε την υπουργική απόφαση
που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
13 επέλθει επίλυση της διαφοράς για κάθε εκκρεµή καταλογιστική πράξη, στο πλαίσιο σχετικού διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού,
ανάλογα µε την περίπτωση, µετά από σχετική
αίτηση του υπόχρεου. Εφόσον πρόκειται για
υπαγόµενες υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, µαζί µε την
αίτηση προσκοµίζεται και βεβαίωση από το αρµόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόµη
συζητηθεί.
7. Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου βεβαιώνονται από
τον προϊστάµενο της ελεγκτικής αρχής που
εξέδωσε την οικεία καταλογιστική πράξη στο
όνοµα του υπόχρεου, µε τη σύνταξη σχετικών
χρηµατικών καταλόγων. Ως προς τη σύνταξη
των καταλόγων και τα λοιπά εν γένει θέµατα
έχουν εφαρµογή οι κείµενες διατάξεις.
8. Με την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν ανά εκκρεµή καταλογιστική πράξη στο
πλαίσιο της εφαρµογής του παρόντος άρθρου ή
το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιµων για τις
∆.Ο.Υ. ηµερών από την ηµεροµηνία επίλυσης, καταβάλλεται το είκοσι τοις εκατό (20%) της βάσει
συµβιβασµού οφειλής το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσια (500) ευρώ εκτός
αν το σύνολο της βάσει συµβιβασµού οφειλής είναι µικρότερο, και το υπόλοιπο οφειλόµενο βάσει

TEFXOS_05_SEP_O.K._2010

17-10-11

14:01

Page 607

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

συµβιβασµού ποσό από την ίδια καταλογιστική
πράξη καταβάλλεται σε δόσεις σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 10. Οι διατάξεις του τρίτου
και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), ισχύουν
ανάλογα και εν προκειµένω.
Σε περιπτώσεις εκκρεµών καταλογιστικών
πράξεων που περαιώνονται κατά τα ανωτέρω
για τις οποίες υπάρχει ήδη βεβαίωση ποσού για
οποιονδήποτε λόγο, αυτό συνυπολογίζεται
προκειµένου να βεβαιωθεί το βάσει συµβιβασµού ποσό. Αν το ήδη καταβληθέν ποσό υπερβαίνει αυτό που προκύπτει βάσει συµβιβασµού,
το επιπλέον ήδη καταβληθέν ποσό δεν διαγράφεται ούτε επιστρέφεται.
Άρθρο 12
Ρυθµίσεις για υποθέσεις που έχουν υπαχθεί
στον αυτοέλεγχο και την άρση της
υποχρέωσης διαφύλαξης
βιβλίων και στοιχείων
1. Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις οι οποίες
υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως
17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) και περιλαµβάνονται στις επιλεχθείσες προς έλεγχο δηλώσεις σύµφωνα µε τις 1105941/1845/ ∆Ε-Α/ΠΟΛ
1130/2007 (ΦΕΚ 2217 Β΄) και 1028045/1232/∆ΕΑ/ΠΟΛ1035/2009 (ΦΕΚ 503 Β΄) Α.Υ.Ο.Ο. και για
τις οποίες κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή
έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί, υπάγονται
στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου περί
ανέλεγκτων υποθέσεων, εφαρµοζόµενων στο
σύνολό τους των διατάξεων αυτών.
2. Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις οι
οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων
13 έως 17 του ν. 3296/ 2004, διαχειριστικών περιόδων που έκλεισαν από 1.1.2008 έως και
31.12.2009, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου περί ανέλεγκτων υποθέσεων, υπολογιζόµενου στο οικείο Εκκαθαριστικό
Σηµείωµα ποσού φόρου εισοδήµατος ίσου µε
το 1/2 του ελάχιστου ποσού της παραγράφου
11 του άρθρου 6.
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3. Εφόσον υφίστανται υποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων, καθώς και λοιπές ανέλεγκτες υποθέσεις του ίδιου επιτηδευµατία,
υπαγόµενες στη ρύθµιση του παρόντος Κεφαλαίου, οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3
του άρθρου 5 εφαρµόζονται για το σύνολο των
πιο πάνω υποθέσεων.
4. Οι δηλώσεις που αφορούν υποθέσεις της
παραγράφου 2 οι οποίες θα περαιωθούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εξαιρούνται της επιλογής προς έλεγχο βάσει δείγµατος µε υπουργική απόφαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν. 3296/ 2004,
όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε πριν αναριθµηθεί και αντικατασταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3842/2010.
5. Αν περαιωθούν όλες οι υπαγόµενες ανέλεγκτες χρήσεις και οι χρήσεις που αφορούν
υποθέσεις των παραγράφων 1 και 2, καθώς και
όλα τα εκκρεµή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή οι
πράξεις ή οι αποφάσεις επιβολής προστίµου και
εξοφληθεί η συνολική οφειλή που προκύπτει
βάση του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος και των
οικείων πρακτικών συµβιβασµού, αντίστοιχα, αίρεται η υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και
στοιχείων κατά το άρθρο 21 του Κ.Β.Σ. όσον
αφορά τις περαιωθείσες χρήσεις µέχρι και τη
χρήση 2005, από την ηµεροµηνία εξόφλησης
του συνόλου των σχετικών ποσών. Οι διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν και για
υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί µε τακτικό έλεγχο ή έχουν περαιωθεί µε οποιαδήποτε ρύθµιση,
και εφόσον έχει εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί το
σύνολο της οφειλής. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για υποθέσεις για τις
οποίες έχει υποβληθεί και εκκρεµεί κατά την
έναρξη ισχύος του νόµου δήλωση φόρου κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και έχουν
δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία του άρθρου 12
του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄), καθώς και για
υποθέσεις για τις οποίες έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..
6. Επιτηδευµατίας, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που έχει λάβει µη νόµιµα φορολογικά στοι-
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χεία ή έχει εκδώσει τέτοια στοιχεία, κατά το
άρθρο 19 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), µε
εξαίρεση τους εκδότες πλαστών φορολογικών
στοιχείων, και δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίµου ούτε βρίσκεται σε διαδικασία
ελέγχου µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µπορεί να υποβάλλει στην αρµόδια
για τη φορολογία εισοδήµατος ∆.Ο.Υ., ειδικό
σηµείωµα δήλωσης των τιµολογίων ή εν γένει
των φορολογικών αυτών στοιχείων και να δηλώσει τον αριθµό, την ηµεροµηνία έκδοσης και
την αξία καθενός από αυτά, καθώς και τη συνολική αξία.
Επί της συνολικής αξίας, προ Φ.Π.Α., υπολογίζεται φόρος εισοδήµατος ίσος µε το πενήντα
πέντε τοις εκατό (55%) αν πρόκειται για Α.Ε. ή
Ε.Π.Ε. και σαράντα τοις εκατό (40%) σε κάθε
άλλη περίπτωση.
Το ειδικό σηµείωµα υποβάλλεται µέχρι την
ηµεροµηνία που ορίζεται µε την υπουργική απόφαση του άρθρου 13. Με την υποβολή του καταβάλλεται το είκοσι τοις εκατό (20%) του προκύπτοντος φόρου και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται σε 12 ίσες µηνιαίες δόσεις η καθεµία εκ
των οποίων δεν µπορεί να είναι κατώτερη των
πεντακοσίων (500) ευρώ, εκτός της τελευταίας.
Εφόσον εξοφληθεί ο φόρος εισοδήµατος
της παραγράφου αυτής δεν επιβάλλεται διοικητική κύρωση είτε αφορά σε πρόσθετους φόρους είτε σε πρόστιµο του Κ.Β.Σ., είτε σε θέµατα κύρους των βιβλίων, αποκλειστικά και µόνο
για τα δηλωθέντα µη νόµιµα φορολογικά στοιχεία και εφαρµόζεται για τα στοιχεία αυτά το
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
24 του ν. 2523/1997.
7. Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις
31.12.2010 ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής
φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται µέχρι 31.12.2011. [ Η διάταξη του προηγούµενου
εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας
κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, µεταβίβασης ακινή-
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των και φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας
(Φ.Μ.Α.Π.) ].
Άρθρο 13
∆ιαδικασία βεβαίωσης οφειλών και
τρόπος καταβολής τους
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται:
α) Οι υπηρεσίες, τα πιστωτικά ιδρύµατα ή
άλλοι φορείς στα οποία διενεργείται η καταβολή του ποσού της παραγράφου 3 του άρθρου 9
και η καταβολή των δόσεων της οφειλής.
β) Το περιεχόµενο, ο χρόνος, ο τρόπος και η
διαδικασία έκδοσης Εκκαθαριστικού ή Συµπληρωµατικού Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος των
παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 9, καθώς και οι
συνέπειες και οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση µη αποδοχής του από τον
επιτηδευµατία.
γ) Ο ειδικότερος τρόπος βεβαίωσης των
οφειλών στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. και τα παραστατικά που θεωρούνται ως αποδεικτικά είσπραξης
για τις ανάγκες εφαρµογής των διατάξεων του
Κεφαλαίου αυτού.
δ) Ο ειδικότερος τρόπος, ο χρόνος και η κατανοµή των καταβαλλόµενων εσόδων στους
κωδικούς του προϋπολογισµού.
ε) Ο ειδικότερος τρόπος πίστωσης των καταβαλλόµενων εσόδων.
στ) Οι συνέπειες της εκπρόθεσµης καταβολής µιας ή περισσότερων δόσεων για την περαίωση των υποθέσεων του παρόντος Κεφαλαίου.
ζ) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία σύνταξης και υποβολής στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. από
τον επιτηδευµατία του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος στην περίπτωση µη έκδοσης του από την
Γ.Γ.Π.Σ.
η) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία διόρθωσης του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος από
την αρµόδια ∆.Ο.Υ. προφανών σφαλµάτων του
Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος.
θ) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος όταν ο
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επιτηδευµατίας δεν επιθυµεί να περαιώσει το
σύνολο των χρήσεων που περιλαµβάνονται
στο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα.
ι) Ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία και κάθε
αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 6, της
παραγράφου 3 του άρθρου 7 και των άρθρων 8
και 11 και,
ια) κάθε αναγκαίο ζήτηµα ή διαδικασία για
την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου
αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ, ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ
ΤΩΝ Α∆ΙΚΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 14
Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών
1. Τα κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού
ληξιπρόθεσµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, χρέη
προς το ∆ηµόσιο, καθώς και χρέη υπέρ τρίτων
που εισπράττονται µέσω των ∆.Ο.Υ., µπορεί,
µετά από αίτηση του οφειλέτη η οποία υποβάλλεται µέχρι την 29η Οκτωβρίου 2010 στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή Τελωνείο που είναι βεβαιωµένα,
να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, µε απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%) και έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή πρόσθετα τέλη που
συµβεβαιώθηκαν µε την κύρια οφειλή από το
έτος 2007 και µετά, κατά ποσοστό, που διαφοροποιείται, ανάλογα µε το έτος βεβαίωσης:
αα) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2007, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%),
ββ) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2008, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%),
γγ) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2009, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
και,

609

δδ) όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2010 κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
β) Σε δύο (2) έως τρεις (3) µηνιαίες δόσεις,
µε απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά ποσοστό ενενήντα πέντε
τοις εκατό (95%) και µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης τριακόσια (300) ευρώ.
γ) Σε τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) µηνιαίες
δόσεις µε απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις
εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης
καταβολής και µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.
δ ) Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις
(24) µηνιαίες δόσεις µε απαλλαγή ποσοστού
ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων
εκπρόθεσµης καταβολής και µε ελάχιστο ποσό
µηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.
ε) Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36)
µηνιαίες δόσεις µε απαλλαγή ποσοστού εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής και µε ελάχιστο ποσό
µηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.
στ) Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα πέντε
(45) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή ποσοστού
πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων
εκπρόθεσµης καταβολής και µε ελάχιστο ποσό
µηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.
Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής
για την εφαρµογή των απαλλαγών των περιπτώσεων β΄ έως και στ΄, λογίζονται σε κάθε
περίπτωση οι προσαυξήσεις όπως έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία καταβολής της
α΄ δόσης. Οι υπόλοιπες δόσεις επιβαρύνονται
µε προσαύξηση ένα τοις εκατό (1%) ανά µήνα
και όπως ειδικότερα πρόκειται να καθορισθεί
σύµφωνα µε την κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 υπουργικής απόφασης.
2. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη
ρύθµιση, η δεύτερη δόση µέχρι την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του Νοεµβρίου 2010, οι δε
επόµενες δόσεις την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών.
Εξαιρετικά οι απαλλαγές της εφάπαξ εξό-
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φλησης που προβλέπονται στην περίπτωση α΄
της προηγούµενης παραγράφου, δεν ισχύουν
αν η εξόφληση δεν διενεργηθεί εντός πέντε
εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
3. Οι ευνοϊκοί όροι εξόφλησης της παραγράφου 1, παύουν να ισχύουν αν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µία δόση της
περίπτωσης β΄ ή δύο δόσεις της περίπτωσης γ΄
ή τρεις δόσεις των λοιπών περιπτώσεων της
παραγράφου 1,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισής του για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός στην περίπτωση β΄, των δύο µηνών στην περίπτωση γ΄ ή των
τριών µηνών στις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 1,
γ) δεν υποβάλει εµπρόθεσµα τις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της
ρύθµισης καταβολής των χρεών του και µέχρι
την εξόφλησή τους,
δ) δεν είναι ενήµερος για τα χρέη του που
βεβαιώνονται από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και µετά, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο µηνών, ή
ε) απολέσει διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής που του έχει χορηγηθεί για υφιστάµενα
χρέη κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού
ή που θα του χορηγηθεί για χρέη που θα βεβαιωθούν µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού,
στ) δεν είναι ενήµερος για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των δύο µηνών, για χρέη που βεβαιώθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού, τα οποία δεν ζήτησε να υπαχθούν στις
ρυθµίσεις της παραγράφου 1.
4. Αν καθυστερήσει η πληρωµή δόσης, η δόση επιβαρύνεται µε προσαύξηση εκπρόθεσµης
καταβολής πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε µήνα καθυστέρησης.
5. Για χρονικό διάστηµα δύο ετών δεν επιτρέπεται η χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής σύµφωνα και µε τα άρθρα 13
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έως 21 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄) από τα
όργανα του άρθρου 14 του ιδίου νόµου, για
χρέη που βεβαιώθηκαν ταµειακά µέχρι την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
6. Στον οφειλέτη που θα υπαχθεί σε ρύθµιση
των χρεών του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις
προηγούµενες παραγράφους, δεν λαµβάνονται τα µέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 2523/1997,
αναστέλλονται δε όσα τυχόν λήφθηκαν.
Κατά το χρονικό διάστηµα της ρύθµισης
αναστέλλεται επίσης η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, µε
την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά αποκλειστικά χρέη που υπήχθησαν στη ρύθµιση
του άρθρου αυτού. Η αναστολή δεν ισχύει για
κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια
τρίτων ή για κατασχέσεις για τις οποίες έχουν
εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθµισης, τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές καλύπτουν δόσεις της ρύθµισης,
εφόσον δεν συµψηφίζονται µε άλλες οφειλές
που δεν έχουν ρυθµιστεί.
Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της
ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998
πλην της παραγράφου 2 εφαρµόζονται και για
τα χρέη που υπάγονται στη ρύθµιση σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Η παραγραφή των χρεών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα
που αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβολής
οποιουδήποτε ποσού, και δεν συµπληρώνεται
πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της αναστολής.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραµµα
ρύθµισης από τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1, µπορεί να υπαχθεί σε άλλο πρόγραµµα
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της παραγράφου 1, β) οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτες µπορούν να υπαχθούν στις ρυθµίσεις της παραγράφου 1 µετά
την 29η Οκτωβρίου 2010, για χρέη που έχουν
βεβαιωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού, γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθµιση βεβαιωµένων αλλά µη ληξιπρόθεσµων οφειλών, δ) οι προϋποθέσεις χορήγησης και η διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού
φορολογικής ενηµερότητας στους οφειλέτες
που είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Άρθρο 15
∆ιατάξεις για την είσπραξη των δηµοσίων
εσόδων - Κατάργηση του Κ.Β.Σ.
1. Το άρθρο 9 του ν. 356/1975 (ΚΕ∆Ε), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Απαρίθµηση αναγκαστικών µέτρων
Τα αναγκαστικά µέτρα που εφαρµόζονται για
την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων είναι τα
εξής:
1) Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του
οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεών του, εν
γένει στα χέρια τρίτου.
2) Κατάσχεση ακινήτων.
Η χρήση των αναγκαστικών αυτών µέτρων
εναπόκειται στην κρίση του Προϊσταµένου της
∆.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που είναι βεβαιωµένο
το έσοδο, ο οποίος µπορεί να τα λάβει σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη
κρίση του. Τα αναγκαστικά µέτρα του άρθρου
αυτού, καθώς και τα µέτρα του προηγούµενου
άρθρου, µπορεί να λαµβάνονται είτε αθροιστικά είτε καθένα ξεχωριστά για έναν ή περισσότερους οφειλέτες και από το διοικητικό όργανο
που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να κατανέµονται οι αρµοδιότητες κατά την χρήση των αναγκαστικών µέτρων και
την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων της
εκτελέσεως µεταξύ των προϊσταµένων των
∆.Ο.Υ. ή των Τελωνείων που είναι βεβαιωµένο
το έσοδο και του διοικητικού οργάνου που ορίζεται µε την υπουργική απόφαση και να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.».
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 83 του
ΚΕ∆Ε, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οµοίως δύναται να αντιταχθεί σε συµψηφισµό και απαίτηση βεβαιωµένη ακόµη και αν δεν
έχει καταστεί ληξιπρόθεσµη.».
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.
2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται
από άγνωστη ή µη διαρκή ή µη σταθερή πηγή ή
αιτία, ο φορολογούµενος µπορεί να κληθεί να
αποδείξει είτε την πραγµατική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες
διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο µε
ειδική διάταξη, προκειµένου αυτό να µην φορολογηθεί ως εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων της χρήσης κατά την οποία
επήλθε η προσαύξηση.».
4. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού
και µέχρι 31.12.2012 παρατείνεται η παραγραφή των πάσης φύσεως βεβαιωµένων στις
∆.Ο.Υ. και τα Τελωνεία χρεών.
5. α) Οι διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων»
(ΦΕΚ 84 Α΄ - Κ.Β.Σ.), µε τις οποίες ορίζονται οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των επιτηδευµατιών, σχετικά µε την τήρηση των Βιβλίων και
την έκδοση των Στοιχείων για την εκπλήρωση
των φορολογικών υποχρεώσεων, παύουν να
ισχύουν στο σύνολό τους από την 1η Ιανουαρίου 2012.
β) Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών ειδική νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή µε σκοπό
τον έλεγχο των ισχυουσών διατάξεων του
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Κ.Β.Σ. Η Επιτροπή αξιολογεί τις διατάξεις και εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε
την ένταξη εκείνων των διατάξεων που αξιολογούνται ως σκόπιµες και λειτουργικές είτε αυτούσιων είτε τροποποιηµένων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151
Α΄) ή σε άλλο φορολογικό νόµο.
Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, είναι εννεαµελής και
αποτελείται από ανώτατο δικαστικό λειτουργό
ή µέλος ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή µη, έως
Πρόεδρο και από δηµόσιους λειτουργούς,
υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών και
πρόσωπα µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία, ως
µέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραµµατέας της Επιτροπής υπάλληλος του Υπουργείου Οικονοµικών. Η Επιτροπή ολοκληρώνει
το έργο της και υποβάλλει την εισήγησή της το
αργότερο µέχρι τις 30.6.2011. Με απόφαση
του Υπουργού των Οικονοµικών οι εργασίες
της Επιτροπής µπορεί να παραταθούν για τρεις
µήνες.
Άρθρο 16
∆ιατάξεις για την αποτελεσµατική
τιµωρία της φοροδιαφυγής
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αδίκηµα µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο ∆ηµόσιο του φόρου προστιθέµενης
αξίας, του φόρου κύκλου - εργασιών και των
παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων,
τελών ή εισφορών διαπράττει ο φορολογούµενος ο οποίος προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή αυτών δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς τους άνω φόρους, τέλη ή εισφορές ή συµψήφισε ή εξαπατώντας τη φορολογική αρχή µε
την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών
ή την αθέµιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α., τιµωρούµενος: α) µε φυλάκιση εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του Φ.Π.Α. που συµψηφίσθηκε ή
δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρ-

χεται σε ετήσια βάση έως το ποσό των τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ, β) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον το προς απόδοση
ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το
ποσό του Φ.Π.Α. που συµψηφίσθηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, ανέρχεται σε
ετήσια βάση από το ποσό των τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ µέχρι το ποσό των εβδοµήντα
πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και γ) µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό
υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα εβδοµήντα πέντε
χιλιάδες (75.000) ευρώ.
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών τα ως άνω ποσά
υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε µερικότερο
φόρο, τέλος ή εισφορά.».
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν.
2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Επίσης, µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων (4) 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 έξι (6) µηνών. Οι
διατάξεις της παραγράφου 2 καταλαµβάνουν
και το αδίκηµα της παρούσας παραγράφου.».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ειδικά, στις περιπτώσεις: α) της παραγράφου 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 18, β) της
παραγράφου 5 του άρθρου 19, όταν το πλήθος
των µη εκδοθέντων παραστατικών στοιχείων
είναι πλέον των δέκα (10) ή υπερβαίνουν σε
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αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ και γ) της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 19,
δεν ακολουθείται η διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου, αλλά η µηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αµέσως µε την ολοκλήρωση του
ελέγχου και ζητείται από τον αρµόδιο εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης µε βάση τα πορίσµατα του φορολογικού
ελέγχου.».
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 21 του ν. 2523/1997, αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Ο προϊστάµενος της αρµόδιας δηµόσιας
οικονοµικής υπηρεσίας, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2, εφόσον δεν ασκήθηκε προσφυγή
κατά του οικείου φύλλου ελέγχου, υποβάλλει
αµελλητί, σχετική µηνυτήρια αναφορά στην
αρµόδια εισαγγελική αρχή, για την άσκηση της
κατά νόµο ποινικής δίωξης.».
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του ν.
2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αρµόδιο δικαστήριο είναι κατά περίπτωση το τριµελές πληµµελειοδικείο ή το τριµελές
εφετείο κακουργηµάτων του τόπου της έδρας
της αρµόδιας για τη φορολόγηση δηµόσιας
οικονοµικής υπηρεσίας.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου
13 του ν. 2523/1997 προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Αν κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστωθεί η µη
έκδοση πλέον των δέκα (10) παραστατικών
στοιχείων ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, τα µη
εκδοθέντα ή το µη εκδοθέν παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα πεντακόσια (500)
ευρώ, η λειτουργία του καταστήµατος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και
γενικά κάθε επαγγελµατικής εγκατάστασης
του υπόχρεου επαγγελµατία, αναστέλλεται
άµεσα για 48 ώρες, µε πράξη των οργάνων που
διενεργούν τον έλεγχο και η επαγγελµατική
εγκατάσταση σφραγίζεται µε τη συνδροµή της
αστυνοµικής αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα
ελεγκτικά όργανα.

613

Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου
εφαρµόζεται από τα ελεγκτικά όργανα υπό την
προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή
ελέγχου από τον Ειδικό Γραµµατέα του
Σ.∆.Ο.Ε. για την εφαρµογή του ως άνω µέτρου
κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της ειδικής
εντολής.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
µπορεί να ρυθµίζεται η ειδικότερη διαδικασία
και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου. Η σύµφωνα µε τα
δύο προηγούµενα εδάφια, αναστολή της λειτουργίας της επαγγελµατικής εγκατάστασης
µε πράξη των ελεγκτικών οργάνων, δεν εµποδίζει την περαιτέρω αναστολή λειτουργίας της
επαγγελµατικής εγκατάστασης του υπόχρεου
επιτηδευµατία µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις
διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ
Α∆ΕΙΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ

Άρθρο 17
Τέλη κυκλοφορίας
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν.
2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήµατα, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος
άρθρου µε τις οποίες ορίζεται διαφορετικά και
λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων της
οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήµατα, ορίζονται ως εξής:
Α. Αυτοκίνητα οχήµατα ιδιωτικής χρήσης.
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την
31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας πρώτης
ταξινόµησης τους στην Ελλάδα, µε βάση τον
κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών:

TEFXOS_05_SEP_O.K._2010

17-10-11

14:01

Page 614

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

614

Κατηγορία

Κινητήρας σε
κυβικά εκατοστά

Α΄
Β΄
Γ΄

Έως 300
301-785
786-1071

∆΄
Ε΄
ΣΤ΄
Ζ΄
Η΄
Θ΄
Ι΄
Κ΄

1.072-1.357
1.358-1.548
1.549-1.738
1.739-1.928
1.929-2.357
2.358-3.000
3.001-4.000
4.001 και άνω

Τέλη κυκλοφορίας
(σε ευρώ)
20
50
110
120
220
240
270
600
800
1.000
1.200

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινοµούµενα για
πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010
και µετά, αποκλειστικά µε βάση τις εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια C02 ανά
χιλιόµετρο).
Λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές διοξειδίου
του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην
άδεια του οχήµατος, ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
CO2 ανά χιλιόµετρο)
0-100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200
201-250
άνω των 251

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ (γρµ.
ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)
0
0,80
1,00
1,50
2,00
2,25
2,50
3,00

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυµουλκούµενα, ηµιρυµουλκούµενα (τροχόσπιτα): 125 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαµβάνονται
και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα
που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό
των εµποροβιοµηχανικών επιχειρήσεων των
εγκατεστηµένων στην Ελλάδα µε βάση τον
α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄). Επίσης περιλαµβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισµό τους ως επιβατικών
ή φορτηγών.
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες:
Για τα ρυµουλκά (τράκτορ): 270 ευρώ.

Κατηγορία

Μικτό βάρος
σε χιλιόγραµµα

Α΄
Β΄
Γ΄
∆΄
Ε΄
ΣΤ΄
Ζ΄

έως 1.500
1.501-3.500
3.501-10.000
10.001-20.000
20.001-30.000
30.001-40.000
40.001 και άνω

Τέλη κυκλοφορίας
(σε ευρώ)
70
95
270
540
850
1.200
1.350

δ) Λεωφορεία:
Κατηγορία

Θέσεις καθηµένων

Α΄
Β΄
Γ

Τέλη κυκλοφορίας
(σε ευρώ)

Έως 33
34-50
51 και άνω

190
370
465

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο
πάνω κατηγορίες: 485 ευρώ.
Β. Αυτοκίνητα οχήµατα δηµόσιας χρήσης.
α) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) που
έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010: 260 ευρώ.
β) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) ταξινοµούµενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την
1.11.2010 και µετά, αποκλειστικά µε βάση τις
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια
C02 ανά χιλιόµετρο).
Λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές διοξειδίου
του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην
άδεια του οχήµατος, ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
CO2 ανά χιλιόµετρο)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ (γρµ.
ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)

0-100
101-150
Άνω των 151

0
2,00
2,50

γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες:
Κατηγορία

Μικτό βάρος
σε χιλιόγραµµα

Α΄
Β΄
Γ΄
∆΄

έως 3.500
3.501-10.000
10.001-19.000
19.001-26.000

Τέλη κυκλοφορίας
(σε ευρώ)
115
175
310
450
Συνεχίζεται
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Κατηγορία

Μικτό βάρος
σε χιλιόγραµµα

Ε΄
ΣΤ΄
Ζ΄

26.001-33.000
33.001-40.000
40.001 και άνω

Τέλη κυκλοφορίας
(σε ευρώ)
590
840
1.320

Για τα ρυµουλκά (τράκτορ): 270 ευρώ.
δ) Λεωφορεία:
Κατηγορία

Αστικά
Υπεραστικά
Τουριστικά

Θέσεις καθήµενων
και ορθίων
Α
έως 50
Β
51 και άνω
Α
έως 50
Β
51 και άνω
Θέσεις καθήµενων
έως 40
41 και άνω

Τέλη κυκλοφορίας
(σε ευρώ)
190
350
195
270
390
540

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο
πάνω κατηγορίες: 270 ευρώ.
Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα,
για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
από τις ειδικές συµβάσεις της χώρας µας µε
άλλα κράτη: 25 ευρώ.
∆. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας
κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων: 3 ευρώ
ανά ηµέρα.
Ε. Για τη δοκιµαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχηµάτων:
α) Για µοτοσικλέτες: 25 ευρώ.
β) Για λοιπά οχήµατα: 125 ευρώ.
ΣΤ. Τα Τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων, µοτοποδηλάτων ορίζονται σε 10
ευρώ.».
2. Τα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά
αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης
(ΤΑΞΙ), καθώς και οι δίκυκλες και τρίκυκλες
µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης
της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισµού κινητήρα
έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην
Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010,
απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Ειδικά, τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, καθώς και οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες
δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής
και δηµόσιας χρήσης, που έχουν ταξινοµηθεί
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στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την
31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Στα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, καθώς
και στις δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες
ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης της κατηγορίας
αυτής, κυλινδρισµού κινητήρα άνω των 1.929
κ.εκ., που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για
πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη
κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο
ήµισυ των τελών των αντίστοιχων συµβατικών
οχηµάτων.
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν
θίγονται οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήµατα της παραγράφου 1.
3. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων οχηµάτων της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου που καταβάλλεται για την
προµήθεια του ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας έτους 2011 και εποµένων, αποτελεί στο
σύνολό του έσοδο του ∆ηµοσίου.
4. Από την έναρξη του νόµου αυτού παύει να
ισχύει ως προς τα οχήµατα της παραγράφου 1
κάθε διάταξη νόµου που ρυθµίζει διαφορετικά
τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου και καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 2.11.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 219 Α΄)
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3831/2010 (ΦΕΚ 34 Α΄) και του άρθρου 32 του
ν. 3775/2009 ( ΦΕΚ 122 Α΄).
5. Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας
έτους 2011 και εποµένων, µε την επιφύλαξη
των όσων ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους για τα ταξινοµούµενα επιβατικά αυτοκίνητα από 1.11.2010.
6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999
(ΦΕΚ 286 Α΄), προστίθεται η φράση «και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας και την αποδοτική χρήση
αυτής.».
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Άρθρο 18
Αποσβέσεις αξίας αδειών, φορτηγών
αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως
1. Τα ποσά της αξίας των αδειών κυκλοφορίας
των αυτοκινήτων που προβλέπονται στα άρθρα
2 και 14 του νόµου «Οδικές Εµπορευµατικές
Μεταφορές» όπως ειδικότερα καθορίζονται
στην παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ίδιου
νόµου υπόκεινται σε απόσβεση σύµφωνα µε τα
επόµενα εδάφια.
Όσοι επαγγελµατίες κατέχουν αυτές τις
άδειες κυκλοφορίας µπορούν κατ’ επιλογήν, να
αποσβέσουν τα ανωτέρω ποσά, ισόποσα σε
χρονικό διάστηµα από τρία (3) έως και επτά (7)
έτη, µε έναρξη ισχύος το έτος 2010.
Ειδικά, για τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης
νοµαρχιακών φορτηγών τα ποσά των παραπάνω αποσβέσεων προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Κατά τη µεταβίβαση των αδειών των φορτηγών δηµόσιας χρήσης, πριν από την πλήρη
απόσβεση της αξίας αυτών, ο νέος αγοραστής,
δικαιούται να διενεργήσει αποσβέσεις στην
αναπόσβεστη αξία κατά τα υπολειπόµενα έτη.
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του
επαγγέλµατος λόγω συνταξιοδότησης του
εκµεταλλευτή και χωρίς µεταβίβαση αυτών, η
τυχόν αναπόσβεστη αξία εκπίπτει συνολικά
κατά το έτος της συνταξιοδότησης.
2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ
31 Α΄), όπως παρατάθηκε µε το πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του ν.
3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), και ισχύει για τις µεταβιβάσεις των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εθνικών και διεθνών µεταφορών, καθώς και των νοµαρχιακών
φορτηγών αυτοκινήτων [ν.1073/1980, (ΦΕΚ 14
Α΄)], προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται µειωµένα κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%)
από την 1.10.2010, πενήντα τοις εκατό (50%)
από 1.1.2011, εβδοµήντα πέντε τοις εκατό
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(75%) από την 1.1.2012 και δεν οφείλεται ο
φόρος αυτός από 1.1.2013.».
Άρθρο 19
1. Όποιος, ενώ τελεί υπό καθεστώς επίταξης
προσωπικών υπηρεσιών κατά το άρθρο 22
παράγραφος 4 του Συντάγµατος ή είναι ιδιοκτήτης ή νοµέας πράγµατος που έχει επιταχθεί
κατά το άρθρο 18 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, αρνείται να συµµορφωθεί ή παραλείπει
να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την επίταξη τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον 3 ετών.
Σε περίπτωση που η άρνηση συµµόρφωσης
γίνεται κατ’ εξακολούθηση ο υπαίτιος τιµωρείται µε ποινή κάθειρξης. Άρνηση συµµόρφωσης
συνιστά η µη εκτέλεση συγκεκριµένης εντολής
του αρµοδίου δηµόσιου οργάνου, η µη εκτέλεση µεταφορικού ή άλλου έργου κατά τον συνήθη τρόπο λειτουργίας της οικονοµίας, η εγκατάλειψη του επιταγµένου πράγµατος ή η χρησιµοποίησή του για την παρακώλυση των συγκοινωνιών ή για την πρόκληση κοινής ανάγκης. Η
άρνηση συµµόρφωσης διαπιστώνεται αυτεπαγγέλτως από τον εισαγγελέα ή µετά από αναφορά του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού.
2. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
προηγουµένης παραγράφου, ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε απόφασή
του µπορεί να αφαιρεί την άδεια άσκησης
επαγγέλµατος ή την άδεια δηµόσιας χρήσης
του πράγµατος.
3. Σε περίπτωση έκτακτης, επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης που εµπίπτει στα πεδία
εφαρµογής των άρθρων 18 παρ. 3 και 22 παρ.
4 του Συντάγµατος, µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων µπορεί να ανατίθεται η άσκηση δηµόσιας ή κοινωφελούς υπηρεσίας ή δραστηριότητας δηµόσιας
χρήσης, σε οχήµατα, µηχανήµατα ή άλλα µέσα
ιδιωτικής χρήσης. Με απόφαση του ίδιου
Υπουργού καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής.
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Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των 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 ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
3889/14-10-2010 ΦΕΚ 182/14-10-2010 (τ. Α΄)
Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η
Βουλή:
....................................
Άρθρο 13
Κατάρτιση και θεώρηση δασικών χαρτών
1. Οι δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2,
3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ
289 Α΄) απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίµακας αεροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό,
το οποίο, αφού συµπληρωθεί µε τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των αεροφωτογραφιών και τα
διαθέσιµα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας,
αποτελεί το δασικό χάρτη.
2. Ως βάση για τον προσδιορισµό των δασικών περιοχών της προηγούµενης παραγράφου
λαµβάνεται η παλαιότερη και η πλησιέστερη
προς το χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη,
αεροφωτογραφία. Αν η παλαιότερη αεροφωτογράφιση δεν καλύπτει την εξεταζόµενη περιοχή
ή η χρησιµοποίησή της, λόγω κλίµακας ή ποιότητας, καθίσταται απρόσφορη, χρησιµοποιείται
και η αεροφωτογράφιση έτους λήψης 1960.
3. Αρµόδια για την κατάρτιση του δασικού
χάρτη είναι η ∆ιεύθυνση ∆ασών της Περιφέρειας στο νοµό. Όπου εφεξής στο νόµο αυτόν ανα-
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φέρεται η ∆ιεύθυνση ∆ασών νοείται η ∆ιεύθυνση ∆ασών της Περιφέρειας στον οικείο νοµό.
Αν η κατάρτιση του δασικού χάρτη δεν µπορεί να γίνει από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών,
η κατάρτισή του µπορεί να ανατίθεται, εν όλω ή
εν µέρει, και σύµφωνα µε τις κείµενες σχετικές
διατάξεις, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε
ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών
της κατηγορίας 24 του άρθρου µόνου του π.δ.
541/1978 (ΦΕΚ 116 Α΄), υπό τις οδηγίες, την
επίβλεψη και τον έλεγχο της ∆ιεύθυνσης
∆ασών. Στα ίδια γραφεία επιτρέπεται να ανατίθενται και εργασίες που σχετίζονται µε τη διόρθωση και συµπλήρωση του δασικού χάρτη,
καθώς και µε την καταχώριση και την προετοιµασία εξέτασης των αντιρρήσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 18. Ο τρόπος ανάθεσης,
εκτέλεσης και παραλαβής των ανωτέρω εργασιών καθορίζεται µε τις τεχνικές προδιαγραφές
της περίπτωσης α΄ του άρθρου 21.
4. Ειδικά στις περιοχές που κηρύσσονται υπό
κτηµατογράφηση, σύµφωνα µε το ν. 2308/1995
(ΦΕΚ 114 Α΄), για τις οποίες δεν υφίσταται δασικός χάρτης, αν οι εργασίες της προηγούµενης
παραγράφου δεν µπορούν να γίνουν από την
αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών και η προβλεπόµενη
από την προηγούµενη παράγραφο απόφαση του
Υπουργού δεν εκδοθεί µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κήρυξη της περιοχής
υπό κτηµατογράφηση, οι εργασίες της παραγράφου 3 εκτελούνται από την εταιρεία
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» µε αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών της
κατηγορίας 24 του άρθρου µόνου του π.δ.
541/1978, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της περίπτωσης α΄ του άρθρου 21.
5. Ο δασικός χάρτης µετά την κατάρτισή του
θεωρείται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών.
Όταν ο δασικός χάρτης καταρτίζεται από ιδιωτικό γραφείο εκπόνησης δασικών µελετών,
ύστερα από ανάθεση, θεωρείται από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών µέσα σε τρεις (3) µήνες από την
υποβολή του σε αυτήν. Αν απαιτούνται διορθώ-
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σεις, ο χάρτης διορθώνεται και συµπληρώνεται
από το γραφείο αυτό, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης ∆ασών, και θεωρείται µε
τον ίδιο τρόπο το αργότερο µέσα σε πέντε (5)
µήνες από την αρχική υποβολή του.
Άρθρο 14
Ανάρτηση δασικών χαρτών
1. Αµέσως µετά τη θεώρηση του, σύµφωνα µε
την παράγραφο 5 του άρθρου 13, ο δασικός
χάρτης αναρτάται µε µέριµνα της αρµόδιας για
τη θεώρηση ∆ιεύθυνσης ∆ασών, µαζί µε πρόσκληση των ενδιαφεροµένων για την υποβολή
αντιρρήσεων κατ’ αυτού, σε εµφανή θέση των
γραφείων της ∆ιεύθυνσης ∆ασών, στο οικείο
∆ασαρχείο και στα δηµοτικά και τοπικά δηµοτικά ή διαµερισµατικά καταστήµατα των οικείων
πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. Για την ανάρτηση
συντάσσεται πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από το δασικό ή δηµοτικό υπάλληλο που
διενεργεί την ανάρτηση και ένα µάρτυρα. Ηλεκτρονικό αντίγραφο του θεωρηµένου δασικού
χάρτη αποστέλλεται επίσης στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Ο δασικός χάρτης δηµοσιοποιείται και
µέσω διαδικτύου από τις ιστοσελίδες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, της οικείας Περιφέρειας
και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Ο
χάρτης παραµένει αναρτηµένος στο διαδίκτυο
µέχρι την κύρωσή του.
3. Ανακοίνωση για την ανάρτηση του δασικού χάρτη και πρόσκληση των ενδιαφεροµένων να υποβάλουν αντιρρήσεις δηµοσιεύεται:
α. στις ιστοσελίδες της προηγούµενης παραγράφου και β. σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες
πανελλαδικής κυκλοφορίας και µία τοπική, µε
φροντίδα και δαπάνη της ∆ιεύθυνσης ∆ασών.
Άρθρο 15
∆ικαίωµα άσκησης αντιρρήσεων
1. Κατά του περιεχοµένου του δασικού χάρτη
που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρ-

ρήσεων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερών, η οποία αρχίζει από την
τελευταία δηµοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στον τύπο. Η προθεσµία αυτή παρεκτείνεται για είκοσι (20) ηµέρες για τα πρόσωπα της
παραγράφου 2 που κατοικούν µόνιµα ή διαµένουν στην αλλοδαπή. Για την υποβολή των
αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό
τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 22.
2. Αντιρρήσεις µπορούν να υποβάλουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, εφόσον επικαλούνται για τη θεµελίωση
του έννοµου συµφέροντός τους εµπράγµατα ή
ενοχικά δικαιώµατα στις εκτάσεις που περιλαµβάνονται στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να
περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισµένη έκταση
µπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθµού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις
εθνικής εµβέλειας και άλλα νοµικά πρόσωπα
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς
των οποίων περιλαµβάνεται η προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
3. Στις αντιρρήσεις αναγράφονται, επί ποινή
απαραδέκτου:
α. οι γεωγραφικές συντεταγµένες των
κορυφών του πολυγώνου που περικλείει την
έκταση της οποίας αµφισβητείται ο χαρακτήρας, σύµφωνα µε τον αναρτηθεντα δασικό
χάρτη, και το εµβαδόν αυτής,
β. τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται το έννοµο συµφέρον του ενδιαφερόµενου, και
γ. τα στοιχεία που πιστοποιούν την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους.
4. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι
που αφορούν αποκλειστικά και µόνο την αµφισβήτηση του χαρακτήρα των εµφανιζόµενων
στο χάρτη εκτάσεων.
5. Με τις αντιρρήσεις του ο ενδιαφερόµενος
δηλώνει αν επιθυµεί να εκπροσωπηθεί από
τεχνικό σύµβουλο κατά την εξέτασή τους.
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Άρθρο 16
∆ιαδικασία υποβολής αντιρρήσεων
1. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική φόρµα ή σε ειδικό έντυπο, και κατατίθενται
αντίστοιχα:
α. Ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας της
εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης χορηγείται ειδικός αριθµός πρωτοκόλλου και καταχωρίζονται τα στοιχεία της έκτασης της οποίας
αµφισβητείται ο χαρακτήρας, µαζί µε τον αριθµό πρωτοκόλλου και τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο
ενδιαφερόµενος, στα οποία περιλαµβάνονται
και αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του
ειδικού τέλους και το έννοµο συµφέρον του,
µπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή να
αποστέλλονται, σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή,
µε συστηµένη επιστολή στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών ή, σε περίπτωση εφαρµογής της
παραγράφου 4 του άρθρου 13, στην εταιρεία
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικώς στην πρόσκληση υποβολής των
αντιρρήσεων. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνοµα του ενδιαφερόµενου και ο αριθµός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.
Όλες οι αντιρρήσεις και τα αποδεικτικά
στοιχεία που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προωθούνται ηλεκτρονικά στην αρµόδια ∆ιεύθυνση
∆ασών, εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13,
οπότε προωθούνται ηλεκτρονικά στην εταιρεία
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».
β. Αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο
αντιπρόσωπο σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), µαζί µε τα αποδεικτικά
στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόµενος, σε
έντυπη ή ψηφιακή µορφή, στα οποία περιλαµβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν το έννοµο
συµφέρον του και την καταβολή του ειδικού
τέλους, κατά τα ειδικώς οριζόµενα σε κοινή
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απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 11 του άρθρου 16 του ν.
3345/2005(ΦΕΚ 138 Α΄). Με την ολοκλήρωση
της κατάθεσης το Κ.Ε.Π. αποστέλλει τις αντιρρήσεις µαζί µε τα αποδεικτικά στοιχεία που τις
συνοδεύουν στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών ή,
σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4
του άρθρου 13, στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε.».
2. Όταν εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του
άρθρου 13, µπορεί να προβλέπεται η κατάθεση
και παραλαβή των αντιρρήσεων µαζί µε τα αποδεικτικά έγγραφα που τις συνοδεύουν, σε
χώρο της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»,
σύµφωνα µε τα όσα ειδικώς προβλέπονται
στην πρόσκληση υποβολής των αντιρρήσεων
της παραγράφου 3 του άρθρου 14, ως προς τον
τόπο και το χρόνο παραλαβής τους.
Άρθρο 17
Επεξεργασία αντιρρήσεων και
κύρωση δασικών χαρτών
1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
αντιρρήσεων η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών ή,
σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4
του άρθρου 13, η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε.», επεξεργάζεται τα στοιχεία των αντιρρήσεων και αποτυπώνει στο δασικό χάρτη µε
πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση
τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν
αντιρρήσεις. Όταν η επεξεργασία αυτή γίνεται
από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», ο δασικός
χάρτης αποστέλλεται µαζί µε τις αντιρρήσεις
στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών για τον έλεγχο της ορθής αποτύπωσης.
2. Ο δασικός χάρτης µε αποτυπωµένες τις
εκτάσεις, για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις, θεωρείται από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών
µέσα σε σαράντα (40) ηµέρες από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των αντιρρήσεων. Όταν
εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 13,
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ο δασικός χάρτης θεωρείται µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από την παράδοση στη ∆ιεύθυνση
∆ασών των αντιρρήσεων και των επεξεργασµένων από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» στοιχείων. Εφόσον απαιτούνται διορθώσεις, ο χάρτης θεωρείται µε τον ίδιο τρόπο το αργότερο
µέσα σε σαράντα (40) ηµέρες από την αρχική
υποβολή του.
3. Ο δασικός χάρτης κυρώνεται ως προς τα
τµήµατά του µε πράσινο περίγραµµα και πράσινη
διαγράµµιση, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που εκδίδεται εντός δέκα
(10) ηµερών από την περιέλευσή του σε αυτόν.
4. Ο κυρωµένος δασικός χάρτης δηµοσιεύεται αµέσως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ
σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα
τµήµατα που αποτυπώνονται µε πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση, τα οποία
αποτελούν δασικές περιοχές των παραγράφων
1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979
στις οποίες εφαρµόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
5. Ο δασικός χάρτης των προηγούµενων
παραγράφων έχει, ως προς τα τµήµατα για τα
οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις, προσωρινή ισχύ
έως την έκδοση απόφασης επ΄ αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 18.
Άρθρο 18
Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.)
1. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την κατάθεσή
τους από τριµελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.). Οι ΕΠ.Ε.Α. συγκροτούνται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας στην έδρα της ∆ιεύθυνσης ∆ασών
εκτός εάν καθοριστεί διαφορετική έδρα µε την
απόφαση συγκρότησης. Οι ΕΠ.Ε.Α. µπορεί να
είναι περισσότερες από µία και συγκροτούνται
από ένα δασολόγο, υπάλληλο του ∆ηµοσίου ή
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.)
ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως
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αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), έναν
τοπογράφο µηχανικό ή γεωπόνο, υπάλληλο του
∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή φορέα του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα και ένα µέλος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους ή ένα δικηγόρο µέλος
του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, µε τους
αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της ΕΠ.Ε.Α. και ο γραµµατέας της, ο οποίος µπορεί να είναι υπάλληλος του
∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή φορέας του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982.
∆ικηγόρος ο οποίος χειρίζεται υποθέσεις
δασικού χαρακτήρα που εκκρεµούν ενώπιον
των αρµόδιων δικαστηρίων ή διοικητικών επιτροπών δεν µπορεί να ορίζεται µέλος ΕΠ.Ε.Α.
Η θητεία των ΕΠ.Ε.Α. λήγει µε την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του
αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Τη διαπιστωτική
πράξη εκδίδει ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας.
2. Για την επίλυση νοµικών και τεχνικών ζητηµάτων µείζονος σηµασίας που ανακύπτουν κατά
το στάδιο της εξέτασης των αντιρρήσεων, η
ΕΠ.Ε.Α. µπορεί να ζητά γνωµοδότηση από το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό
Συµβούλιο ∆ασών αντίστοιχα. Το αίτηµα διαβιβάζεται από την ΕΠ.Ε.Α., µέσω του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας, στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο οποίος το υποβάλλει στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ασών.
Η γνώµη των ανωτέρω οργάνων διατυπώνεται
κατά προτεραιότητα και η αποδοχή της από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για
τη διοίκηση. Με µέριµνα της ∆ιεύθυνσης ∆ασικών Χαρτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κάθε γνωµοδότηση που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, κοινοποιείται στις ∆ιευθύνσεις ∆ασών όλων των Περιφερειών, προς ενηµέρωση των ΕΠ.Ε.Α. της περιφέρειάς τους.
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3. Για την υποστήριξη του έργου της κύρωσης
του δασικού χάρτη, έως την ολοκλήρωσή του, και
τη διευκόλυνση της συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Α.
καταρτίζονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ονοµαστικοί
κατάλογοι των υπαλλήλων κλάδων δασολόγων,
τοπογράφων µηχανικών, γεωπόνων και άλλων
κλάδων, οι οποίοι υπηρετούν στην κεντρική ή σε
αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου και
σε εποπτευόµενα από αυτό Ν.Π.∆.∆. ή φορείς
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982. Με απόφαση του Υπουργού που
εκδίδεται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, επιτρέπεται οι
υπάλληλοι αυτοί να διατίθενται προσωρινά από
τις υπηρεσίες τους µε αποκλειστική απασχόληση, για διάστηµα έως έξι µήνες, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του προηγούµενου εδαφίου. Ειδικά για τους υπαλλήλους που ορίζονται µέλη των
ΕΠ.Ε.Α., ο χρόνος της προσωρινής ∆ιάθεσης
παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση
της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη.
Για την κάλυψη των ίδιων αναγκών ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής µπορεί να ζητά και από άλλα Υπουργεία, εποπτευόµενα από αυτά νοµικά πρόσωπα
και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα την
προσωρινή διάθεση υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα της οικείας Περιφέρειας και
έχουν πτυχίο ΑΕΙ δασολόγου, τοπογράφου
µηχανικού ή γεωπόνου, για διάστηµα έως έξι
µήνες µε αποκλειστική απασχόληση.
Για τη διάθεση και το χρόνο διάρκειάς της
εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και του συναρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. Όταν οι ανωτέρω υπάλληλοι ορίζονται µέλη των ΕΠ.Ε.Α., ο χρόνος της προσωρινής τους διάθεσης παρατείνεται αυτοδικαίως
έως την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη.
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Ειδικά για τους υπαλλήλους που υπηρετούν
σε Ν.Π.∆.∆. ή σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για την κατά τα ως άνω προσωρινή
διάθεση απαιτείται συγκατάθεση και του οργάνου διοικήσεως του οικείου νοµικού προσώπου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µπορεί να καθορίζεται κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 17 του
ν. 3205/2003, όπως ισχύει σήµερα, αποζηµίωση
ή κατ’ αποκοπή αµοιβή για τα µέλη και τους
γραµµατείς των ΕΠ.Ε.Α., η οποία καλύπτεται
στο σύνολό της από το ειδικό τέλος κατάθεσης
αντιρρήσεων.
5. Οι αντιρρήσεις εισάγονται στην ΕΠ.Ε.Α.
προς εξέταση µαζί µε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του ενδιαφερόµενου και υπηρεσιακό φάκελο που υποβάλλεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών.
Για την υποβολή του υπηρεσιακού φακέλου το
γραφείο δασικών µελετών που κατάρτισε το
δασικό χάρτη ή η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» στην
περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 13,
παρέχουν στη ∆ιεύθυνση ∆ασών κάθε σχετικό
έγγραφο ή στοιχείο που έχουν στη διάθεσή
τους. Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηµα εκπροσώπησης από τεχνικό σύµβουλο, αυτός ειδοποιείται από το γραµµατέα της Επιτροπής για να
προσέλθει και να διατυπώσει τις απόψεις του.
6. Κάθε ΕΠ.Ε.Α. συνεδριάζει και λαµβάνει
αποφάσεις σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις
διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄). Η ΕΠ.Ε.Α., αν το κρίνει
αναγκαίο, µπορεί να διενεργεί αυτοψία, να
ζητά επιπλέον στοιχεία από την οικεία δασική
υπηρεσία και να καλεί στις συνεδριάσεις της
τους ενδιαφερόµενους για παροχή διευκρινίσεων.
7. Σε περίπτωση κωλύµατος ή αδικαιολόγητης απουσίας µέλους από τις εργασίες της
ΕΠ.Ε.Α. επί τρεις τουλάχιστον συνεδριάσεις, ο
Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας µπορεί
να το αντικαθιστά, χωρίς άλλη διατύπωση.
8. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν

TEFXOS_05_SEP_O.K._2010

17-10-11

14:01

Page 622

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

622

εξετάζονται θέµατα ιδιοκτησίας, παρά µόνο
στο µέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την
απόδειξη του εννόµου συµφέροντος, ούτε
θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή ιδιωτών.
9. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των
αντιρρήσεων αναρτάται στις ιστοσελίδες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, της οικείας Περιφέρειας
και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»
συνοπτικός κατάλογος µε τις αποφάσεις των
ΕΠ.Ε.Α. επί του συνόλου των υποβληθεισών
αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού
χάρτη. Ο κατάλογος παραµένει αναρτηµένος
στο διαδίκτυο για χρονικό διάστηµα έξι (6)
µηνών από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως της κυρωτικής απόφασης της
παραγράφου 2 του άρθρου 19.
Άρθρο 19
Συµπλήρωση δασικών χαρτών –
Ένδικα βοηθήµατα
1. Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των
ασκηθεισών αντιρρήσεων ο δασικός χάρτης
που κυρώθηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 17 συµπληρώνεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών και διορθώνεται, αν
εµφιλοχώρησε πλάνη της ∆ιοίκησης σχετικά
µε την αποτύπωση της θέσης ή των ορίων τµηµάτων για τα οποία υποβλήθηκαν και έγιναν
δεκτές αντιρρήσεις. Η ∆ιεύθυνση ∆ασών θεωρεί το χάρτη µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από
την ολοκλήρωση της εξέτασης όλων των
αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α. Σε περίπτωση
εφαρµογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13,
ο κυρωθείς δασικός χάρτης συµπληρώνεται ή
διορθώνεται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και θεωρείται από τη ∆ιεύθυνση
∆ασών µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
υποβολή του σε αυτήν ή µέσα σε πενήντα (50)
ηµέρες από την αρχική υποβολή του, εφόσον
απαιτούνται διορθώσεις.
2. Ο δασικός χάρτης, µε αποτυπωµένες τις

δασικές περιοχές της αρχικής κύρωσης και
όσες συµπληρώθηκαν µε πράσινο περίγραµµα
και πράσινη διαγράµµιση µετά την εξέταση των
αντιρρήσεων και τη θεώρηση της προηγούµενης παραγράφου, υποβάλλεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και κυρώνεται, ως προς τη συµπλήρωση ή τη διόρθωσή του, µε απόφαση του τελευταίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες
από την υποβολή του.
3. Μετά τη δηµοσίευση του δασικού χάρτη
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 ισχύουν
και για τα δασικά τµήµατα τα οποία συµπληρώθηκαν µε πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση µετά την εξέταση των αντιρρήσεων
και την θεώρηση της παραγράφου 1.
4. Κατά των πράξεων κύρωσης δασικών
χαρτών επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος δασικού χάρτη δύναται να ασκήσει και ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Κλιµατικής Αλλαγής, για την παράλειψη να
περιληφθεί σε αυτόν ορισµένη έκταση.
Σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, αν η πληµµέλεια για την οποία
έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως ανάγεται στο
στάδιο της διαδικασίας των αντιρρήσεων, η
υπόθεση παραπέµπεται στην ΕΠ.Ε.Α., εφόσον
αυτή υφίσταται, άλλως στο Τεχνικό Συµβούλιο
∆ασών, το οποίο επιλαµβάνεται, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 998/1979, όπως
ισχύει µετά την τροποποίησή της µε την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου,
µέσα σε πέντε (5) µήνες.
Άρθρο 20
Συνέπειες κύρωσης
1. Μετά την, τµηµατική ή ολική, κύρωση του
δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναµόρφωση
του, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Κατ’ εξαίρεση, επι-

TEFXOS_05_SEP_O.K._2010

17-10-11

14:01

Page 623

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

τρέπεται η αναµόρφωση µόνο µε την προσθήκη νέων περιοχών που δασώθηκαν µετά την
κύρωση του δασικού χάρτη, µε εφαρµογή
αντιστοίχως της διαδικασίας των άρθρων 13
έως 19. Η αναµόρφωση του δασικού χάρτη
κυρώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών.
2. Μετά από την κύρωση κάθε δασικού
χάρτη η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών προβαίνει
σε κατάρτιση και τήρηση ∆ασολογίου για τις
περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του
ν. 998/1979 που αποτυπώνονται σε αυτόν,
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων
του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄).
3. Μετά από την κύρωση του δασικού χάρτη
κάθε µεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά
κάθε µεταβολή των εµπραγµάτων δικαιωµάτων
στις εκτάσεις µε δασικό χαρακτήρα που περιλαµβάνονται σε αυτόν είναι άκυρη και ανίσχυρη,
αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό
του οικείου κτηµατολογικού γραφείου ή, αν η
έκταση δεν έχει κτηµατογραφηθεί, της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ασών, µε το
οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης.
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του εκδότη του πιστοποιητικού, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 22.
4. Στις πράξεις που συντάσσουν οι συµβολαιογράφοι για τις εκτάσεις που περιλαµβάνονται στον κυρωµένο δασικό χάρτη υποχρεούνται να µνηµονεύουν το περιεχόµενο των
πιστοποιητικών της προηγουµένης παραγράφου. ∆εν επιτρέπεται η εγγραφή ή η µετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά γραφεία, αν
δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση αυτή.
Άρθρο 21
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται:
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α. Οι τεχνικές προδιαγραφές, µε τις οποίες
προσδιορίζονται η παραγωγή και ο τρόπος
εφοδιασµού των κεντρικών και περιφερειακών
δασικών υπηρεσιών µε το αεροφωτογραφικό
και χαρτογραφικό υλικό, και ο καθορισµός των
κλιµάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 13, ο
τρόπος φωτοερµηνείας και χρησιµοποίησης
των φωτοερµηνευτικών στοιχείων, ο τρόπος
καθορισµού των περιµέτρων των δασικών
εκτάσεων, τα παραδεκτά όρια για τον υπολογισµό των συντεταγµένων των κορυφών τους
και τον υπολογισµό των εµβαδών τους, ο τρόπος κωδικοποίησης του αεροφωτογραφικού
και χαρτογραφικού υλικού και των δασικών
χαρτών, η διαδικασία της αναγκαίας για τον
καθορισµό των περιµέτρων ευθυγράµµισης
των ορίων των δασικών εκτάσεων, τα στοιχεία
της δασικής υπηρεσίας που µπορούν να λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση, ο προσδιορισµός και ο τρόπος διόρθωσης των πρόδηλων σφαλµάτων και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την κατά το άρθρο 13 κατάρτιση και τήρηση
των δασικών χαρτών, την ανάθεση των σχετικών εργασιών σε τρίτους, την εκτέλεση και την
παραλαβή τους.
β. Θέµατα σχετικά µε την κατά το άρθρο 14
διαδικασία ανάρτησης και δηµοσιοποίησης των
δασικών χαρτών και τον τρόπο ενηµέρωσης και
πρόσκλησης των ενδιαφεροµένων προς υποβολή αντιρρήσεων.
γ. Θέµατα σχετικά µε τη σύνταξη, υποβολή,
παραλαβή και καταχώριση των αντιρρήσεων
και των συνοδευτικών τους στοιχείων, τον
τρόπο προσδιορισµού των συντεταγµένων των
κορυφών των πολυγώνων στις εκτάσεις που
αµφισβητείται ο χαρακτήρας, τον τρόπο και τη
διαδικασία ψηφιοποίησης των στοιχείων των
αντιρρήσεων, οι οποίες έχουν υποβληθεί µε τη
διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και
εκκρεµούν κατά το χρόνο ανάρτησης ενώπιον
των Επιτροπών της παραγράφου 3 του άρθρου
10 του ίδιου νόµου, τον τρόπο παροχής γενικότερων οδηγιών και διευκρινίσεων για την
υποβολή αντιρρήσεων και τη διαδικασία διόρ-
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θωσης των πρόδηλων σφαλµάτων τους, τον
τρόπο τεκµηρίωσης των αντιρρήσεων αυτών,
καθώς και την ανάθεση σε τρίτους βοηθητικών
εργασιών καταχώρισης, επεξεργασίας και προετοιµασίας της εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α,
σύµφωνα µε τα άρθρα 15 έως 18.
δ. Ειδικά θέµατα που αφορούν τη διαδικασία
κατάρτισης, διόρθωσης και συµπλήρωσης των
δασικών χαρτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 13, 17 και 19.
ε. Ο τρόπος κάλυψης των απαιτούµενων
δαπανών για την κατάρτιση, την ανάρτηση, τις
διορθώσεις και τις συµπληρώσεις των δασικών
χαρτών, για τις βοηθητικές εργασίες καταχώρισης και προετοιµασίας της εξέτασης των
αντιρρήσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
στ. Θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση και τη
λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α., τα προσόντα και τον
τρόπο ορισµού των µελών τους, την εκπαίδευση και την ενηµέρωσή τους σε εξειδικευµένα
θέµατα της δασικής νοµοθεσίας, την οργάνωση της διαδικασίας εξέτασης των αντιρρήσεων,
την επιστηµονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη των ΕΠ.Ε.Α. στο έργο τους και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
ζ. Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτύπωσης
στο δασικό χάρτη των στοιχείων που αφορούν
στα εγκεκριµένα όρια των οικισµών, τα όρια των
εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών και ρυµοτοµικών σχεδίων, καθώς και τα όρια των σχεδίων
πολεοδοµικών µελετών και σχεδίων πόλεως που
έχουν εκπονηθεί και δεν έχουν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο, σύµφωνα µε το άρθρο 23.
η. Τα κριτήρια και η διαδικασία της προσωρινής διάθεσης δηµοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και
φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κατά
την παράγραφο 3 του άρθρου 18, και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
θ. Ο τύπος και το περιεχόµενο των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για το δασικό ή µη
χαρακτήρα των εκτάσεων, που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 20.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
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νοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να καθορίζεται η αποζηµίωση των δηµοσίων υπαλλήλων και των
υπαλλήλων νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου και φορέων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα που διατίθενται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 22
Τέλη
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος και ο
τρόπος καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των
τελών για την έκδοση των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20.
2. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ύψος
και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του
ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων της
παραγράφου 1 του άρθρου 15, το οποίο κατατίθεται στο Πράσινο Ταµείο, σε ειδικό Κωδικό
µε την ονοµασία «Ταµείο ∆ασικών Χαρτών»,
και κλιµακώνεται ανάλογα µε το εµβαδόν της
έκτασης της οποίας αµφισβητείται ο χαρακτήρας. Το τέλος αυτό µπορεί να µειώνεται µε
βάση ειδικούς συντελεστές, ανάλογα µε τον
τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων και των
συναφών αποδεικτικών στοιχείων.
Το ανωτέρω τέλος διατίθεται εξ ολοκλήρου
για την κάλυψη της δαπάνης κύρωσης των
δασικών χαρτών. Εφόσον δεν επαρκεί, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτόν
και άλλοι Πόροι του Ειδικού Φορέα ∆ασών, εκ
των οριζοµένων στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν.
3208/2003, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο. Μετά την ολοκλήρωση της κύρωσης
των δασικών χαρτών τυχόν διαθέσιµο υπόλοιπο του τέλους διατίθεται για τους λοιπούς σκοπούς του Ειδικού Φορέα ∆ασών.
3. Τα Τέλη των παραγράφων 1 και 2 µπορεί
να αναπροσαρµόζονται µε όµοια απόφαση των
ιδίων Υπουργών.
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4. Οι δαπάνες κατάρτισης, ανάρτησης, διόρθωσης, συµπλήρωσης και κύρωσης δασικών
χαρτών των οποίων οι σχετικές εργασίες
έχουν ήδη ανατεθεί, εφόσον αφορούν περιοχές οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος έχουν κηρυχθεί υπό κτηµατογραφηση, µπορεί να καλύπτονται και από το τέλος
κτηµατογράφησης της παραγράφου 10 του
άρθρου 2 του ν. 2308/1995.
Άρθρο 23
Αποτύπωση ορίων οικισµών στους δασικούς
χάρτες
1. Για τις περιοχές όπου η κατάρτιση των δασικών χαρτών έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε
εξέλιξη, η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών ή η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», στην περίπτωση
Α της παραγράφου 4 του άρθρου 13, αποστέλλει, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, στις αρµόδιες
υπηρεσίες των οικείων πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας και
στις ∆ιευθύνσεις Τοπογραφικών Εφαρµογών
και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, ψηφιακά αντίγραφα των υπό κατάρτιση δασικών χαρτών. Οι υπηρεσίες στις οποίες
διαβιβάζονται τα αντίγραφα, επισηµαίνουν µε
πορτοκαλί χρώµα το περίγραµµα των ορίων
των οικισµών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί µε πράξεις της ∆ιοίκησης σύµφωνα µε τις
διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της
21.11-1.12.1979 (ΦΕΚ 693 ∆΄), της 2.313.3.1981 (ΦΕΚ 138 ∆΄) ή της 24.4- 3.5.1985
(ΦΕΚ 181 ∆΄), καθώς και τα όρια των εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών και ρυµοτοµικών σχεδίων, εφόσον δεν απεικονίζονται
στους χάρτες ή ελέγχουν και διορθώνουν τα
όρια που υπάρχουν σε αυτούς. Αντίστοιχα,
ενηµερώνουν τους χάρτες επισηµαίνοντας µε
κίτρινο περίγραµµα τα όρια των οικισµών που
έχουν οριοθετηθεί µε άλλες διατάξεις, καθώς
και τα όρια των σχεδίων πολεοδοµικών µελε-
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τών και σχεδίων πόλεως που έχουν εκπονηθεί
για τις περιοχές της αρµοδιότητάς τους και δεν
έχουν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα όρια αυτά εµπίπτουν, εν όλω ή εν µέρει,
στους καταρτιζόµενους δασικούς χάρτες.
2. Αντίγραφα των διαγραµµάτων που είναι
προσαρτηµένα σε εγκεκριµένες πολεοδοµικές
µελέτες και σχέδια πόλεως ή σε πράξεις οριοθέτησης οικισµών σύµφωνα µε τις διατάξεις
των προεδρικών διαταγµάτων της 21.111.12.1979, της 2.3-13.3.1981 ή της 24.43.5.1985, καθώς και αντίγραφα των υπό κατάρτιση δασικών χαρτών, µε αποτυπωµένα τα όρια
των οικισµών που έχουν εγκριθεί µε άλλες διατάξεις ή τα όρια σχεδίων πολεοδοµικών µελετών και σχεδίων πόλεως που για οποιονδήποτε
λόγο δεν έχουν εγκριθεί, επιστρέφονται στη
∆ιεύθυνση ∆ασών ή στην Εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 13, θεωρηµένα από τις υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής τους,
άλλως τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχουν τέτοια
σχέδια.
3. Οι υποχρεώσεις των υπηρεσιών και η διαδικασία που προβλέπεται στις προηγούµενες
παραγράφους, µπορεί να αναπληρώνεται µε
την αποστολή και την απεικόνιση των εγκεκριµένων ορίων οικισµών, των εγκεκριµένων
πολεοδοµικών µελετών και ρυµοτοµικών σχεδίων, καθώς και αυτών που έχουν εκπονηθεί
αλλά δεν έχουν εγκριθεί, σε ψηφιακό αρχείο.
4. Για τις νέες µελέτες κατάρτισης δασικών
χαρτών οι αρµόδιες υπηρεσίες των οικείων
πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., η
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της
Περιφέρειας και οι ∆ιευθύνσεις Τοπογραφικών
Εφαρµογών και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής υποχρεούνται, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την υποβολή του
σχετικού αιτήµατος, να χορηγούν στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών ή την εταιρεία «ΚΤΗΜΑ-
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ΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 13, αντίγραφα, σε ψηφιακή
µορφή, κάθε πράξης της ∆ιοίκησης στην οποία
αποτυπώνονται τα όρια εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών, ρυµοτοµικών σχεδίων και
οικισµών οριοθετηµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της
21.11-1.12.1979, της 2.3-13.3.1981 ή της 24.43.5.1985, καθώς και τα όρια σχεδίων πολεοδοµικών µελετών και σχεδίων πόλεως που έχουν
εκπονηθεί αλλά δεν έχουν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο ή τα όρια οικισµών που έχουν
εγκριθεί σύµφωνα µε άλλες διατάξεις, στην
περιοχή αρµοδιότητάς της. Αντίγραφα των
αρχείων που περιέρχονται από τις υπηρεσίες
των Ο.Τ.Α. και των Περιφερειών αποστέλλονται και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
5. Οι προηγούµενες παράγραφοι δεν εφαρµόζονται, όταν τα στοιχεία οριοθέτησης ή
πολεοδόµησης των οικισµών συνιστούν συµβατικό αντικείµενο των αναθέσεων µελετών
για την κατάρτιση δασικών χαρτών ή έχουν
ήδη παρασχεθεί στην αρµόδια ∆ιεύθυνση
∆ασών. Στις περιπτώσεις αυτές, πριν από την
ανάρτηση του καταρτισθέντος δασικού χάρτη,
η ∆ιεύθυνση ∆ασών οφείλει να αποστείλει
αντίγραφο στις αρµόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
πρώτου και δεύτερου βαθµού, στη ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας και στις ∆ιευθύνσεις Τοπογραφικών Εφαρµογών και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, κατά περίπτωση, για
έλεγχο και θεώρηση των αναγραφόµενων
ορίων. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να επιστρέψουν το αντίγραφο του δασικού χάρτη ελεγµένο και θεωρηµένο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του. Σε περίπτωση παρέλευσης
της προθεσµίας αυτής τεκµαίρεται ότι τα όρια
οικισµών ή πολεοδοµικών µελετών έχουν αποτυπωθεί σωστά.
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Άρθρο 24
Οικισµοί στερούµενοι νόµιµης έγκρισης
1. Τα όρια των περιοχών που χαρακτηρίζονται
στον υπό ανάρτηση δασικό χάρτη ως δασικές
και συγχρόνως περιλαµβάνονται:
α. εντός οικισµών οι οποίοι δεν έχουν οριοθετηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της 21.11-1.12.1979, της
2.3-13.3.1981, ή της 24.4-3.5.1985 αλλά σύµφωνα µε άλλες διατάξεις, ή
β. εντός των ορίων σχεδίων πολεοδοµικών
µελετών και σχεδίων πόλεως που δεν έχουν
εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο, επισηµαίνονται µε κίτρινο περίγραµµα και κίτρινη διαγράµµιση.
Για τις περιοχές αυτές, µετά την ανάρτηση
του δασικού χάρτη, αναστέλλεται επί δύο (2)
έτη, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων και η
έκδοση ή η αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών.
Η αναστολή µπορεί να παρατείνεται για ένα (1)
ακόµη έτος µε απόφαση του ίδιου Υπουργού,
εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.
2. Με µέριµνα του οικείου πρωτοβάθµιου
Ο.Τ.Α. συντάσσεται το αργότερο εντός εννέα
(9) µηνών από την τελευταία ανάρτηση του
δασικού χάρτη πλήρης έκθεση για τις περιοχές
της προηγούµενης παραγράφου, όπου καταγράφονται τεκµηριωµένα:
α. οι υφιστάµενες χρήσεις,
β. ο χρόνος µεταβολής της δασικής µορφής
και
γ. αν η µεταβολή της δασικής µορφής επήλθε δυνάµει διοικητικών πράξεων που δεν έχουν
ανακληθεί ή ακυρωθεί. Ακριβή αντίγραφα των
πράξεων αυτών ενσωµατώνονται σε ειδικό
παράρτηµα της συντασσόµενης έκθεσης.
Κάθε αποδεικτικό, των ανωτέρω, στοιχείο
υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους στον
οικείο πρωτοβάθµιο Ο.Τ.Α, το αργότερο µέσα
σε τρεις (3) µήνες από την τελευταία ανάρτη-
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ση του δασικού χάρτη, κατόπιν προσκλήσεως
του Ο.Τ.Α. Η πρόσκληση αναρτάται στο οικείο
δηµοτικό κατάστηµα , σε κεντρικό σηµείο των
τοπικών διαµερισµάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του οικείου Ο.Τ.Α. και δηµοσιεύεται µε
µέριµνα και δαπάνη του σε µία τοπική εφηµερίδα και µία εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για
την τεκµηρίωση της αιτίας µεταβολής της δασικής µορφής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την
εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
3. Η έκθεση του πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α. που
συντάσσεται κατά την προηγούµενη παράγραφο, υποβάλλεται στα αρµόδια ∆ασαρχεία για
τη διατύπωση γνώµης, ως προς το χρόνο και τα
αίτια της µεταβολής της δασικής µορφής, και
στη συνέχεια αποστέλλεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και
Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η Γενική ∆ιεύθυνση, αφού διατυπώσει τη
δική της γνώµη για τη µεταβολή της δασικής
µορφής, προωθεί το φάκελο στην Ειδική Γραµµατεία ∆ασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία
τον διαβιβάζει στο Κεντρικό Συµβούλιο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του
Υπουργείου, για να γνωµοδοτήσει αν συντρέχουν προϋποθέσεις πολεοδόµησης. Η γνώµη
κάθε υπηρεσίας παρέχεται µέσα σε προθεσµία
δύο (2) µηνών από την υποβολή της έκθεσης
του Ο.Τ.Α. σε αυτήν.
4.α. Μετά τη διατύπωση των γνωµών της
προηγούµενης παραγράφου ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
εξετάζει τα στοιχεία του φακέλου και κάθε
άλλο σχετικό στοιχείο. Εφόσον ο δασικός
χαρακτήρας της περιοχής έχει µεταβληθεί µε
πράξεις της ∆ιοίκησης που δεν έχουν ακυρωθεί ή ανακληθεί και συντρέχουν προϋποθέσεις
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για την πολεοδόµησή της, ο Υπουργός εκδίδει
πράξη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως για την περαίωση της διαδικασίας κύρωσης του δασικού χάρτη, ως προς την
περιοχή αυτή, και την έναρξη της διαδικασίας
πολεοδόµησής της. Από την πολεοδόµηση
εξαιρούνται τα τµήµατα που διατηρούν το
δασικό χαρακτήρα τους και παραµένουν εκτός
σχεδίου, για τα οποία η αναστολή της παραγράφου 1 αίρεται αυτοδικαίως και εκδίδεται
από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών πρόσκληση για την
υποβολή αντιρρήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 14 έως 19.
β. Η περιοχή που εξαιρείται από το δασικό
χάρτη πολεοδοµείται µε προεδρικό διάταγµα,
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε
τη διαδικασία που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία ή, εφόσον πρόκειται για οικισµό κάτω
των 2.000 κατοίκων, εκδίδεται πράξη οριοθέτησής του σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. Κατά την πολεοδόµηση:
αα. τα εντός της πολεοδοµούµενης περιοχής αδόµητα τµήµατα, ανάλογα µε το µέγεθός
τους, χαρακτηρίζονται ως άλση και πάρκα, διεπόµενα από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας ή δοµούνται µε ειδικούς όρους και περιορισµούς δόµησης και
ββ. καθορίζονται αυστηροί όροι και περιορισµοί δόµησης των πολεοδοµούµενων τµηµάτων για την προστασία και την ανάδειξη της
δασικής βλάστησης.
γ. Η αναστολή της παραγράφου 1 αίρεται
αυτοδικαίως και στην περίπτωση που διαπιστώνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής το µη επιτρεπτό
της µεταβολής του δασικού χαρακτήρα της
περιοχής, οπότε η διαδικασία κύρωσης του
δασικού χάρτη συνεχίζεται µε πρόσκληση των
ενδιαφεροµένων από την αρµόδια ∆ιεύθυνση
∆ασών για την υποβολή αντιρρήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 14 έως 19.
5. Από την ανάρτηση του δασικού χάρτη η
έκδοση οικοδοµικών αδειών για την εκτέλεση
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οποιουδήποτε έργου ή την ανέγερση ή επέκταση κατασκευής σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από αυτόν ως δασικές, επιτρέπεται µόνο
σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, ύστερα από άδεια της αρµόδιας δασικής
αρχής, ακόµα και στην περίπτωση που η περιοχή τελεί υπό διαδικασία πολεοδόµησης.
6. Μέχρι την ανάρτηση του αντίστοιχου
δασικού χάρτη, η έκδοση νέων οικοδοµικών
αδειών ή αδειών επέκτασης σε εκτάσεις κείµενες εκτός σχεδίου ή εντός οικισµών που δεν
έχουν οριοθετηθεί κατά τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της 21.11-1.12.1979, της
2.3-13.3.1981 ή της 24.4-3.5.1985 ή έχουν
οριοθετηθεί σύµφωνα µε άλλες διατάξεις ή µε
αποφάσεις που ακυρώθηκαν ή κρίθηκαν ανίσχυρες µε δικαστικές αποφάσεις, επιτρέπεται
µόνο αν βεβαιώνεται από το οικείο ∆ασαρχείο
ότι ο χαρακτήρας τους δεν είναι δασικός. ∆εν
απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση εάν πρόκειται για αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών µε
την οποία δεν επέρχεται αύξηση του όγκου ή
της κάλυψης της υφιστάµενης οικοδοµής ή για
την έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας. Άδειες
επέµβασης που χορηγούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 45 παράγραφος 1 και 58
παράγραφος 2 του ν. 998/1979 δεν εµπίπτουν
στους περιορισµούς του πρώτου εδαφίου της
περίπτωσης αυτής.
Άρθρο 25
Λοιπές διατάξεις
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του ν. 998/1979 προστίθενται δύο εδάφια ως
εξής:
«Επίσης, α) γνωµοδοτεί: αα) για θέµατα
κανονισµών, τεχνικών προδιαγραφών και διαγραµµάτων όλων των συντασσοµένων δασοπονικών µελετών και µελετών δασοτεχνικών
έργων και για την έγκριση γενικής φύσεως
µελετών, ββ) για θέµατα διαδικασιών εκτέλεσης έργων, όπως σχεδίων αναλύσεως τιµών,
γενικών και συγγραφών υποχρεώσεων, και γγ)
για γενικότερα θέµατα προγραµµατισµού στη

δασοπονία και την έγκριση των ετήσιων και
πολυετών προγραµµάτων αυτής, β) διατυπώνει
γνώµη επί των ερωτηµάτων που υποβάλλονται
από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων
(ΕΠ.Ε.Α.) για την επίλυση τεχνικών ζητηµάτων
µείζονος σηµασίας κατά τη διαδικασία της
κύρωσης των δασικών χαρτών και γ) αποφασίζει: αα) στις περιπτώσεις αναποµπής υποθέσεως κατόπιν εκδόσεως ακυρωτικής δικαστικής
αποφάσεως που αφορά την κύρωση δασικού
χάρτη και ββ) για τον ειδικότερο χαρακτήρα,
κατά τις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του ν.
998/1979, των περιοχών που αποτυπώνονται
σε δασικό χάρτη µέχρι την κατάρτιση και τήρηση ∆ασολογίου.».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν.
998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ασών συγκροτείται από: α) ένα µέλος του Ν.Σ.Κ. µε βαθµό τουλάχιστον Παρέδρου που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρος, µε το νόµιµο αναπληρωτή του, β) τους Προϊσταµένους
των ∆ιευθύνσεων Προστασίας ∆ασών, ∆ασικών
Χαρτών, Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και
Θήρας, και ∆ιαχείρισης ∆ασών, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, γ) έναν Καθηγητή
Α.Ε.Ι. ∆ασολογικού Τµήµατος της Γεωπονικής ή
της ∆ασολογικής Σχολής και δ) έναν ειδικό επιστήµονα δασικού ινστιτούτου του Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε.,
µε τους αναπληρωτές τους.»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν.
998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι πράξεις του ∆ασάρχη και οι αποφάσεις των Επιτροπών που εκδίδονται κατά τις
προηγούµενες παραγράφους, µε τις οποίες
περιοχές ή τµήµατά τους χαρακτηρίζονται ως
δάση ή δασικές εκτάσεις, λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη και τη σύνταξη του δασολογίου της
αντίστοιχης περιοχής.».
4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν.
3208/2003 προστίθεται περίπτωση κα΄ ως
εξής:
«κα) Το ειδικό τέλος υποβολής αντιρρήσεων
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κατά τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.».
5. Η περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 8 του ν. 3208/2003 αντικαθίσταται ως
εξής:
«ιγ) Την κατάρτιση, ανάρτηση, τις διορθώσεις και συµπληρώσεις των δασικών χαρτών,
την εξέταση των αντιρρήσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) και την
υποστήριξη του έργου τους, την κατάρτιση
∆ασολογίου και τη χρηµατοδότηση της προµήθειας του αναγκαίου εξοπλισµού.».
6. Η ισχύς των παραγράφων 1, 4 και 5 του
άρθρου 13 του ν. 3208/2003 αναστέλλεται για
χρονικό διάστηµα ενός έτους. Η αναστολή
αφορά και εκκρεµείς διαδικασίες σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται.
7. Η παράγραφος 18 του άρθρου 28 του ν.
2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«18. α. Μετά την ανάρτηση του δασικού
χάρτη οι Επιτροπές Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 10
του ν. 998/1979 καθίστανται αναρµόδιες για την
εξέταση θεµάτων που ανάγονται στο χαρακτηρισµό εκτάσεων που εµπίπτουν στο χάρτη
αυτόν. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τη
διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και
δεν έχουν εξετασθεί µέχρι την ανάρτηση του
δασικού χάρτη, καθώς και οι κατά την πιο πάνω
διαδικασία υποθέσεις που εκκρεµούν στις Επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του
ίδιου νόµου, θεωρούνται ως αντιρρήσεις και
παραπέµπονται προς εξέταση στην αρµόδια
Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).
β. Κατά την διαδικασία κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης του δασικού χάρτη λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη:
αα. οι τελεσίδικες ενώπιον της ∆ιοικήσεως,
κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν.
998/1979, πράξεις χαρακτηρισµού των ∆ασαρχών και οι αποφάσεις των Επιτροπών της
παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ίδιου νόµου,
και
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ββ. οι πράξεις κήρυξης εκτάσεων, σαφώς
οριοθετηµένων, ως αναδασωτέων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 37 επ. του ν. 998/1979.».
8. Στην παράγραφο 24 του άρθρου µόνου
του π.δ. 541/1978 µετά την εντός παρενθέσεως λέξη «εγκαταστάσεων», προστίθεται εδάφιο ως εξής: «και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, διόρθωσης και συµπλήρωσης των δασικών
χαρτών, καταχώρισης και προετοιµασίας εξέτασης των αντιρρήσεων από τις Επιτροπές
Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).».
9. Στην περίπτωση 24 της παραγράφου 2
του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) οι
λέξεις «κατάρτισης δασικών χαρτών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατάρτισης, συµπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών».
10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.
3818/2010 (ΦΕΚ 17 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» θέτει
σε λειτουργία, υπό την εποπτεία του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδος, που συγκροτήθηκε µε το ν. 1647/1986
(ΦΕΚ 141 Α΄), σύστηµα τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης του Νοµού Αττικής και
ενηµερώνει κάθε δύο (2) µήνες, και συγκεκριµένα µέσα στο πρώτο τριήµερο κάθε δεύτερου
µήνα από την έναρξη της λειτουργίας του
συστήµατος, την Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του άρθρου 7 για κάθε νέο κτίσµα που εντοπίζεται σε γήπεδο κείµενο εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οριοθετηµένου οικισµού,
στις περιοχές του περιγράµµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 1, αναφέροντας υποχρεωτικά τις γεωγραφικές συντεταγµένες του κτίσµατος. Στις περιοχές που χαρτογραφούνται
περιοδικά, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, εντάσσονται και οι περιοχές της ΒΑ Αττικής
οι οποίες κηρύσσονται αναδασωτέες λόγω
καταστροφής τους από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια του έτους 2010.».
11. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4
του ν. 3818/2010 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Το σύστηµα τηλεπισκοπικής χαρτογρά-
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φησης µπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες
περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που πλήττονται από πυρκαγιές µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, στην οποία καθορίζονται τα εδαφικά
όρια, η χρονική διάρκεια και η περιοδικότητα
των χαρτογραφήσεων.».
12. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3818/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η κατάργηση αφορά και εκκρεµείς διαδικασίες για το χαρακτηρισµό µιας έκτασης ως
δασικής ή µη, προς το σκοπό της επίλυσης του
σχετικού ζητήµατος σε όποιο στάδιο και αν
βρίσκονται.».
Άρθρο 26
Καταργούµενες και µεταβατικές διατάξεις
1. Το άρθρο 27 του ν. 2664/1998 καταργείται.
Όπου στις κείµενες διατάξεις γίνεται παραποµπή στο άρθρο αυτό, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 13 έως 22 του
παρόντος κεφαλαίου.
2. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1,
2, 3, 4 και 6 του άρθρου 27Α του ν. 2664/1998.
3. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις του παρόντος νόµου καταργείται, µε
εξαίρεση τις διατάξεις του ν. 3028/2002.
4. Μετά την 1.1.2011 όπου στο νόµο αυτόν
αναφέρεται:
α. τοπικό διαµέρισµα ή κοινότητα, ή δηµοτικό διαµέρισµα σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) νοείται τοπική ή δηµοτική κοινότητα αντιστοίχως, και
β. Περιφέρεια και Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας, σύµφωνα µε το άρθρο 283 παρ. 3 του
ν. 3852/2010 νοείται η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκη-
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ση, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 του
ίδιου νόµου νοείται ο Γενικός Γραµµατέας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης αντιστοίχως.
5. Μέχρι την κατά το άρθρο 3 του ν. 3208/2003
κατάρτιση και τήρηση ∆ασολογίου ο, κατά τις
διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του
άρθρου 3 του ν. 998/1979, ειδικότερος χαρακτηρισµός των περιλαµβανόµενων στον κυρωµένο
δασικό χάρτη περιοχών είναι επιτρεπτός µόνο
για την εξυπηρέτηση δηµοσίου σκοπού εκ των
αναφεροµένων στα άρθρα 58 και 59 του ν.
998/1979. Αρµόδιο για το χαρακτηρισµό είναι
στην περίπτωση αυτή το Τεχνικό Συµβούλιο
∆ασών, το οποίο αποφαίνεται µετά από γνώµη
του οικείου ∆ασαρχείου και της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ασών.
6. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου
καταλαµβάνουν κάθε εκκρεµή διαδικασία
κύρωσης δασικών χαρτών, ανεξαρτήτως του
σταδίου στο οποίο βρίσκεται.
7. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων και των υπουργικών αποφάσεων που
προβλέπονται για την ρύθµιση ειδικών θεµάτων του παρόντος κεφαλαίου, εφαρµόζονται
για τα θέµατα αυτά οι υφιστάµενες κανονιστικές πράξεις, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται
στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
....................................
Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί
µέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
∆ικαίωµα ή µη άσκησης προσφυγής και
υποβολής πρότασης διοικητικής επίλυσης
της διαφοράς από πτωχό.
Εγκ. υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1126/6-9-2010/Υπ. Οικ.
Σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε
ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 302/2009 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ολοµέλεια ∆ιακοπών), µε την οποία έγινε δεκτό:
α) Οµόφωνα, ότι µετά την κήρυξη της πτώχευσης δικαίωµα άσκησης προσφυγής και υποβολής πρότασης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (διοικητικός ή δικαστικός συµβιβασµός)
έχει µόνο ο σύνδικος της πτώχευσης.
β) Κατά πλειοψηφία, ότι σε περίπτωση κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου της πτώχευσης, ο πτωχός νοµιµοποιείται, κατ’ εξαίρεση,
στη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την προστασία της πτωχευτικής περιουσίας και των συµφερόντων του, ασκώντας προσφυγή κατά των πράξεων της φορολογικής αρχής ή υποβάλλοντας
πρόταση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.
Την παραπάνω γνωµοδότηση, η οποία έγινε
αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονοµικών κατά
τα ανωτέρω, σας κοινοποιούµε για ενηµέρωσή
σας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθµός Γνωµοδοτήσεως: 302/2009
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ολοµέλεια ∆ιακοπών
Συνεδρίαση της 22-7-2009

Σύνθεση
Πρόεδρος: ..........................................................
Μέλη: .................................................................
Εισηγητής: .........................................................
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Αριθµός ερωτήµατος : Το υπ’ αριθµ. πρωτ.
1006925/1044/∆Ε-Α΄/18-1-2007 έγγραφο της
Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων/Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων/∆ιεύθυνση Ελέγχου/Τµ. Α΄ του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Περίληψη: Ερωτάται αν ο πτωχός έχει δικαίωµα ασκήσεως προσφυγής και υποβολής προτάσεως διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς.
Επί του ανωτέρω ερωτήµατος, το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους - Ολοµέλεια ∆ιακοπών,
γνωµοδότησε ως ακολούθως:
Ι. Εφαρµοστέες διατάξεις
α. Στο άρθρο 17 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.
3588/2007, ΦΕΚ Α΄ 153) ορίζεται ότι: «1. Ο
οφειλέτης από την κήρυξη της πτώχευσης στερείται αυτοδικαίως της διοίκησης (διαχείρισης
και διάθεσης) της περιουσίας του (πτωχευτική
απολλοτρίωση), την οποία ασκεί µόνος ο σύνδικος. Μετά την κήρυξη της πτώχευσης, πράξεις διαχείρισης ή διάθεσης στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας από τον οφειλέτη ή προς
αυτόν, χωρίς τη σύµπραξη του συνδίκου, είναι
ανενεργείς και απαγορεύεται να καταχωρηθούν σε δηµόσια βιβλία οποιασδήποτε φύσεωςκ, χωρίς τη γραπτή έγκριση του συνδίκου...
4. Ο οφειλέτης δεν νοµιµοποιείται µετά την κήρυξη της πτώχευσης σε δίκες που αφορούν την
πτωχευτική περιουσία. Μόνο σε περίπτωση κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου νοµιµοποιείται, κατ’ εξαίρεση, στη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την προστασία της πτωχευτικής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης έχει το δικαίωµα να παρεµβαίνει προσθέτως στις δίκες που διεξάγει ο σύνδικος». Στο
άρθρο 25 του ίδιου Κώδικα, που φέρει τον τίτλο
«Αναστολή των ατοµικών καταδιώξεων», ορίζεται ότι: «1. Με επιφύλαξη της διάταξης του
άρθρου 26, από την κήρυξη της πτώχευσης
αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα των πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεών τους. Ιδίως απαγορεύεται η
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έναρξη ή συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης, η άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών, η συνέχιση των δικών επ’ αυτών,
η άσκηση ή εκδίκαση ένδικων µέσων, η έκδοση
πράξεων διοικητικής ή φορολογικής φύσεως, ή
η εκτέλεσή τους σε στοιχεία της πτωχευτικής
περιουσίας. 2. Πράξεις κατά παράβαση της κατά την παράγραφο 1 αναστολής είναι απολύτως άκυρες». Στο άρθρο δε 182 του Π.Κ. ορίζεται ότι: «1. Ο παρών κώδικας εφαρµόζεται επί
των διαδικασιών που αρχίζουν µετά την έναρξη
ισχύος του. 2. Οι προϊσχύσασες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρµόζονται επί
των εκκρεµών διαδικασιών». Κατά δε το άρθρο:
180 «Ο παρών κώδικας αρχίζει να ισχύει από
την 16η Σεπτεµβρίου 2007».
β. Στο άρθρο 2 του α.ν. 635/1937 ορίζεται
ότι: «Από της πρωίας της ηµέρας της επ’ ακροατηρίω δηµοσιεύσεως της αποφάσεως της κηρυττούσης την πτώχευσιν ο πτωχεύσας στερείται αυτοδικαίως της διοικήσεως της πτωχευτικής περιουσίας. 2. Εν τη πτωχευτική περιουσία
δεν περιλαµβάνεται η µετά την κήρυξιν της
πτωχεύσεως αποκτώµενη υπό του πτωχεύσαντος περιουσία. 3. Οι τόκοι και αι περιοδικαί παροχαί, και εάν γεννώνται µετά την κήρυξιν της
πτωχεύσεως εξ ενοχής προϋφισταµένης της
κηρύξεως, θεωρούνται ως πτωχευτική περιουσία. 4. Από της εν τω εδαφίω 1 προθεσµίας είναι αυτοδικαίως άκυρος ως προς την οµάδα πάσα δικαιοπραξία γενοµένη υπό του πτωχεύσαντος ή προς τον πτωχεύσαντα και αφορώσα
την πτωχευτικήν περιουσίαν».
Στο άρθρο 534 του Εµπορικού Νόµου ορίζεται ότι:«Από της κηρύξεως της πτωχεύσεως
πάσα κατά του πτωχεύσαντος αγωγή αφορώσα
την κινητήν ή ακίνητον αυτού περιουσίαν, παν
µέτρον εκτελέσεως, είτε επί των κινητών, είτε
επί των ακινήτων αυτού, εξακολουθούν ή επιχειρούνται κατά µόνων των συνδίκων. ∆ύναται
όµως το δικαστήριον να δεχθεί κατά το δοκούν
αυτώ την παρέµβασιν του πτωχεύσαντος».
Περαιτέρω, στο άρθρο 26 Κ.Φ.∆., που φέρει
τον τίτλο «ικανότητα του πτωχού», ορίζεται
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ότι: «Ο πτωχός κατά τη διάρκεια της πτώχευσης, µπορεί να ασκήσει και ο ίδιος, ενώπιον
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, προσφυγή και τα ένδικα µέσα που συγχωρούνται
κατά της σχετικής απόφασης, καθώς επίσης και
να παρασταθεί σ’ αυτά».
Στη διάταξη του άρθρου 24 του Κώδικα ∆ιοικ. ∆ικονοµίας, που φέρει τον τίτλο «∆ικανική
- Φυσικά πρόσωπα» ορίζεται ότι: «1. Ικανότητα
να αποφασίζει για τη διενέργεια διαδικαστικών
πράξεων έχει το φυσικό πρόσωπο το οποίο:
α. έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ή
β. έχει περιορισµένη δικαιοπρακτική ικανότητα, αλλά µόνο ως προς τις διαδικαστικές
πράξεις που αφορούν τη ρύθµιση σχέσεων για
τις οποίες θεωρείται ικανό... 3. Αν το πρόσωπο
δεν έχει δικανική ικανότητα για τη διενέργεια
διαδικαστικών πράξεων αποφασίζει ο νόµιµος
αντιπρόσωπός του. 4. Κατ’ εξαίρεση, για να
αποτραπεί τυχόν επικείµενος κίνδυνος, επιτρέπεται και σε µη ικανό πρόσωπο να αποφασίζει
για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ύστερα από άδεια του προέδρου του συµβουλίου, ή
του δικαστή, που διευθύνει το δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρόκειται να εισαχθεί ή εκκρεµεί η υπόθεση».
Στη διάταξη του άρθρου 64 παρ. 1, του ίδιου
Κώδικα, ορίζεται ότι: «Προσφυγή µπορεί να
ασκήσει εκείνος: α. ο οποίος έχει άµεσο, προσωπικό και ενεστώς έννοµο συµφέρον, ή β.
στον οποίο αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωµα από
ειδική διάταξη νόµου».
γ. Στο άρθρο 70 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/94) ορίζονται τα εξής: «1.
Ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το
φύλλο ελέγχου, µπορεί, να αµφισβητεί την ορθότητά του, να προτείνει τη διοικητική επίλυση
της διαφοράς µεταξύ αυτού και του αρµόδιου
προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. 2. Η πρόταση για διοικητική επίλυση
της διαφοράς υποβάλλεται, προκειµένου για
σχολάζουσα κληρονοµία, από τον κηδεµόνα,
για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή,
για µεσεγγύηση από το µεσεγγυούχο, για πτω-
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χεύσαντα από το σύνδικο... Τα πρόσωπα, που,
κατά το προηγούµενο εδάφιο, προτείνουν τη
διοικητική επίλυση της διαφοράς, υπογράφουν
και την πράξη που ορίζεται στην παράγραφο 6
του άρθρου αυτού. 3. Η πρόταση υποβάλλεται
στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας που έχει εκδώσει το φύλλο ελέγχου, µε το δικόγραφο της προσφυγής ή µε ιδιαίτερη αίτηση που κατατίθεται µέσα στη νόµιµη
προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής. Αυτός που υποβάλλει την αίτηση για τη διοικητική
επίλυση της διαφοράς υποχρεούται να προσκοµίσει µέσα στην παραπάνω προθεσµία τα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησής του και να αναπτύξει τους ισχυρισµούς
του. Στη δε διάταξη του άρθρου 1 του ν. δ.
4600/1966 ορίζεται ότι: «1. ∆ικαστικός συµβιβασµός κατά το παρόν νοµοθετικό διάταγµα είναι δυνατός σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται
και όπως προβλέπεται διοικητική επίλυση της
διαφοράς».
δ. Τέλος, στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ορίζεται ότι: «1. Καθένας έχει δικαίωµα
στην παροχή έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια και µπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώµατα ή συµφέροντά του,
όπως νόµος ορίζει». Στο άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου (Ε.Σ.∆.Α.), που κυρώθηκε µε το ν.δ.
53 της 19/20-9-1974 (ΦΕΚ Α΄ 256) ορίζεται ότι:
«Παν πρόσωπον έχει δικαίωµα όπως η υπόθεσίς
του δικασθή δικαίως, δηµοσία και εντός λογικής
προθεσµίας υπό ανεξαρτήτου και αµερολήπτου
δικαστηρίου, νοµίµως λειτουργούντος, το οποίον θα αποφασίσει είτε επί των αµφισβητήσεων
επί των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του
αστικής φύσεως, είτε επί του βασίµου πάσης
εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως...».
ΙΙ. Θέση γνωµοδότησης
α. Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του ν.
3588/2007, κατ’ αρχάς, συνάγεται ότι ο οφειλέτης από την κήρυξη της πτώχευσης στερείται
αυτοδικαίως της διοίκησης (διαχείρισης και
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διάθεσης) της περιουσίας του (πτωχευτική
απαλλοτρίωση) την οποία ασκεί ο σύνδικος και
ότι, ως προς τιθέµενο ερώτηµα, ο νοµοθέτης
του νέου Πτωχευτικού Κώδικα προέκρινε τη
λύση ότι µόνο ο σύνδικος νοµιµοποιείται, µετά
την κήρυξη της πτώχευσης, σε δίκες που αφορούν την πτωχευτική περιουσία. Μόνο σε περίπτωση κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου ο οφειλέτης νοµιµοποιείται, κατ’ εξαίρεση,
στη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την προστασία της πτωχευτικής περιουσίας. Σε κάθε
δε περίπτωση, ο οφειλέτης έχει το δικαίωµα να
παρεµβαίνει προσθέτως στις δίκες που διεξάγει ο σύνδικος (άρθρο 17). Συνεπώς, υπό την
ισχύ του νέου Πτωχευτικού Κώδικα ο πτωχός
οφειλέτης του ∆ηµοσίου δεν έχει δικαίωµα
ασκήσεως προσφυγής κατά πράξεων της φορολογικής αρχής ούτε δικαίωµα υποβολής προτάσεως διοικητικής επιλύσεως της φορολογικής διαφοράς (διοικητικός συµβιβασµός, που
προβλέπεται από τις επί µέρους διατάξεις των
φορολογικών νόµων), άλλωστε, από την κήρυξη της πτωχεύσεως αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα των πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή
εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεών τους, η
έκδοση πράξεων διοικητικής ή φορολογικής
φύσεως κ.λπ. Κατ’ εξαίρεση δε σε περίπτωση
κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου
(σωρευτικά) ο πτωχός οφειλέτης νοµιµοποιείται στη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την
προστασία της πτωχευτικής περιουσίας και των
συµφερόντων του (άρθρο 25). Όσον αφορά,
όµως τις εκκρεµείς διαδικασίες, πριν από την
έναρξη ισχύος του νέου Πτωχευτικού Κώδικα
(16-9-2007), κατ’ άρθρο 182 αυτού, οι προϊσχύσασες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και
να εφαρµόζονται επ’ αυτών.
Περαιτέρω, όσον αφορά τις εκκρεµείς διαδικασίες πριν από την έναρξη ισχύος του νέου
Πτωχευτικού Κώδικα, από τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας συνάγεται ότι το εν
λόγω νοµοθέτηµα δεν περιλαµβάνει οιαδήποτε
ρύθµιση, η οποία να απαγορεύει ή να επιτρέπει
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στον πτωχεύσαντα να ασκεί επ’ ονόµατί του ένδικα βοηθήµατα και µέσα και να παρίσταται σε
αυτά, όπως προέβλεπε η προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 26 του Κ.Φ.∆. Στην Εισηγητική
Έκθεση, όµως, του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, επί του άρθρου 240, οι προθέσεις του νοµοθέτη έχουν καταγραφεί σαφώς ως ακολούθως: «.. Ως προς τη δικανική ικανότητα του πτωχού, η Επιτροπή δεν υιοθέτησε ρύθµιση αντίστοιχη µε εκείνη του άρθρου 26 του Κ.Φ.∆. Προκρίθηκε δε η εκδοχή να σιωπήσει συναφώς ο
Κώδικας, ώστε να έχουν, ως προς τη δικανική
ικανότητα του πτωχού, εφαρµογή οι οικείες ειδικές διατάξεις του άρθρου 534 του Εµπορικού
Νόµου». Συνεπως, ο πτωχός, µετά την ισχύ του
Κ.∆.∆., δεν κέκτηται τη νοµιµοποίηση προς
άσκηση προσφυγής κατά των εκδιδοµένων και
αφορωσών την πτωχευτική περιουσία καταλογιστικών πράξεων. Τούτο δε διότι εφαρµόζεται
πλέον η προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου
534 ΕµπΝ, δυνάµει της οποίας µετά την κήρυξη
της πτωχεύσεως, µόνος νοµιµοποιούµενος
ενεργητικώς και παθητικώς στις σχετικές δίκες,
είναι ο σύνδικος της πτωχεύσεως (βλ. 307/2001
Γνωµ. Ν.Σ.Κ. Τµ. Γ΄).
Περαιτέρω, η ανωτέρω παραδοχή ότι ο πτωχός, µετά την ισχύ του Κ.∆.∆., δεν κέκτηται τη
νοµιµοποίηση προς άσκηση προσφυγής κατά
των εκδιδοµένων και αφορωσών την πτωχευτική περιουσία καταλογιστικών πράξεων, οδηγεί
στην αυτονόητη παραδοχή ότι ο ίδιος δεν έχει
τη δυνατότητα προς υποβολή προτάσεως διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς. Άλλωστε,
από τη διάταξη του άρθρου 70 παρ. 2 εδ. 1 του
Κ.Φ.Ε. σαφώς συνάγεται ότι ο πτωχός δεν νοµιµοποιείται να προβεί ιδίω ονόµατι σε υποβολή προτάσεως προς διοικητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς, ήτοι σε πρόταση για διοικητικό συµβιβασµο, που προβλέπεται από τις
επί µέρους διατάξεις των φορολογικών νόµων
ή σε πρόταση για δικαστικό συµβιβασµό, που
προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 1 του
ν.δ. 4606/1966 (η τελευταία διάταξη διατηρήθηκε σε ισχύ µε τη διάταξη του άρθρου 285 παρ. 2

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

του Κ.∆.∆.). Κατά τη διάταξη αυτή η πρόταση
για διοικητική επίλυση της διαφοράς υποβάλλεται, προκειµένου για πτωχεύσαντα, µόνο
από τον σύνδικο της πτωχεύσεως, (βλ. οµοίως,
307/2001 Γνωµ. Ν.Σ.Κ., Τµ. Γ΄).
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, κατά την οµόφωνη άποψη των µελών της Ολοµέλειας ∆ιακοπών του Ν.Σ.Κ., µετά την κήρυξη της πτωχεύσεως δικαίωµα ασκήσεως προσφυγής και υποβολής προτάσεως διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς (διοικητικός ή δικαστικός συµβιβασµός)
έχει µόνον ο σύνδικος της πτωχεύσεως.
β. Κατά την άποψη της πλειοψηφίας, η
οποία απαρτίσθηκε από τους: ..., ..., ..., και τη
γνώµη του Εισηγητή Π.Π., Παρέδρου Ν.Σ.Κ., οι
διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας
και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, πρέπει να ερµηνευθούν εν όψει των διατάξεων του
άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγµατος (δικαίωµα
ακροάσεως και διοικητική προστασία) και αυτών του άρθρου 6 της Ε.Σ.∆.Α. (δικαίωµα δικαστικής προστασίας). Ειδικότερα, δύναται βασίµως να υποστηριχθεί ότι ο πτωχός, σε περίπτωση κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου
της πτωχεύσεως, κατ’ εξαίρεση, νοµιµοποιείται, στη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την
προστασία της πτωχευτικής περιουσίας και των
συµφερόντων του. Τυχόν δε αποστέρηση του
πτωχού της ενεργητικής και παθητικής του νοµιµοποίησης, επί των σχετιζοµένων µε την
πτωχευτική περιουσία φορολογικών δικών και
του δικαιώµατός του να προβεί ιδίω ονόµατι σε
υποβολή προτάσεως προς διοικητική επίλυση
της διαφοράς, σε περιπτώσεις κατεπείγουσες,
κατά τις οποίες αδρανεί ο σύνδικος, µπορεί να
οδηγήσει σε αποτελέσµατα βλαπτικά για την
πτωχευτική περιουσία και τα συµφέροντά του,
τούτο δε προσκρούει στ άρθρο 20 παρ. 1 του
Συντ. και στο άρθρο 6 της Ε.Σ.∆.Α. (βλ. ΣτΕ
635/2002). Συνεπως, σε περίπτωση κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου ο πτωχός νοµιµοποιείται, κατ’ εξαίρεση, στη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την προστασία της πτωχευτικής περιουσίας, ασκώντας προσφυγή κατά
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των πράξεων της φορολογικής αρχής ή υποβάλλοντας πρόταση διοικητικής επιλύσεως της
διαφοράς (διοικητικός ή δικαστικός συµβιβασµός). Υπέρ της απόψεως δε αυτής συνηγορεί
και το γεγονός ότι την ίδια λύση προέκρινε και
ο νοµοθέτης του νέου Πτωχευτικού Κώδικα
(άρθρο 17 παρ. 4), προφανώς για να αντιµετωπίσει τα σχετικά προβλήµατα που ανέκυψαν
κατά την εφαρµογή των προγενέστερων διατάξεων, ιδίως σε περιπτώσεις αδράνειας του συνδίκου. Έρεισµα δε στην ως άνω άποψη παρέχει
και η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 4 του Κ.∆.∆.,
κατά την οποία, κατ’ εξαίρεση, και προκειµένου
να αποτραπεί τυχόν επικείµενος κίνδυνος, κατά την προβλεπόµενη διαδικασία, επιτρέπεται
και σε µη ικανό πρόσωπο να αποφασίζει για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων.
γ. Κατά την άποψη όµως, της µειοψηφίας, η
οποία απαρτίστηκε από τους: Ν. Κ., Αντιπρόεδρο Ν.Σ.Κ., Β. Β., Α. Φ., Χ. Α., και Κ. Χ., Νοµικούς Συµβούλους, από την ερµηνεία των προπαρατεθεισών διατάξεων συνάγεται ότι, εκκρεµούσης της διαδικασίας της πτωχεύσεως, σε
κάθε περίπτωση, δικαίωµα ασκήσεως προσφυγής κατά πράξεων της φορολογικής αρχής και
υποβολής σχετικής προτάσεως συµβιβαστικής
επιλύσεως της διαφοράς, έχει µόνον ο σύνδικος της πτωχεύσεως, δεδοµένου ότι ο πτωχός,
µετά την ισχύ του Κ.∆.∆., στερείται της δυνατότητας να ασκεί ένδικα βοηθήµατα και µέσα
ιδίω ονόµατι, ενώ από τη διάταξη του άρθρου
70 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε. σαφώς συνάγεται ότι ο
πτωχός δεν νοµιµοποιείται να προβεί ιδίω ονόµατι σε υποβολή προτάσεως προς διοικητική
επίλυση της φορολογικής διαφοράς.
ΙΙΙ. Κατόπιν των ανωτέρω, επί των τεθέντων
ερωτηµάτων, η Ολοµέλεια ∆ιακοπών του
Ν.Σ.Κ. γνωµοδότησε:
α. Οµόφωνα µεν, ότι µετά την κήρυξη της πτωχεύσεως δικαίωµα ασκήσεως προσφυγής και
υποβολής προτάσεως διοικητικής επιλύσεως
της διαφοράς (διοικητικός ή δικαστικός συµβιβασµός) έχει µόνον ο σύνδικος της πτωχεύσεως.
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β. Κατά πλειοψηφία, δε ότι σε περίπτωση
κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου της
πτωχεύσεως, ο πτωχός νοµιµοποιείται, κατ’
εξαίρεση, στη λήψη των αναγκαίων µέτρων για
την προστασία της πτωχευτικής περιουσίας και
των συµφερόντων του, ασκώντας προσφυγή
κατά των πράξεων της φορολογικής αρχής ή
υποβάλλοντας πρόταση διοικητικής επιλύσεως
της διαφοράς.
Αθήνα 30-7-2009
Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ.
Αλέξανδρος Τζεφεράκος
Ο Εισηγητής
Παναγιώτης Πανάγος
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Κοινοποίηση άρθρων του
Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄)
Eγκ. υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1135/4-10-2010/Υπ. Οικ.
Σας κοινοποιούµε τα άρθρα 1 έως και 12, 15,
17, 18, 69 και 74 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄)
και σας παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για
την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους:
Άρθρο 1
Κλίµακα φόρου εισοδήµατος φυσικών
προσώπων και δαπάνες απόκτησης
αγαθών και λήψης υπηρεσιών.
Μειώσεις φόρου
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1
του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.). Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι ακόλουθες µεταβολές: Κατ’ αρχήν καθιερώνεται νέα και ενιαία φορολογική κλίµακα
για όλα τα φυσικά πρόσωπα και ανεξάρτητα
από την κατηγορία των εισοδηµάτων που αποκτούν (µισθωτοί, συνταξιούχοι, έµποροι, ελεύθεροι επαγγελµατίες, αγρότες).
Η κλίµακα αυτή, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, έχει εφαρµογή για τα
εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δαπάνες
που πραγµατοποιούνται, κατά περίπτωση, από
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1/1/2010 και µετά. Ειδικότερα κατά την παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος, εφαρµόζεται
από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και µετά,
δηλαδή από 23/4/2010 και µετά (σχετ. και η
∆12Α/ΠΟΛ1060-18/5/2009 εγκύκλιος).
Η νέα φορολογική κλίµακα έχει ως εξής:

όπως επιβάλλει ο νόµος, αλλά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση
συµµετοχής σε τυχερά παιχνίδια. Το ελάχιστο
ύψος των ετήσιων δαπανών πρέπει να ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του ατοµικού εισοδήµατός του το οποίο φορολογείται µε τις

Κλιµάκιο

Φορολογικός

Φόρος

Σύνολο

Σύνολο

Εισοδήµατος

Συντελεστής

Κλιµακίου

Εισοδήµατος

Φόρου

(ευρώ)

%

(ευρώ)

(ευρώ)

(ευρώ)

12.000

0

0

12.000

0

4.000

18

720

16.000

720

6.000

24

1.440

22.000

2.160

4.000

26

1.040

26.000

3.200

6.000

32

1.920

32.000

5.120

8.000

36

2.880

40.000

8.000

20.000

38

7.600

60.000

15.600

40.000

40

16.000

100.000

31.600

Υπερβάλλον

45

Το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στα δώδεκα
χιλιάδες (12.000) ευρώ για όλους τους φορολογουµένους .
Όµως, η χορήγηση του αφορολόγητου αυτού ποσού συνδέεται άµεσα µε τις δαπάνες
που πραγµατοποιεί ο φορολογούµενος. ∆ηλαδή τυγχάνει του αφορολόγητου ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, εφόσον προσκοµίσει τα νόµιµα στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται
από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), για δαπάνες που πραγµατοποίησε στην Ελλάδα, για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι
επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριµένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των
Ε.Λ.Τ.Α., εταιριών Courier, πινακίδια χρηµατιστηριακών εταιριών για την αµοιβή των παρεχόµενων υπηρεσιών µόνο, κ.λπ.). Αντίθετα, δεν
εκπίπτει το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων,
τα ποσά που καταβάλλονται για τη συµµετοχή
σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ ,
κ.λπ.) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ, καθόσον στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγµατοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών

γενικές διατάξεις αν αυτό είναι µέχρι δώδεκα
χιλιάδες (12.000) και αν είναι µεγαλύτερο από
δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, στο τριάντα
τοις εκατό (30%) για το τµήµα αυτού πάνω από
τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.
∆ιευκρινίζεται ότι η προσαύξηση του αφορολογήτου ποσού του υπόχρεου λόγω των τέκνων που τον βαρύνουν δε συνδέεται µε προσκόµιση αποδείξεων δαπανών.
Για ατοµικό εισόδηµα µέχρι έξι χιλιάδες ευρώ (6.000) δεν απαιτείται η προσκόµιση αποδείξεων δαπανών.
Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις
απαιτούµενες και µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ ατοµικά ή τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούµενος δικαιούται και µείωση φόρου ίση µε το δέκα
τοις εκατό (10%) της διαφοράς µεταξύ των δηλούµενων και των απαιτούµενων δαπανών.
Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούµενες, ο φορολογούµενος επιβαρύνεται µε
ποσοστό φόρου ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%)
του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.
Παρατίθεται πίνακας µε το ελάχιστο ύψος
των απαιτούµενων δαπανών για εισόδηµα µέ-
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ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

∆ΑΠΑΝΕΣ

6.000

0

28.000

6.000

7.000

700

29.000

6.300

8.000

800

30.000

6.600

9.000

900

31.000

6.900

10.000

1000

32.000

7.200

11.000

1100

33.000

7.500

12.000

1200

34.000

7.800

13.000

1500

35.000

8.100

14.000

1800

36.000

8.400

15.000

2100

37.000

8.700

16.000

2400

38.000

9.000

17.000

2700

39.000

9.300

18.000

3000

40.000

9.600

19.000

3300

41.000

9.900

20.000

3600

42.000

10.200

21.000

3900

43.000

10.500

22.000

4200

44.000

10.800

23.000

4500

45.000

11.100

24.000

4800

46.000

11.400

25.000

5100

47.000

11.700

26.000

5400

48.000

12.000

27.000

5700

χρι σαράντα οχτώ χιλιάδες ευρώ (48.000).
Για ατοµικό εισόδηµα άνω των σαράντα
οχτώ χιλιάδων (48.000) ευρώ, οι απαιτούµενες
δαπάνες είναι δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000)
και οι δηλούµενες δεν µπορεί να υπερβαίνουν
τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) ατοµικά ή
τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) για οικογένεια.
∆ιευκρινίζεται ότι στη διαµόρφωση του αφορολόγητου ποσού της κλίµακας περιλαµβάνονται και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων
χώρων εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των
λογαριασµών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών µετά τον επιµερισµό τους
στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθείται η
ακόλουθη διαδικασία:
Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει
και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα µε το ποιόν βα-

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

∆ΑΠΑΝΕΣ

ρύνει η δαπάνη αυτή), συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας, στην οποία θα εµφανίζεται το ποσό των
κοινόχρηστων δαπανών που λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού.
Από την κατάσταση αυτή θα προκύπτει αναλυτικά το είδος της δαπάνης, o αριθµός του τιµολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης,
του τιµολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανοµή του συνόλου των δαπανών αυτών στον
κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο κατά περίπτωση,
ανάλογα µε το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε
οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους
χώρους. Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση, µαζί µε τις
λοιπές αποδείξεις δαπανών και το αναγραφόµενο ποσοστό δαπάνης θα συναθροίζεται µε
τις λοιπές δαπάνες που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητι-
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κών στοιχείων των κοινόχρηστων δαπανών θα
διαφυλάσσονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας.
Στις δαπάνες για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη
για παροχή υπηρεσιών από συµβολαιογράφο
για σύνταξη συµβολαίου απόκτησης ακινήτου,
εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εµπίπτει
στις αντικειµενικές δαπάνες του άρθρου 17 του
ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν στις
περιπτώσεις αυτές η αµοιβή του συµβολαιογράφου αναγράφεται στο συµβόλαιο, τότε για
την απόδειξη της πραγµατοποίησης αυτής της
δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούµενο φωτοτυπίες των σελίδων του συµβολαίου
από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.
Το ποσό των δαπανών µερίζεται µεταξύ των
συζύγων ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατός
τους που δηλώνεται µε την αρχική δήλωσή τους
και φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις. Επιπλέον προβλέπεται και µεταφορά ποσού δαπανών από τον έναν σύζυγο στον άλλον, εφόσον
έχει καλύψει το αφορολόγητο ποσό του.
Εξαιρούνται και δε λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι
δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισµό,
τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους µεταφορικό µέσο και όσες δαπάνες µε βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαµβάνονται
υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις.
Εποµένως δε λαµβάνονται υπόψη:
α) οι δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ όπως
αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε τις
διατάξεις του άρθρου 3 του κοινοποιούµενου
νόµου. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις δαπάνες για
αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτου,
πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λπ.
οχηµάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κ.λπ.
β) οι δαπάνες του άρθρου 8 του ΚΦΕ, οι οποίες αφαιρούνται από το συνολικό εισόδηµα του
φορολογούµενου, δηλαδή οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταµεία ασφάλισης του φορολογού-
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µενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη
κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κ.λπ.
γ) οι δαπάνες της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ΚΦΕ, ποσοστό των οποίων µειώνει το ποσό του
φόρου που προκύπτει µε βάση τη φορολογική
κλίµακα, δηλαδή τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης, οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ’ οίκον µαθηµάτων ή για
φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δικηγόρους λόγω παροχής νοµικών υπηρεσιών κ.λπ.
δ) Για τις δαπάνες της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ, ποσοστό των οποίων εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδηµα των ακινήτων, δηλαδή για ασφάλιστρα
πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές
δαπάνες και για αµοιβή δικηγόρων για δίκες µισθωτικών διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους.
Οι φορολογούµενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις δαπανών σε ειδική ηλεκτρονική φόρµα ή
σε κλειστό φάκελο στην αρµόδια για τη φορολογία του εισοδήµατός τους ∆ΟΥ, στον οποίο
θα αναγράφονται:
α. Το ονοµατεπώνυµο, και ο ΑΦΜ του υπόχρεου
β. ο αριθµός των αποδείξεων και
γ. το συνολικό ποσό αυτών
Ο φάκελος θα παραµένει κλειστός στη ∆ΟΥ
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής των δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων θα ανοιχθούν
και θα πραγµατοποιηθεί δειγµατοληπτικός
έλεγχος µε οδηγίες της ∆ιοίκησης που θα δοθούν στο χρόνο εκείνο.
Για την αναγνώριση των αποδείξεων από τη
Φορολογική Αρχή απαιτείται να διακρίνεται η
επωνυµία της εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ
αυτής, η ηµεροµηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. Σε περίπτωση κατά την οποία η απόδειξη
δεν είναι τυπωµένη µε έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους ο φορολογούµενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυµία της επιχείρη-
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σης, ΑΦΜ, ηµεροµηνία και ποσά), ούτως ώστε
να καθίσταται στη συνέχεια εφικτός ο έλεγχός
τους από τη Φορολογούσα Αρχή.
Για πληρέστερη κατανόηση του υπολογισµού των δαπανών παραθέτουµε τα ακόλουθα
παραδείγµατα:
1ο ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Ετήσιο δηλούµενο εισόδηµα:
Υπόχρεου:
25.500 ευρώ
Συζύγου:
6.000 ευρώ
Οικογενειακό:
31.500 ευρώ
∆ηλούµενο ποσό αποδείξεων: 5.250 ευρώ
Απαιτούµενο ποσό αποδείξεων:
Υπόχρεου: (12.000x10%)+(13.500x30%)=1.200+4050=5.250 ευρώ
Συζύγου: ∆εν απαιτούνται λόγω ποσού εισοδήµατος.
Στο παράδειγµα αυτό η σύζυγος, λόγω ποσού εισοδήµατος,
δεν έχει υποχρέωση να προσκοµίσει αποδείξεις και οι προσκοµιζόµενες αποδείξεις των 5.250 ευρώ χρησιµοποιούνται όλες
από τον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται το αφορολόγητο ποσό
των 12.000 ευρώ.
Αφορολόγητο ποσό φορολογουµένου: (12.000) ευρώ
»
»
συζύγου: (6.000) ευρώ

2ο ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Ετήσιο δηλούµενο εισόδηµα:
Υπόχρεου:
28.300 ευρώ
Συζύγου:
16.800 ευρώ
Οικογενειακό:
45.100 ευρώ
∆ηλούµενο ποσό αποδείξεων: (5.500) ευρώ
Απαιτούµενο ποσό αποδείξεων:
Υπόχρεου: (12.000x10%)+(16.300x30%)=1.200+4890=6.090 ı
Συζύγου: (12.000x10%)+(4.800x30%)=1.200+1.440=2.640 ı
Συνολικό ποσό:
8.730 ı
Επιµερισµός ποσού δηλούµενων αποδείξεων:
Υπόχρεου: 5.500x(28.300/45.100)=3.451,22 ı
Συζύγου: 5.500x(16.800/45.100)= 2.048,78 ı
Επιβάρυνση φόρου:
Υπόχρεου: 6.090-3.451,22 = 2638,78x10%=263,88 ı
Συζύγου: 2.640-2.048,78= 591,22x10%= 59,12 ı
Συνολική 323 ı
Αφορολόγητο ποσό φορολογουµένου: (12.000) ευρώ
»
»
συζύγου: (12.000) ευρώ
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3ο ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Ετήσιο δηλούµενο εισόδηµα:
Υπόχρεου:
15.000 ευρώ
Συζύγου:
25.000 ευρώ
Οικογενειακό:
40.000 ευρώ
∆ηλούµενο ποσό αποδείξεων: (10.000) ευρώ
Απαιτούµενο ποσό αποδείξεων:
Υπόχρεου: (12.000x10%)+(3.000x30%)=1.200+900=2.100 ı
Συζύγου: (12.000x10%)+(13.000x30%)=1.200+3.900=5.100 ı
Συνολικό ποσό αποδείξεων:
7.200 ı
Επιµερισµός ποσού δηλούµενων αποδείξεων:
Υπόχρεου: 10.000x(15.000/40.000)=3.750 ı
Συζύγου: 10.000x(25.000/40.000)= 6.250 ı
Ωφέλεια φόρου:
Υπόχρεου: 3.750-2.100=1.650x10% = (165) ευρώ (+)
Συζύγου: 6.250 -5.100 =1.150x10% = (115)ευρώ (+)
Αφορολόγητο ποσό φορολογουµένου: 12.000 ευρώ
»
»
συζύγου
12.000 ευρώ

4ο ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Ετήσιο δηλούµενο εισόδηµα:
Υπόχρεου:
35.000 ευρώ
Συζύγου:
70.000 ευρώ
Οικογενειακό:
105.000 ευρώ
∆ηλούµενο ποσό αποδείξεων: (40.000) ευρώ
Απαιτούµενο ποσό αποδείξεων:
Υπόχρεου: (12.000x10%)+(23.000x30%)=1.200+6.900= 8.100 ı
Συζύγου: (12.000x10%)+(36.000x30%)=1.200+10.800= 12.000 ı
Συνολικό ποσό αποδείξεων:
20.100 ı
1ος Επιµερισµός ποσού δηλούµενων αποδείξεων:
Υπόχρεου: 40.000x(35.000/105.000)=13.333 ı
Συζύγου: 40.000x(70.000/105.000)=26.667 ı
2ος Επιµερισµός ποσού δηλούµενων αποδείξεων:
*( µετά τον επιµερισµό του ποσού των 40.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ)

Υπόχρεου: 30.000x(35.000/105.000)=10.000 ı
Συζύγου: 30.000x(70.000/105.000)=20.000 ı
Ωφέλεια φόρου:
Υπόχρεου: 10.000-8.100=1.900x10% = (190) ευρώ (+)
Συζύγου: 20.000 -12.000 =8.000x10% = (800)ευρώ (+)
Αφορολόγητο ποσό φορολογουµένου: 12.000 ευρώ
»
»
συζύγου
12.000 ευρώ

Κατά ρητή διάταξη του νόµου οι πιο κάτω
αναφερόµενοι δικαιούνται το αφορολόγητο
ποσό, χωρίς να προσκοµίσουν αποδείξεις:
α) οι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν
στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47
του Κ.Φ.Ε. Πρόκειται για τους υπαλλήλους του
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Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δηµόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού
Οργανισµού Τουρισµού, της Μόνιµης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των
στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή,
καθώς και των υπαλλήλων του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, των
υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισµού Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των
υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας
Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία
τους στις Βρυξέλλες.
β) όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας,
γ) οι φυλακισµένοι και
δ) οι κάτοικοι κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην
Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%)
του συνολικού εισοδήµατός τους.
Επισηµαίνεται ότι οι λοιποί κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα
δεν προσκοµίζουν αποδείξεις δαπανών, δεδοµένου ότι δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίµακας.
2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
9 του ΚΦΕ. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται
αύξηση του αφορολόγητου ποσού που δικαιούται ο φορολογούµενος λόγω των τέκνων που
τον βαρύνουν, ως εξής: Κατά χίλια πεντακόσια
ευρώ (1.500) αν βαρύνεται µε ένα τέκνο, κατά
τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000) αν έχει δύο τέκνα,
κατά έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (11.500)
αν έχει τρία τέκνα και κατά δύο χιλιάδες ευρώ
(2.000) για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία. Εποµένως το συνολικό αφορολόγητο ποσό για φορολογούµενο που τον βαρύνει ένα τέκνο είναι δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (13.500), αν
τον βαρύνουν δύο τέκνα είναι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 ), αν τον βαρύνουν τρία τέκνα
είναι είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(23.500), αν τον βαρύνουν τέσσερα τέκνα εικοσιπέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (25.500) κ.ο.κ.
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Με την περίπτωση β΄ της ίδιας παραγράφου
γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση και το αφορολόγητο ποσό λόγω τέκνων που προσαυξάνει
το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου
της φορολογικής κλίµακας µειώνει το ποσό του
δεύτερου φορολογικού κλιµακίου και αν αυτό
δεν επαρκεί του τρίτου κλιµακίου και όποιου
επόµενου κλιµακίου απαιτείται.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 92, για εισοδήµατα
που αποκτώνται από 1 Ιανουαρίου 2010 και µετά.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου αυτού, προβλέπεται µείωση φόρου 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.
Τη µείωση αυτή δικαιούται και ο διαζευγµένος
γονέας για ασφάλιστρα που καταβάλλει για
ασφάλιση των τέκνων του, τα οποία δεν τον
βαρύνουν για το λόγο ότι δεν συγκατοικούν
µαζί του, αλλά συγκατοικούν µε τον άλλο γονέα τον οποίο και βαρύνουν. Το ποσό των
ασφαλίστρων στο οποίο υπολογίζεται η µείωση
είκοσι τοις εκατό (20%) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200)
για τον άγαµο και των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400) για την οικογένεια, δηλαδή
τους συζύγους, άσχετα αν ο κάθε σύζυγος
ασφαλίζεται µόνος του ή ο ένας ασφαλίζει τον
άλλον ή αν ασφαλίζουν τα τέκνα τους που τους
βαρύνουν. Το ποσό αυτό των ασφαλίστρων
υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους και επιµερίζεται µεταξύ τους ανάλογα µε
το ύψος του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις, όπως δηλώθηκε µε την αρχική δήλωσή τους. Προϋπόθεση για τη διενέργεια της µείωσης αυτής είναι
το ποσό των ασφαλίστρων να έχει περιληφθεί
στην αρχική δήλωση του φορολογουµένου. Οι
διατάξεις αυτές ισχύουν για δαπάνες που
πραγµατοποιούνται από 1.1.2010 και µετά.
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Επισηµαίνεται ότι, µε τις αντικατασταθείσες
διατάξεις προβλεπόταν µείωση του φόρου κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού των τόκων στεγαστικών δανείων που είχαν
συναφθεί κατά τα έτη 2009 και 2010 για απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας µέχρι διακόσια
τετραγωνικά µέτρα (200 τ.µ.). Συνεπώς οι τόκοι
αυτών των δανείων που καταβάλλονται από το
2010 αναγνωρίζονται µε το γενικό κανόνα της
έκπτωσης των τόκων για πρώτη κατοικία µέχρι
120 τ.µ. κ.λπ.
Τέλος, εξακολουθεί να ισχύει η έκπτωση των
τόκων των στεγαστικών δανείων που λαµβάνονται µε σκοπό την αγορά α΄ κατοικίας καθώς και
την αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέων κτισµάτων, είτε από το εισόδηµα είτε από το φόρο ως ποσοστό, ανάλογα
µε την ηµεροµηνία σύναψής τους, όπως σαφώς
ορίζεται στις διατάξεις της περ. ε΄ του άρθρου
8 και της περ. γ΄ του άρθρου 9 του ΚΦΕ.
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού
προστέθηκαν στην παράγραφο 3 του άρθρου 9
του ΚΦΕ, περιπτώσεις ζ΄, η΄ και θ΄ µε βάση τις
οποίες, οι δαπάνες που αφορούν στις χρηµατικές δωρεές και χορηγίες, στην παροχή υπηρεσιών από δικηγόρο καθώς και στην αλλαγή
εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού χρήσης
καυσίµου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο
κ.λπ., δεν αφαιρούνται πλέον από το εισόδηµα
(καταργήθηκε η έκπτωση από το εισόδηµα µε
βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, από 1/1/2010 για τα εισοδήµατα
που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά), αλλά µειώνουν το ποσό του φόρου εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τη φορολογική
κλίµακα κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)
οι δύο πρώτες και κατά δέκα τοις εκατό (10%) η
τρίτη.
Ειδικότερα, στη µείωση του φόρου λόγω
δωρεών και χορηγιών δεν περιλαµβάνονται οι
δωρεές σε αθλητικά σωµατεία. Ακόµη, το συνολικό ετήσιο ποσό των δωρεών και χορηγιών
στο οποίο υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί
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να είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) του συνολικού εισοδήµατος του
φορολογουµένου που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις.
Επίσης, το συνολικό ποσό των αµοιβών σε
δικηγόρους δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του εισοδήµατος που είτε
δηλώνεται είτε προκύπτει µε βάση τις αντικειµενικές δαπάνες .
Όσον αφορά τη µείωση φόρου λόγω της δαπάνης αλλαγής εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού χρήσης καυσίµου από πετρέλαιο σε
φυσικό αέριο κ.λπ., µε τη νέα διάταξη διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της υφιστάµενης
ρύθµισης. ∆ηλαδή µε τη νέα διάταξη προβλέπεται µείωση φόρου δέκα τοις εκατό (10%), και
µέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ
(6.000), της δαπάνης που καταβάλλεται για
επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης ακινήτου, οι οποίες θα προκύψουν µετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3661/2008 και τις κανονιστικές πράξεις που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού και αφορούν:
α) 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,
β) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού χρήσης καυσίµου από πετρέλαιο σε
φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού
αερίου,
γ) Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιµατισµού µε χρήση ηλιακής ενέργειας,
δ) Την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωµένων συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, µικρές ανεµο-
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γεννήτριες) και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού
και ψύξης - θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιµων πηγών,
ε) Τη θερµοµόνωση σε υφιστάµενα κτίρια 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) και
στ) Τη δαπάνη για διενέργεια ενεργειακής
επιθεώρησης από αρµόδιο επιθεωρητή.
Οι πιο πάνω επιλέξιµες παρεµβάσεις περιλαµβάνουν αυτές που υπήρχαν στην υφιστάµενη ρύθµιση και προστέθηκαν νέες βάσει του
προγράµµατος « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ »
(εκτός από εγκατάσταση νέου συστήµατος
καυστήρα / λέβητα υψηλής απόδοσης πετρελαίου, καθώς αυτή είναι εκτός της φιλοσοφίας
της υφιστάµενης ρύθµισης).
Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν, στην
περίπτωση των διαµερισµάτων πολυκατοικίας,
τόσο τις δαπάνες σε επίπεδο διαµερίσµατος
όσο και τις κοινές δαπάνες της πολυκατοικίας
επιµερισµένες βάσει των χιλιοστών ιδιοκτησίας.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε
την παραγρ. 6 του άρθρου αυτού για δαπάνες
που πραγµατοποιούνται από 1/1/2010 και µετά.
5. Με διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση
της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. λόγω της προσθήκης των περιπτώσεων δ΄, ζ΄, η΄
και θ΄ στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.
6. Με την παράγραφο 8, τροποποιήθηκε η
παράγραφος 1 του άρθρου 118 του ΚΦΕ. Με
βάση την τροποποίηση αυτή, τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των τριών χιλιάδων εκατό κατοίκων
(3.100), δικαιούνται το αυξηµένο κατά 50%
αφορολόγητο ποσό, χωρίς να απαιτείται προσκόµιση επιπλέον αποδείξεων δαπανών για
την κάλυψη αυτής της προσαύξησης.
7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του
άρθρου αυτού, γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίη-
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ση δηλαδή όπου στις διατάξεις του ΚΦΕ αναγράφεται κλίµακα (α΄) ή (β΄) νοείται η κλίµακα
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, όπως θεσπίζεται µε το νόµο αυτό.
8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του
άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκε το δεύτερο
εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 9 του ΚΦΕ και προβλέπεται η µείωση του φόρου, για τη διατροφή που καταβάλλει
ο ένας σύζυγος στον άλλον δεν µπορεί να
υπερβεί τα τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000).
Με βάση την παράγραφο 11 του άρθρου αυτού, τα ανωτέρω ισχύουν από το οικονοµικό
έτος 2011 και µετά.
Άρθρο 2
Εκπτώσεις από το εισόδηµα
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καταργήθηκαν οι περιπτώσεις α΄,
γ΄, δ΄, ζ΄, η΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ, σχετικά µε την έκπτωση από
το εισόδηµα του φορολογουµένου των ασφαλίστρων ζωής, του µισθώµατος κύριας κατοικίας λόγω µετεγκατάστασης στην περιφέρεια ή
λόγω µετάθεσης υπαλλήλου, των δωρεών και
χορηγιών, της δαπάνης αλλαγής εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού χρήσης καυσίµου
από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο κ.λπ., της δαπάνης παροχής υπηρεσιών και των αµοιβών δικηγόρων.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου αυτού έγινε νοµοτεχνική τακτοποίηση
της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ΚΦΕ λόγω
της κατάργησης των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄,
ζ΄, η΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του ΚΦΕ.
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού
προστέθηκε παράγραφος 7 στο άρθρο 8 του
ΚΦΕ µε βάση την οποία, οι κάτοικοι των κρατών
- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποκτούν στην Ελλάδα εισόδηµα µεγαλύτερο από
το ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήµατός τους, δικαιούνται να εκπίπτουν από το εισόδηµά τους τις δαπάνες που
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αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ΚΦΕ.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν. 3842/2010, για
δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1 Ιανουαρίου 2010 και µετά.
Άρθρο 3
Προσδιορισµός εισοδήµατος µε βάση
αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού,
αντικαταστάθηκε ο τίτλος του άρθρου 15 του
ΚΦΕ επειδή οι δαπάνες διαβίωσης των φορολογουµένων προσδιορίζονται πλέον µε αντικειµενικά δεδοµένα και όχι µε τεκµαρτό τρόπο.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού,
αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 του ΚΦΕ. Με βάση τις νέες αυτές διατάξεις το εισόδηµα προσδιορίζεται αντικειµενικά µε βάση τη συνολική
ετήσια δαπάνη του φορολογούµενου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν
και τον βαρύνουν. Για την εφαρµογή των ανωτέρω λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αντικειµενικές δαπάνες:
Ιδιοκατοικούµενες ή µισθωµένες ή δωρεάν
παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες
κατοικίες.
Ειδικότερα, µε την περίπτ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 ορίζεται ότι η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης για κύρια κατοικία
υπολογίζεται κλιµακωτά µε βάση την επιφάνειά
της ως ακολούθως:
– µέχρι και 80 τ.µ. κύριοι χώροι, 30 ευρώ ανά
τ.µ.
– από 81 τ.µ. µέχρι και 120 τ.µ. κύριοι χώροι,
50 ευρώ ανά τ.µ.
– από 121 τ.µ. µέχρι και 200 τ.µ. κύριοι χώροι,
80 ευρώ ανά τ.µ.
– από 201 τ.µ. µέχρι και 300 τ.µ. κύριοι χώροι,
150 ευρώ ανά τ.µ.
– από 301 τ.µ. και άνω κύριοι χώροι, 300 ευρώ
ανά τ.µ.
Για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενι-
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κής δαπάνης διαβίωσης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας, έχουν ορισθεί τα
τριάντα ευρώ (30) ανά τετραγωνικό µέτρο, ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιφάνειας.
Προκειµένου για κατοικίες που βρίσκονται
σε περιοχές µε τιµή ζώνης, σύµφωνα µε τον
αντικειµενικό προσδιορισµό των ακινήτων, από
δύο χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (2.800) έως τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (4.999) το τετραγωνικό µέτρο, τα παραπάνω
ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό σαράντα
τοις εκατό (40%) και για περιοχές µε τιµή ζώνης
από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) και άνω το τετραγωνικό µέτρο, κατά ποσοστό εβδοµήντα
τοις εκατό (70%). Με βάση το τελευταίο εδάφιο
της περίπτωσης αυτής όταν υπάρχει µονοκατοικία όλα τα πιο πάνω ποσά προσαυξάνονται κατά
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων θα
λαµβάνεται υπόψη η τιµή εκκίνησης.
Περαιτέρω, µε την περίπτωση β΄ αντιµετωπίζεται η δαπάνη όταν υπάρχει δευτερεύουσα κατοικία που ιδιοκατοικείται ή µισθώνεται ή έχει
παραχωρηθεί δωρεάν. Στην περίπτωση αυτή,
λαµβάνεται το ήµισυ της ετήσιας αντικειµενικής
δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει όταν έχουµε
κύρια κατοικία µαζί µε το βοηθητικό χώρο της.
Αν η κατοικία µισθώνεται ορισµένους µήνες
µέσα στο έτος, τα ετήσια ποσά της αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης θα επιµερίζονται µε βάση τους µήνες που διαρκεί η µίσθωση.
Επίσης, προκειµένου για δευτερεύουσες
εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει πλέον ο περιορισµός της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από αυτές, σε τρεις µήνες το έτος.
∆εν υπολογίζεται ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών
κατοικιών. Προκειµένου για κατοικίες που παραµένουν κενές για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι
µηνών, απαιτείται η προσκόµιση φωτοαντίγραφων λογαριασµών της ∆ΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο (π.χ. λογαριασµοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το
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ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστηµα.
Τέλος, γίνεται δεκτό ότι δεν υπολογίζεται
αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης για δευτερεύουσες κατοικίες που µισθώνουν µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού για τουριστικούς λόγους.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου,
η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης θα
υπολογίζεται µε βάση τη συνολική επιφάνεια
της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιµερισµός της, µεταξύ των συνιδιοκτητών, µε
βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας
µιας κατοικίας π.χ. από δύο συνιδιοκτήτες
όπου ο ένας έχει παραχωρήσει το ποσοστό
ιδιοκτησίας του στον άλλο προκειµένου ο τελευταίος να χρησιµοποιήσει την κατοικία στο
σύνολό της, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη
που χρησιµοποιεί την κατοικία αυτή.
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω
παραθέτουµε το ακόλουθο παράδειγµα:
Για µονοκατοικία µε επιφάνεια κύριων χώρων 120τ.µ., βοηθητικούς χώρους 20 τ.µ. ευρισκόµενη σε περιοχή µε τιµή ζώνης τρεις χιλιάδες ευρώ (3000), η αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται ως εξής:
Για τα πρώτα 80 τ.µ., 80x30=2400 ı
Για τα επόµενα 40 τ.µ., 40x50=2000 ı
Για τους βοηθητικούς χώρους 20x30=600ı
ΣΥΝΟΛΟ: 2400+2000+600=5000ı
5000x1,40=7000ı (προσαύξηση λόγω τιµής
ζώνης)
7000x1,20=8400 ı (προσαύξηση λόγω µονοκατοικίας)
Συνολική αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης:
8400ı.

β) Για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των 1.200 κ.ε.
και µέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται τριακόσια ευρώ (300) ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά,
γ) Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και µέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται πεντακόσια ευρώ
(500) ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και
δ) Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστίθενται επτακόσια ευρώ (700) ανά εκατό
(100) κυβικά εκατοστά.
Τα ανωτέρω καταλαµβάνουν και τα αυτοκίνητα µεικτής χρήσης καθώς και τα αυτοκίνητα
τύπου jeep.
Με βάση το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης
γ΄ τα παραπάνω ποσά µειώνονται ανάλογα µε
την παλαιότητα του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας
του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό τριάντα τοις
εκατό (30%) για χρονικό διάστηµα πάνω από
πέντε (5) και µέχρι δέκα (10) έτη και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό
διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη.
Παραθέτουµε πίνακα µε ορισµένες κατηγορίες αυτοκινήτων και τις αντίστοιχες αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης, για πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω:

∆απάνες επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ.

Αν ο κυβισµός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290 κ.ε.)
τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την
πλησιέστερη εκατοντάδα (Μέχρι 50 κ.ε. προς
την αµέσως προηγούµενη και πάνω από 50 κ.ε.
προς την αµέσως επόµενη).

Με βάση την περίπτ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου
16 του Κ.Φ.Ε., η αντικειµενική δαπάνη ορίζεται
ως εξής:
α) Για αυτοκίνητα µέχρι και 1.200 κ.ε. σε
τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000),

Κυβικά
εκατοστά
1000
1200
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2500
3000
3500

Μέχρι και 5
έτη
3000
3000
3600
3900
4200
4500
4800
5400
7900
10400
13900

Από 5 έτη έως
10
2100
2100
2520
2730
2940
3150
3360
3780
5530
7280
9730

Πάνω από 10
έτη
1500
1500
1800
1950
2100
2250
2400
2700
3950
5200
6950
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Επισηµαίνεται ότι µε τις νέες διατάξεις δεν
προβλέπονται µειώσεις της αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης για αυτοκίνητα που αγοράζονται από τον Ο.∆.∆.Υ., για αυτοκίνητα που ανήκουν στην κυριότητα φορολογουµένου για
χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα έτη και αυτός
έχει ηλικία πάνω από εξήντα έτη και αποκτά
αποκλειστικά εισόδηµα από συντάξεις ή από
ιδιοκατοίκηση, καθώς και για αυτοκίνητα που
εισάγονται από την αλλοδαπή µε µειωµένους
δασµούς, φόρους ή τέλη λόγω µετοικεσίας.
Κατά ρητή διατύπωση του νόµου, η ετήσια
αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης δεν εφαρµόζεται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ειδικά
διασκευασµένα για κινητικά ανάπηρους, µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά
τοις εκατό (67%).
Αναφορικά µε τον τρόπο λογισµού της αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης για τις περιπτώσεις εταιριών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, αστικών, κοινωνιών, κοινοπραξιών), αλλοδαπών νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων που έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά IX αυτοκίνητα, για την
περίπτωση όπου ο φορολογούµενος, η σύζυγος του και τα προστατευόµενα µέλη είναι κάτοχοι και άλλων επιβατικών IX αυτοκινήτων, για
την περίπτωση όπου ανήλικο τέκνο κατέχει επιβατικό IX αυτοκίνητο, για την περίπτωση απόκτησης ή µεταβίβασης επιβατικού IX αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του έτους, για τις περιπτώσεις ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής, εικονικής µεταβίβασης ή κτήσης και πραγµατικής συγκυριότητας αυτοκινήτου από περισσότερα πρόσωπα, για τις περιπτώσεις εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης που χρησιµοποιούν για το σκοπό τους περισσότερα αυτοκίνητα και για τις περιπτώσεις
αυτοκινήτων µικτής χρήσης και αυτοκινήτων
τύπου JEEP, εξακολουθούν να ισχύουν όσα
ίσχυαν και µε τις αντικατασταθείσες διατάξεις.
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∆απάνη ιδιωτικών σχολείων
Με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης δ΄ για
τον προσδιορισµό της ετήσιας αντικειµενικής
δαπάνης διαβίωσης, λαµβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης,
όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυµνάσια
και λύκεια, καθώς και στα ειδικά σχολεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Στην περίπτωση διαζευγµένων γονέων όπου άλλος γονέας βαρύνεται µε τα τέκνα και άλλος καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων των τέκνων, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης θα βαρύνει τον γονέα
που καταβάλλει τις δαπάνες αυτές.
∆απάνη οικιακών βοηθών, οδηγών
αυτοκινήτου κ.λπ.
Με τις νέες διατάξεις της περίπτωσης ε΄, λαµβάνεται υπόψη η ετήσια αντικειµενική δαπάνη
που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο κατώτατο όριο
αµοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις
ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που
καταβάλλονται στην περίπτωση που ο φορολογούµενος απασχολεί έναν µόνο οικιακό βοηθό
καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται στην
περίπτωση που ο φορολογούµενος ή πρόσωπο
που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω
από διανοητική καθυστέρηση, ή φυσική αναπηρία, ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65)
ετών και απασχολεί ένα νοσοκόµο.
∆απάνες σκαφών αναψυχής
Σε ό,τι αφορά τα σκάφη αναψυχής, η ετήσια
αντικειµενική δαπάνη διαβίωσής τους µε τις νέες διατάξεις, ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ ως εξής:
α) Προκειµένου για µηχανοκίνητα σκάφη
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ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης), ταχύπλοα και µη, ολικού µήκους µέχρι 5 µέτρα,
στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000). Για
τα πάνω από 5 µέτρα ορίζεται στο ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000).
β) Προκειµένου για µηχανοκίνητα ή µικτά
σκάφη µε χώρους ενδιαίτησης, ολικού µήκους
µέχρι και επτά (7) µέτρα, στο ποσό των οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000). Για τα ίδια σκάφη άνω των
επτά (7) και µέχρι δέκα (10) µέτρα προστίθενται
δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) για κάθε ένα επιπλέον µέτρο µήκους. Για σκάφη άνω των δέκα (10)
µέτρων και µέχρι δώδεκα (12) µέτρα, προστίθενται πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) ανά επιπλέον
µέτρο µήκους. Για σκάφη άνω των δώδεκα (12)
µέτρων και µέχρι δεκαπέντε (15) µέτρα, προστίθενται δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) για κάθε ένα
επιπλέον µέτρο µήκους. Για σκάφη άνω των δεκαπέντε (15) µέτρων και µέχρι δεκαοκτώ (18)
µέτρα, προστίθενται δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ
(15.000) για κάθε ένα επιπλέον µέτρο µήκους.
Για σκάφη άνω των δεκαοκτώ (18) και µέχρι είκοσι δύο (22) µέτρα, προστίθενται είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000) για κάθε ένα επιπλέον µέτρο
µήκους. Τέλος, για σκάφη πάνω από είκοσι δύο
(22) µέτρα, προστίθενται τριάντα πέντε χιλιάδες
ευρώ (35.000) για κάθε επιπλέον µέτρο µήκους.
Επίσης, τα ποσά της περίπτωσης αυτής µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) για τα πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ’
ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι»,
«βαρκαλάς», «πέραµα», «τσερνίκι» και «λίµπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική
ναυτική παράδοση.
Η αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης από κάθε
σκάφος µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητά
του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
αν έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα πάνω από
πέντε (5) και µέχρι δέκα έτη (10) από το έτος
που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα
τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα έτη.
Παραθέτουµε πίνακα µε περιπτώσεις µηχανο-
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κίνητων ή µικτών σκαφών µε χώρους ενδιαίτησης, για πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω:
Mήκος
σκάφους

Μέχρι 5 έτη

Πάνω από 5
µέχρι και 10 έτη

Πάνω
από 10 έτη

7
8
9
10
11
12

8000
10000
12000
14000
19000
24000

6800
8500
10200
11900
16150
20400

5600
7000
8400
9800
13300
16800

13
14
15
16
17
18
19

34000
44000
54000
69000
84000
99000
119000

28900
37400
45900
58650
71400
84150
101150

23800
30800
37800
48300
58800
69300
83300

20
21
25

139000
159000
284000

118150
135150
241400

97300
111300
198800

Τα παραπάνω ποσά του πίνακα µειώνονται
κατά πενήντα τοις εκατό (50%) προκειµένου
για τα ιστιοφόρα σκάφη.
Για σκάφη µε µόνιµο ναυτολογηµένο πλήρωµα για ολόκληρο ή µέρος του έτους, στην
παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αµοιβή
του πληρώµατος, ενώ τα σκάφη επαγγελµατικής χρήσης δεν λαµβάνονται υπόψη για την
επαγγελµατική δαπάνη.
Επίσης, αναγνωρίζεται πλέον η ακινησία
για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης. Για
την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να
συνυποβάλλεται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος βεβαίωση της αρµόδιας Λιµενικής
Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστηµα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση
της ακινησίας κατά την 31n ∆εκεµβρίου του
έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες
καταχωρίσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.
∆απάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων,
ανεµόπτερων
Με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16
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του ΚΦΕ ορίζεται η αντικειµενική δαπάνη για
τα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουµένου, της
συζύγου ή των προσώπων που συνοικούν µαζί
τους και τους βαρύνουν ως εξής:
α) Για ανεµόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.
β) 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.
γ) Για αεροσκάφη αεροπροωθούµενα (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.
Τα πιο πάνω ποσά δεν µειώνονται λόγω ακινησίας ή παλαιότητας λόγω απουσίας σχετικής
πρόβλεψης στο νόµο.
∆απάνες δεξαµενών κολύµβησης
Με την περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 16 οι δεξαµενές κολύµβησης εξακολουθούν να λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης
διαβίωσης. Η δαπάνη αυτή ορίζεται κλιµακωτά
ως εξής:
Σε εκατό ευρώ (100) το τετραγωνικό µέτρο
µέχρι και τα εξήντα (60) τετραγωνικά µέτρα και
σε διακόσια ευρώ (200) το τετραγωνικό µέτρο,
για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων.
Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν η δεξαµενή είναι συναρµολογούµενη αφού ο νόµος δεν κάνει καµία διάκριση.
Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης, τα παραπάνω ποσά αυτής της περίπτωσης διπλασιάζονται.
Προκειµένου για κοινόχρηστες πισίνες που
βρίσκονται σε συγκροτήµατα πολυκατοικιών, η
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ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης επιµερίζεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων µε βάση
τα χιλιοστά κάθε διαµερίσµατος στο οικόπεδο.
Παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας δεξαµενών
κολύµβησης, για πληρέστερη κατανόηση:
Επιφάνεια (σε τ.µ.)

30
60
90

Αντικειµενική δαπάνη
εσωτερικής πισίνας
(σε ı)

3.000
6.000
12.000

Αντικειµενική
δαπάνη
εξωτερικής
πισίνας (σε ı)
6.000
12.000
24.000

Τέλος, µε την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 θα λαµβάνεται υπόψη κάθε χρόνο εκτός
των προαναφεροµένων τεκµηρίων και ένα ποσό ως ελάχιστη αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης που ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων
ευρώ (3.000) προκειµένου για άγαµο, διαζευγµένο ή χήρο και στο ποσό των πέντε χιλιάδων
ευρώ (5.000) προκειµένου για συζύγους που
υποβάλλουν κοινή δήλωση.
∆ιευκρινίζεται ότι µε τις νέες διατάξεις δεν
προβλέπεται η προσαύξηση που επιβάλλονταν
µε βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις στη συνολική ετήσια τεκµαρτή δαπάνη, όταν τα περιουσιακά στοιχεία που την προσδιόριζαν ήταν περισσότερα από δύο.
Όσα αναφέρθηκαν για όλες τις πιο πάνω δαπάνες έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε την περ.
α΄ της παρ.1 του άρθρου 92 του ν. 3842/2010,
για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από
1.1.2010 και µετά.
Με την παράγραφο 2 του νέου άρθρου 16
του ΚΦΕ προβλέπεται ότι 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
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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.
Προκειµένου για αντικειµενικές δαπάνες
των τέκνων, η διαφορά αντικειµενικής δαπάνης
καταλογίζεται σε εκείνον τον γονέα που έχει
το µεγαλύτερο εισόδηµα.
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού,
άλλαξε ο τίτλος του άρθρου 17 του ΚΦΕ από
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«Τεκµήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» σε «∆απάνες απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων». Επίσης αντικαταστάθηκε ο πρώτος
στίχος του άρθρου 17 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. Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4
του άρθρου αυτού, αυξήθηκε, από 5.000 ευρώ
σε 10.000 ευρώ, το όριο που ορίζεται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 17 του ΚΦΕ, προκειµένου για τον χαρακτηρισµό αγοράς κινητού
πράγµατος ως µεγάλης αξίας. Το νέο όριο έχει
εφαρµογή σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 92 του ν. 3842/2010, για δαπάνες
που πραγµατοποιούνται από 1.1.2010 και µετά.
5. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου αυτού καταργήθηκαν, από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και
µετά, τα πέντε τελευταία εδάφια της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του ΚΦΕ. ∆ηλαδή καταργήθηκε η απαλλαγή από το τεκµήριο, της δαπάνης αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας,
καθώς και της δαπάνης για την ανέγερση οικοδοµής από οικοδοµική επιχείρηση. Εποµένως
τα ποσά που καταβάλλονται από 23/4/2010 και
µετά για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας ή οικοδοµής από ατοµική οικοδοµική επιχείρηση, κατά περίπτωση, εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 17 του ΚΦΕ. ∆ιευκρινίζεται
ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για οικοδοµή ανεγειρόµενη ήδη την 23/04/2010, αλλά µόνο για
δαπάνες που καταβάλλονται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
Επίσης, µε τις ίδιες διατάξεις, καταργήθηκαν από την 1/1/2010 και µετά, το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ του άρθρου
17 του Κ.Φ.Ε. ∆ηλαδή, καταργήθηκε η απαλλαγή από το τεκµήριο των ποσών που κατα-
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βάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση των
δανείων που ελήφθησαν ή λαµβάνονται για
αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, καθώς
και για δάνεια που λαµβάνονται για αγορά εξοπλισµού γεωργικής επιχείρησης και για αγορά
οικοπέδου από επιτηδευµατίες που ασχολούνται επαγγελµατικά µε την ανέγερση και πώληση οικοδοµών. Η κατάργηση καταλαµβάνει ποσά που καταβάλλονται από 1/1/2010 και µετά
(10689/Β0012/ΠΟΛ1054-10/5/2010).
6. Με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4
του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η περίπτωση δ΄ του άρθρου 17 του ΚΦΕ. Με βάση τις νέες
διατάξεις, τα δάνεια που χορηγούνται από φυσικό πρόσωπο σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο εµπίπτουν
στο άρθρο 17 του ΚΦΕ. Εποµένως, εµπίπτουν
και τα δάνεια που χορηγούν εταίροι, µέλη ή µέτοχοι στις εταιρίες που συµµετέχουν. Προς
αποφυγή καταστρατηγήσεων µε την παρούσα
γίνεται δεκτό, ότι περιλαµβάνονται και οι χρηµατικές διευκολύνσεις προς τα ανωτέρω νοµικά
πρόσωπα. Αντίθετα, δεν λαµβάνονται υπόψη τα
οµολογιακά δάνεια που εκδίδουν οι επιχειρήσεις. Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή για ποσά δανείων που χορηγούνται από 23/4/2010 και µετά.
7. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού,
αντικαταστάθηκε το άρθρο 18 του Κ.Φ.Ε. Με
βάση τις νέες διατάξεις, τα άρθρα 16 και 17 του
ΚΦΕ δεν έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις µε τις αντίστοιχες προϋποθέσεις:
α) Για την αντικειµενική δαπάνη (άρθρο 16)
που προκύπτει µε βάση το αυτοκίνητο Ι.Χ. αναπήρου µε την προϋπόθεση ότι αυτό απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.
β) Για τους αλλοδαπούς που δεν διαµένουν
µόνιµα στην Ελλάδα ή για τους Έλληνες που
διαµένουν µόνιµα στο εξωτερικό και απασχολούνται αποκλειστικά σε γραφεία επιχειρήσεων
που είναι εγκατεστηµένα στη χώρα µας µε βάση
τους νόµους α.ν. 89/1967, α.ν. 378/1968 και του
άρθρου 25 του ν. 27/1975, για το ποσό που προκύπτει µε βάση το επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. ή
της κατοικίας (άρθρο 16 περ.α΄, περ. γ΄).
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γ) Για τις επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς
φορολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000
ισχύουν τα όσα έχουν διευκρινιστεί µε την
1048923/790/Α0012/ΠΟΛ. 1113/16.4.1998 εγκύκλιο. ∆ηλαδή µε τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται
οι επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων από
την αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν αγοραστεί για µεταπώληση µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2859/2000, µε τις προϋποθέσεις
που ορίζονται από αυτές, εφόσον δηλαδή 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 εφόσον βέβαια το αυτοκίνητο κατά το χρονικό διάστηµα δεν κυκλοφόρησε παράνοµα. Κατά τις µεταπωλήσεις αυτής της
περίπτωσης δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 10 µέχρι και 14 του άρθρου 81 του
ΚΦΕ, δηλαδή δεν απαιτείται πιστοποιητικό ότι
έχει δηλωθεί το σχετικό ποσό αντικειµενικής
δαπάνης για τα αυτοκίνητα αυτά προκειµένου
να πουληθούν από της υπόψη επιχειρήσεις. Οι
µεταπωλήτριες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση
µαζί µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος να συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφουν τα
πιο πάνω αυτοκίνητα που αγόρασαν ή πούλησαν
στο οικείο έτος. Οι εξαιρέσεις αυτής της περίπτωσης δεν ισχύουν στην περίπτωση µεταβίβασης αυτοκινήτων που δεν υπάγονται σε αυτό το
καθεστώς έστω και αν µεταβιβάζονται σε αυτές
τις επιχειρήσεις που µεταπωλούν και άλλα αυτοκίνητα που υπάγονται σε αυτό το καθεστώς.
Με αυτές τις διατάξεις παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών όπως µε αποφάσεις του ορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτής της περίπτωσης.
δ) Για την αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το µήκος και αν χρησιµο-
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ποιούν ή όχι προσωπικό. Η απαλλαγή αφορά
µονίµους κατοίκους εξωτερικού.
ε) Για την αγορά (άρθρο 17) πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα
που ασκούν εµπορική (ατοµική) επιχείρηση ή
γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα.
Στην έννοια του πάγιου εξοπλισµού περιλαµβάνονται µηχανήµατα, υπολογιστές, έπιπλα,
σκεύη, φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας
χρήσης καθώς και επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, µοτοποδήλατα, µοτοσυκλέτες,
σκάφη, αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την άσκηση επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλµατος.
Αντίθετα δεν περιλαµβάνεται η αγορά ή ανέγερση οποιασδήποτε οικοδοµής, καθόσον δεν
ορίζονται ρητά στο νόµο ως απαλλασσόµενη η
απόκτησή τους και περαιτέρω, δεν γίνεται καµία αναφορά στις ειδικές διατάξεις της περ. α΄
και γ΄ του άρθρου 17 του ΚΦΕ.
στ) 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 µε τη µετακίνησή τους.
ζ) Οι ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες που
υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
ΚΦΕ προκειµένου για συνταξιούχους που
έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέµπτο έτος (65°)
της ηλικίας τους εφαρµόζονται µειωµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των
όσων προκύπτουν σύµφωνα µε τις παραπάνω
διατάξεις.
8. Με την παράγραφο 6 απαλείφθηκε η λέξη
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«τεκµαρτή» από την παράγραφο 1 του άρθρου
19 του ΚΦΕ για νοµοτεχνικούς λόγους.
9. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού
τροποποιήθηκε η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ΚΦΕ, σχετικά µε την
ανάλωση κεφαλαίου προηγουµένων ετών που
µπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούµενος για
να καλύψει ή να περιορίσει τη διαφορά εισοδήµατος που προκύπτει σε βάρος του λόγω εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 16, 17 και 18
του ΚΦΕ. Ειδικότερα, για τον προσδιορισµό κάθε χρόνο, του κεφαλαίου που µπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούµενος, από τα πραγµατικά
εισοδήµατα που έχουν υπαχθεί σε φορολογία
µε τις γενικές διατάξεις ή σε αυτοτελή φορολογία µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. τόκοι καταθέσεων ή οµολόγων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου) ή νόµιµα έχουν απαλλαγεί της φορολογίας (π.χ. υπεραξία από την εξαγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων), καθώς
και από τα χρηµατικά ποσά που ορίζονται στις
περιπτώσεις β΄, γ΄ , δ΄ , ε΄, στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ΚΦΕ (χρηµατικά ποσά
που δεν θεωρούνται εισόδηµα, χρηµατικά ποσά
που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγµατος µη
υποχρεωτικά εκχωρητέου στην Τράπεζα της
Ελλάδος, δάνεια, δωρεά ή γονική παροχή χρηµατικών ποσών για τα οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί µέχρι τη λήξη του
έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η σχετική
δαπάνη), καθώς και από οποιαδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγµένα έχει εισπραχθεί
π.χ. αποζηµίωση αγροτικών ζηµιών λόγω καταστροφής της καλλιέργειας (δεν υπάγονται οι
επιχορηγήσεις που λαµβάνει ο φορολογούµενος λόγω υπαγωγής σε αναπτυξιακό νόµο για
πραγµατοποίηση επενδύσεων) εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17
του Κ.Φ.Ε. Κατά ρητή διατύπωση του νόµου, τα
αρνητικά εισοδήµατα (ζηµίες) πρέπει να συµψηφίζονται µε τα θετικά και η αφαίρεση των δαπανών που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17
του ΚΦΕ θα γίνεται έστω και αν ο φορολογού-
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µενος εξαιρείται από αυτά (π.χ. ανάπηρος για
τη δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου, που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, αγορά επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ., ειδικά διασκευασµένου από πρόσωπο µε κινητική αναπηρία άνω
του 67%). Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν
δαπάνες του άρθρου 16 του ΚΦΕ ή αυτές που
υπάρχουν είναι µικρότερες των τριών χιλιάδων
ευρώ (3.000), προκειµένου για άγαµο, διαζευγµένο ή χήρο και των πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000), προκειµένου για συζύγους, κατά τον
προσδιορισµό κεφαλαίου προηγούµενων ετών
θα αφαιρούνται ποσά που θα προσδιορίζονται
µε βάση την κοινωνική, οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουµένων και τις
αποδεδειγµένες δαπάνες διαβίωσης. Τα ποσά
αυτά σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι
κατώτερα των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000) αντίστοιχα.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή σύµφωνα µε
την περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 92 του ν.
3842/2010, για εισοδήµατα και δαπάνες που
πραγµατοποιούνται από 1.1.2010 και µετά.
10. Περαιτέρω, µε την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε η παράγραφος 2
του άρθρου 19 του ΚΦΕ. Με βάση τις νέες διατάξεις κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την
απόκτηση των εσόδων που αναφέρονται στις
περιπτώσεις της ίδιας παραγράφου τα µειώνει
και το υπόλοιπο που προκύπτει είναι αυτό που
περιορίζει ή καλύπτει τη συνολική ετήσια δαπάνη (π.χ. τα έσοδα από την πώληση µετοχών ή
ακινήτων πρέπει να είναι µειωµένα µε το κόστος αγοράς τους αν είχαν αγοραστεί, ή µε το
φόρο δωρεάς αν είχαν αποκτηθεί από δωρεά
κ.ο.κ.). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες το κόστος απόκτησης των εσόδων αυτών είχε ληφθεί υπόψη ως τεκµήριο κατά τον
προσδιορισµό του εισοδήµατος του έτους που
καταβλήθηκε και ο φορολογούµενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.
Για παράδειγµα, αν ένας φορολογούµενος
πουλάει τη χρήση 2010 ένα ακίνητο το οποίο
είχε αγοράσει τη χρήση 2005 και επικαλείται το
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έσοδο από την πώληση του ακινήτου για την
κάλυψη ή τον περιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, θα πρέπει από το έσοδο της πώλησης να αφαιρέσει το κόστος αγοράς του ακινήτου, εκτός αν η αγορά του ακινήτου αποτέλεσε την χρήση 2005 που αγοράστηκε τεκµήριο και ο φορολογούµενος επικαλείται εκτός
από το έσοδο της πώλησης και ανάλωση κεφαλαίου προηγουµένων ετών στα οποία συµπεριλαµβάνεται και το έτος 2005.
11. Με τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10,
11 και 12 του άρθρου αυτού, γίνονται νοµοτεχνικές τακτοποιήσεις.
12. Τέλος, σε εφαρµογή της τροποποίησης
του άρθρου 19 του ΚΦΕ µε το ν. 3842/2010 και
τα ερωτήµατα που υποβάλλονται στην υπηρεσία, αναφορικά µε τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να προσκοµίζουν οι φορολογούµενοι κάτοικοι Ελλάδας που αποκτούν µερίσµατα που καταβάλλονται από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες πλοίων µε ξένη σηµαία, στην
περίπτωση που τα πλοία τελούν υπό τη διαχείριση ή εκµετάλλευση γραφείων που έχουν
εγκατασταθεί στην Ελλάδα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, υπενθυµίζεται ότι τα δικαιολογητικά αυτά που πρέπει να
συνυποβάλλονται, µε τη δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος, είναι:
α) Βεβαίωση της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας
εταιρίας από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούµενου ως µετόχου της
εταιρίας, το καταβληθέν σε αυτόν µέρισµα και
το όνοµα του πλοίου, από την εκµετάλλευση
του οποίου χορηγείται το σχετικό µέρισµα και
β) Αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 25 του ν. 27/1975, του γραφείου ή
του υποκαταστήµατος της αλλοδαπής ναυτιλιακής επιχείρησης, που ασχολείται αποκλειστικά
µε τη διαχείριση, εκµετάλλευση ή ναύλωση του
πλοίου (1089690/11472πε/Β0012/2005).
Άρθρο 4
Κατάργηση και τροποποίηση φοροαπαλλαγών
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1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταργήθηκε η περίπτωση β΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. µε την
οποία χορηγείτο απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος στα κέρδη από τη λιανική πώληση καπνού ή από την άσκηση του επαγγέλµατος του
µικροπωλητή ή από την εκµετάλλευση περιπτέρου ή από την εκµετάλλευση καφενείου, κυλικείου, κουρείου κ.λπ. µέσα στα κτίρια και καταστήµατα στα οποία στεγάζονται δηµόσιες γενικά υπηρεσίες ή δηµοτικές ή κοινοτικές και εκκλησιαστικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, τα οποία (κέρδη)
πραγµατοποιούνται από ανάπηρους και θύµατα
πολέµου στους οποίους χορηγήθηκε σχετική
άδεια, εφόσον η εκµετάλλευση αυτών ενεργείται από τους ίδιους. Επίσης, καταργήθηκε η
απαλλαγή του δικαιώµατος που παίρνουν τα
πρόσωπα αυτά από την παραχώρηση της εκµετάλλευσης του περιπτέρου, καφενείου κ.λπ. σε
τρίτους. Τα παραπάνω εισοδήµατα φορολογούνται πλέον µε βάση τις γενικές διατάξεις του
Κ.Φ.Ε. (ενιαία κλίµακα άρθρου 9), συναθροιζόµενα µε τυχόν άλλα εισοδήµατα του δικαιούχου. Τα ανωτέρω ισχύουν, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ του άρθρου 92 του ν. 3842/2010,
για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η
Ιανουαρίου 2010 και µετά.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των παραγράφων
6 και 7 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., σχετικά µε τον
τρόπο φορολογίας του ιπτάµενου προσωπικού
της πολιτικής αεροπορίας, καθώς και των
αξιωµατικών και του κατώτερου πληρώµατος
του εµπορικού ναυτικού. Ειδικότερα, µε τις νέες διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 9 του ΚΦΕ
προβλέπεται αυξηµένη φορολογία µε συντελεστή 6% (έναντι 3% στο παρελθόν) των αµοιβών
των αξιωµατικών του εµπορικού ναυτικού και
µε 3% (έναντι 1% στο παρελθόν) των αµοιβών
του κατώτερου πληρώµατος από το ηµερολογιακό έτος 2010 και µετά. Ο πιο πάνω ειδικός
τρόπος φορολογίας των αξιωµατικών του
εµπορικού ναυτικού αφορά µόνο στις αµοιβές
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από υπηρεσίες που παρέχουν σε εµπορικό
πλοίο. Αντίθετα, οι αµοιβές λόγω απασχόλησής τους στα γραφεία ναυτιλιακής εταιρίας ή
ως πλοηγοί σε λιµάνια φορολογούνται µε τις
γενικές διατάξεις.
Περαιτέρω, µε τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται, όπως και µε τις αντικατασταθείσες, ότι αν ο
φόρος που εξευρίσκεται µε την εφαρµογή των
πιο πάνω αναλογικών συντελεστών 6% ή 3%,
κατά περίπτωση, είναι ανώτερος από το φόρο
που προκύπτει µε βάση τις παραγρ. 1 έως και 4
του άρθρου 9 του ΚΦΕ (γενικές διατάξεις), το
επιπλέον ποσό φόρου επιστρέφεται µετά από
την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος.
Όπως διευκρινίστηκε µε την ∆12 1084411/24.6.2010 διαταγή, η παρακράτηση φόρου
µε τους νέους συντελεστές πρέπει να γίνεται
για τις αµοιβές που καταβάλλονται από
1.5.2010 και µετά. Επίσης, οι βεβαιώσεις αποδοχών θα χορηγηθούν για τις αµοιβές του
έτους 2010 ως εξής: Για τους αξιωµατικούς και
το κατώτερο πλήρωµα που έχουν απολυθεί ή
συνταξιοδοτηθεί µέχρι 30 Απριλίου 2010, στη
βεβαίωση αποδοχών θα αναγράφεται το ποσό
φόρου που παρακρατήθηκε µε τους συντελεστές 3% ή 1%, κατά περίπτωση και ο επιπλέον
οφειλόµενος φόρος θα βεβαιωθεί σε βάρος
των δικαιούχων µε την υποβολή της δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2011.
Για τους εν ενεργεία αξιωµατικούς και το κατώτερο πλήρωµα θα χορηγηθεί βεβαίωση αποδοχών, στην οποία θα αναγράφονται διακεκριµένα τα ποσά των αµοιβών και φόρου που έχουν
παρακρατηθεί από 1.1.2010 µέχρι 30.4.2010 µε
συντελεστές 3% ή 1% αντίστοιχα, και τα ποσά
των αµοιβών και φόρου που θα παρακρατηθούν
από 1.5.2010 µέχρι 31.12.2010 µε συντελεστές
6% ή 3%, κατά περίπτωση. Ο οφειλόµενος επιπλέον φόρος για τις αµοιβές του διαστήµατος
1.1.2010-30.4.2010 θα βεβαιωθεί σε βάρος των
δικαιούχων µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2011, εφόσον βέβαια ο φόρος που προκύπτει µε τον τρόπο αυτό είναι µι-
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κρότερος από αυτόν που προκύπτει µε τη φορολογία βάσει των γενικών διατάξεων.
Επίσης, µε τις ίδιες διατάξεις καταργήθηκε η
αυτοτελής φορολόγηση των αµοιβών του ιπτάµενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας
(πιλότοι, αεροσυνοδοί κ.λπ.), λόγω µη αναφοράς τους πλέον στις κρίσιµες διατάξεις. Εποµένως, τα εισοδήµατα που αποκτούν από
1.1.2010 και µετά υπόκεινται σε φορολογία µε
τις γενικές διατάξεις και οι εργοδότες υποχρεούνται να τους παρακρατούν ΦΜΥ σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 57 του ΚΦΕ.
Τέλος, λόγω της πιο πάνω µεταβολής στο
συντελεστή φορολόγησης των αµοιβών των
αξιωµατικών και του κατώτερου πληρώµατος
του εµπορικού ναυτικού και στον τρόπο φορολόγησης του ιπτάµενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.
3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, καταργήθηκαν οι περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. Μετά την κατάργηση αυτή, υπόκεινται σε φορολογία, ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, οι παρεχόµενες από αθλητικά σωµατεία ή ενώσεις αυτών
αποζηµιώσεις οδοιπορικών και λοιπών εξόδων
ταξιδιών, καθώς και παροχές διατροφής σε
ερασιτέχνες αθλητές µέσα στα πλαίσια των
διατάξεων περί φιλάθλου ιδιότητας, ανεξάρτητα από το ύψος αυτών, οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του ν. 1943/1991 (αφορούν δηµοσίους
υπαλλήλους αποσπασµένους σε πολιτικά γραφεία), και τέλος, το ποσό του ειδικού επιδόµατος µουσικού οργάνου που χορηγείται στους
µουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας Λυρικής
Σκηνής για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς,
συντήρησης και επισκευής µουσικού οργάνου
ιδιοκτησίας τους για την εκτέλεση µουσικών
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έργων. Τα πιο πάνω καταβαλλόµενα ποσά αποτελούν φορολογητέο εισόδηµα των δικαιούχων και θα συναθροίζονται µε τα τυχόν λοιπά
εισοδήµατά τους, για να υπαχθούν σε φορολογία µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του
ΚΦΕ. Για τις περιπτώσεις που εκτός των προηγουµένων ποσών καταβάλλονται στους δικαιούχους, τακτικές αποδοχές στο πλαίσιο εξαρτηµένης σχέσης εργασίας, τα ποσά αυτά θεωρούνται πρόσθετες αµοιβές ή παροχές, για τις
οποίες παρακρατείται φόρος µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) βάσει των διατάξεων της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
57 του ΚΦΕ. Οι διατάξεις αυτές σύµφωνα µε
την περίπτωση α΄ του άρθρου 92, ισχύουν για
τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά.
4. Με την περίπτ. β΄ της παραγρ. 3 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του
ΚΦΕ. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται, ότι οι 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 φορολογούνται, κατ’ επιλογή του φορολογούµενου, είτε στα έτη στα οποία ανάγονται είτε στο χρόνο είσπραξής τους. Σε περίπτωση επιλογής φορολόγησης των αµοιβών
αυτών κατά το χρόνο είσπραξής τους, το είκοσι
τοις εκατό (20%) αυτών δεν θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται
σε φόρο. ∆ιευκρινίζεται, ότι το ποσοστό αυτό
εισοδήµατος (20%) µπορεί να το επικαλεστεί ο
φορολογούµενος , σύµφωνα µε την περ. α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 19 του ΚΦΕ, για να καλύψει
ή να µειώσει τις αντικειµενικές δαπάνες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
Οι διατάξεις αυτές σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92,
ισχύουν για τα εισοδήµατα που αποκτώνται
από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά.
5. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
αυτού και µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρ-
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θρου 5 (ν. 3842/2010), καταργήθηκαν αντιστοίχως οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3790/2009
(ΦΕΚ Α΄43) και οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ΚΦΕ, αντίστοιχα. ∆ηλαδή, µε τις
διατάξεις αυτές καταργήθηκε η απαλλαγή από
το φόρο εισοδήµατος του «επιµισθίου αλλοδαπής» των Ελλήνων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή
και η αυτοτελής φορολογία του «επιµισθίου
αλλοδαπής» που εισπράττουν οι Έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, όµως, µε την περ. α΄ της παρ.
5 του άρθρου 24 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128)
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ. Με βάση τις τελευταίες διατάξεις ως καθαρό εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες που υπόκειται σε φόρο λαµβάνεται το
καθαρό ποσό των αποδοχών τις οποίες αυτοί
θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό
πλέον του 50% του «επιµισθίου αλλοδαπής»
που λαµβάνουν εξαιτίας της υπηρεσίας τους
στο εξωτερικό. Συνεπώς, το υπόλοιπο 50% του
«επιµισθίου» αυτού δεν υπόκειται σε φόρο.
Στον προσδιορισµό του ως άνω καθαρού εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες δεν λαµβάνονται υπόψη οι προσαυξήσεις λόγω κατοικίας
και τέκνων που αντιστοιχούν στο «επιµίσθιο
αλλοδαπής». Οι πιο πάνω καταργήσεις και ο
νέος τρόπος φορολόγησης αφορούν «επιµίσθια αλλοδαπής» που καταβάλλονται από την
1η Ιανουαρίου 2010 και µετά.
6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου αυτού, το επίδοµα ανεργίας που καταβάλλει ο Ο.Α.Ε.∆. σε δικαιούχους ανέργους,
εξακολουθεί να παραµένει απαλλασσόµενο
του φόρου εισοδήµατος, µε την προϋπόθεση
όµως πλέον, ότι τα λοιπά εισοδήµατα του φορολογουµένου (αν έχει) που φορολογούνται
µε τις γενικές διατάξεις δεν υπερβαίνουν τα
30.000 ευρώ ετησίως. Εποµένως, στον πιο πάνω περιορισµό των 30.000 ευρώ και άνω δεν
συµπεριλαµβάνονται εισοδήµατα από τόκους
καταθέσεων, οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου, αποζηµιώσεις που φορολογούνται µε το
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άρθρο 14 του ΚΦΕ κ.λπ., καθώς και τυχόν εισοδήµατα του άλλου συζύγου. Οι διατάξεις αυτές, ισχύουν σύµφωνα µε την περ. α΄ του άρθρου 92, για εισοδήµατα που αποκτώνται από
την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά.
Άρθρο 5
Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης.
Τροποποιήσεις συντελεστών
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αυξάνεται από είκοσι τοις εκατό
(20%) σε εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ο συντελεστής που προβλέπεται στο άρθρο 11 του
Κ.Φ.Ε. και εφαρµόζεται για την αυτοτελή φορολόγηση του εισοδήµατος από εκµίσθωση
των κοινόχρηστων χώρων των οικοδοµών.
Οι διατάξεις αυτές, σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 92, εφαρµόζονται για εισοδήµατα
που αποκτώνται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης (23/4/2010) και µετά.
2. Με την περίπτ. α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκαν τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτ. α΄ της παραγρ. 1 του
άρθρου 13 του ΚΦΕ, σχετικά µε τις φορολογικές υποχρεώσεις που δηµιουργούνται κατά τη
µεταβίβαση ατοµικών επιχειρήσεων, εταιρικών µεριδίων προσωπικών εταιριών από γονείς προς τα τέκνα, από το σύζυγο προς τη σύζυγο κ.λπ. Ειδικότερα, αν µεταβιβαστεί από
επαχθή αιτία, ατοµική επιχείρηση από γονέα
προς τα τέκνα του, ή από σύζυγο σε σύζυγο,
λόγω συνταξιοδότησης του µεταβιβάζοντος,
διατηρείται η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας, που προβλεπόταν και από τις αντικατασταθείσες διατάξεις.
Αν, όµως, µεταβιβαστεί από επαχθή αιτία µερίδιο οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας
από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε
σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του µεταβιβάζοντος, διατηρείται η απαλλαγή από την καταβολή του φόρου υπεραξίας µε την προϋπόθεση, ότι η εταιρία της οποίας µεταβιβάζονται µερίδια δεν έχει στα πάγια περιουσιακά στοιχεία
της ακίνητα. Εάν η εταιρία έχει ακίνητα, οφεί-
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λεται φόρος µε ποσοστό φόρου πέντε τις εκατό (5%) επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, που ισχύει κατά το έτος της µεταβίβασης,
και αναλογεί στο ποσοστό των µεριδίων που
µεταβιβάζονται.
Περαιτέρω, µε τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι αν η ατοµική επιχείρηση ή τα µερίδια προσωπικής εταιρίας µεταβιβασθούν από δικαιούχο
µε βαθµό συγγένειας της Α΄ κατηγορίας του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, χωρίς να συντρέχει
λόγος συνταξιοδότησης, η υπεραξία υπόκειται
σε φορολογία µε συντελεστή πέντε τοις εκατό
(5%), ενώ αν η µεταβίβαση γίνεται σε πρόσωπο
µε το οποίο υπάρχει β΄ βαθµός συγγένειας
οφείλεται φόρος µε συντελεστή 10%.
Επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση µεταβίβασης εταιρικών µεριδίων ΕΠΕ σε όλες τις πιο
πάνω περιπτώσεις οφείλεται πλέον φόρος 20%
επί της υπεραξίας που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση, γιατί στις νέες διατάξεις δεν περιλαµβάνονται οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης,
σε αντίθεση µε αυτές που αντικαταστάθηκαν.
Όλα όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο αυτή ισχύουν για µεταβιβάσεις ατοµικών επιχειρήσεων, εταιρικών µεριδίων προσωπικών εταιριών και ΕΠΕ που λαµβάνουν χώρα από 23
Απριλίου 2010 και µετά.
3. Με την περίπτ. β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου αυτού, καταργήθηκε ο µειωµένος συντελεστής φορολογίας (1,2% και 2,4% κατά
περίπτωση) που ίσχυε κατά µεταβίβαση από
επαχθή αιτία µετοχών µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο Αθηνών µεταξύ συγγενών Α΄ ή Β΄
βαθµού. Εποµένως, για µεταβιβάσεις που
πραγµατοποιούνται, µεταξύ των ανωτέρω προσώπων, από 23/4/2010 και µετά, οφείλεται φόρος µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί
της πραγµατικής αξίας πώλησης µετοχών µη
εισηγµένων στο Χ.Α., όπως αυτή προσδιορίζεται µε βάση τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ΚΦΕ ή επί της συµφωνηθείσας,
όταν η δεύτερη είναι µεγαλύτερη.
4. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού,
καταργήθηκαν οι διατάξεις των παραγράφων
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10 και 11 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. ∆ηλαδή,
καταργήθηκε η αυτοτελής φορολόγηση (µε συντελεστή 10%), των εσόδων από έπαθλα ή
βραβεία από την κατοχή και εκµετάλλευση
δροµώνων ίππων που χρησιµοποιούνται σε
αγώνες ιπποδροµίου καθώς και η αυτοτελής
φορολόγηση (µε συντελεστή 20%), των πάσης
φύσεως παροχών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα εισοδήµατα αυτά θεωρούνται, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ, ως εισοδήµατα
από ελευθέρια επαγγέλµατα, ως µη δυνάµενα
να ενταχθούν σε κάποια από τις κατηγορίες Α
έως Ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 και συνεπώς, κατά την καταβολή διενεργείται παρακράτηση
φόρου µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%)
επί των ακαθαρίστων αποδοχών (παράγραφος
1 άρθρου 58 του ΚΦΕ). Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ του άρθρου
92, για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την
1η Ιανουαρίου 2010 και µετά.
5. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού,
αυξήθηκε από είκοσι τοις εκατό (20%) σε εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ο συντελεστής παρακράτησης φόρου που ορίζεται από την παρ. 6
του άρθρου 13 του ΚΦΕ και αφορά στις αποζηµιώσεις ή τα δικαιώµατα που καταβάλλονται
σε αλλοδαπά νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που
είναι κάτοικοι µη συµβατικών χωρών (χώρες µε
τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει διµερή
σύµβαση για απαλλαγή διπλής φορολογίας),
καθώς και στα ποσά που καταβάλλονται στα
ίδια νοµικά πρόσωπα για εκµίσθωση µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και συµβουλών στην
Ελλάδα. Ο νέος συντελεστής παρακράτησης
ισχύει για αποζηµιώσεις, δικαιώµατα και λοιπά
ποσά που καταβάλλονται ή πιστώνονται από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου
(23/4/2010) και µετά.
6. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού
αυξήθηκε, από 20% σε 25%, ο συντελεστής παρακράτησης φόρου που προβλέπεται από την
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παρ. 8 του άρθρου 13 του ΚΦΕ για τις αµοιβές
που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµούς που αναλαµβάνουν στην
Ελλάδα κατάρτιση µελετών και σχεδίων, διεξαγωγή επιστηµονικών ερευνών και γενικά παροχή επιστηµονικής φύσεως συµβουλών από είκοσι τοις εκατό (20%) σε εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Ο αυξηµένος συντελεστής φορολόγησης εφαρµόζεται για µελέτες, σχέδια και
έρευνες που αναλαµβάνονται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου (23/4/2010) και
µετά (10689/Β0012/ΠΟΛ. 1054/2010).
Επίσης, µε την ίδια παράγραφο αυξήθηκε,
από 20% σε 25%, ο συντελεστής παρακράτησης φόρου που προβλέπεται από την παραγρ.
12 του άρθρου 13 του ΚΦΕ και αφορά στις
αµοιβές που καταβάλλει το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
οι OTA, o EOT, το Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών,
το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο σύλλογος «Φίλοι της Μουσικής» και η Εθνική Λυρική Σκηνή
σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα, ή αλλοδαπούς καλλιτέχνες για τη συµµετοχή τους σε
εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Ο συντελεστής
ισχύει για ποσά που καταβάλλονται από 23-42010 και µετά.
7. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού
αντικαταστάθηκαν το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 14 του
ΚΦΕ, σχετικά µε το φόρο που οφείλεται κατά
την καταβολή αποζηµίωσης µε βάση το άρθρο
1 του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, ν. 2112/1920, το
άρθρο 94 του ν.δ. 3026/1954. Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή µε βάση την παρακάτω κλίµακα:
Κλιµάκιο αποζηµίωσης
(ευρώ)
0-60.000
60.001 -100.000
100.001-150.000
150.001 και άνω

Φορολογικός
συντελεστής (%)
0%
10%
20%
30%

Αν µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις το οφειλόµενο ποσό των αποζηµιώσεων που προβλέπονται από το ν. 2112/1920 κ.λπ. καταβάλλεται

σε δόσεις, ο υπολογισµός του φόρου θα γίνεται στο σύνολο της αποζηµίωσης που δικαιούται ο απολυόµενος κατά την ηµέρα λύσης της
σχέσης εργασίας, το δε ποσό του φόρου που
θα παρακρατείται θα είναι ανάλογο του ύψους
του ποσού της αποζηµίωσης που θα καταβάλλεται σε κάθε δόση. ∆ηλαδή, ο φόρος που αναλογεί στο σύνολο της αποζηµίωσης επιµερίζεται, στο ύψος της αποζηµίωσης που καταβάλλεται τµηµατικά. Ο παρακρατούµενος φόρος
αποδίδεται, σύµφωνα µε την παραγρ. 1 του άρθρου 60 του ΚΦΕ, εφάπαξ τον επόµενο από την
παρακράτηση µήνα.
Όταν αποζηµίωση απολυοµένου καταβάλλεται από διαφορετικούς εργοδότες, το αφορολόγητο ποσό των 60.000 ευρώ αφαιρείται από
το σύνολο των αποζηµιώσεων που δικαιούται ο
απολυόµενος. Για το λόγο αυτό, ο δικαιούχος
πρέπει να υποβάλλει στο δεύτερο κ.ο.κ. εργοδότη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε
την οποία θα δηλώνει το ποσό της αποζηµίωσης που έχει εισπράξει από τον προηγούµενο
εργοδότη και αν το ποσό αυτό είναι µικρότερο
των 60.000 ευρώ, η διαφορά µεταφέρεται για
να αφαιρεθεί από το ποσό της αποζηµίωσης
που καταβάλλεται από τον δεύτερο εργοδότη
(1064245/1364/Α0012/2003).
Τα ανωτέρω, κατά ρητή διατύπωση του νόµου, εφαρµόζονται ανάλογα και για κάθε εφάπαξ αποζηµίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιοδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύµβασης, η
οποία συνδέει τον φορέα µε τον δικαιούχο της
αποζηµίωσης.
Επίσης, υπενθυµίζεται ότι για την επιστροφή
ποσού φόρου που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε
στο δηµόσιο χωρίς να οφείλεται έχουν εφαρµογή
τα οριζόµενα στην 1124222/1723/Β0012/ΠΟΛ
1324/2003 Α.Υ.Ο.
Τέλος, τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή για
αποζηµιώσεις που καταβάλλονται από τη δηµοσίευση (23.4.2010) του νόµου και µετά.
8. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού,
καταργήθηκε η αυτοτελής φορολογία που
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προβλεπόταν από τις παραγρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 και
8 του άρθρου 14 του ΚΦΕ, για τα ακόλουθα εισοδήµατα:
α) Των αµοιβών που εισπράττουν οι αθλητές
από την υπογραφή συµβολαίων και από τη συµµετοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις,
β) Των αποδοχών των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου στα ελληνικά σχολεία της Γερµανίας,
γ) Των ποσών των αποζηµιώσεων που καταβάλλονται στους υπαλλήλους δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών και στα πρόσωπα που
εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθµό
της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις εκτός έδρας
δαπάνες υπηρεσίας που τους έχουν ανατεθεί,
δ) Των αποζηµιώσεων από τους λογαριασµούς ∆ΕΤΕ, ∆ΕΧΕ και ∆ΙΒΕΕΤ,
ε) των ειδικών επιδοµάτων επικίνδυνης εργασίας (πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας
κ.λπ.) που καταβάλλονται σε αξιωµατικούς,
υπαξιωµατικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάµεων, των σωµάτων ασφαλείας κ.λπ., της ειδικής αποζηµίωσης που καταβάλλεται σε ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ
που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε αεροπορικά µέσα για παροχή Α΄ βοηθειών. Σηµειώνεται όµως ότι, µε νεώτερη ρύθµιση του άρθρου 89 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167), τα επιδόµατα και η αποζηµίωση της περίπτωσης αυτής, από 1.1.2010 απαλλάσσονται του φόρου
κατά ποσοστό 65%.
στ) Της ειδικής αποζηµίωσης που εισπράττουν εκτός από τις αποδοχές της οργανικής
τους θέσης οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχολείων της Βαυαρίας. Τα προηγούµενα
εισοδήµατα φορολογούνται πλέον συναθροιζόµενα µε τα λοιπά εισοδήµατα των δικαιούχων µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του
Κ.Φ.Ε.
∆ιευκρινίζεται ότι µε την υπόψη διάταξη καταργήθηκε και η αυτοτελής φορολόγηση του
«επιµισθίου αλλοδαπής» που εισπράττουν οι
Έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν
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στο εξωτερικό. Όµως στη συνέχεια υπήρξε νεότερη ρύθµιση µε το ν. 3867/2010, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 της
παρούσας.
Η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης
των πιο πάνω εισοδηµάτων, σύµφωνα µε την
περίπτωση α΄ του άρθρου 92, ισχύει για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά.
9. Με την παράγραφο 8 καταργήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 57 του ΚΦΕ µε την
οποία προβλεπόταν ειδικός τρόπος φορολογίας του εισοδήµατος από κάθε είδους εφηµερίες (ενεργείς, µεικτές και ετοιµότητας) των ιατρών που είναι ενταγµένοι στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των πανεπιστηµιακών ιατρών
που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελµα, των ειδικευόµενων ιατρών που διέπονται από τις διατάξεις του ν.1397/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43) και των
ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Ι.Κ.Α.) που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1666/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 200). Επίσης, µε τις διατάξεις της παρ. 8 καταργήθηκε
το άρθρο 3 του ν. 3754/2009 µε το οποίο προβλεπόταν αυτοτελής φορολόγηση µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) των εφηµέριων
των ειδικευµένων και ειδικευόµενων ιατρών,
αυτοτελής φορολόγηση µε συντελεστή 20%
του πενήντα τοις εκατό (50%) του επιδόµατος
εφηµερίας των ∆ιευθυντών ιατρών της Α΄ Ζώνης και η απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος
του επιδόµατος βιβλιοθήκης των νοσοκοµειακών ιατρών.
Οι πιο πάνω καταργήσεις καταλαµβάνουν,
σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ του άρθρου 92
εφηµερίες και επιδόµατα βιβλιοθήκης που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά.
10. Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού,
καταργήθηκαν τα τρία τελευταία εδάφια της
παραγράφου 5 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. ∆ηλαδή, η αυτοτελής φορολόγηση (µε συντελεστή
10%) και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, καθώς και το δικαίωµα επιλογής του φο-
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ρολογούµενου να φορολογηθεί µε τις γενικές
διατάξεις του Κ.Φ.Ε. συµψηφίζοντας τον πιο
πάνω φόρο, των ειδικών επιδοµάτων επαγγελµατικής επανακατάρτισης του ΟΑΕ∆ (παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 33 του ν. 1892/1990).
Εποµένως, για τα επιδόµατα αυτά θα εξακολουθήσει να γίνεται παρακράτηση φόρου µε
10% έναντι του οφειλόµενου φόρου και τελικά
θα φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις και
από τον αναλογούντα φόρο θα εκπίπτει ο παρακρατηθείς. Τα ανωτέρω ισχύουν, σύµφωνα
µε την περίπτωση α΄ του άρθρου 92 για τα επιδόµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου
2010 και µετά.
11. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του
άρθρου αυτού, µειώθηκε από 30% σε 25%, ο
συντελεστής (30%) φορολόγησης που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του
ν. 1146/1972 και επιβάλλεται επί της υπεραξίας
του οχήµατος που µεταβιβάζεται ως εµπόρευµα από επιχείρηση που τηρεί βιβλία Α ή Β κατηγορίας του ΚΒΣ. Ο µειωµένος αυτός συντελεστής ισχύει για µεταβιβάσεις οχηµάτων που
ενεργούνται από 23.4.2010 και µετά.
12. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του
άρθρου αυτού, καταργήθηκαν οι διατάξεις της
παραγράφου 15 του άρθρου 5 του ν. 2892/2001
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 46). Εποµένως, καταργήθηκε ο ειδικός τρόπος φορολόγησης (το 50% των αποδοχών απαλλάσσονται από φόρο εισοδήµατος
και το υπόλοιπο 50% αυτοτελώς φορολογούµενες µε συντελεστή 15%) των ποσών των
αποζηµιώσεων που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους δικαιούχους, για υπηρεσίες ερευνητή, συµβούλου ή γραµµατέα για
την υποστήριξη του έργου των Ελλήνων που
έχουν εκλεγεί ως µέλη του Ευρωκοινοβουλίου.
Οι διατάξεις αυτές, σύµφωνα µε την περίπτωση
α΄ του άρθρου 92, ισχύουν για τα εισοδήµατα
που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2010
και µετά.
13. Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του
άρθρου αυτού, από 1/1/2010 καταργείται ο ειδικός τρόπος φορολόγησης, που οριζόταν από
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το άρθρο 5 του Ζ΄ ψηφίσµατος του έτους 1975
(Φ.Ε.Κ. 23 Α΄) της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής,
και ίσχυε για τους Βουλευτές - ∆ικαστές. ∆εν
καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου, σύµφωνα µε
το οποίο, από τη βουλευτική αποζηµίωση αφαιρείται ποσό ίσο µε το εικοσιπέντε τοις εκατό
(25%) του ακαθάριστου ποσού της ως τεκµαρτό ποσό για την κάλυψη των δαπανών µίσθωσης πολιτικών γραφείων και λοιπών δαπανών
άσκησης του λειτουργήµατος.
Άρθρο 6
Φορολογία εµπορικών επιχειρήσεων
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1
του άρθρου 10 του ΚΦΕ και τα κέρδη πλέον των
υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ΚΦΕ (οµόρρυθµες εταιρίες, ετερόρρυθµες
εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που
ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρίες, αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρίες, συµµετοχικές ή αφανείς και κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
Κ.Β.Σ.), φορολογούνται µε συντελεστή εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Ο συντελεστής αυτός
εφαρµόζεται στα καθαρά κέρδη που αποµένουν, µετά την αφαίρεση:
α) Των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από
το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης,
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.
Με την επιβολή του φόρου αυτού εξαντλείται και η φορολογική υποχρέωση, των προσώπων που συµµετέχουν σε αυτά για τα συγκεκριµένα κέρδη. Η εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης ισχύει για όλους γενικά τους εταίρους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή
αλλοδαπά, εκτός φυσικά από την επιχειρηµατι-
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κή αµοιβή, όπως αναλύεται πιο κάτω.
Ειδικά, για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες και κοινωνίες κληρονοµικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, στις
οποίες κοινωνίες, 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 προηγουµένως αφαιρεθεί επιχειρηµατική αµοιβή για µέχρι τρεις (3) οµόρρυθµους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή µέχρι τρεις
(3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, που έχουν τα
µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής.
Εποµένως, αν στην κοινωνία συµµετέχουν
µόνο ενήλικοι, τα κέρδη της κοινωνίας φορολογούνται µε συντελεστή 25% χωρίς την αφαίρεση επιχειρηµατικής αµοιβής.
Η επιχειρηµατική αµοιβή προσδιορίζεται µε
την εφαρµογή του ποσοστού συµµετοχής κάθε
δικαιούχου εταίρου ή κοινωνού στο πενήντα
τοις εκατό (50%) των κερδών της εταιρίας ή
κοινωνίας, που δηλώθηκαν µε την οικεία ετήσια
δήλωσή της.
Η αφαίρεση της επιχειρηµατικής αµοιβής είναι υποχρεωτική, καθόσον πρόκειται για συγκεκριµένο τρόπο φορολογίας των κερδών του νοµικού προσώπου.
Σε περίπτωση περισσότερων οµόρρυθµων
εταίρων ή κοινωνών µε ίσα ποσοστά συµµετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηµατικής αµοιβής καθορίζονται, κάθε έτος, από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται µε την οικεία αρχική ετήσια
δήλωση φορολογίας εισοδήµατός της .
Με τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις,
οµόρρυθµος εταίρος ή κοινωνός, που συµµετέχει σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες, φορολογείται για επιχειρηµατική αµοιβή από όλες
τις εταιρίες ή κοινωνίες στις οποίες συµµετέχει.
Τα ποσοστά αυτά δεν ισχύουν για τις εταιρίες του άρθρου 13 του ν. 718/1977 (εταιρίες
µεταξύ εκτελωνιστών), για τις οποίες διατηρείται το καθεστώς κατανοµής επιχειρηµατικής
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αµοιβής σε όλους τους οµόρρυθµους εταίρους
φυσικά πρόσωπα, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία, ανεξάρτητα από
τον αριθµό τους.
∆ιευκρινίζεται ότι, η επιχειρηµατική αµοιβή δεν
θα υπολογίζεται στα επιπλέον κέρδη της εταιρίας
ή κοινωνίας, που προσδιορίζει ο έλεγχος.
Η επιχειρηµατική αµοιβή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 28 του ΚΦΕ, αποτελεί εισόδηµα
από εµπορικές επιχειρήσεις και συναθροίζεται
µε τα λοιπά εισοδήµατα του δικαιούχου.
Εποµένως, µε βάση τα παραπάνω, στο επίπεδο του νοµικού προσώπου, φορολογούνται
µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) τα κέρδη των οµόρρυθµων εταίρων φυσικών προσώπων και κοινωνών φυσικών προσώπων κοινωνίας κληρονοµικού δικαίου στην οποία περιλαµβάνονται και ανήλικοι και µε συντελεστή εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) τα κέρδη όλων των
λοιπών εταίρων και κοινωνών (ετερόρρυθµοι
εταίροι, εταίροι νοµικά πρόσωπα).
Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουµε τα ακόλουθα παραδείγµατα:
Παράδειγµα 1°

Έστω ότι η Ο.Ε. «ΑΦΟΙ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΣΙΑ» κατά
τη διαχειριστική περίοδο 1.1.2010-31.12. 2010
πραγµατοποίησε καθαρά κέρδη 50.000 ευρώ.
Στην εταιρία αυτή συµµετέχουν ως εταίροι η
« Α.Ε. ΒΗΤΑ» µε ποσοστό συµµετοχής 60% και
φυσικό πρόσωπο µε ποσοστό συµµετοχής 40%.
Επιχειρηµατική αµοιβή του οµόρρυθµου
εταίρου φυσικού προσώπου: 50.ΟΟΟx50% =
25.000x40%= 10.000 ευρώ.
Κέρδη φορολογητέα στο επίπεδο του νοµικού προσώπου:
α) Κέρδη οµόρρυθµου εταίρου 10.000
(20.000 - 10.000 ευρώ η επιχ. αµοιβή)x20%=
2.000 ευρώ
β) Κέρδη Α. Ε. εταίρου 30.000 (50.000x60%)
x25%= 7.500 ευρώ.
∆ηλαδή, φόρος νοµικού προσώπου: 9.500
ευρώ (2.000+ 7.500)
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Παράδειγµα 2°

Έστω ότι η ετερόρρυθµη εταιρία «Ζ. ΖΗΤΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», πραγµατοποίησε κατά τη διαχειριστική χρήση 1.1.2010 - 31.12.2010 καθαρά
κέρδη 50.000 ευρώ.
Στην εταιρία συµµετέχουν δύο φυσικά πρόσωπα µε ποσοστό 70% ο οµόρρυθµος και ποσοστό 30% ο ετερόρρυθµος.
Επιχειρηµατική αµοιβή του οµόρρυθµου
εταίρου φυσικού προσώπου: 50.000x50% =
25.000x70%= 17.500 ευρώ.
Κέρδη φορολογητέα στο επίπεδο του νοµικού προσώπου:
α) Κέρδη οµόρρυθµου εταίρου
17.500x20%=3.500 ευρώ
(50.000x70% = 35.000 - 17.500 η επιχειρηµατική αµοιβή).
β) Κέρδη ετερόρρυθµου εταίρου φυσικού
προσώπου 15.000 x 25%= 3.750 ευρώ.
(50.000 x30%). ∆ηλαδή, φόρος νοµικού
προσώπου 7.250 ευρώ.
Η ισχύς των διατάξεων αυτών εφαρµόζονται για τα εισοδήµατα των διαχειριστικών
χρήσεων που αρχίζουν από 1/1/2010 και µετά.
∆ιευκρινίζεται, ότι οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του ΚΦΕ, εξακολουθούν να ισχύουν. Εποµένως, οι κοινωνίες αστικού δικαίου που εκµεταλλεύονται φορτηγά ή
επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος (έντυπο
Ε5) και για τα καθαρά κέρδη που προέρχονται
από την εκµετάλλευση µέχρι δύο αυτοκίνητα,
χορηγείται σε κάθε µέλος, βεβαίωση µε το ποσό των κερδών που τους αναλογεί, προκειµένου να φορολογηθεί στο όνοµά τους. Τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από την εκµετάλλευση των πάνω από δύο αυτοκινήτων φορολογούνται στο όνοµα της κοινωνίας. Όµως, σε
περίπτωση εκµετάλλευσης των παραπάνω αυτοκινήτων από τους λοιπούς υπόχρεους της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (Ο.Ε.,
Ε.Ε. κ.λπ.), τα καθαρά κέρδη φορολογούνται
στο όνοµα των µελών, µόνο όταν αυτοί εκµε-
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ταλλεύονται µέχρι ένα αυτοκίνητο, ενώ, σε περίπτωση εκµετάλλευσης πάνω από ένα αυτοκίνητο, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10
(φορολογία επιχειρηµατικής αµοιβής και φορολόγηση των λοιπών κερδών στο όνοµα του νοµικού προσώπου).
Τέλος, επισηµαίνεται, ότι σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος (έντυπο Ε5) και φορολόγηση µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10
του ΚΦΕ, υπόκεινται οι κοινωνίες αστικού δικαίου, µόνον, εφόσον ασκούν επιχείρηση ή
επάγγελµα και όχι οι κοινωνίες µε άλλο αντικείµενο δραστηριότητας, όπως π.χ. αυτές που
συστάθηκαν για την εκµίσθωση ακινήτων (εισόδηµα Α΄ κατηγορίας).
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ΚΦΕ.
Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται από δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) σε είκοσι τοις εκατό (20%) ο
συντελεστής προσδιορισµού των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την
πώληση ανεγειρόµενων οικοδοµών.
Η ισχύς των ανωτέρω αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2010 για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου αυτού, καταργούνται οι διατάξεις της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου
33 του ΚΦΕ, δηλαδή, καταργείται η φορολόγηση µε τεκµαρτά ποσά εισοδήµατος για τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης επιβατικών λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ. και εκµετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης ( ΤΑΞΙ).Οι
επιχειρήσεις αυτές φορολογούνται, πλέον, µε
τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος και ειδικότερα, οι µεν εκµεταλλευτές λεωφορείων ΚΤΕΛ για τα εισοδήµατα που αποκτούν από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά, οι
δε εκµεταλλευτές ΤΑΞΙ για τα εισοδήµατα που
αποκτούν από την 1η Ιουλίου 2010 και µετά.
Οι εκµεταλλευτές ΤΑΞΙ, για το µέρος της διαχειριστικής περιόδου 2010 που αντιστοιχεί στο
διάστηµα 1/1/2010 έως 30/6/2010, φορολογού-
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νται µε τα τεκµαρτά ποσά εισοδήµατος, πού
ίσχυαν τη διαχειριστική χρήση 2009, προσαυξηµένα κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Τα τεκµαρτά ποσά, που προκύπτουν µετά την
προσαύξηση αυτή, µειώνονται για τα ΤΑΞΙ που
έχουν την έδρα τους σε πόλεις µε πληθυσµό
κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και
για τα ΤΑΞΙ που έχουν την έδρα τους σε πόλεις
κάτω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους
κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Για µη
εργαζόµενους συνταξιούχους ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ,
τα νέα τεκµαρτά ποσά µειώνονται κατά πεντακόσια ευρώ (500). Τα ποσά αυτά περιορίζονται
σε δωδέκατα, ανάλογα µε το χρόνο εκµετάλλευσης του αυτοκινήτου.
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού,
καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ΚΦΕ και
εποµένως καταργείται για τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, η φορολόγηση µε τα ποσά ετήσιου φόρου, που καταβάλλουν ανάλογα µε το
ωφέλιµο φορτίο και µε οδηγό τρίτο ή τον ιδιοκτήτη και µε τα οποία εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση. Τα εισοδήµατα που προκύπτουν από 1/1/2010 και µετά, από τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις.
5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού,
καταργούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του
ΚΦΕ. Εποµένως, καταργείται η φορολόγηση
των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων που εκµεταλλεύονται µέχρι 7 δωµάτια µε τα καταβαλλόµενα ποσά ετήσιου φόρου.
Οι επιχειρήσεις αυτές θα φορολογούνται µε
τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος από 1/7/2010.
Από την ηµεροµηνία αυτή και µετά, ο προσδιορισµός των κερδών όλων, πλέον, των εκµεταλλευτών ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων, θα γίνεται λογιστικά µε βάση τα
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τηρούµενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.
Ειδικά, για το τµήµα της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2010 µέχρι 30/6/2010, τα ποσά
του καταβαλλόµενου φόρου των περιπτώσεων
α΄ και β΄ του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε., µειώνονται
κατά το ήµισυ και µε την καταβολή του εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το τµήµα της παραπάνω διαχειριστικής περιόδου.
6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού,
καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.
και οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης κατασκηνωτικών κέντρων (camping), φορολογούνται από
1/1/2010 µε τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος.
7. Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 7
του άρθρου αυτού, καταργούνται οι διατάξεις
των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 33 του
Κ.Φ.Ε.
Με τις νέες διατάξεις, τα κέρδη όλων, πλέον, των επιχειρήσεων αποκλειστικά πλανόδιων
λιανοπωλητών και αποκλειστικά λιανοπωλητών
σε κινητές λαϊκές αγορές, προσδιορίζονται λογιστικά µε βάση τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ από 1.10.2010, που εντάσσονται
υποχρεωτικά στη δεύτερη κατηγορία τήρησης
βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, σύµφωνα µε
την ΠΟΛ. 1065/18-5-2010 Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών.
Ειδικά, για τα εισοδήµατα της διαχειριστικής
περιόδου 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 από την πρώτη στη δεύτερη ή τρίτη
κατηγορία, τα καθαρά κέρδη κατά το τµήµα της
περιόδου της διαχειριστικής περιόδου 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. και για το τµήµα της διαχειριστικής περιόδου που τηρήθηκαν βιβλία και
στοιχεία Α΄ κατηγορίας, το ποσό του φόρου

TEFXOS_05_SEP_O.K._2010

17-10-11

14:01

Page 662

662

που πρέπει να καταβληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυσαν 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 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.
8. Με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 7,
καταργούνται για νοµοτεχνικούς λόγους, 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 ΚΦΕ από
την ηµεροµηνία ισχύος του λογιστικού προσδιορισµού στις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού.
9. Με την παράγραφο 8, αντιµετωπίζεται ο
τρόπος προσδιορισµού των καθαρών κερδών
της χρήσης 2010 για τις επιχειρήσεις που δεν
είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων ή τηρούσαν
βιβλία και στοιχεία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
και εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων ή αλλάζουν µέσα στη ίδια χρήση την κατηγορία αυτών
από Α΄ σε Β΄ ή Γ΄. Ειδικότερα, προβλέπεται,
ότι τα καθαρά κέρδη του τµήµατος της διαχειριστικής περιόδου που αντιστοιχεί στην τήρηση
βιβλίων και στοιχείων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας θα
προσδιοριστούν λογιστικά, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 31 του ΚΦΕ, ενώ για το τµήµα που
δεν τηρήθηκαν βιβλία ή τηρήθηκαν βιβλία Α΄
κατηγορίας, τα κέρδη θα προσδιοριστούν εξωλογιστικά µε βάση τα οριζόµενα από το άρθρο
32 του ΚΦΕ.
Για την οµαλή εφαρµογή των ανωτέρω, για
τις πιο πάνω επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης απογραφής έναρξης κατά τη
χρονική περίοδο ένταξης ή αλλαγής της κατηγορίας των βιβλίων χωρίς την υποχρέωση της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
31 του ΚΦΕ, για την υποχρεωτική σύνταξη απογραφής για µία τριετία.
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Στην περίπτωση αυτή, οι αγορές του τµήµατος της διαχειριστικής περιόδου, πριν από την
αλλαγή της κατηγορίας βιβλίων µειώνονται κατά την αξία τους που εµφανίζεται στην απογραφή έναρξης του τµήµατος της διαχειριστικής
περιόδου, κατά την οποία έγινε η αλλαγή της
κατηγορίας βιβλίων.
10. Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού,
αντικαταστάθηκαν τα τέσσερα πρώτα εδάφια
της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε.,
(όπως αυτή αναριθµήθηκε από παρ. 6 µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3842/2010).
Με τις νέες διατάξεις µεταβάλλεται ο χρόνος
απόκτησης και φορολογίας του εισοδήµατος
από ελευθέριο επάγγελµα. Ως τέτοιος ορίζεται
πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν
οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελµατία
και όχι ο χρόνος είσπραξης της αµοιβής, που
ίσχυε µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.
Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διάρκειας, χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε
επί µέρους τµήµα της αµοιβής για το µέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Με τον
τρόπο αυτό επέρχεται φορολογική εξοµοίωση
ως προς το χρόνο απόκτησης του εισοδήµατος
µε αυτό που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών και θεωρείται εισόδηµα από εµπορικές
επιχειρήσεις.
Επισηµαίνεται ότι, η παρακράτηση του φόρου στο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα
θα εξακολουθήσει να γίνεται κατά την καταβολή (µετρητά, επιταγή, συναλλαγµατική) της
αµοιβής και θα συµψηφίζεται κατά τη χρήση
αυτή, ανεξάρτητα από τη χρήση φορολόγησης
του εισοδήµατος. Κατ’ εξαίρεση, για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες που παρέχουν
υπηρεσίες προς το ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), χρόνος κτήσης του εισοδήµατος για τις υπηρεσίες προς τα
πρόσωπα αυτά, εξακολουθεί να θεωρείται ο
χρόνος είσπραξης της αµοιβής. Οι διατάξεις
αυτές, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92, ισχύουν για συ-
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ναλλαγές που πραγµατοποιούνται από χρήσεις
που αρχίζουν από 1/1/2011 και µετά. Επισηµαίνεται ότι, για τους δικηγόρους θα ακολουθήσει
αναλυτική εγκύκλιος, λόγω των ειδικών περιπτώσεων του εισοδήµατος που αποκτούν (συµβουλευτική δικηγορία, διεκδικητική κ.λπ.).
11. Με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού
αντικαταστάθηκαν τα δύο πρώτα εδάφια της
περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.
2238/1994, σχετικά µε την παρακράτηση φόρου από τις δηµόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ κ.λπ. Ειδικότερα, µε τις νέες διατάξεις προβλέπεται
ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α . και λοιπά
Ν.Π.∆.∆, 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 Β΄ ή Γ΄ του 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 παράγραφο 3 του άρθρου 2 του
Κ.Β.Σ. (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%). Με τις νέες αυτές διατάξεις δεν επέρχεται καµία ουσιαστική µεταβολή έναντι αυτών
που αντικαταστάθηκαν, αφού αφορούν στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι
επαγγελµατίες δεν υποχρεούνται να εκδίδουν
θεωρηµένο τιµολόγιο ή Α.Π.Υ. Η επαναδιατύπωση κρίθηκε αναγκαία λόγω των τροποποιήσεων που έχουν γίνει στον ΚΒΣ. Ως προς τις
εκκαθαρίσεις που εκδίδουν οι ασφαλιστικές
εταιρίες σηµειώνουµε ότι εκδίδονται αντί των
Τ.Π.Υ. και ως εκ τούτου δεν απαιτείται παρακράτηση φόρου εκτός των περιπτώσεων που
καταβάλλονται σε πρόσωπα που δεν είναι επιτηδευµατίες λόγω διακοπής εργασιών ή σε περίπτωση ευκαιριακής διαµεσολάβησης.
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12. Με την παράγραφο 11 του άρθρου αυτού, τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. Μετά
την τροποποίηση αυτή, η παρακράτηση του φόρου µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο
ακαθάριστο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα, θα γίνεται από τις δηµόσιες υπηρεσίες,
τους ΟΤΑ, τα ΝΠ∆∆, κοινωφελή ιδρύµατα, δηµόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα, συλλόγους και επιχειρήσεις γενικά όταν η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300). Για
το όριο των τριακοσίων ευρώ (300) λαµβάνεται
υπόψη, η αξία του εισοδήµατος κατά συναλλαγή, µε βάση το προβλεπόµενο στοιχείο που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.,
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ. Επίσης, το
όριο των τριακοσίων ευρώ ανά συναλλαγή,
συνδέεται µε την αξία της πράξης ή των παρεχόµενων υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την
τυχόν υπογραφείσα σύµβαση ή οποιοδήποτε
άλλο πρόσφορο στοιχείο (Υπουργικές αποφάσεις περί ελαχίστων αµοιβών κ.λπ.) και όχι µε
την τµηµατική εξόφληση της συναλλαγής. Οι
παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύµφωνα µε την
περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
92 του νόµου αυτού, για συναλλαγές που γίνονται από 1/1/2011 και µετά.
Άρθρο 7
Φορολογία ελεύθερων επαγγελµατιών.
Παρακράτηση φόρου
1. Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκε η πρώτη περίοδος της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του
ΚΦΕ µε την οποία θεσπίζεται ο λογιστικός
προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος των
αρχιτεκτόνων και µηχανικών από τη σύνταξη
µελετών και σχεδίων οικοδοµικών και λοιπών
τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσης
τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του
έργου) και την ενέργεια πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα,
όπως ισχύει και για τους λοιπούς ελεύθερους

TEFXOS_05_SEP_O.K._2010

17-10-11

14:01

Page 664

664

επαγγελµατίες. ∆ηλαδή, το καθαρό εισόδηµα
τους είναι αυτό που προκύπτει από την αφαίρεση των επαγγελµατικών δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 31 του ΚΦΕ από τα ακαθάριστα έσοδα. Περαιτέρω, µε τις ίδιες διατάξεις
ορίζεται, ότι οι συντελεστές που προβλέπονται
από την παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ και µε
βάση τους οποίους προσδιορίζετο προηγουµένως το καθαρό εισόδηµα των υπόψη φορολογουµένων, εφαρµόζονται πλέον µόνο κατά τον
εξωλογιστικό προσδιορισµό του εισοδήµατος
τους (δηλαδή όταν τα βιβλία κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή). Λόγω της καθιέρωσης του λογιστικού προσδιορισµού του καθαρού εισοδήµατος για όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες, µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ΚΦΕ, ώστε και
η ζηµία που προκύπτει από επαρκή και ακριβή
βιβλία και στοιχεία που τηρούν, να µεταφέρεται, όπως και στις εµπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, στα επόµενα πέντε έτη για συµψηφισµό µε κέρδη, κατά το µέρος που δεν καλύπτεται µε θετικά στοιχεία άλλων εισοδηµάτων
της χρήσης µέσα στην οποία προέκυψε η ζηµία,
µε την προϋπόθεση βεβαίως ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου θα εξακολουθήσουν
να τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.
Όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω έχουν
εφαρµογή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του
άρθρου αυτού, για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από τη χρήση 2010 και µετά.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού,
καταργήθηκαν τα δύο τελευταία εδάφια της
παραγράφου 5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., µε τα
οποία προβλεπόταν προσαύξηση των συντελεστών επί των νοµίµων αµοιβών που ορίζονται
από τις ίδιες διατάξεις σε περίπτωση δυσαναλογίας µεταξύ δαπανών που προκύπτουν από
τα βιβλία και στοιχεία και των τεκµαρτών δαπανών.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
7, η κατάργηση καταλαµβάνει τα εισοδήµατα
που αποκτώνται από 1/1/2010 και µετά.
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3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού,
τροποποιήθηκε η παράγραφος 6 του άρθρου 49
του ΚΦΕ. Με τις νέες διατάξεις επιβάλλεται ο
λογιστικός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος και για τους γεωλόγους µελετητές και περαιτέρω, οι συντελεστές που ορίζονται στην παράγραφο 5 θα εφαρµόζονται µόνο σε περίπτωση
που τα βιβλία κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε
την παρ. 4 του άρθρου αυτού, για εισοδήµατα
που αποκτώνται από 1.1.2010 και µετά.
4. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου
59 του ΚΦΕ. Με τις νέες διατάξεις η υποχρέωση που υπάρχει για υποβολή οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών
από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου
επί του εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες
που διενεργείται µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57, επεκτείνεται και
στους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου επί
των αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα και
επί του εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις που διενεργείται µε βάση τις διατάξεις
των άρθρων 58 και 55 του Κ.Φ.Ε., αντίστοιχα.
Πιο συγκεκριµένα:
- Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου αυτής
της παραγράφου ορίζεται και πάλι η υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών για όσους
υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 57, χωρίς να επέρχεται καµία
µεταβολή σε αυτά που ισχύουν σήµερα.
- Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της
ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι, όλοι όσοι είναι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 58, δηλαδή οι
δηµόσιες υπηρεσίες, οι οργανισµοί τοπικής
αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, τα κοινωφελή ιδρύµατα,
οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις κοινής
ωφελείας, οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύµατα ή οι πιστω-
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τικοί οργανισµοί, οι συνεταιρισµοί και οι
ενώσεις τους, οι σύλλογοι γενικά και οι ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό
τους, καθώς και οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που τηρούν βιβλία
δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα
βιβλίων και Στοιχείων, 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 της έδρας
ή της κατοικίας κάθε δικαιούχου, κατά περίπτωση, τον αριθµό φορολογικού µητρώου
του, το ποσό των αµοιβών από ελευθέρια
επαγγέλµατα και το ποσό του φόρου που
παρακρατήθηκε.
- Με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της αυτής παραγράφου ορίζεται ότι, όλοι όσοι είναι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 55, δηλαδή οι
δηµόσιες υπηρεσίες, οι οργανισµοί τοπικής
αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, τα κοινωφελή ιδρύµατα,
οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις κοινής
ωφελείας, οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύµατα ή οι πιστωτικοί οργανισµοί, οι συνεταιρισµοί και οι
ενώσεις τους, οι σύλλογοι γενικά και οι ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό
τους, καθώς και οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που τηρούν βιβλία
δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα
βιβλίων και Στοιχείων, 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 της έδρας ή
της κατοικίας κάθε δικαιούχου, κατά περίπτωση, τον αριθµό φορολογικού µητρώου
του, το ποσό του εισοδήµατος από εµπορι-
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κές επιχειρήσεις καθώς το ποσό του φόρου
που παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο.
Με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου αυτής της παραγράφου ορίζεται ότι, µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων, ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η
υποβολή των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων για αµοιβές από ελευθέρια επαγγέλµατα
και για εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, θα γίνεται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., κατ’
ανάλογη υποβολή και των οριστικών δηλώσεων απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), οι οποίες ήδη από το οικονοµικό έτος 2006 (χρήση 2005) υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
από την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται κάθε χρόνο.
Επίσης, µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του κοινοποιούµενου νόµου ορίζεται ότι, η υποχρέωση επίδοσης των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων για αµοιβές από ελευθέρια επαγγέλµατα και για εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της έδρας τους, αρχίζει από το οικονοµικό έτος 2011 και µετά,
δηλαδή για τα εισοδήµατα που θα αποκτηθούν µέσα στο έτος 2010 και µετά.
Επισηµαίνεται, ότι τα αναφερόµενα πιο πάνω εφαρµόζονται συνδυαστικά µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 17
του κοινοποιούµενου νόµου.
Τονίζεται ότι, η υποχρέωση υποβολής οριστικών δηλώσεων φόρου µισθωτών υπηρεσιών, αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα
και εισοδηµάτων από εµπορικές επιχειρήσεις, δεν υφίσταται για τις δηµόσιες υπηρεσίες χωρίς ίδια διαχείριση, οι οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν µόνο τα πλήρη
στοιχεία που προβλέπονται στις βεβαιώσεις
αποδοχών ή αµοιβών του άρθρου 83 του
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Κ.Φ.Ε., καθόσον αυτές δεν αποδίδουν τους
παρακρατούµενους φόρους µε προσωρινές
δηλώσεις και συνεπώς δεν είναι υπόχρεες
σε υποβολή οριστικών δηλώσεων.
5. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού,
καταργήθηκε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. σχετικά µε την
έκπτωση της δαπάνης συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων
και µισθωµάτων που καταβάλλονται σε εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης για επιβατικά
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες του ελευθέριου επαγγέλµατος. Μετά την κατάργηση αυτή, ισχύουν
και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες όσα
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., για τις επιχειρήσεις. Τα ανωτέρω ισχύουν, σύµφωνα µε την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
92 για διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν
από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά.
Άρθρο 8
Λοιπές διατάξεις
1. Με την περίπτ. α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου
αυτού αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του ΚΦΕ. Με
την τροποποίηση αυτή επανέρχεται το δικαίωµα έκπτωσης ποσοστού ενάµισι τοις εκατό
(1,5%), σε περίπτωση καταβολής µέσα στην
προθεσµία της πρώτης δόσης, του συνολικού
ποσού της οφειλής που προκύπτει µε βάση την
εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ανεξάρτητα
αν το ποσό της οφειλής είχε βεβαιωθεί σε µία ή
περισσότερες δόσεις.
Το δικαίωµα αυτό της έκπτωσης παρέχεται
και κατά την καταβολή της οφειλής που προκύπτει από την εκκαθάριση τροποποιητικής δήλωσης, στις περιπτώσεις που έχει καταβληθεί το
ποσό της αρχικής οφειλής µέσα στην προθεσµία της πρώτης δόσης και το οποίο καλύπτει
συνολικά σε ποσοστό το 98,5% της νέας οφειλής. Προϋπόθεση αποτελεί, ο φόρος που προ-

κύπτει µε βάση την τροποποιητική δήλωση, να
οφείλεται σε λάθος της φορολογικής αρχής.
Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά
µέσω διαδικτύου, εκτός από την έκπτωση της
πρώτης παραγράφου του παρόντος, παρέχεται
έκπτωση ενάµισι τοις εκατό (1,5%) στο συνολικό ποσό της οφειλής και µέχρι του ποσού των
εκατόν δεκαοκτώ ευρώ (118), ανεξάρτητα από
τον αριθµό των δόσεων. Περαιτέρω, µε την
περ. β΄ της παραγρ. 1 του ίδιου άρθρου, η έκπτωση 1,5% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής
του οφειλόµενου ποσού παρέχεται και στα ποσά που προκύπτουν από δηλώσεις όλων των
νοµικών προσώπων, ήτοι αυτών που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου του ΚΦΕ.
Τέλος, όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, ισχύουν,
σύµφωνα µε την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου αυτού, για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων οικονοµικού έτους 2010 και εποµένων.
2. Με την παραγρ. 2 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ΚΦΕ. Με την τροποποίηση αυτή, καταργείται η φορολόγηση του
εισοδήµατος από ακίνητα που αποκτούν τα
πρόσωπα στα οποία έχει µεταβιβαστεί µε οριστικό συµβόλαιο το ενοχικό δικαίωµα ενάσκησης επικαρπίας. Στην περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα από τη σύνταξη ή µη συµβολαίου µεταβίβασης του ενοχικού δικαιώµατος ενάσκησης επικαρπίας κάποιου ακινήτου σε τρίτο πρόσωπο, το εισόδηµα αυτού εξακολουθεί να αποκτά ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου.
Οι διατάξεις αυτές, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 άρθρου 92 του ίδιου νόµου, έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα
που αποκτώνται από 1/1/2010 και µετά. ∆ιευκρινίζεται, ότι οι οικείες διατάξεις εφαρµόζονται
ανεξάρτητα από το χρόνο που συντάχθηκε το
συµβόλαιο µεταβίβασης του δικαιώµατος ενάσκησης επικαρπίας (πριν ή µετά την 1/1/2010).
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού
τροποποιήθηκε η περίπτ. α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 23 του ΚΦΕ. Με την τροποποίηση
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αυτή καταργείται η έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδηµα του ακινήτου της δαπάνης επισκευής και συντήρησης αυτού, που ανερχόταν
σε ποσοστό µέχρι σαράντα τοις εκατό (40%)
του ακαθάριστου εισοδήµατος του ακινήτου,
καθόσον και η δαπάνη αυτή περιλαµβάνεται µεταξύ των δαπανών αγοράς αγαθών και λήψης
υπηρεσιών που λαµβάνονται υπόψη για τη διαµόρφωση του αφορολόγητου ορίου της κλίµακας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 άρθρο 1
του ίδιου νόµου. Όµως, εξακολουθεί να ισχύει
ο περιορισµός της έκπτωσης σε 3% όταν το εισόδηµα προκύπτει µε βάση την περίπτ. β΄ της
παραγρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΦΕ (αξία οικοδοµής που ανεγείρεται µε δαπάνη του µισθωτή). Η κατάργηση της έκπτωσης των δαπανών
επισκευής και συντήρησης καταλαµβάνει, σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 92,
τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1 Ιανουαρίου 2010 και µετά.
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού
προστέθηκαν στην παρ. 1 του άρθρου 46 του
ΚΦΕ τρία εδάφια, µε βάση τα οποία, το εισόδηµα που αποκτούν ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές και άλλοι αµειβόµενοι αθλητές εξαιτίας της υπογραφής συµβολαίου µεταγραφής ή της ανανέωσης συµβολαίου
συνεργασίας µε ποδοσφαιρικές ανώνυµες
εταιρίες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία,
κατανέµεται ισοµερώς για 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 του ΚΦΕ.
Οι διατάξεις αυτές σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παρ.1 του άρθρου 92 ισχύουν για
τα συµβόλαια που υπογράφονται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά.
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέ-
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ρω, παραθέτουµε το ακόλουθο παράδειγµα:
Έστω ότι αθλητής υπογράφει τριετές συµβόλαιο µεταγραφής µε αθλητικό σωµατείο συνολικής αξίας 2.700.000 ευρώ. Με βάση τα οριζόµενα στο συµβόλαιο µεταγραφής στο πρώτο
έτος καταβάλλεται 1.000.000 ευρώ, στο δεύτερο 1.000.000 ευρώ και στο τρίτο 700.000 ευρώ.
Το ποσό που καταβάλλεται σε κάθε έτος από
αυτά πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό των
ετών του συµβολαίου και στο συνολικό ποσό
εξευρίσκεται ο φόρος κλίµακας, ο οποίος εν
συνεχεία διαιρείται διά του αριθµού των ετών
του συµβολαίου. Με βάση τα ανωτέρω ο υπολογισµός του οφειλόµενου φόρου γίνεται ως
εξής:
Υπολογισµός φόρου που
παρακρατείται στο 1° έτος:
Αναγωγή του ποσού σε συνολικό: 1.000.000 x 3
= 3.000.000
Υπολογισµός φόρου κλίµακας: 1.336.000 ευρώ
∆ιαίρεση δια έτη: 1.336.600/3=445.533,33 ευρώ
Υπολογισµός φόρου που παρακρατείται
στο 2° έτος:
Αναγωγή του ποσού σε συνολικό: 1.000.000 x
3 = 3.000.000
Υπολογισµός φόρου κλίµακας: 1.336.000 ευρώ
∆ιαίρεση διά έτη: 1.336.600/3=445.533,33
ευρώ.
Υπολογισµός φόρου που
παρακρατείται στο 3° έτος:
Αναγωγή του ποσού σε συνολικό: 700.000 x 3 =
2.100.000
Υπολογισµός φόρου κλίµακας: 931.600 ευρώ
∆ιαίρεση διά έτη: 931.600/3=310.533,33 ευρώ.
Η απόδοση του παρακρατούµενου φόρου γίνεται µε βάση τα οριζόµενα από την παρ. 1 του
άρθρου 60 του ΚΦΕ.
Ο ανωτέρω αθλητής θα δηλώσει 900.000 ευρώ κάθε έτος, για 3 χρόνια, όσα χρόνια διαρκεί
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το συµβόλαιο, µε συµψηφισµό σε κάθε έτος του
ανωτέρω ετήσιου παρακρατηθέντος ποσού φόρου. Αν στο προηγούµενο παράδειγµα, το συµβόλαιο συνεργασίας λύεται, µε κοινή συναίνεση κατά το τρίτο έτος µε την καταβολή ενός ποσού προφανώς µικρότερου των 700.000 ευρώ,
τότε η παρακράτηση φόρου θα ενεργείται στο
ποσό που πράγµατι καταβάλλεται.
5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού,
προστέθηκε στην παραγρ. 1 του άρθρου 61 του
ΚΦΕ δεύτερο εδάφιο µε βάση το οποίο, εξαιρείται και δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος το φυσικό πρόσωπο που έχει εισόδηµα µέχρι 6.000 ευρώ και το
οποίο προκύπτει αποκλειστικά µε βάση τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου
16 του ΚΦΕ (δαπάνες διαβίωσης), όπως της κατοικίας, του αυτοκινήτου IX, του σκάφους, των
ιδιωτικών σχολείων, των οικιακών βοηθών κ.λπ.
Εποµένως, ο φορολογούµενος που έχει εισόδηµα από µία ή περισσότερες κατηγορίες (οικοδοµές, σύνταξη κ.λπ.) υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης όταν το εισόδηµά του µε βάση τις
δαπάνες διαβίωσης είναι µέχρι 6.000 ευρώ.
Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή για τα
εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δαπάνες
που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου
2010 και µετά.
6. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος
του οικονοµικού έτους 2011 και µετά, ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου, από όλα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευµατίες, που ασκούν επιχείρηση ή
ελευθέριο επάγγελµα και από κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο µη επιτηδευµατία, του οποίου
όµως η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτηµένο λογιστή και προαιρετικά για κάθε άλλο
υπόχρεο σε δήλωση φυσικό πρόσωπο. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα του τρόπου υποβολής των
δηλώσεων που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
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7. Με τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και
9 του άρθρου αυτού τακτοποιούνται νοµοτεχνικά οι σχετικές διατάξεις των παραγράφων 1, 4,
και 6 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, λόγω της υποχρεωτικής υποβολής ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου
από το οικονοµικό έτος 2011 και µετά, ορισµένων φορολογικών δηλώσεων από συγκεκριµένες κατηγορίες φορολογουµένων, ως εξής:
Η υποβολή των δηλώσεων που υποβάλλονται
ηλεκτρονικά µπορεί να πραγµατοποιηθεί έγκαιρα, µέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας
των δηµόσιων υπηρεσιών της επόµενης ηµέρας
από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας.
Επίσης, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις δεν συνυποβάλλονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης µέσω διαδικτύου ενώ µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος
ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
8. Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 11
του άρθρου αυτού, στην παραγρ. 3 του άρθρου
64 του ΚΦΕ προστέθηκε εδάφιο µε βάση το
οποίο, παρέχεται έκπτωση ενάµισι τοις εκατό
(1,5%) στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν οφειλών, όταν
ο φόρος που οφείλεται µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ΚΦΕ (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που
ασκού επιχείρηση ή επάγγελµα, αστικές κερδοσκοπικές, εταιρίες, αστικές µη κερδοσκοπικές
εταιρίες, συµµετοχικές ή αφανείς και κοινοπραξιών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ),
καταβάλλεται εφάπαξ µέσα στην προθεσµία
υποβολής της δήλωσης. Οι διατάξεις αυτές
ισχύουν, σύµφωνα µε την περ. β΄ της παραγρ.
11 του υπόψη άρθρου, για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των πιο πάνω υπόχρεων οικονοµικού έτους 2010 και εποµένων.
9. Με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού
προστέθηκαν δύο καινούργια εδάφια στην περίπτ. α΄ της παραγρ. 5 του άρθρου 85 του ΚΦΕ.
Με το πρώτο από αυτά, παρέχεται πλέον η δυ-
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νατότητα στους συζύγους που βρίσκονται σε
διάσταση ή διάζευξη να λαµβάνουν αντίγραφο
της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος
τους και του εκκαθαριστικού σηµειώµατος που
προκύπτει από αυτή, τόσο του οικον. έτους της
υποβολής της αίτησης χορήγησής τους όσο και
των προηγούµενων ετών. Στην έννοια της κοινής δήλωσης περιλαµβάνονται και όλα τα έντυπα και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε
τη δήλωση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο υπάρχει στο φάκελο της κοινής δήλωσης.
Επίσης, µε το δεύτερο εδάφιο προβλέπεται
ότι, 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.
Τα ανωτέρω ισχύουν από τη δηµοσίευση του
νόµου (23.4.2010 και µετά).
10. Με την παράγραφο 13 του άρθρου αυτού
παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998
(ΦΕΚ 31 Α΄) και για τις µεταβιβάσεις αυτοκινήτων ∆.Χ. ή των αδειών κυκλοφορίας τους που
πραγµατοποιούνται από 1/1/2010 µέχρι την
31/12/2011.
Επίσης, µε τις ίδιες διατάξεις, αυξάνονται
κατά 15% τα ποσά φόρου που οφείλονται µε
βάση τις ίδιες διατάξεις.
Για τις µεταβιβάσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί από 1/1/2010 µέχρι τις 23/4/2010 (ηµέρα
δηµοσίευσης του Φ.Ε.Κ. 58 Α΄) έπρεπε να υποβληθούν, κατά ρητή πρόβλεψη του νόµου, συµπληρωµατικές δηλώσεις χωρίς κυρώσεις µέχρι
23/5/2010. Μετά τη παρέλευση της προθεσµίας
οι διαφορές βεβαιώνονται από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. µε τις προσαυξήσεις και τα πρόστιµα που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Ε.
Σύµφωνα µε το άρθρο 55 του ν. 1591/1986
απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας για την αντικατάσταση του οχήµατος υπάρχει µόνο για τα
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φορτηγά ∆.Χ. που αντικαθίστανται µε νέο µέσα
σε ένα χρόνο από τον αποχαρακτηρισµό τους.
(Σχετ: αριθ. πρωτ. Ε8852 ΠΟΛ200/19/6/1987,
αριθ. πρωτ. Ε 5512 ΠΟΛ 125/13/4/1987).
Ο φόρος υπεραξίας ∆.Χ. αυτοκινήτων επιβάλλεται κατά τη µεταβίβαση του οχήµατος,
ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι αποχαρακτηρισµένο ή έχει παρακράτηση κυριότητας από
τον πωλητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρο 28
του ΚΦΕ.
11. Με την παράγραφο 14 του άρθρου αυτού
προστέθηκε στο άρθρο 14 του ΚΦΕ παράγραφος 9, σχετικά µε τη φορολογική αντιµετώπιση των παροχών σε χρήµα (µπόνους) πέραν
των τακτικών αποδοχών και των υπερωριών
που καταβάλλουν µέχρι και το οικονοµικό έτος
2013 (δηλαδή µέχρι και 31/12/2012) τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα
σε στελέχη τους (πρόεδρο ή µέλος του διοικητικού συµβουλίου, διευθύνοντα ή εντεταλµένο
σύµβουλο, διαχειριστή, διευθυντές κ.λπ.)
Ειδικότερα, όταν ο δικαιούχος έχει εισόδηµα µέχρι 60.000 ευρώ και καταβληθούν σε αυτόν πρόσθετες αµοιβές (µπόνους) έως 10% επί
του συνόλου των ετήσιων τακτικών αποδοχών
και υπερωριών, οι πρόσθετες αυτές αµοιβές
φορολογούνται µε την κλίµακα του άρθρου 9
του Κ.Φ.Ε. Αν οι υπόψη πρόσθετες αµοιβές
υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό φορολογούνται
αυτοτελώς µε την ακόλουθη κλίµακα:
Μέχρι 20.000
20.001-40.000
40.001-60.000

50%
60%
70%

60.001-80.000
80.001 και άνω

80%
90%

Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή
ή την πίστωση των ποσών αυτών στους δικαιούχους και αποδίδεται στο ∆ηµόσιο σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
60 του ΚΦΕ.
Η παραπάνω φορολογική µεταχείριση (µπόνους) εφαρµόζεται και για τις παροχές που κα-
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ταβάλλονται από τα κέρδη των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυµάτων. Λόγω της γενικής διατύπωσης του τελευταίου εδαφίου, ο πιο πάνω ειδικός τρόπος φορολογίας αφορά και τις παροχές σε µετοχές (διανοµή µετοχών αντί µετρητών). Επίσης, για τα υπόψη εισοδήµατα δεν
οφείλεται ο οριζόµενος από την περ. β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 109 του ΚΦΕ φόρος 40%,
επειδή οι κρίσιµες διατάξεις είναι ειδικές.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, για παροχές
που χορηγούνται µέχρι και το οικον. έτος 2013
(χρήση 2012).
Τέλος, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α΄) η παραπάνω φορολογική µεταχείριση των παροχών σε
στελέχη των τραπεζών επεκτάθηκε και για τις
παροχές οικονοµικών κινήτρων πάσης φύσεως
που καταβάλλονται από εργοδότες σε εργαζοµένους τους που αποκτούν δικαίωµα συνταξιοδότησης (έχουν συµπληρώσει ή συµπληρώνουν
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης), µε σκοπό
την αποχώρηση από την επιχείρηση και τη συνταξιοδότηση. Οι ανωτέρω παροχές οικονοµικών κινήτρων γνωστοποιούνται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία καταβολής αυτών των παροχών στις αρµόδιες ∆ΟΥ
των εργαζοµένων στους οποίους καταβάλλονται οι παροχές αυτές (οι διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 26 του ν .3863/2010 σύµφωνα µε το
άρθρο 76 του νόµου αυτού ισχύουν από
15/7/2010 και µετά, ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως).
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω,
παραθέτουµε τα ακόλουθα παραδείγµατα:
Έστω ότι στέλεχος πιστωτικού ιδρύµατος
λαµβάνει συνολικά ετήσιες τακτικές αποδοχές
και υπερωρίες σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000)
και µπόνους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000). Στην
περίπτωση αυτή, το µπόνους θα φορολογηθεί
σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ
(χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης). Περαιτέρω, αν τα µπόνους συνεκκαθαρίζονται στην ίδια µισθοδοτική κατάσταση µε τις
τακτικές αποδοχές, τότε ο παρακρατούµενος
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φόρος θα υπολογιστεί βάσει της κλίµακας του
άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., ενώ αν αυτά δεν συνεκκαθαρίζονται στην ίδια µισθοδοτική κατάσταση µε
τις τακτικές αποδοχές τότε θα παρακρατηθεί
φόρος µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).
Όταν το ίδιο στέλεχος λαµβάνει µπόνους
έξι χιλιάδες ευρώ (6.000), τότε το πόσο των
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000) θα φορολογηθεί µε τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (κλίµακα του άρθρου 9), ενώ τα υπόλοιπα δυο χιλιάδες ευρώ (2.000) θα φορολογηθούν αυτοτελώς µε πενήντα τοις εκατό (50%).
Αν το στέλεχος έχει συνολικά τακτικές αποδοχές πάνω από 60.000 ευρώ και επιπλέον
λαµβάνει µπόνους πέντε χιλιάδες ευρώ
(5.000), τότε αυτά θα φορολογηθούν µε τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε., γιατί είναι µικρότερα του 10% του ορίου των 60.000 ευρώ (κλίµακα του άρθρου 9).
Όταν το στέλεχος λαµβάνει µπόνους έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000) τότε απ’ αυτά, τα έξι
χιλιάδες ευρώ (6.000) θα φορολογηθούν µε τις
γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (κλίµακα του άρθρου 9) ενώ τα υπόλοιπα πέντε χιλιάδες ευρώ
(5.000) θα υπαχθούν σε αυτοτελή φορολογία
µε πενήντα τοις εκατό (50%).
12. Με την παράγραφο 15 του άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκε η παρ. 7 του άρθρου 84
του ΚΦΕ σχετικά µε το χρόνο παραγραφής της
αξίωσης επιστροφής φόρου κατά του ∆ηµοσίου. Με τις νέες διατάξεις θεσµοθετήθηκαν οι
θέσεις της ∆ιοίκησης ως ακολούθως:
Η απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου επιστροφής
καταβληθέντος φόρου παραγράφεται µετά
τρία έτη από την ηµεροµηνία υποβολής της
εµπρόθεσµης δήλωσης. Αν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσµα, ο χρόνος παραγραφής είναι
και πάλι τριετής, αλλά υπολογίζεται από το
χρόνο που η δήλωση αυτή έπρεπε να υποβληθεί, σύµφωνα µε τις προθεσµίες που ορίζονται
από τις οικείες διατάξεις του ΚΦΕ ή τις τυχόν
παρατάσεις, όπως έχουν ορισθεί µε αποφάσεις
του Υπουργού Οικονοµικών.
Για θέµατα αναστολής, διακοπής κ.λπ. της
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παραγραφής, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
ν. 2362/1995 περί δηµοσίου λογιστικού, όπως
κάθε φορά ισχύουν.
13. Με την περίπτ. α΄ της παραγράφου 16
του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του
ΚΦΕ. Με βάση τις νέες διατάξεις, η οφειλή για
φόρο, τέλη και εισφορές που αναλογούν στα
εισοδήµατα των συζύγων, που υποχρεούνται
στην υποβολή κοινής δήλωσης, βεβαιώνεται
στον κάθε σύζυγο χωριστά και η ευθύνη για
την καταβολή τους βαρύνει επίσης τον καθένα
από αυτούς χωριστά. Επίσης, µε το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 74 του ΚΦΕ που
προστέθηκε µε την παρ. 17 του άρθρου 8 του ν.
3842/2010, προβλέπεται η έκδοση υπουργικής
απόφασης µε την οποία θα καθοριστούν η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή
των νέων διατάξεων.
Τα ανωτέρω ισχύουν, σύµφωνα µε την περ.
β΄ της ίδιας παραγράφου, για τις δηλώσεις του
οικονοµικού έτους 2011 και µετά.
14. Με την παραγρ. 18 του άρθρου αυτού
προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.
820/1978 εδάφιο µε βάση το οποίο, η απόφαση
του Προϊσταµένου περιφερειακής υπηρεσίας
του Υπουργείου Οικονοµικών (π.χ. ∆ΟΥ) µε την
οποία µεταβιβάζει σε υπαλλήλους της ίδιας
υπηρεσίας το δικαίωµα να υπογράφουν µε
εντολή του, αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή
άλλες πράξεις, πρέπει πλέον να τοιχοκολλείται
στο κατάστηµα της υπηρεσίας αυτής µε φροντίδα του Προϊσταµένου και µε την παρουσία
ενός µάρτυρα και τέλος, να συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
15. Με την παράγραφο 19 προστέθηκαν
στην περίπτωση α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου
23 του ΚΦΕ νέα εδάφια, που αφορούν στην
ολική ή µερική ανακατασκευή κτιρίων ή κτισµάτων που προστατεύονται από τις διατάξεις των
άρθρων 6 και 16 του ν. 3028/2002 και του άρθρου 4 του ν. 1577/1985, για την προστασία και
ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της
χωράς. Με τις νέες αυτές διατάξεις αυξάνο-
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νται α) κατά 25% ο ισχύων συντελεστής απόσβεσης 5% όταν η ανακατασκευή γίνεται σε
κατοικία, οικοτροφείο, σχολείο, φροντιστήριο,
αίθουσα κινηµατογράφου, θεάτρου, ξενοδοχείου, νοσοκοµείου ή κλινικής, και β) κατά 15% ο
ισχύων συντελεστής 3% για τα λοιπά είδη οικοδοµών. Ο αυξηµένος συντελεστής απόσβεσης
εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών και για τέσσερα επιπλέον χρόνια µετά το πέρας των εργασιών. Όµως, το συνολικό
χρονικό διάστηµα εφαρµογής του αυξηµένου
συντελεστή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ
χρόνια.
Σηµειώνεται, ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος από ακίνητα, που αποκτούν πρόσωπα
της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (προσωπικές εταιρίες κ.λπ.), γιατί το εισόδηµά τους από
την εκµίσθωση ακινήτων θεωρείται εισόδηµα
Α΄ κατηγορίας, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθόσον ο
προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος από
ακίνητα γίνεται, κατά ρητή διατύπωση του άρθρου 105 του ΚΦΕ µε βάση όσα ισχύουν για τα
φυσικά πρόσωπα. Τέλος, µε τις ίδιες διατάξεις
προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Οικονοµικών µε την οποία θα καθοριστούν η διαδικασία
διαπίστωσης, έναρξης και πέρατος των εργασιών, ο προσδιορισµός του είδους των εργασιών για την εφαρµογή των ανωτέρω.
Τα αναφερόµενα στην παράγραφο αυτή ισχύουν από τη δηµοσίευση του νόµου (23.4.2010)
και µετά.
16. Με το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 3
του άρθρου 85 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκε µε
την παράγραφο 20 του άρθρου αυτού, θεσµοθετείται η χρήση του ∆ιαδικτύου στη δηµοσιοποίηση του καταλόγου φορολογουµένων που
συντάσσεται κάθε χρόνο από κάθε ∆.Ο.Υ. και
που περιέχει:
α) Το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία µιας
επιχείρησης,
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β) Τον τίτλο και τα στοιχεία των φορολογουµένων,
γ) Το καθαρό εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλµατα,
δ) Το συνολικό καθαρό εισόδηµα που υπόκειται σε φορολογία και
ε) Τον φόρο που αναλογεί σε αυτό.
Με την τροποποιηµένη διάταξη το δικαίωµα
πρόσβασης στο συγκεκριµένο κατάλογο φορολογουµένων που αποτελεί δηµόσια πληροφορία περιλαµβάνει και τη χρήση του ∆ιαδικτύου.
Η δηµοσιότητα των φορολογικών δεδοµένων
συγκεκριµένων κατηγοριών φορολογουµένων,
που –σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία– αποφεύγουν να δηλώνουν τα πραγµατικά τους εισοδήµατα, αποτελεί ένα εύλογο µέτρο αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής. Η ταυτοποίηση
του χρήστη που έχει πρόσβαση στον συγκεκριµένο κατάλογο επιτρέπει τη θέσπιση ποσοτικών κριτηρίων ως προς τον αριθµό των δεδοµένων που θα εξαχθούν. Αυτό το µέτρο δυσχεραίνει τη µαζική εξαγωγή δεδοµένων προστατεύοντας τα έτσι από επεξεργασία που δε δικαιολογείται από το σκοπό της διάταξης αυτής,
όπως π.χ. την εµπορική εκµετάλλευση των οικονοµικών στοιχείων. Έτσι, επειδή η πρόσβαση
στον κατάλογο δεν θα είναι ανοικτή αλλά ελέγξιµη και θα γίνεται µε βάση συγκεκριµένες διαδικασίες και ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που
θα καθοριστούν από Υπουργική Απόφαση, τηρείται η αρχή της αναλογικότητας σε σχέση µε
την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και
την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
Άρθρο 9
Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και ακίνητα
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προστέθηκε στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 23 του ΚΦΕ, εδάφιο µε βάση το
οποίο, οι ατοµικές επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 2 του ΚΦΕ (προσωπικές εταιρίες, κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ.) που υπεκµισθώνουν ακίνητο, για το οποίο έχουν συνάψει
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σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µπορούν
να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους
µόνο το µέρος των µισθωµάτων που καταβάλλουν στην εταιρία leasing, το οποίο αντιστοιχεί
στην αξία του κτιρίου, όπως προβλέπεται από
τις διατάξεις της περίπτωσης ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 και το άρθρο 105 του
ίδιου νόµου και για τα λοιπά νοµικά πρόσωπα
(ανώνυµες εταιρίες, Ε.Π.Ε., συνεταιρισµοί, αλλοδαπές δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις).
Η ρύθµιση αυτή κρίθηκε αναγκαία γιατί οι διατάξεις της περίπτωσης ιστ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 31 του ΚΦΕ δεν έχουν εφαρµογή
για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος που αποκτούν οι ατοµικές επιχειρήσεις και
τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2
του ΚΦΕ, καθόσον το εισόδηµά τους από την
εκµίσθωση ακινήτων δεν συνιστά εισόδηµα
από εµπορικές επιχειρήσεις αλλά εισόδηµα
από ακίνητα (Γνωµ. 678/2000 του Ν.Σ.Κ.). Μετά
την τροποποίηση αυτή, όλες οι επιχειρήσεις
αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο για τα µισθώµατα ακινήτων που καταβάλλουν στις εταιρίες leasing. Είναι αυτονόητο ότι και όταν οι
επιχειρήσεις δεν υπεκµισθώνουν το ακίνητο
αλλά το χρησιµοποιούν για δικές τους ανάγκες, θα ισχύει ο πιο πάνω περιορισµός ως
προς το ύψος των µισθωµάτων που εκπίπτουν,
αλλά στην περίπτωση αυτή η έκπτωση ενεργείται σε εφαρµογή της περίπτωσης ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ.
Για τον προσδιορισµό του τµήµατος του µισθώµατος που αντιστοιχεί στα κτίρια θα λαµβάνεται από τα συνολικά καταβληθέντα µέσα στη
χρήση µισθώµατα, ποσοστό ίσο µε αυτό µε το
οποίο συµµετέχει το κτίριο στη συνολική αξία οικοπέδου – κτιρίου µε βάση τα οριζόµενα στη φορολογία κεφαλαίου. Εποµένως, στις περιοχές
που ισχύουν αντικειµενικές αξίες, αυτές θα λαµβάνονται υπόψη για τον εν λόγω προσδιορισµό.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, εφόσον αναγνωρίζεται προς έκπτωση µόνο το µέρος των
µισθωµάτων που αντιστοιχεί στην αξία των κτιρίων και δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις υποχρε-
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ούνται να καταχωρούν στα βιβλία τους το σύνολο των δαπανών τους, δηλαδή στην προκειµένη περίπτωση το σύνολο των καταβληθέντων µέσα στη χρήση µισθωµάτων, υποχρεούνται κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος να αναµορφώνουν τα αποτελέσµατά τους µε την προσθήκη ως λογιστικής
διαφοράς, του µέρους των καταβληθέντων µισθωµάτων που αντιστοιχεί στην αξία του οικοπέδου.
Τα ανωτέρω ισχύουν για µισθώµατα που καταβάλλονται προς τις εταιρίες leasing από την
1/1/2009 και µετά. Επειδή έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για τους υπόχρεους του άρθρου
αυτού, παρέχεται η δυνατότητα στις υπαγόµενες στο νόµο επιχειρήσεις να υποβάλλουν συµπληρωµατική δήλωση µε την οποία να δηλώνουν τα ανωτέρω ως λογιστικές διαφορές, µέσα σε ένα µήνα από την έκδοση της παρούσας
εγκυκλίου.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού
προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 45 του
ΚΦΕ νέα περίπτωση µε την οποία προβλέπεται,
ότι στελέχη (πρόεδρος ή µέλος του διοικητικού
συµβουλίου, διευθύνοντας ή εντεταλµένος
σύµβουλος, διαχειριστής, διευθυντής, προϊστάµενος κ.λπ. στελέχη) στα οποία παρέχεται
η χρήση αυτοκινήτου από τις επιχειρήσεις στις
οποίες απασχολούνται, ανεξάρτητα από το αν
τα αυτοκίνητα αυτά ανήκουν στην επιχείρηση ή
είναι µισθωµένα µε οποιονδήποτε τρόπο, φορολογούνται επιπλέον για ένα ποσοστό της
Εργοστασιακής Τιµολογιακής Αξίας του έτους
πρώτης κυκλοφορίας, ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, καθόσον πρόκειται για υπηρεσία που παρέχουν οι επιχειρήσεις προς τα εν
λόγω στελέχη ως πρόσθετη αµοιβή έναντι των
υπηρεσιών που παρέχουν στην επιχείρηση (εισηγητική έκθεση). Λόγω της µη διακρίσεως του
νόµου, τα ανωτέρω ισχύουν για τα στελέχη
όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη
νοµική µορφή που λειτουργούν. Το επιπλέον
αυτό ετήσιο εισόδηµα υπολογίζεται ως ποσο-
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στό της Εργοστασιακής Τιµολογιακής Αξίας
(ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ως εξής:
α) για εργοστασιακή τιµολογιακή αξία από
15.000-22.000 ευρώ µε ποσοστό 15%, β) για
εργοστασιακή τιµολογιακή αξία από 22.00130.000 ευρώ µε ποσοστό 25% και γ) για εργοστασιακή τιµολογιακή αξία πλέον των 30.000
ευρώ µε ποσοστό 30%.
Εποµένως, αν για παράδειγµα ο διευθυντής
πωλήσεων ανώνυµης εταιρίας χρησιµοποιεί
επιβατικό IX της εταιρίας µε εργοστασιακή τιµολογιακή αξία 28.000 ευρώ, προκύπτει γι’ αυτόν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες 7.000
ευρώ πέραν των αποδοχών που καταβλήθηκαν
σε αυτόν.
Όµως, οι επιχειρήσεις πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στις βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούν σε εκείνα τα στελέχη τους στα οποία
τους παρέχουν αυτοκίνητο και το επιπλέον αυτό τεκµαρτό εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες
που προκύπτει σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Η
αναγραφή του επιπλέον αυτού εισοδήµατος γίνεται σε ξεχωριστή σειρά της βεβαίωσης αποδοχών µε αναφορά στις διατάξεις της περ. στ΄
της παρ. 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, καθώς και
στον αριθµό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου,
στην εργοστασιακή τιµολογιακή αξία του, καθώς και στο χρονικό διάστηµα χρησιµοποίησης
του.
Αν από τον υπόχρεο έχουν χρησιµοποιηθεί
περισσότερα από ένα επιβατικά αυτοκίνητα µέσα στη διαρρεύσασα χρήση, θα συµπληρώνεται
ανάλογος αριθµός σειρών της βεβαίωσης αποδοχών.
Οι επιχειρήσεις που παρέχουν αυτοκίνητα
σε στελέχη τους θα ζητούν βεβαίωση για την
εργοστασιακή τιµολογιακή αξία των υπόψη αυτοκινήτων από τις αντιπροσωπείες που έχουν
εισάγει τα αυτοκίνητα αυτά. Στην περίπτωση
που η εργοστασιακή τιµολογιακή αξία των αυτοκινήτων αυτών είναι κάτω των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) τότε οι εν λόγω βεβαιώσεις θα πιστοποιούν το γεγονός αυτό (ότι δη-
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λαδή η εργοστασιακή τιµολογιακή αξία είναι
κάτω των 15.000 ευρώ), χωρίς να αναφέρουν
το ακριβές ποσό αυτής.
∆ιευκρινίζεται ότι, µε βάση το άρθρο 126
του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265Α΄) (τελωνειακός
κώδικας), η τιµή χονδρικής πώλησης του επιβατικού αυτοκινήτου του έτους πρώτης κυκλοφορίας, µειώνεται λόγω παλαιότητας µε βάση την
κλίµακα που αναφέρεται στην παράγραφο 1
του άρθρου αυτού. Συνεπώς, µε βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις του τελωνειακού κώδικα, θα πρέπει για την εφαρµογή του κοινοποιούµενων διατάξεων του άρθρου αυτού, η εργοστασιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας
του αυτοκινήτου, να µειώνεται λόγω παλαιότητας µε βάση την κλίµακα της παραγράφου 1
του άρθρου 126 του τελωνειακού κώδικα που
είναι η εξής:
Μείωση λόγω παλαιότητας
Ποσοστό (%) µείωσης
ανά µήνα κυκλοφορίας
Για τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας
Για το δεύτερο χρόνο κυκλοφορίας
Για τον τρίτο χρόνο κυκλοφορίας
Για τα πέντε επόµενα χρόνια (4°-8°)
Για τα τρία επόµενα χρόνια (9°-11°)
Για τα δύο επόµενα χρόνια (12°-13°)
Για τα επόµενα χρόνια

1,30
0,70
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10

Στο συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει
µε βάση τα ποσοστά της πιο πάνω κλίµακας αυτής, θα προστίθεται και ποσοστό 5% επί των
διανυθέντων χιλιοµέτρων δια 1500. Ο τελικά
διαµορφούµενος συντελεστής αποµείωσης
δεν δύναται να είναι ανώτερος του 81%.
Για τη µείωση λόγω παλαιότητας της εργοστασιακής αξίας των αυτοκινήτων λαµβάνονται
οι µήνες που µεσολαβούν από την ηµεροµηνία
που το αυτοκίνητο τίθεται για πρώτη φορά σε
κυκλοφορία µέχρι το τέλος της προηγούµενης
χρήσης. ∆ηλαδή, για επιβατικά IX αυτοκίνητα
που χρησιµοποιούνται από στελέχη εταιρίας
µέσα στο έτος 2010, ο συντελεστής µείωσης
λόγω παλαιότητας θα υπολογίζεται από την

ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών µέχρι 31/12/2009. Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουµε το ακόλουθο παράδειγµα: ∆ιευθύνων σύµβουλος ανώνυµης
εταιρίας χρησιµοποίησε σε ολόκληρο το έτος
2010 επιβατικό IX αυτοκίνητο της εταιρίας µε
εργοστασιακή τιµολογιακή αξία 40.000 ευρώ
που τέθηκε για πρώτη φορά σε κυκλοφορία
στις 6/7/2008 και µε 45.000 διανυθέντα χιλιόµετρα µέχρι 31/12/2009.
Συντελεστής µείωσης λόγω παλαιότητας
(µέχρι 31/12/2009) = (1,30x12)+(0,70x6)+
(0.05x45.000/1.500)= 15,6+4,2+1,5= 21,3%.
Συνεπώς, η Εργοστασιακή Τιµολογιακή Αξία
που θα ληφθεί υπόψη προκειµένου για τον υπολογισµό του επιπλέον ετήσιου εισοδήµατος
(πέραν των αποδοχών) που αποκτά ο διευθύνων σύµβουλος εξαιτίας της χρήσης του ανωτέρω αυτοκινήτου θα είναι, 78,7%x40.000=
31.480 ευρώ και περαιτέρω, τεκµαρτό ετήσιο
εισόδηµα 31.480x30% =9.444 ευρώ, πέραν των
πραγµατικών αποδοχών του.
Σε περίπτωση που στη διάρκεια ενός έτους
η χρήση του αυτοκινήτου δοθεί σε περισσότερα του ενός στελέχη, κάθε στέλεχος θα επιβαρυνθεί µε το αυτοκίνητο για όσο χρονικό διάστηµα το χρησιµοποίησε (αναγραφή και στη βεβαίωση αποδοχών).
Τα παραπάνω έχουν εφαρµογή και για τους
εκπροσώπους ή διαχειριστές στην Ελλάδα αλλοδαπών ή ηµεδαπών επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ.
132Α΄) ή του ν. 27/1975 (Φ.Ε.Κ. 77Α΄), όταν τα
πρόσωπα αυτά είναι Έλληνες υπήκοοι ή έχουν
ελληνικό διαβατήριο.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών
θα ρυθµιστούν οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία
υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών
στοιχείων για τη διασταύρωση των δηλώσεων
από τους δικαιούχους των εισοδηµάτων αυτών.
Οι επίµαχες διατάξεις της περ. στ΄ της παρ.
1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ δεν εφαρµόζονται:
α) για αυτοκίνητα τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε πωλητές που εργάζονται σε αυτές
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β) για αυτοκίνητα δοκιµών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εµπορίας αυτοκινήτων,
γ) για αυτοκίνητα µεταφοράς προσωπικού
(π.χ. mini-bus),
δ) για αυτοκίνητα που χρησιµοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για
µεταφορά καλεσµένων ή πελατών τους,
ε) για αυτοκίνητα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις service προσωρινά σε αντικατάσταση
των επισκευαζόµενων,
στ) για αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται
από τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδροµίων
(π.χ. Ελ. Βενιζέλου) για τη µεταφορά VIPS ή
προσωπικού.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για δαπάνες αυτοκινήτων από 1-1-2010 και µετά.
3. Με τις διατάξεις του πέµπτου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ., όπως
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, άλλαξε ο τρόπος υπολογισµού της
ωφέλειας που αποκτούν τα µέλη διοικητικού
συµβουλίου, στελέχη, διευθυντές ή το προσωπικό ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας ή υποκαταστήµατος αλλοδαπής εταιρίας κατά την άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών
της ίδιας ηµεδαπής ή αλλοδαπής εταιρίας, που
είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο (stock
options). Για τον υπολογισµό της ωφέλειας που
υπόκειται σε φορολογία, λαµβάνεται υπόψη η
διαφορά µεταξύ της τιµής κλεισίµατος της µετοχής στο Χρηµατιστήριο κατά την ηµέρα που
ασκείται το δικαίωµα και της τιµής που καταβάλλει ο δικαιούχος βάσει του προγράµµατος,
σε αντίθεση µε το προηγούµενο καθεστώς, µε
το οποίο λαµβανόταν υπόψη η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής κατά το χρόνο λήψης της
απόφασης για την χορήγηση του δικαιώµατος
από τη γενική συνέλευση. Η µεταβολή αυτή γίνεται για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης,
αφού στο εξής θα φορολογείται το πραγµατικό
εισόδηµα του δικαιούχου και όχι πλασµατικό εισόδηµα.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή για δικαιώµατα που ασκούνται από τη δηµοσίευση του κοι-
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νοποιούµενου νόµου (23/4/2010) και µετά, ανεξάρτητα εάν η απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη χορήγηση του εν λόγω δικαιώµατος
έχει ληφθεί σε προγενέστερο χρόνο.
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού,
αναριθµήθηκε η παράγραφος 6 του άρθρου 48
του ΚΦΕ σε 7 και προστέθηκε νέα παράγραφος
6 στο ίδιο άρθρο του ΚΦΕ, µε βάση την οποία
φορολογείται, ως εισόδηµα από ελευθέρια
επαγγέλµατα, η ωφέλεια που αποκτούν οι δικαιούχοι κατά την άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης απόκτησης µετοχών, όταν έχουν αποχωρήσει από την εταιρία που τους χορήγησε το εν
λόγω δικαίωµα για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. συνταξιοδότηση ή αλλαγή εργασίας).
Άρθρο 10
Τόκοι οµολογιακών δανείων και τόκοι
που καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα στην
αλλοδαπή
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προστέθηκε στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 12 του ν. 2238/1994 καινούργιο εδάφιο, µε βάση το οποίο, οι τράπεζες υποχρεούνται
να διενεργούν παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10% και στους δεδουλευµένους τόκους που
προκύπτουν κατά το χρόνο µεταβίβασης οµολόγου αλλοδαπής προέλευσης ή τοκοµεριδίου από
κάτοικο Ελλάδος. Η υποχρέωση για την παρακράτηση αυτή είχε επιβληθεί και µε την
1074965/10712/Β0012/ ΠΟΛ. 1092/27.7.2007
εγκύκλιό µας, αλλά τώρα πλέον ορίζεται ρητά µε
την ευκαιρία ανάλογης ρύθµισης που γίνεται µε
την παράγραφο 2 και για τα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
2. Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2
τροποποιείται η παράγραφος 8 του άρθρου 12
του ν. 2238/1994, σχετικά µε την παρακράτηση
φόρου στα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Ειδικότερα, µε τις νέες διατάξεις επιβάλλεται
παρακράτηση φόρου 10% όταν µεταβιβάζονται οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή τοκοµερίδια αυτών πριν από τη λήξη του τίτλου. Η
παρακράτηση θα γίνεται από τη µεσολαβούσα
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τράπεζα στους τόκους που αναλογούν στη
χρονική περίοδο που ο δικαιούχος είχε στην
κατοχή του το συγκεκριµένο τίτλο και ο φόρος
θα αποδίδεται στο ∆ηµόσιο µέσα στο πρώτο
δεκαπενθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα.
Στη συνέχεια, κατά το χρόνο λήξης του οµολόγου ή της εξαργύρωσης του τοκοµεριδίου, η
Τράπεζα της Ελλάδος θα προβαίνει σε καταβολή του συνόλου των τόκων που ενσωµατώνονται στο τοκοµερίδιο, όπως γίνεται και σήµερα
και περαιτέρω, ο φόρος που αναλογεί στους τόκους για το χρονικό διάστηµα που είχε στην κατοχή του τον τίτλο ο τελευταίος κοµιστής, θα
παρακρατείται ή θα αποδίδεται, ανάλογα µε το
αν το οµόλογο ανήκει σε πελάτη της τράπεζας
ή στο χαρτοφυλάκιό της, από την τελευταία µεσολαβούσα ή δικαιούχο, κατά περίπτωση, τράπεζα η οποία και θα πιστώνει µε το φόρο αυτό
τον τηρούµενο στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου (∆12Β
1116981 ΕΞ2010/10.9.2010 διαταγή µας).
Τα ανωτέρω ισχύουν, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της ίδιας παραγράφου, για µεταβιβάσεις τίτλων που πραγµατοποιούνται µετά την
παρέλευση ενός µηνός από τη δηµοσίευση του
νόµου, δηλαδή από τις 23 Μαΐου 2010 και µετά.
Η πιο πάνω παρακράτηση φόρου πρέπει να
ενεργείται και κατά τη µεταβίβαση οµολόγων (ή
τοκοµεριδίων) που εκδίδουν στην ηµεδαπή οι
επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, καθόσον µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26
του ν. 2789/2000 η φορολογική µεταχείριση αυτών έχει εξοµοιωθεί µε αυτή των οµολόγων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Κατά συνέπεια, για τα
εταιρικά οµόλογα που µεταβιβάζονται από τις
23.5.2010 και µετά, η µεσολαβούσα τράπεζα
υποχρεούται να προβαίνει σε παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10% επί των δεδουλευµένων τόκων που αναλογούν στην περίοδο που ο
δικαιούχος είχε στην κατοχή του το συγκεκριµένο τίτλο και ο φόρος θα αποδίδεται στο ∆ηµόσιο µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα.
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Στη συνέχεια, κατά το χρόνο λήξης του εταιρικού οµολόγου ή της εξαργύρωσης του τοκοµεριδίου, η εκδότρια επιχείρηση θα προβαίνει
σε καταβολή του συνόλου των τόκων που ενσωµατώνονται στο τοκοµερίδιο, όπως γίνεται
και σήµερα και περαιτέρω, ο φόρος που αναλογεί στους τόκους για το χρονικό διάστηµα που
είχε στην κατοχή του τον τίτλο ο τελευταίος
κοµιστής, θα παρακρατείται όχι από τον εκδότη, αλλά από την τελευταία µεσολαβούσα τράπεζα η οποία και θα αποδίδει τον φόρο αυτό
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα.
3. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται η µη
επιστροφή στις τράπεζες του πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2010
όταν αυτή αφορά σε φόρο που παρακρατήθηκε
µέσα στη χρήση 2009 σε τόκους από οµόλογα,
καθόσον τα εισοδήµατα αυτά για τις τράπεζες
είναι φορολογούµενα κατ’ ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ανάλογη
ρύθµιση υπήρξε µε το ν. 2819/2000 µέχρι και τη
χρήση 2007 (δηλώσεις οικονοµικού έτους 2008).
4.α Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4
προστέθηκε στο άρθρο 12 του ν. 2238/1994 παράγραφος 13 µε βάση την οποία, τα φυσικά
πρόσωπα που καταβάλλουν στην αλλοδαπή
τόκους πρέπει πλέον να παρακρατούν φόρο
µε συντελεστή 40%, ανεξάρτητα αν δικαιούχος
των τόκων είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Με
τη διάταξη αυτή καλύπτεται το κενό που υπήρχε µέχρι σήµερα για τους πιο πάνω δικαιούχους που αποκτούν τόκους από τα δάνεια που
χορηγούν σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους
Ελλάδος. Με τις ισχύουσες πριν από την ως
άνω ρύθµιση διατάξεις δεν παρακρατούσαν
φόρο, σε αντίθεση µε τα νοµικά πρόσωπα (Α.Ε.,
Ε.Π.Ε . κ.λπ.) που υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε το άρθρο 114 του ν.
2238/1994.
Σηµειώνεται ότι ο συντελεστής παρακράτησης 40% εφαρµόζεται µόνο όταν δικαιούχος
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των τόκων είναι κάτοικος ΜΗ συµβατικής χώρας, διαφορετικά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
της οικείας διµερούς σύµβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, λόγω της αυξηµένης τυπικής ισχύος των υπόψη συµβάσεων.
Ο φόρος 40% παρακρατείται από το φυσικό
πρόσωπο που καταβάλλει τους τόκους και στην
αλλοδαπή αποστέλλει το προκύπτον υπόλοιπο.
Για την τράπεζα που µεσολαβεί έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 13. Εποµένως, υποχρεούνται να αρνούνται την παροχή του απαιτούµενου ποσού συναλλάγµατος ή ευρώ που
αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό, αν
δεν προσκοµισθεί σε αυτές αποδεικτικό της καταβολής στο ∆ηµόσιο του φόρου που αναλογεί
στους υπόψη τόκους.
Επίσης, µε το τελευταίο εδάφιο των ως άνω
διατάξεων ορίζεται, ότι για τα δάνεια που συνάπτονται µεταξύ φυσικού προσώπου κατοίκου
Ελλάδος και αλλοδαπού πιστωτή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 2238/1994. ∆ηλαδή, το συγκεκριµένο δάνειο λογίζεται ότι συνάπτεται µε
ελάχιστο επιτόκιο αυτό που ισχύει για τα έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου τρίµηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου. Εποµένως ο φορολογούµενος δεν µπορεί να ισχυρισθεί ότι έχει συνάψει άτοκο δάνειο και να µην καταβάλλει το φόρο που προβλέπεται από τις νέες διατάξεις.
β. Περαιτέρω, µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου αυτής αυξάνεται από 25% σε 40% ο
συντελεστής φόρου που παρακρατείται από τις
ελληνικές επιχειρήσεις στους τόκους που καταβάλλουν στην αλλοδαπή όταν δεν υπάρχει
σύµβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας µεταξύ της Ελλάδος και της χώρας που είναι κάτοικος το αλλοδαπό δικαιούχο νοµικό
πρόσωπο.
γ. Τέλος, µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι ο πιο πάνω συντελεστής παρακράτησης φόρου 40% θα εφαρµόζεται για τόκους που καταβάλλονται από την επό-
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µενη της δηµοσίευσης του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ανεξάρτητα αν αφορούν συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από
τον ανωτέρω χρόνο.
Άρθρο 11
Προσδιορισµός ακαθάριστου και
καθαρού εισοδήµατος των επιχειρήσεων
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προστίθεται στο άρθρο 30 του Κ.Φ.Ε. παράγραφος
5, µε βάση την οποία ρυθµίζεται το θέµα των
τριγωνικών συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µέσω φυσικών ή νοµικών προσώπων/οντοτήτων µε κατοικία, έδρα ή εγκατάσταση σε
κράτος µη συνεργάσιµο ή σε κράτος µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 5 και 7, αντίστοιχα, του άρθρου
51Α του Κ.Φ.Ε. Επίσης, µε την ίδια παράγραφο
ρυθµίζεται και η περίπτωση πώλησης από ελληνική επιχείρηση αγαθών προς εταιρία µε έδρα
στα πιο πάνω κράτη, σε τιµή µικρότερη από
εκείνη στην οποία πωλεί ή θα πωλούσε τα ίδια
εµπορεύµατα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Ειδικότερα, µε τις νέες διατάξεις, τα
ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής πωλήτριας
επιχείρησης προσαυξάνονται µε το επιπλέον
ποσό που προκύπτει από τις πιο πάνω συναλλαγές. Περισσότερες διευκρινίσεις για το θέµα
αυτό πρόκειται να δοθούν µετά την έκδοση της
κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται από
την παρ. 5 του νέου άρθρου 51 Α, µε την οποία
θα καθορίζονται τα µη συνεργάσιµα κράτη.
2. Όπως είναι γνωστό, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, για να
αναγνωρισθούν (φορολογικά) τα έξοδα µισθοδοσίας και οι αµοιβές του προσωπικού ως δαπάνη, πρέπει να έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί
οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα. Για την έκπτωση των
πιο πάνω δαπανών, αρκεί να έχει γίνει βεβαίωση ή καταλογισµός των αναλογουσών επί αυτών ασφαλιστικών εισφορών από τους δικαιούχους ασφαλιστικούς οργανισµούς, πριν από
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την έναρξη του φορολογικού ελέγχου
(1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005Α.
Υ.Ο).
Ήδη µε την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού
τροποποιήθηκαν οι πιο πάνω διατάξεις και ο
έλεγχος δεν περιορίζεται πλέον στη µη αναγνώριση της δαπάνης µισθοδοσίας όταν διαπιστώσει ότι δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, αλλά η υπηρεσία που διεξήγαγε
τον έλεγχο (∆.Ο.Υ, ∆ΕΚ, ΠΕΚ, κ.λπ.) υποχρεούται µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, τακτικού ή προσωρινού, να ενηµερώσει τον αρµόδιο
κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ,
κ.λπ.) εάν η ελεγχθείσα εταιρία έχει αποδώσει
ή όχι τις ασφαλιστικές εισφορές.
Πρακτικά, η σύνταξη του εγγράφου θα γίνεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον
έλεγχο και θα υπογράφεται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας. Η ενηµέρωση αυτή µπορεί να
γίνεται και ηλεκτρονικά, ούτως ώστε ο σχετικός
ασφαλιστικός φορέας να επιλαµβάνεται άµεσα
για την εξασφάλιση των συµφερόντων του. Η
µη ενηµέρωση του ασφαλιστικού φορέα, ανεξάρτητα αν η ελεγχθείσα επιχείρηση έχει καταβάλλει ή όχι τις εισφορές, συνιστά πειθαρχικό
αδίκηµα, τόσο για τους ελεγκτές, όσο και για
τον Προϊστάµενο, οι οποίοι τιµωρούνται κατά
τις οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου.
∆ιευκρινίζεται, ότι οι νόµιµοι ελεγκτές και
ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης πρέπει να πιστοποιούν στο πιστοποιητικό που εκδίδουν σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του
ν. 2238/1994, αν έχουν αποδοθεί ή όχι οι οφειλόµενες εισφορές, καθώς επίσης και την ενηµέρωση του ασφαλιστικού φορέα.
Επίσης, οι λογιστές φοροτεχνικοί στην κατάσταση των λογιστικών διαφορών που είναι
υποχρεωµένοι, µε βάση τις διατάξεις της παρ.
3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παρ. 9
του άρθρου 17 του ν. 3842/2010, να συνυποβάλλουν µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµα-
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τος της επιχείρησης, πρέπει να µνηµονεύουν
και το ύψος των µισθών για το οποίο δεν έχουν
καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
Περαιτέρω, µε τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι οι δαπάνες µισθοδοσίας θα αναγνωρίζονται µόνο αν έχουν εξοφληθεί µέσω επαγγελµατικού τραπεζικού λογαριασµού της επιχείρησης ή επιταγής που εξοφλείται µέσω τραπεζικού λογαριασµού. Επισηµαίνεται, ότι στην έννοια των δαπανών µισθοδοσίας δεν περιλαµβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ
ή άλλου ασφαλιστικού φορέα που καταβάλλει
η επιχείρηση, αλλά µόνο οι καταβαλλόµενοι µισθοί-αµοιβές.
Τέλος, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η έκδοση της οποίας προβλέπεται από την
παρ. 2 του άρθρου αυτού, θα καθοριστεί η σταδιακή εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου, η διαδικασία της εξόφλησης
των δαπανών µισθοδοσίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Κατά συνέπεια, παρά το
γεγονός ότι τυπικά όλα όσα αναφέρθηκαν πιο
πάνω για τον τρόπο εξόφλησης της δαπάνης
µισθοδοσίας έχουν εφαρµογή από 23.04.2010
και µετά, ουσιαστικά θα ισχύσουν από το χρόνο
κατά τον οποίο θα εκδοθεί η καθεµιά απόφαση
(κανονιστική πράξη).
3. Με τις διατάξεις της περ. α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού καταργήθηκαν οι διατάξεις του εικοστού, εικοστού πρώτου και του
τελευταίου εδαφίου της υποπερ. γγ΄ της περ.
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994,
σχετικά µε την έκπτωση των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε
αθλητικά σωµατεία. Η ρύθµιση αυτή έχει εφαρµογή, σύµφωνα µε την παρ. 14 του ίδιου άρθρου και νόµου, για κέρδη ισολογισµών που
κλείνουν µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2010
και µετά. Εποµένως, από τα οικονοµικά έτη
2011 και µετά, τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε αθλητικά σωµατεία
δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Επίσης, µε τις διατάξεις της περ. β΄ της πα-
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ραγράφου 3 του ίδιου άρθρου αντικαταστάθηκε
το δέκατο πέµπτο εδάφιο της υποπερ. γγ΄ της
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
2238/1994, σχετικά µε την έκπτωση των χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα λοιπά νοµικά πρόσωπα (ιερούς
ναούς, κοινωφελή ιδρύµατα, νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς,
κ.λπ.). Με βάση τις νέες διατάξεις, τα πιο πάνω
χρηµατικά ποσά αναγνωρίζονται για έκπτωση
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
µέχρι ποσοστό 10% του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή των κερδών που προκύπτουν από
ισολογισµούς, ενώ µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, τα ποσά αυτά εξέπιπταν εξολοκλήρου. Τα
ανωτέρω ισχύουν, σύµφωνα µε την παρ. 14 του
άρθρου αυτού, για κέρδη ισολογισµών που
κλείνουν µε 31 ∆εκεµβρίου 2010 και µετά.
4. Με τις διατάξεις της περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού µειώνεται από 30% σε
10% το ποσοστό του συνολικού φορολογούµενου εισοδήµατος ή των κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης, µέχρι το
οποίο αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα τα χρηµατικά ποσά ή η αξία της
παροχής σε είδος που προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία µε τις διατάξεις του άρθρου 12
του ν. 3525/2007. Με βάση τις νέες διατάξεις
του πιο πάνω νόµου, τα χρηµατικά ποσά που
καταβάλλονται ως πολιτιστική χορηγία, καθώς
και η αξία της παροχής µετά από χρηµατική
αποτίµηση από ειδική εκτιµητική επιτροπή που
προσφέρεται για τον ίδιο σκοπό, εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
µέχρι ποσοστό 10% του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή των κερδών που προκύπτουν από
ισολογισµούς, ενώ µε τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 3525/2007, τα ποσά αυτά εξέπιπταν
µέχρι 30%. Η ρύθµιση αυτή, η οποία ισχύει από
τη δηµοσίευση του ν. 3842/2010 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (23.4.2010) και µετά, έγινε για λόγους ενιαίας φορολογικής αντιµετώπισης των χρηµατικών ποσών των χορηγιών
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αυτών µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις
της υποπερ. γγ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.
5. Με την παράγραφο 5 τροποποιούνται οι
διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31
του ν. 2238/1994, σχετικά µε την έκπτωση των
µισθωµάτων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις
για επιβατικά αυτοκίνητα IX καθώς και για τις
δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας
και τις αποσβέσεις των επιβατικών αυτοκινήτων IX που χρησιµοποιούνται.
Ειδικότερα, µε τις νέες διατάξεις, όλες οι
πιο πάνω δαπάνες εκπίπτουν κατά ποσοστό
70% για αυτοκίνητα µέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά και κατά ποσοστό 35% για αυτοκίνητα µεγαλύτερου κυβισµού, ενώ µε τις προϊσχύσασες
διατάξεις προβλεπόταν η αναγνώριση των
ίδιων δαπανών µέχρι 60% και 25%, αντίστοιχα.
∆ηλαδή, µε τις νέες διατάξεις, αφενός µεν αυξάνονται τα ποσά έκπτωσης των υπόψη δαπανών και αφετέρου, δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα στον έλεγχο να αναγνωρίσει µικρότερα ποσά δαπανών συντήρησης, επισκευής
και κυκλοφορίας, καθώς και αποσβέσεις, από
αυτά που αντιστοιχούν σε ποσοστό µικρότερο
του 70% ή 35%, κατά περίπτωση, των πιο πάνω
δαπανών που πραγµατοποίησε η επιχείρηση
µέσα στη χρήση.
Στον ανωτέρω περιορισµό περιλαµβάνονται,
κατά ρητή διατύπωση του νόµου, και τα µισθώµατα ιδιωτικών IX που καταβάλλονται σε επιχείρηση leasing όταν έχει συναφθεί σύµβαση
µίσθωσης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή σε επιχείρηση ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ενώ µε τις
προϊσχύσασες διατάξεις περιορισµός των εκπιπτόµενων δαπανών υπήρχε µόνο αν τα µισθώµατα αφορούσαν σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ενώ αυτά που καταβάλλονταν για
ενοικίαση εξέπιπταν εξολοκλήρου.
Τα ανωτέρω ισχύουν, σύµφωνα µε την παρ.
14 του άρθρου αυτού, για κέρδη ισολογισµών
που κλείνουν µε 31 ∆εκεµβρίου 2010 και µετά.
6. Με τις διατάξεις της περ. α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού τροποποιείται το πρώ-

TEFXOS_05_SEP_O.K._2010

17-10-11

14:01

Page 680

680

το εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
2238/1994, ώστε να γίνεται αναφορά στις διατάξεις των άρθρων 51Α και 51Β του ίδιου νόµου που προστέθηκαν µε το άρθρο 78 του ν.
3842/2010 και αφορούν στις πληρωµές προς
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες
κρατών µη συνεργάσιµων ή µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς. Ειδικότερα, µε τις νέες
διατάξεις ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αναγνωρίζονται για έκπτωση οι δαπάνες που ρητά κατονοµάζονται
στο άρθρο αυτό, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων από τις διατάξεις των πιο πάνω άρθρων.
Επίσης, µε τις διατάξεις της περ. β΄ της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου προστίθεται νέο
εδάφιο στο τέλος της περ. γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 31 του ν. 2238/1994, σχετικά µε την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων της αξίας των πρώτων και βοηθητικών
υλών που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και των
άλλων εµπορεύσιµων αγαθών, στην οποία περιλαµβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, ασφάλειας
κ.λπ. Με βάση τις νέες διατάξεις, το πιο πάνω
κόστος αγοράς ή δαπάνη της ηµεδαπής επιχείρησης δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα της, όταν καταβάλλεται ή
οφείλεται 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 (τριγωνικές συναλλαγές). Από τη
διοίκηση έχει γίνει δεκτό, ότι οι νέες διατάξεις
δεν αναφέρονται στις τριγωνικές συναλλαγές
που πραγµατοποιούν εντός της χώρας µας
ηµεδαπές επιχειρήσεις (π.χ. φασόν), αλλά µόνο
σε αυτές που µεσολαβεί εταιρία µε έδρα σε κράτη µη συνεργάσιµα ή µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο
51Α του ν. 2238/1994 (σχετ. το ∆12Β 1098722
ΕΞ2010/26.7.2010 έγγραφό µας).
Τα ανωτέρω ισχύουν, σύµφωνα µε την παρ.
14 του άρθρου αυτού, για κέρδη ισολογισµών
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που κλείνουν µε 31 ∆εκεµβρίου 2010 και µετά.
7. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού
αντικαταστάθηκε η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. Συγκεκριµένα,
µε τις νέες υποπεριπτώσεις αα) έως και δδ)
προβλέπονται εξαιρέσεις από το γενικό κανόνα της έκπτωσης των χρεωστικών τόκων από
τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Με την υποπερίπτωση αα) επαναλαµβάνεται
για νοµοτεχνικούς λόγους η διάταξη περί µη
έκπτωσης των τόκων υπερηµερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων
προς το δηµόσιο ή άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, όπως ίσχυε και πριν την τροποποίηση που επέρχεται µε τον νόµο αυτό.
Με τη νέα υποπερίπτωση ββ) ορίζεται, ότι
δεν εκπίπτουν οι τόκοι δανείου που λαµβάνει
µια επιχείρηση για την αγορά µετοχών, εταιρικών µερίδων και γενικά επιχειρήσεων, στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όταν οι πιο πάνω συµµετοχές µεταβιβάζονται εντός δύο ετών από
το χρόνο απόκτησής τους. Η ρύθµιση αυτή κρίθηκε σκόπιµη προκειµένου να ενθαρρυνθούν οι
µακροπρόθεσµες επενδύσεις και όχι να αναγνωρίζονται οι τόκοι, όταν οι επιχειρήσεις κερδοσκοπούν µέσω της πώλησης σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα των συµµετοχών που αγοράζουν σε άλλες επιχειρήσεις.
Περαιτέρω, µε τη νέα υποπερίπτωση γγ) ορίζεται, ότι δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι
τόκοι δανείων που λαµβάνονται για την αγορά
µετοχών ή µερίδων εξωχωρίων κ.λπ. εταιριών,
καθώς και οι τόκοι που καταβάλλονται στις
εταιρίες αυτές, διότι οι υπόψη εταιρίες χρησιµοποιούνται ως µέσο µεταφοράς κερδών σε
χώρες µε εξαιρετικά ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.
Επίσης, µε την υποπερίπτωση δδ) τροποποιούνται οι διατάξεις που ετέθησαν µε την παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3775/2009 περί υποκεφαλαιοδότησης. Με βάση τις νέες διατάξεις, δεν
εκπίπτουν οι τόκοι που καταβάλλει (ή πιστώνει)
ηµεδαπή επιχείρηση σε συνδεδεµένες ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις κατά το µέρος
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που τα συνολικά της δάνεια από αυτές τις επιχειρήσεις, κατά µέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο, υπερβαίνουν το τριπλάσιο των
ιδίων κεφαλαίων της. Η διάταξη αυτή κρίθηκε
αναγκαία προκειµένου να περιοριστεί η πρακτική των επιχειρήσεων να δανείζονται υπέρογκα
ποσά από εταιρίες του οµίλου στον οποίο ανήκουν, καταβάλλοντος αντίστοιχα και υψηλούς
τόκους, όχι για να καλύψουν πραγµατικές επιχειρηµατικές ανάγκες αλλά µε σκοπό να µειώνουν τα φορολογητέα τους κέρδη.
Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης αυτής,
όπως προκύπτει από την όλη οικονοµία των
διατάξεων, δεν έχουν εφαρµογή για τους τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται από
ανώνυµες εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης
του ν. 1665/1986, εταιρίες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων του ν. 1905/1990, εταιρίες ειδικού σκοπού του ν. 3156/2003 και του ν.
3601/2007 µε έδρα στην Ελλάδα, εταιρίες παροχής πιστώσεων του ν. 2937/2001, καθώς και
από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην
Ελλάδα.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε
την παρ. 14 του άρθρου αυτού, για κέρδη ισολογισµών που κλείνουν µε 31 ∆εκεµβρίου 2010
και µετά.
Όπως συνάγεται από τη διάταξη ισχύος, οι
νέες διατάξεις έχουν εφαρµογή για τόκους
που καταβάλλονται ή πιστώνονται εντός διαχειριστικής περιόδου που λήγει από 31 ∆εκεµβρίου 2010 και µετά, ανεξάρτητα από το χρόνο
σύναψης της δανειακής σύµβασης από την
οποία προκύπτουν οι τόκοι, ακόµη και πριν την
εφαρµογή του ν. 3775/2009 µε τον οποίο εισήχθη για πρώτη φορά ο περιορισµός στην έκπτωση των τόκων.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι ειδικότερα θέµατα
των διατάξεων της παραγράφου αυτής που χρήζουν ερµηνείας θα διευκρινισθούν µε µεταγενέστερη εγκύκλιο, κατόπιν συνεργασίαςτης υπηρεσίας µας µε άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες.
8. Με την παράγραφο 8 αντικαθίσταται το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρ-
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θρου 31 του ν. 2238/1994, σχετικά µε τις δαπάνες των τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση
από τα ακαθάριστα έσοδα επειδή αφορούν
έσοδα που δεν υπόκεινται σε φορολογία, εισοδήµατα που φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο
µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης,
καθώς και έσοδα από µερίσµατα ή κέρδη από
συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις.Με τις πιο
πάνω διατάξεις του ν. 2238/1994 προβλέπεται
η µη αναγνώριση από τα ακαθάριστα έσοδα
των επιχειρήσεων των χρεωστικών τόκων που
έχουν επιβαρυνθεί και οι οποίοι προκύπτουν µε
επιµερισµό τους µεταξύ των ακαθαρίστων εσόδων που υπόκεινται σε φορολογία και των προαναφερθέντων ακαθαρίστων εσόδων που δεν
υπόκεινται σε φορολογία. Επίσης, δεν εκπίπτει
ποσοστό 5% των εσόδων που απαλλάσσονται
της φορολογίας ή φορολογούνται κατ’ ειδικό
τρόπο ή των εσόδων από µερίσµατα και κέρδη
από συµµετοχές. Οι πιο πάνω περιορισµοί (µειώσεις δαπανών) δεν ίσχυαν, κατά ρητή διατύπωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8, για
τις τράπεζες και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Όµως, µε βάση τις νέες διατάξεις, οι περιορισµοί αυτοί επεκτείνονται στις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή
που λειτουργούν (Α.Ε., Ε.Π.Ε., υποκατάστηµα
αλλοδαπών) και περαιτέρω, για τις τράπεζες ειδικά, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από
τα ακαθάριστα έσοδά τους ποσοστό 5% επί
των εσόδων που πραγµατοποιούν από συµµετοχές, µερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχή σε
άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις. Ο τελευταίος
περιορισµός καταλαµβάνει και τις συνεταιριστικές τράπεζες.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε
την παρ. 14 του άρθρου αυτού, για κέρδη ισολογισµών που κλείνουν µε 31 ∆εκεµβρίου 2010
και µετά.
9. Με την παράγραφο αυτή αντικαθίσταται το
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου
31 του ν. 2238/1994 που αναφέρεται στην έκπτωση των αποζηµιώσεων και δικαιωµάτων που
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καταβάλλουν οι επιχειρήσεις µε βάση δικαστική
ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συµβιβασµό. Με βάση τις νέες διατάξεις,
για να αναγνωρισθούν φορολογικά οι πιο πάνω
αποζηµιώσεις και ποσά ως δαπάνη, θα πρέπει
να υποβληθεί στη ∆ΟΥ που ανήκει ο δικαιούχος
(φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) αντίγραφο της δικαστικής απόφασης ή του εγγράφου και να θεωρηθεί από αυτή, το αργότερο µέσα σε ένα µήνα
από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός
της οποίας πραγµατοποιήθηκε η καταβολή ή πίστωση του ποσού, ενώ µε τις προϊσχύσασες
διατάξεις τα πιο πάνω έγγραφα έπρεπε να υποβληθούν και να θεωρηθούν από τη ∆ΟΥ πριν
από την καταβολή ή πίστωση των ποσών.
Η ρύθµιση αυτή έγινε για τη διευκόλυνση
των επιχειρήσεων και για τη µη παραβίαση της
αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων. Ισχύει δε
από τη δηµοσίευση του νόµου, δηλαδή από
23.4.2010 και µετά.
10. Με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού
ρυθµίζεται νοµοτεχνικά η κατάργηση των αυξηµένων ποσοστών µε βάση το οποία σχηµατίζεται το ποσό πρόβλεψης για απόσβεση των
επισφαλών απαιτήσεων (παρ. 2 άρθρου δεύτερου του ν. 3814/2010). Κατά συνέπεια, για διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν από την 1η
Ιανουαρίου 2009 και µετά, οι αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων υπολογίζονται µε ποσοστά 0,5% και 1%, κατά περίπτωση, όπως ήταν
και η πάγια θέση της διοίκησης.
11. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 καταργούνται και τυπικά οι παράγραφοι 2 και 3
του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. που αφορούν στις
δαπάνες των εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι
οποίες έχουν ήδη πάψει να ισχύουν.
12. Με την παράγραφο 12 προστέθηκε στην
περίπτωση α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου
105 του Κ.Φ.Ε. καινούργιο εδάφιο σχετικά µε
τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος
από εκµίσθωση ακινήτων που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(σωµατεία, ιδρύµατα, µε κοινωφελή ή µη σκοπό, κ.λπ.).
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Ειδικότερα, µε τις νέες διατάξεις προβλέπεται, ότι από το ακαθάριστο εισόδηµα από ακίνητα εκπίπτουν οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, οι πάγιες και λειτουργικές
δαπάνες και κάθε είδους άλλη δαπάνη, µέχρι
50% επί των ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον καλύπτεται από νόµιµα παραστατικά. Επειδή τα
υπόψη νοµικά πρόσωπα έχουν έσοδα από συνδροµές, εισφορές και λοιπά έσοδα που πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν
αντικείµενο φορολογίας, καθώς και εισοδήµατα από κινητές αξίες που φορολογούνται µε
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, µε
την παρούσα γίνεται δεκτό ότι τα λειτουργικά
έξοδα στα οποία περιλαµβάνονται ∆ΕΗ, ΟΤΕ,
µισθοδοσία, εισφορές ΙΚΑ, κ.λπ., δεν θα εκπίπτουν στο σύνολό τους, αλλά µόνο κατά το µέρος που αντιστοιχούν στα εισοδήµατα που
προέρχονται από ακίνητα, διαφορετικά θα είχαµε διπλή έκπτωση, µία µε τη µορφή της φορολόγησης των εσόδων και µία δεύτερη φορά
µε τη µορφή των δαπανών. Σηµειώνεται ότι οι
πιο πάνω δαπάνες (επισκευής, συντήρησης,
λειτουργικές δαπάνες) θα αναγνωρίζονται µόνο εφόσον υπάρχουν τα προβλεπόµενα από
τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων νόµιµα παραστατικά και µέχρι το 50% επί των ακαθαρίστων
εσόδων που προέρχονται από την εκµίσθωση
ακινήτων. Εποµένως, αν για παράδειγµα ένα
κοινωφελές ίδρυµα καταβάλλει µέσα στη χρήση 10.000 ευρώ λόγω επισκευής εκµισθούµενου ακινήτου και 15.000 ευρώ λόγω µισθοδοσίας, και παράλληλα έχει έσοδα από ακίνητα
40.000 ευρώ και λοιπά έσοδα 20.000 ευρώ, το
εν λόγω ίδρυµα δικαιούται να εκπέσει από τα
ακαθάριστα έσοδα των 40.000 ευρώ, ολόκληρο
το ποσό των 10.000 ευρώ (δαπάνη επισκευής)
και 10.000 ευρώ (15.000x40.000/60.000) ως δαπάνη µισθοδοσίας, ήτοι συνολικά 20.000 ευρώ.
Επειδή το εν λόγω ποσό δεν υπερβαίνει το
50% των ακαθαρίστων εσόδων από την εκµίσθωση των ακινήτων του, αναγνωρίζεται ολόκληρο. ∆ιευκρινίζεται, ότι η δαπάνη µισθοδο-
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σίας θα αναγνωρίζεται µόνο εφόσον βαρύνει
αποκλειστικά τα έσοδα του νοµικού προσώπου
(υπαγόµενα σε φορολογία ή µη) και όχι στις
λοιπές περιπτώσεις (π.χ. δαπάνη µισθοδοσίας
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, Ακαδηµίας Αθηνών, κ.λπ.).
Επίσης, εκτός από τις πιο πάνω δαπάνες εκπίπτουν και αυτές που αναφέρονται στο άρθρο
23 του Κ.Φ.Ε., κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 13
του άρθρου 105 του ίδιου νόµου, (αποσβέσεις
5% για οικοδοµές που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια,
αίθουσες κινηµατογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία ή κλινικές και 3% για οποιαδήποτε άλλη χρήση, 40% για ασφάλιστρα κατά
του κινδύνου πυρκαγιάς, για δικαστικές δαπάνες, για αµοιβή δικηγόρου για δίκες µισθωτικών
διαφορών, κ.λπ.). Αντίθετα, εξακολουθούν να
µην αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι δαπάνες
των πιο πάνω νοµικών προσώπων που πραγµατοποιούνται για την εκπλήρωση του σκοπού
τους (χορήγηση υποτροφιών, νοσηλίων, δωρεές σε άλλα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, κ.λπ.).
Τα πιο πάνω έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε
την παρ. 14 του άρθρου αυτού, για εισοδήµατα
που αποκτώνται από την 1.1.2010 και µετά.
13. Με την παράγραφο 13 του άρθρου αυτού
τροποποιείται το άρθρο 39 του Κ.Φ.Ε., σχετικά
µε τις υπερτιµολογήσεις και υποτιµολογήσεις
µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων. Περισσότερες διευκρινίσεις για το θέµα αυτό πρόκειται
να δοθούν µε ειδικότερη εγκύκλιο, αφού ολοκληρωθεί η συνεργασία µε συναρµόδιες υπηρεσίες και Υπουργεία.
Άρθρο 12
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών νοµικών
προσώπων κερδοσκοπικού ή µη
χαρακτήρα
1. Με την παράγραφο 1 καταργείται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος όλων των νοµικών
προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που
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εµπίπτουν στο άρθρο 101 του ν. 2238/1994,
ανεξάρτητα αν η απαλλαγή είχε χορηγηθεί µε
γενική ή ειδική διάταξη. Εποµένως, η κατάργηση καταλαµβάνει ανώνυµες εταιρίες, εταιρίες
περιορισµένης ευθύνης, δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις, νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ. (όπως για παράδειγµα Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Εθνικό Θέατρο, Οργανισµός Προβολής
Ελληνικού Πολιτισµού ΑΕ, Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ, Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη
της Βουλής, Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων,
Ίδρυµα «Ανδρέα Παπανδρέου», Ίδρυµα «Γεωργίου Παπανδρέου», Ίδρυµα «Κων/νου Γ. Καραµανλή», Ίδρυµα «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης», Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη, Ίδρυµα
«Μποδοσάκη», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής
Ιστορίας, Μουσείο Μπενάκη κ.λπ.). ∆ιευκρινίζεται, ότι, ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η κατάργηση της
απαλλαγής από το φόρο εισοδήµατος δεν καταλαµβάνει τα έσοδα που πραγµατοποιούν κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του µη κερδοσκοπικού σκοπού τους (π.χ. συνδροµές και
δικαιώµατα εγγραφής µελών, έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις, έσοδα από διαφηµίσεις που
καταχωρούνται σε περιοδικό το οποίο εκδίδεται και διανέµεται δωρεάν στα µέλη κ.λπ.), καθόσον τα έσοδα αυτά δεν αποτελούν, σύµφωνα
µε το άρθρο 99 ν. 2238/1994, αντικείµενο φόρου (τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα φορολογούνται µόνο για εισόδηµα από εκµίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες).
Με τις ίδιες διατάξεις ορίζονται οι απαλλαγές που διατηρούνται σε ισχύ και οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
α) οι απαλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 103 του Κ.Φ.Ε (π.χ. ανώνυµες εταιρίες που
εκµεταλλεύονται πλοία µε ελληνική σηµαία
εφόσον υπόκεινται στον ειδικό φόρο του ν.
27/1975, αγροτικοί συνεταιρισµοί κ.λπ.),
β) η απαλλαγή του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών, της ∆ιεθνούς Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, και όλων των αλλοδα-
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πών οργανισµών, εφόσον προβλέπεται από
διεθνή σύµβαση η οποία έχει κυρωθεί µε νόµο.
Εποµένως, οι τόκοι που αποκτούν τα νοµικά
αυτά πρόσωπα από καταθέσεις στην Ελλάδα,
οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου θα εξακολουθήσουν να απαλλάσσονται του φόρου και
οι τράπεζες να µην παρακρατούν φόρο.
γ) οι απαλλαγές που προβλέπονται από διµερείς συµφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολογίας οι οποίες έχουν κυρωθεί µε νόµο,
δ) οι απαλλαγές που προβλέπονται από αναπτυξιακούς νόµους (για την πραγµατοποίηση
επενδύσεων (π.χ. ν. 2601/1998, ν. 3299/2004) ή
το µετασχηµατισµό επιχειρήσεων (ν.δ. 1297/1972, ν. 2166/1993, ν. 3296/2004 άρθρο 18 «Κίνητρα συγχώνευσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων»,
ν.2515/1997 περί συγχωνεύσεως τραπεζών),
ε) οι 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΄) 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,
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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
191Α΄) για τον Οργανισµό Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού,
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 Ελλάδας, 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 τις τεχνικές επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν την εκτέλεση τεχνικών έργων στην αλλοδαπή.
Η κατάργηση της απαλλαγής κατά ρητή διατύπωση του νόµου ισχύει από την έναρξη
ισχύος του κοινοποιούµενου νόµου, δηλαδή
από την 23-4-2010 (ηµέρα δηµοσίευσης του νόµου) και µετά. Ειδικά, όµως για το φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τη δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος (άρθρο 107 του
ΚΦΕ), η κατάργηση καταλαµβάνει τις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους
2011 και επόµενα.
Εποµένως, οι τράπεζες υποχρεούνται πλέον να παρακρατούν φόρο 10% επί των τόκων
καταθέσεων των υπόψη νοµικών προσώπων
που εκταµιεύουν από την 23.4.2010 και µετά.
Επίσης, οι ανώνυµες εταιρίες υποχρεούνται
να προβούν σε παρακράτηση φόρου 10% επί
των µερισµάτων που θα διανείµουν εντός του
τρέχοντος έτους.
2. Με την παράγραφο 2 αντικαταστάθηκε η
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
103 του ν.2238/1994, σχετικά µε τα νοµικά
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος. Τα
πρόσωπα αυτά είναι τα ακόλουθα:
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 κοινοτι-
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κά 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 δικαίου.
Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται, ότι η απαλλαγή δεν καταλαµβάνει τα εισοδήµατα από κινητές αξίες τα οποία φορολογούνται µε τις γενικές
διατάξεις εκτός αυτών από τόκους που αποκτούν από καταθέσεις ή οµόλογα και έντοκα
γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου για τα οποία
µε την παρακράτηση φόρου 10% που ενεργείται
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του ν.
2238/1994 εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση. Ενόψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι
τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορολογούνται σύµφωνα µε το άρθρο 99 του
ΚΦΕ µόνο για τα εισοδήµατα από ακίνητα και κινητές αξίες συνάγεται, ότι η απαλλαγή των πιο
πάνω νοµικών προσώπων περιορίζεται µόνο στα
εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακινήτων.
Όµως ειδικά το Ελληνικό ∆ηµόσιο, αυτό
απαλλάσσεται και για τα εισοδήµατα από κινητές αξίες επί των οποίων δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου.
3. Με την παράγραφο 3 καταργήθηκαν οι
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 103 του ΚΦΕ, µε τις οποίες απαλλάσσονταν του φόρου εισοδήµατος τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ιεροί Ναοί, Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Μονές, Ιερές Μονές Αγίου Όρους, νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, κ.λπ.).
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4. Με την παράγραφο 4 αντικαταστάθηκε το
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
109 του Κ.Φ.Ε. 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 Αγίου 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%). Οι διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή
και για τα εισοδήµατα που αποκτούν στην
Ελλάδα αντίστοιχα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι φορείς ξένων θρησκευµάτων ή
δογµάτων.
5. Με την παράγραφο 5 οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού ισχύουν
για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1n Ιανουαρίου 2010 και µετά.
Άρθρο 15
Μερίσµατα εισηγµένων εταιριών
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προστέθηκε νέα παράγραφος 9 στο άρθρο 82 του
ΚΦΕ. Συγκεκριµένα, µε βάση τη νέα διάταξη,
καθιερώνεται υποχρέωση της ΕΧΑΕ να γνωστοποιεί στο Υπουργείο Οικονοµικών µέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους τα πλήρη στοιχεία των µετόχων εισηγµένων εταιριών που
έλαβαν µέρισµα κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο,
ΑΦΜ, αρµόδια ∆ΟΥ, αριθµό µερίδας ΣΑΤ), τα
στοιχεία της διανέµουσας εταιρίας (επωνυµία
και ΑΦΜ), καθώς και τα ποσά του µερίσµατος
και του φόρου που αναλογεί. Τα στοιχεία υποβάλλονται σε µαγνητική µορφή στο Υπουργείο
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Οικονοµικών ανά εταιρία και για κάθε µέτοχο
χωριστά µε σκοπό την αξιοποίησή τους για
σκοπούς ελέγχου ενόψει της φορολόγησης
των µερισµάτων µε τις γενικές διατάξεις.
Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κατά συνέπεια η πρώτη εφαρµογή της
θα λάβει χώρα µέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2011
για µερίσµατα που καταβλήθηκαν εντός του
ηµερολογιακού έτους 2010.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου αυτού καταργήθηκε η υποχρέωση του
ΧΑ να τηρεί το απόρρητο επί άυλων ανώνυµων
µετοχών έναντι της εκδότριας εταιρίας, προκειµένου να καταστεί δυνατό για τις εταιρίες
µε άυλες µετοχές εισηγµένες στο ΧΑ να λαµβάνουν τα στοιχεία των µετόχων που είναι αναγκαία για την έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της νέας παρ. 1α
του άρθρου 109 του ΚΦΕ.
Η ανωτέρω διάταξη έχει εφαρµογή για µερίσµατα που διανέµονται από την 1η Ιανουαρίου
2009 και µετά µε βάση την περ. ζ΄ της παρ. 1
του άρθρου 92 του νόµου αυτού σχετικά µε την
έναρξη ισχύος των διατάξεών του.
Άρθρο 17
Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νοµικών προσώπων
και οργανώσεων γενικά για ηλεκτρονική
υποβολή πληροφοριών και στοιχείων, θέµατα
λογιστών φοροτεχνικών και πιστοποιητικό
νόµιµων ελεγκτών
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε ο τίτλος του άρθρου 82 του ΚΦΕ, από «Υποχρεώσεις υπηρεσιών» σε «Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νοµικών
προσώπων και οργανώσεων γενικά».
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
ίδιου άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η παρ. 2
του άρθρου 82 του ΚΦΕ. Με τις νέες διατάξεις
επεκτείνεται και στα Υπουργεία, στις ∆ικαστικές Αρχές, στους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, στα διάφορα –πλην τραπεζών– πιστωτικά ιδρύµατα, στους συνεταιρισµούς και ενώ-
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σεις αυτών, στις ενώσεις προσώπων, καθώς και
σε κάθε άλλο φορέα ή επαγγελµατική οργάνωση η υποχρέωση να υποβάλλουν στο Υπουργείο Οικονοµικών αποκλειστικά µε ηλεκτρονική µορφή διάφορα στοιχεία, ενώ µε βάση τις
προϊσχύσασες διατάξεις, η υποχρέωση υποβολής (χωρίς την υποχρέωση να είναι ηλεκτρονική) περιοριζόταν µόνο στις δηµόσιες, ΟΤΑ, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου,
στις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς,
καθώς και στις τράπεζες.
Περαιτέρω, µε τις ίδιες διατάξεις ορίζεται,
ότι τα στοιχεία που θα υποβάλλονται θα είναι
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.
Εξάλλου, µε την παράγραφο 8 του άρθρου
82 του ΚΦΕ, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 5
του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 (ΣΗΜ: Με τις
ίδιες διατάξεις, η παλαιά παρ. 8 αναριθµήθηκε
σε παρ. 7, ενώ µε την παρ. 4 του ίδιου άρθρου η
παλαιά παρ. 7 καταργήθηκε) προβλέπεται η έκδοση Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών
και του αρµόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού
µε την οποία θα καθορίζεται το είδος των υποβαλλόµενων στοιχείων και πληροφοριών, ο
τρόπος και ο χρόνος υποβολής καθώς και κάθε
άλλο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων που προαναφέρθησαν. Από τη διατύπωση αυτή συνάγεται, ότι οι αποφάσεις που θα
εκδοθούν θα αφορούν όχι µόνο στην εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 82 αλλά και στις παραγρ. 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του ίδιου άρθρου.
3. Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 82 του ΚΦΕ, σχετικά
µε τις υποχρεώσεις των νόµιµων ελεγκτών που
διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης. Με τις νέες διατάξεις καθιερώνεται η
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υποχρέωση στους πιο πάνω ελεγκτές και στα
ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραµµένοι
στο δηµόσιο µητρώο του ν. 3693/2008, για έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Ειδικότερα, τα
πιο πάνω πρόσωπα υποχρεούνται πλέον να διενεργούν, παράλληλα µε τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης, έλεγχο σε φορολογικά
αντικείµενα, µε βάση πρόγραµµα που θα καθορίζεται κάθε χρόνο από τις αρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Οικονοµικών σε συνεργασία
µε την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και
Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και να εκδίδουν σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο θα περιλαµβάνει παρατηρήσεις και παραβάσεις των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας. Το πιστοποιητικό αυτό
θα κοινοποιείται στη συνέχεια, µε ευθύνη του
νόµιµου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, στη
∆ιεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την έκδοση του. Κάθε παράλειψη των πιο πάνω προσώπων διώκεται και τιµωρείται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις του ν. 3693/2008.
4. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού,
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 83 του ΚΦΕ. Με τις νέες διατάξεις, η υποχρέωση που υπάρχει για υποβολή όλων των
στοιχείων που περιλαµβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από µισθωτές υπηρεσίες µαζί
µε την οριστική δήλωση απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών στον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ΟΥ, επεκτείνεται και στους υπόχρεους σε έκδοση βεβαίωσης αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα και από εισόδηµα από
εµπορικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα ορίζονται τα εξής:
– Ο υπόχρεος σε έκδοση βεβαίωσης αµοιβών
από ελευθέρια επαγγέλµατα, ο οποίος σε
κάθε περίπτωση είναι επιτηδευµατίας ασκεί
δηλαδή επιχείρηση ή επάγγελµα, χορηγεί
µία µόνο βεβαίωση αποδοχών σε κάθε δικαιούχο στην οποία αναγράφει το σύνολο των
αµοιβών.
– Ο υπόχρεος σε έκδοση βεβαίωσης για εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, ο οποίος
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σε κάθε περίπτωση είναι επιτηδευµατίας
ασκεί δηλαδή επιχείρηση ή επάγγελµα, χορηγεί µία µόνο βεβαίωση στην οποία αναγράφει το σύνολο του εισοδήµατος από
εµπορικές επιχειρήσεις.
– Τα πλήρη στοιχεία που περιλαµβάνονται
στις βεβαιώσεις αποδοχών, όπως επώνυµο,
όνοµα, πατρώνυµο ή επωνυµία κατά περίπτωση, αριθµός φορολογικού µητρώου, διεύθυνση κατοικίας ή επαγγέλµατος (έδρας),
κατά περίπτωση, είδος αποδοχών και προκειµένου για εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες τακτικές ή έκτακτες, φορολογούµενες
ή απαλλασσόµενες, φόρος παρακρατηθείς,
κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων, παρακρατηθείς φόρος επί των αµοιβών από
ελευθέρια επαγγέλµατα ή επί του εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις, κ.λπ. υποβάλλονται στον προϊστάµενο της αρµόδιας
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µαζί µε
την ετήσια οριστική δήλωση µισθωτών υπηρεσιών, την ετήσια οριστική δήλωση αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα και την
ετήσια οριστική δήλωση εισοδήµατος από
εµπορικές επιχειρήσεις, κατά περίπτωση.
– Ακόµη, 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
υποδοµών ή σε µαγνητικά µέσα, κατά περίπτωση.
– Επισηµαίνεται ότι, τα αναφερόµενα στην πιο
πάνω παράγραφο εφαρµόζονται συνδυαστικά µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 5
του άρθρου 7 του κοινοποιούµενου νόµου.
Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση υπάρχει υποχρέωση υποβολής οριστικών δηλώσεων για
κάθε µία από τις προαναφερόµενες τρεις
κατηγορίες εισοδηµάτων δηλαδή εκείνων
από µισθωτές υπηρεσίες, από ελευθέρια
επαγγέλµατα ή από εµπορικές επιχειρήσεις
µαζί µε τα πλήρη στοιχεία των αντίστοιχων
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βεβαιώσεων αποδοχών ή αµοιβών, ακόµη
και σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 57 ή 58 ή 55 του ΚΦΕ,
αντίστοιχα ή ενεργείται παρακράτηση φόρου µε διατάξεις άλλων άρθρων αυτού του
κώδικα ή µε άλλες συναφείς διατάξεις ή δεν
προβλέπεται παρακράτηση φόρου (π.χ. η
άσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης) ή πρόκειται για αυτοτελώς φορολογούµενα ή
απαλλασσόµενα εισοδήµατα βάσει ειδικής
νοµοθετικής διάταξης.
– Τονίζεται ότι, η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται για τις δηµόσιες υπηρεσίες χωρίς ίδια
διαχείριση, οι οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν µόνο τα πλήρη στοιχεία που προβλέπονται στις πιο πάνω βεβαιώσεις αποδοχών ή αµοιβών, καθόσον δεν υποβάλλουν
προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούµενων φόρων και συνεπώς δεν είναι υπόχρεες σε υποβολή οριστικών δηλώσεων.
– Τέλος µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του κοινοποιούµενου νόµου ορίζεται ότι, η υποχρέωση υποβολής των στοιχείων των πιο πάνω
βεβαιώσεων και ειδικότερα εκείνων για
αµοιβές από ελευθέρια επαγγέλµατα και για
εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις,
στον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας
οικονοµικής υπηρεσίας, µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων υποδοµών ή
σε µαγνητικά µέσα, κατά περίπτωση, αρχίζει
για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η
Ιανουαρίου 2010 και µετά, καθόσον για τα
εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες η υποχρέωση αυτή υφίσταται ήδη από το οικονοµικό έτος 2006 και µετά.
5. Με την παράγραφο 7 καθιερώνεται η υποχρέωση απόκτησης από τους λογιστές φοροτεχνικούς, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος του ν. 2515/1997, πιστοποιητικού που θα
εκδίδεται από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της
Ελλάδος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών πρόκειται να καθορισθούν το περιεχόµενο
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του πιο πάνω πιστοποιητικού, οι προϋποθέσεις
και τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα χορηγείται,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των πιο πάνω διατάξεων.
6. Με την παράγραφο 8 προβλέπεται, ότι οι
λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην
απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία τους µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών πρόκειται να καθορισθεί κάθε θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή των διατάξεων αυτών.
7. Με την παράγραφο 9 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000
σχετικά µε την ευθύνη και τις αρµοδιότητες
του λογιστή φοροτεχνικού. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται, ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί
είναι υπεύθυνοι, πέρα από την ακρίβεια και την
ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν, ως
προς τη συµφωνία αυτών µε τα φορολογικά και
οικονοµικά δεδοµένα που προκύπτουν κατά τη
µεταφορά τους από τα στοιχεία στα βιβλία και
από τα βιβλία στις κατά περίπτωση δηλώσεις,
και για την ορθή φορολογική αναµόρφωση των
αποτελεσµάτων µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και για την ορθή υποβολή
όλων των δηλώσεων παρακρατούµενου φόρου
εισοδήµατος και απόδοσης των έµµεσων φόρων.
Ειδικότερα, τις µη εκπιπτόµενες δαπάνες θα
πρέπει να τις αποτυπώνουν αναλυτικά σε κατάσταση που θα συνυποβάλλεται µε τη δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος, το περιεχόµενο της
οποίας δεν είναι δεσµευτικό για τη φορολογούσα αρχή, ενώ όσον αφορά την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος και απόδοσης των έµµεσων
φόρων, αυτή θα πρέπει να γνωστοποιείται από
τους λογιστές φοροτεχνικούς στην αρµόδια
φορολογούσα αρχή, µε τη µορφή δήλωσης που
θα συνυποβάλλεται µε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος.
Με τις ίδιες διατάξεις θεσµοθετείται και νοµοθετικά η υποχρέωση των λογιστών φοροτε-
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χνικών για υπογραφή, πέραν των δηλώσεων
της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.
2873/2000 (δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, αρχικών, συµπληρωµατικών, τροποποιητικών, κ.λπ.) και των συνυποβαλλόµενων εντύπων ή καταστάσεων, όπως αυτά καθορίζονται
κάθε φορά µε τις οικείες αποφάσεις του
Υπουργού Οικονοµικών, µε υποχρεωτική αναγραφή, κατά την υποβολή των δηλώσεων, του
ονοµατεπωνύµου τους, της διεύθυνσης κατοικίας τους ή της έδρας του επαγγέλµατός τους,
κατά περίπτωση, του ΑΦΜ τους, της αρµόδιας
∆ΟΥ για τη φορολογία τους, του αριθµού µητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλµατός τους
και της κατηγορίας της αδείας τους.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 92 του νέου νόµου, από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή για δηλώσεις που υποβάλλονται
από τις 23.4.2010 και µετά. Ειδικά η κατάσταση
µε τις µη εκπιπτόµενες δαπάνες και η δήλωση
για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος και απόδοσης των έµµεσων φόρων που προβλέπονται από
τις νέες διατάξεις, θα συνυποβάλλονται µε τη
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του επόµενου
οικονοµικού έτους (2011 και εποµένων), καθόσον µε την 10536/Β0012/ΠΟΛ.1039/13.4.2010
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 107 του ν. 2238/1994 καθορίσθηκε ο τύπος
και το περιεχόµενο των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2010 των νοµικών προσώπων του άρθρου 101 του ΚΦΕ, καθώς
και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε
αυτές, στα οποία όµως δεν συµπεριλαµβάνεται η
προβλεπόµενη από τις πιο πάνω διατάξεις κατάσταση των λογιστικών διαφορών, καθόσον κατά
το χρόνο έκδοσης της πιο πάνω Α.Υ.Ο. δεν είχε
ακόµη ψηφισθεί ο νέος νόµος (σχετ. το ∆12Β
1071648 ΕΞ2010/31.5.2010 έγγραφό µας).
8. Με την παράγραφο 10 καταργείται για νοµοτεχνικούς λόγους το άρθρο 49 του ν.
2065/1992, σχετικά µε την ευθύνη και τις αρµο-
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διότητες του λογιστή φοροτεχνικού, αφού το
ίδιο θέµα ρυθµίζεται µε το άρθρο 38 του ν.
2873/2000.
Άρθρο 18
Κίνητρα για τον επαναπατρισµό κεφαλαίων
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπεται, ότι φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι
φορολογικά υπόχρεα στην Ελλάδα µπορούν να
µεταφέρουν κεφάλαια, τα οποία διαθέτουν σε
τραπεζικούς λογαριασµούς στην αλλοδαπή
(καταθετικούς) σε προθεσµιακό λογαριασµό
κατάθεσης της ηµεδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, σε χρονικό διάστηµα 6 µηνών
από την έναρξη ισχύος του νόµου, δηλαδή µέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2010, καταβάλλοντος φόρο µε συντελεστή 5% επί της αξίας τους κατά
το χρόνο της µεταφοράς. Αν τα κεφάλαια παραµείνουν κατατεθειµένα σε τράπεζες της αλλοδαπής, οφείλεται φόρος µε συντελεστή 8%.
Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, θα πρέπει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να διαθέτει Α.Φ.Μ., αφού ως υποκείµενο
φόρου στην Ελλάδα θα πρέπει να του έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει
πρώτα να αποκτήσει Α.Φ.Μ. και στη συνέχεια
να προβεί στις πιο κάτω ενέργειες για τον επαναπατρισµό των κεφαλαίων του.
Ως επαναπατρισµός των κεφαλαίων της αλλοδαπής νοείται η εισαγωγή στη χώρα µας των
κεφαλαίων που είναι κατατεθειµένα σε τραπεζικούς λογαριασµούς στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν τα κεφάλαια αυτά είχαν εξαχθεί στην
αλλοδαπή ή παρέµεναν εξ’ αρχής στην αλλοδαπή χωρίς να έχουν εισαχθεί καθόλου στη χώρα µας. Για την εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου αυτού, δεν εξετάζεται ούτε ο τρόπος
ούτε ο τόπος απόκτησης των κεφαλαίων αυτών, πλην όµως θα πρέπει να επισηµανθεί ότι
τα εισαγόµενα κεφάλαια θα πρέπει να υπήρχαν
στην αλλοδαπή κατά την 15η Απριλίου 2010,
σύµφωνα µε την περ. κ΄ της παρ. 1 του άρθρου
92 του ν. 3842/2010. Επίσης, για τα κεφάλαια
αυτά θα πρέπει να συνέτρεχε υποχρέωση δή-
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λωσής τους, είτε υποχρέωση καταβολής φόρου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις στην
ηµεδαπή. Κατά συνέπεια, κεφάλαια για τα
οποία είχε καταβληθεί φόρος εισοδήµατος
στην Ελλάδα κατά το χρόνο που είχαν προκύψει τα σχετικά εισοδήµατα ή είχαν απαλλαγεί
από το φόρο εισοδήµατος βάσει διατάξεων νόµου, δεν εµπίπτουν στη ρύθµιση του άρθρου
αυτού και µπορούν να εισαχθούν χωρίς την καταβολή φόρου.
Κρίσιµος χρόνος υπαγωγής στο προβλεπόµενο από το νόµο χρονικό διάστηµα των έξι (6)
µηνών είναι ο χρόνος υποβολής της «δήλωσης εξουσιοδότησης», που ορίζεται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. Συνεπώς, παράλειψη
του ενδιαφερόµενου να υποβάλει µέχρι τις 15
Οκτωβρίου 2010 τη σχετική πιο πάνω «δήλωση»
του στερεί το δικαίωµα να υπαχθεί στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού. Βέβαια, δεν στερείται
του δικαιώµατος να µεταφέρει τα κεφάλαιά του
από το εξωτερικό, αλλά στην περίπτωση αυτή
δεν θα τύχει των αναφερόµενων πιο κάτω φορολογικών διευκολύνσεων και απαλλαγών.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
ίδιου άρθρου ορίζεται, ότι η εισαγωγή των επαναπατριζόµενων κεφαλαίων θα γίνεται αποκλειστικά µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων, εγκατεστηµένων στην Ελλάδα, που λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε το ν. 3601/2007. Συνεπώς, εµβάσµατα ή άλλα µέσα πληρωµής (π.χ. ταξιδιωτικές επιταγές) που εκδίδονται από φορείς που
δεν είναι πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια
του ν. 3601/2007, δεν εµπίπτουν στις ρυθµίσεις
του άρθρου αυτού. Επίσης, η µεταφορά κεφαλαίων από την αλλοδαπή µε τη µορφή τραπεζικών επιταγών, δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη,
γιατί αν και γίνεται µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων, δεν πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά.
Η εισαγωγή των κεφαλαίων µέσω των πιστωτικών ιδρυµάτων θα γίνεται αποκλειστικά µε µεταφορά καταθέσεων, ανεξάρτητα αν αυτές τηρούνται σε ευρώ ή σε άλλο νόµισµα. Μεταφορά
χρηµατοπιστωτικών µέσων κατά την έννοια των
διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2396/1996
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(futures, options, swaps, κ.λπ.) δεν εµπίπτει
στην έννοια του άρθρου αυτού. Κατά συνέπεια,
σε περίπτωση τήρησης επενδυτικού λογαριασµού στην αλλοδαπή, θα πρέπει να γίνει πρώτα
ρευστοποίηση των µέσων αυτών και στη συνέχεια η κατάθεση του προϊόντος που προκύπτει
από τη ρευστοποίηση σε καταθετικό λογαριασµό του ηµεδαπού πιστωτικού ιδρύµατος. Επίσης, για λόγους ενιαίας αντιµετώπισης, µε την
παρούσα γίνεται δεκτό, ότι οι επενδυτικοί λογαριασµοί της αλλοδαπής θα ρευστοποιούνται και
στην περίπτωση που τα κεφάλαια παραµείνουν
κατατεθειµένα στην αλλοδαπή και θα καταβάλλεται φόρος µε συντελεστή 8%. Περαιτέρω, θα
πρέπει ο τραπεζικός λογαριασµός της αλλοδαπής, καθώς και ο προθεσµιακός λογαριασµός
της ηµεδαπής να ανήκει στο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που εισάγει τα κεφάλαια, χωρίς να
απαιτείται υποχρεωτικά και η τήρησή τους στο
ίδιο νόµισµα. ∆ηλαδή, µπορούν να επαναπατρισθούν κεφάλαια σε ευρώ και να κατατεθεί στη
χώρα µας αντίστοιχο ποσό δολαρίων ΗΠΑ, ελβετικών φράγκων, κ.λπ. και αντίστροφα. Όταν ο
λογαριασµός που τηρείται στην αλλοδαπή είναι
κοινός, η «δήλωση - εξουσιοδότηση» µπορεί να
υποβληθεί και από έναν µόνο δικαιούχο του λογαριασµού. Ειδικά στην περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασµός της αλλοδαπής ανήκει σε
αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, του οποίου µοναδικός µέτοχος ή εταίρος είναι φυσικό πρόσωπο
κάτοικος Ελλάδος, µε την 11491/Β0012/ΠΟΛ.
1134/04.10.2010 ΑΥΟ ορίζεται, ότι τα κεφάλαια
αυτά µπορούν να επαναπατρισθούν ή να παραµείνουν κατατεθειµένα στην αλλοδαπή, στο
όνοµα του φυσικού προσώπου - µετόχου. Για το
σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση της εταιρίας
στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά η σύνθεση του κεφαλαίου της.
Περαιτέρω, για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, µε την 10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 Απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ
706 Β΄) ορίζεται, ότι ο τραπεζικός λογαριασµός της ηµεδαπής θα πρέπει να είναι αποκλει-
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στικά προθεσµιακός, διάρκειας τουλάχιστον
ενός έτους, και να ανοίγεται κατά το χρόνο µεταφοράς των κεφαλαίων στην Ελλάδα. Ειδικά
στην περίπτωση που τα εισαγόµενα κεφάλαια
πρόκειται να διατεθούν άµεσα (εντός λίγων
ηµερών) από το χρόνο εισαγωγής τους (χρόνο
υποβολής της «δήλωσης - εξουσιοδότησης»)
σε επενδυτικές δραστηριότητες της παραγράφου 5, γίνεται δεκτό µε την παρούσα, ότι µπορούν να κατατεθούν σε λογαριασµό ταµιευτηρίου ηµεδαπού πιστωτικού ιδρύµατος, ο οποίος
είτε να υφίσταται ήδη, είτε να ανοίγεται κατά
το χρόνο εισαγωγής των κεφαλαίων στην
Ελλάδα. Ο προθεσµιακός λογαριασµός στον
οποίο κατατέθηκαν τα εισαγόµενα κεφάλαια
µπορεί να «σπάσει» πριν από την πάροδο του
έτους, χωρίς την απώλεια των δικαιωµάτων
που παρέχονται µε τις διατάξεις του άρθρου
αυτού, µόνο στην περίπτωση που αυτά διατεθούν για την κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων της παραγράφου 5. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο δικαιούχος του λογαριασµού χάνει τα
ευεργετήµατα της ρύθµισης αυτής, όπως αυτά
αναλύονται στη συνέχεια.
Επιπλέον, µε τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου ορίζεται, ότι για τη µεταφορά των κεφαλαίων αυτών απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή «δήλωσης - εξουσιοδότησης» του ενδιαφεροµένου φυσικού ή νοµικού προσώπου προς
το ηµεδαπό πιστωτικό ίδρυµα. Το έντυπο αυτό
έχει ως τα συνηµµένα υποδείγµατα για φυσικά
και νοµικά πρόσωπα, κατά περίπτωση. Ο τύπος,
καθώς και το περιεχόµενό τους έχουν ορισθεί
µε την αναφερόµενη πιο πάνω Α.Υ.Ο., η οποία
έχει εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Με
την ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία µεταφοράς των επαναπατριζόµενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, καθώς και άλλες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Επισηµαίνεται, ότι κατά τη µεταφορά των κεφαλαίων, είναι ενδεχόµενο το αλλοδαπό πιστωτικό
ίδρυµα να χρεώσει το πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) που επαναπατρίζει κεφάλαια µε διάφορα
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έξοδα, µε αποτέλεσµα το ποσό που θα κατατεθεί τελικά στον ελληνικό λογαριασµό να είναι
µειωµένο κατά τα εν λόγω έξοδα. Στην περίπτωση αυτή, η παρακράτηση του φόρου θα γίνεται
επί του υπολοίπου, το οποίο σηµειωτέον ότι δεν
µπορεί να είναι γνωστό κατά την υποβολή της
«δήλωσης - εξουσιοδότησης».
Επιπλέον, προβλέπεται ότι τα πιστωτικά
ιδρύµατα υποχρεούνται να παρακρατούν το
φόρο κατά την εισαγωγή των κεφαλαίων και να
τον αποδίδουν µε ειδική δήλωση (ως συνηµµένο υπόδειγµα) στη ∆.Ο.Υ. που ανήκουν, µέχρι
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου
από την παρακράτηση µήνα.
Ως φορολογητέα αξία επί της οποίας ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 5%
λαµβάνεται το ποσό των εισαχθέντων κεφαλαίων. Ειδικά στην περίπτωση που τα εισαχθέντα
κεφάλαια τηρούνταν στο πιστωτικό ίδρυµα της
αλλοδαπής σε ξένο νόµισµα, η φορολογητέα
αξία τους υπολογίζεται σύµφωνα µε την τιµή
µετατροπής του ηµεδαπού πιστωτικού ιδρύµατος κατά τον χρόνο εισαγωγής τους σε ευρώ,
χωρίς να απαιτείται η µετατροπή σε ευρώ.
Ειδικά για τα κεφάλαια που παραµένουν κατατεθειµένα σε τράπεζες της αλλοδαπής, ο
οφειλόµενος φόρος 8% αποδίδεται από τον
ίδιο τον υπόχρεο µε ειδική δήλωση (ως συνηµµένο υπόδειγµα) στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. εντός
του επόµενου µήνα από τη λήξη του εξαµήνου,
ήτοι µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
µηνός Νοεµβρίου 2010. Είναι αυτονόητο, ότι η
δήλωση αυτή µπορεί να υποβληθεί και νωρίτερα, δηλαδή σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή
επιθυµεί ο υπόχρεος.
Ο τύπος και το περιεχόµενο των παραπάνω
δηλώσεων απόδοσης του παρακρατούµενου
φόρου 5% ή απόδοσης του φόρου 8% και οι λοιπές λεπτοµέρειες έχουν ορισθεί µε την αριθ.
10732/Β0012/ΠΟΛ.1058/14.5.2010 Απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
(ΦΕΚ 706Β΄). Κρίσιµος χρόνος παρακράτησης
και απόδοσης του φόρου είναι ο χρόνος πραγµατικής εισαγωγής των κεφαλαίων στο εξουσιο-

TEFXOS_05_SEP_O.K._2010

17-10-11

14:01

Page 692

692

δοτηµένο πιστωτικό ίδρυµα, δηλαδή ο χρόνος
κατά τον οποίο πιστώθηκε ο λογαριασµός του
δικαιούχου στο πιστωτικό ίδρυµα της ηµεδαπής.
Σε περίπτωση µη απόδοσης ή εκπρόθεσµης απόδοσης του φόρου, θα επιβάλλονται οι προσαυξήσεις που ορίζονται από το ν. 2523/1997 για
τους παρακρατούµενους φόρους.
Όσον αφορά τη βεβαίωση του φόρου από τη
∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, αυτή θα τον καταχωρεί
στον ΚΑΕ 0149, µε ξεχωριστό είδος φόρου
(1181 και 1180), ανάλογα αν πρόκειται για φόρο 5% ή 8%, αντίστοιχα.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται, ότι τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της
ηµεδαπής στα οποία έχουν κατατεθεί τα επαναπατριζόµενα κεφάλαια, 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 τις διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου αυτού προβλέπεται, ότι µε την καταβολή του προβλεπόµενου στην παράγραφο 1 φόρου 5% και 8%, κατά περίπτωση, εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου για τα
κεφάλαια αυτά. Κατά συνέπεια για τα επαναπατριζόµενα από τον ίδιο (φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο) κεφάλαια, για τα οποία θα καταβληθεί ο φόρος 5% ή 8%, δεν οφείλεται φόρος εισοδήµατος, έστω και αν έχουν προκύψει από
εισοδήµατα τα οποία θα έπρεπε να έχουν φορολογηθεί στη χώρα µας. Επίσης, µε τις ίδιες
διατάξεις προβλέπεται ότι, αν τα πιο πάνω κεφάλαια που εισάγονται στη χώρα µας διατεθούν εν όλω ή εν µέρει για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αγορά ακινήτων ή αυτοκινήτων, ανέγερση οικοδοµών κ.λπ.), αυτά δεν
υπόκεινται στο τεκµήριο που ορίζεται στο άρθρο 17 του ΚΦΕ (ν. 2238/1994). Για λόγους ενιαίας αντιµετώπισης, µε την παρούσα γίνεται
δεκτό, ότι και τα κεφάλαια που παραµένουν κατατεθειµένα σε τράπεζες της αλλοδαπής και
για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος µε συντελεστή 8%, δεν υπόκεινται στο τεκµήριο που
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ορίζεται στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε., εφόσον εισαχθούν στη χώρα µας µέχρι και το έτος αγοράς του περιουσιακού στοιχείου.
Για την εφαρµογή αυτής της διάταξης πρέπει να υπάρχουν τα αποδεικτικά εισαγωγής
στην ηµεδαπή τράπεζα των επαναπατριζόµενων κεφαλαίων και καταβολής του φόρου 5% ή
8%, κατά περίπτωση. Επίσης, η εισαγωγή των
επαναπατριζόµενων κεφαλαίων δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί της απόκτησης των
περιουσιακών στοιχείων, αρκεί να γίνεται µέσα
στο ίδιο ηµερολογιακό έτος.
Εάν το τίµηµα απόκτησης των περιουσιακών
στοιχείων καλύπτεται µόνο κατά ένα µέρος µε
επαναπατριζόµενα κεφάλαια, τότε µόνο το µέρος αυτό του τιµήµατος δεν υπόκειται στο τεκµήριο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ΚΦΕ.
Σε περίπτωση που τα επαναπατριζόµενα κεφάλαια, όπως προκύπτει από τη βεβαίωση εισαγωγής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής τράπεζας, είναι σε κοινό λογαριασµό, θα επιµερίζονται ισόποσα σ’ όλους τους συνδικαιούχους,
ακόµα και τους ανήλικους, χωρίς να εξετάζεται
αν υπάρχει θέµα γονικής παροχής ή δωρεάς.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 προβλέπεται, ότι αν τα κεφάλαια που εισάγονται τοποθετηθούν σε τίτλους δανείων του Ελληνικού
∆ηµοσίου, οι οποίοι διακρατούνται τουλάχιστον
για δύο έτη από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που εισήγαγε τα κεφάλαια ή τοποθετηθούν σε
αµοιβαία κεφάλαια ή διατεθούν τα κεφάλαια αυτά µέσα σε δύο 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.
Με την 10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
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διευκρινίσθηκε, ότι ως επένδυση επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται και η αγορά µετοχών ηµεδαπής ανώνυµης εταιρίας, µεριδίων ηµεδαπής εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, η αγορά
ολόκληρης επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε
άλλη επένδυση που αποβλέπει στην τόνωση της
ελληνικής αγοράς. Επίσης, ως επένδυση θεωρείται και η αγορά οικοπέδου, εταιρικών οµολόγων
και άλλων συναφών επενδύσεων.
Με την ίδια πιο πάνω Α.Υ.Ο. διευκρινίσθηκε,
ότι όλες οι πιο πάνω επενδύσεις θα πρέπει σε
κάθε περίπτωση να πραγµατοποιούνται µέσα σε
δύο (2) έτη από το χρόνο εισαγωγής των κεφαλαίων και περαιτέρω, να µην µεταβιβάζονται µε
οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της επένδυσης πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσµίας.
Για την επιστροφή του φόρου, το υπόχρεο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στην
αρµόδια για τη φορολογία του ∆.Ο.Υ., προσκοµίζοντας: αα) το αναφερόµενο στην περίπτωση ε΄
της 10733/Β0012/ΠΟΛ. 1059/14.5.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
λογιστικό παραστατικό, και ββ) τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτουν οι
αναφερόµενες πιο πάνω επενδυτικές δραστηριότητες:
– προκειµένου για αγορά ακινήτων, το συµβολαιογραφικό έγγραφο,
– προκειµένου για ανέγερση οικοδοµής, την
οικοδοµική άδεια και σε ιδιαίτερο φάκελο
αντίγραφα των παραστατικών, σχετικά µε το
κόστος ανέγερσης,
– προκειµένου για αγορά µετοχών ηµεδαπής
ανώνυµης εταιρίας µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή µεριδίων ηµεδαπής
εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, το συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει
κατατεθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ,
– προκειµένου για αγορά επιχείρησης, το συµφωνητικό που έχει συναφθεί και κατατεθεί
στην αρµόδια ∆ΟΥ,
– προκειµένου για µετοχές εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, φωτοτυπίες του εκδοθέντος πινακιδίου και κατάστασης κίνησης

693

του χαρτοφυλακίου του επενδυτή από την
Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) που αφορά στο χρονικό
διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ του χρόνου
αγοράς των µετοχών και του χρόνου υποβολής της αίτησης επιστροφής του φόρου.
– προκειµένου για αγορά µεριδίων αµοιβαίων
κεφαλαίων, τα δικαιολογητικά διάθεσης και
εξαγοράς του µεριδίου,
– προκειµένου για αγορά οµολόγων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, το παραστατικό της
µεσολαβούσας τράπεζας, καθώς και την
αναφερόµενη στην παράγραφο 2 της
αριθ.1082758/11163/Β0012/ΠΟΛ.1104/15.1.
2004 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του ∆ιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 1628Β΄) βεβαίωση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων,
από την οποία προκύπτει η διακράτηση του
τίτλου.
6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 ορίζεται, ότι µετά την παρέλευση της προθεσµίας
των 6 µηνών, ήτοι µετά τις 15 Οκτωβρίου 2010,
οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν κάθε
διεθνή ή ευρωπαϊκή συµφωνία προκειµένου να
διαπιστώσουν τις καταθέσεις που έχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου αυτού σε τράπεζες της αλλοδαπής.
7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 προβλέπεται, ότι τα οριζόµενα από τις προηγούµενες παραγράφους του άρθρου αυτού δεν επηρεάζουν την εφαρµογή των διατάξεων του ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166Α΄), περί πρόληψης και καταστολής της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.
Άρθρο 69
Κίνητρα για ανάπτυξη της νεανικής
επιχειρηµατικότητας
Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, προστέθηκε στο άρθρο 6 του ΚΦΕ παράγραφος 7,
µε βάση την οποία, απαλλάσσονται του φόρου
εισοδήµατος τα κέρδη από την άσκηση ατοµι-
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κής εµπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλµατος, µέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ
(30.000) ετησίως, 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. Τα παραπάνω αφορούν
ατοµικές επιχειρήσεις που κάνουν έναρξη εργασιών από 1/1/2010 και µετά ή οµόρρυθµες
εταιρίες που συστήνονται από 1/1/2010 και µετά, δεδοµένου ότι από την εισηγητική του νόµου, το κίνητρο αναφέρεται στην ίδρυση νέων
επιχειρήσεων. Οι φορολογούµενοι δικαιούνται
την απαλλαγή αυτή και για τα τρία έτη, εφόσον
κατά το χρόνο έναρξης εργασιών δεν έχουν
συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο έτος της
ηλικίας τους, έστω και αν τα επόµενα έτη συµπληρώνουν το όριο αυτό. Επίσης, από τη διατύπωση των διατάξεων προκύπτει, ότι το όριο
της απαλλαγής µέχρι των 30.000 ευρώ δεν δικαιούνται οι φορείς των ατοµικών εµπορικών
επιχειρήσεων ή οι ελεύθεροι επαγγελµατίες
που έχουν ή είχαν ασκήσει στο παρελθόν άλλη
ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα,
έστω και αν δεν έχουν συµπληρώσει το 35°
έτος της ηλικίας τους. Περαιτέρω, µε τις ίδιες
διατάξεις παρέχεται η πιο πάνω απαλλαγή, µέχρι 30.000 ευρώ και στις οµόρρυθµες εταιρίες,
εφόσον σε αυτές συµµετέχουν αποκλειστικά
φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την έναρξη
των εργασιών τους (ως µέλη της εταιρίας) δεν
έχουν συµπληρώσει το 35° έτος της ηλικίας.
Εποµένως, αν κάποιο µέλος της οµόρρυθµης
εταιρίας είναι άλλο νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε νοµικής µορφής ή φυσικό πρόσωπο ηλικίας 35 ετών και άνω, τότε η υπόψη οµόρρυθµη
εταιρία δεν µπορεί να τύχει της απαλλαγής που
προβλέπει ο νόµος, έστω και αν τα υπόλοιπα
φυσικά πρόσωπα - µέλη τους έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος. Επισηµαίνεται ότι
η απαλλαγή καταλαµβάνει και την επιχειρηµατική αµοιβή που αντιστοιχεί µέχρι 30.000 ευρώ
από τα κέρδη της εταιρίας. Οι διατάξεις αυτές,
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σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ισχύουν για εισοδήµατα που αποκτώνται
από 1/1/2010 και µετά.
Άρθρο 74
Κίνητρα έκπτωσης φόρου για δωρεές
στο Λογαριασµό Αλληλεγγύης
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται, ότι οι δωρεές χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται είτε απευθείας είτε µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων από φυσικά πρόσωπα στο «Λογαριασµό Αλληλεγγύης για την απόσβεση ∆ηµόσιου Χρέους» µε κωδικό αριθµό 26132462,
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, µειώνουν το ποσό του φόρου εισοδήµατός τους,
που προκύπτει µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., κατά ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%) αυτών.
Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια διάταξη, οι δωρεές χρηµατικών ποσών που καταβάλλονται
από νοµικά πρόσωπα στον πιο πάνω λογαριασµό εκπίπτουν κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων.
Για την αναγνώριση των δωρεών αυτών
απαιτείται το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ή στα Ταχυδροµικά Καταστήµατα της χώρας (ΕΛ.ΤΑ.).
Τα ανωτέρω ισχύουν για δωρεές που λαµβάνουν χώρα από 23.4.2010 και µετά.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο εκ προσυµφώνου αγοραστής µε δικαίωµα
αυτοσυµβάσεως προς οριστική κατάρτιση
αγοραπωλησίας ακινήτου, νοµιµοποιείται να
ζητήσει και να λάβει από την αρµόδια για τον
πωλητή ∆ΟΥ αποδεικτικό ενηµερότητας
αυτού.
Εγκ. υπ. αριθµ. πρωτ. 1130873/ΕΞ-11/0016/
8-10-2010 Υπ. Οικ.
Σε απάντησή της από 30/.../2010 επιστολής της
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κ... η οποία απεστάλη προς την Υπηρεσία µας
και προς την Υπηρεσία σας, σάς γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
Οι σχετικές διατάξεις σύνταξης οριστικών
συµβολαίων µεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυµφώνων (άρθρο 22 ν. 3427/2005)
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της ∆/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου, στην οποία κοινοποιείται το
παρόν µε συνηµµένο φωτοαντίγραφο της επιστολής της ενδιαφερόµενης.
Επισηµαίνεται, ότι σύµφωνα µε την αριθµ.
660/1991 γνωµοδότηση του ΝΣΚ που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονοµικών, ο εκ προσυµφώνου αγοραστής έχοντας δικαίωµα αυτοσυµβάσεως προς οριστική κατάρτιση αγοραπωλησίας ακινήτου νοµιµοποιείται, ως έχων έννοµο συµφέρον, να ζητήσει και να λάβει (εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις, διατάξεις του
άρθρου 26 ν. 1882/1990, όπως ισχύουν) από
την αρµόδια για τον πωλητή ∆.Ο.Υ. αποδεικτικό ενηµερότητας του πωλητή ως αναγκαίο
στοιχείο για τη σύνταξη του οριστικού συµβολαίου.
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης
Γ. Χατζάκης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Αριθ. Πρωτ.
Αριθ. Γνωµ. 660
ΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τµήµα Γ΄
Συνεδρίασις της 15 Οκτωβρίου 1991
............................................................................
Ι. ∆ιά του υπ’ αριθ. 2059556/1014811/0016/1991 εγγράφου του Υπ.Οικ./Γ.∆.Φ. και
∆.Π/∆/νσεως 16/Τµ. Α΄:
1. ∆ίδεται ότι, διά του υπ’ 5540/1990 συµβολαίου της συµ/φου Αθηνών Μ.Σ., προσυνεφωνήθη µεταξύ της Μ.Α. και του Ε.Α. πώλησις ακινήτου και µεταξύ άλλων συνεφωνήθη δικαίωµα
του εκ του προσυµφώνου τούτου αγοραστού
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καταρτίσεως αυτοσυµβάσεως, υπό τας εν αυτώ
προϋποθέσεις, διά το αγοραπωλητήριον συµβόλαιον.
β) Ερωτάται «αν νοµιµοποιείται η αρµοδία για
τη φορολογία της πωλητρίας ∆ΟΥ να χορηγήσει
(εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις) στους
κληρονόµους του αποβιώσαντος αγοραστή το
προβλεπόµενο πιστοποιητικό από την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της αριθ. 2048300/19.7.90
(ΦΕΚ 508 τ. Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (αποδεικτικό ενηµερότητος για τα χρέη
προς το ∆ηµόσιο της πωλητρίας)».
ΙΙ. ∆ι’ άρθρου 26 του ν. 1882/1990 ωρίσθη:
«1. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως επιτρέπεται να επιβάλλονται κατά των οφειλετών που δεν έχουν εκπληρώσει
τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς
το ∆ηµόσιο περιορισµοί και απαγορεύσεις, που
ανάγονται στις κάθε φύσεως συναλλαγές,
πράξεις ή ενέργειες αυτών είτε µε τους ιδιώτες, είτε µε το ∆ηµόσιο, δήµους, κοινότητες...
2. Ως συναλλαγή... νοείται ενδεικτικώς:
α. ...........................
ε. Η αγοραπωλησία ακινήτων .................
Η εκπλήρωση των οφειλών προς το ∆ηµόσιο, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
παρόντος, αποδεικνύεται µε αποδεικτικό ενηµερότητας, που εκδίδεται από τον αρµόδιο
προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., και το οποίο χορηγείται, εφόσον ο αιτών έχει καταβάλλει ή τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο (αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής που
χορηγούνται από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα) τις µέχρι την χρονολογία έκδοσης του αποδεικτικού βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες
οφειλές του προς το ∆ηµόσιο...».
∆ιά του άρθρου 1 παρ. 4 της κατ’ εξουσιοδότησιν της ως άνω διατάξεως εκδοθείσης υπ’
αριθ. 2048300/6844/11/0016/1990 αποφάσεως
του Υπ. Οικονοµικών (ΦΕΚ 508 τ. Β΄), ωρίσθη
ότι, εις τα περιπτώσεις απαιτουµένου αποδεικτικού ενηµερότητος περιλαµβάνεται και η µεταβίβασις ακινήτου και ότι το αποδεικτικόν τού-
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το, τόσον διά τον πωλητήν, όσον και τον αγοραστήν, είναι προσκοµιστέον εις τον συµ/φον,
µνηµονεύοντα τούτο εις το συµβόλαιόν του.
ΙΙΙ. Περαιτέρω, διά του εν τω ερωτήµατι προσυµφώνου παρεσχέθη εις τον αγοραστήν το δικαίωµα καταρτίσεως αυτοσυµβάσεως ως προς
το οριστικόν συµβόλαιον της αγοραπωλησίας
του ακινήτου, δι’ «ανεκκλήτου» εντολής και
πληρεξουσιότητος της πωλητρίας προς αυτόν,
συµφωνηθέντος ειδικώτερον ότι ο αγοραστής
δύναται «να προβεί» στην δι’ αυτοσυµβάσεως
σύνταξη του οριστικού συµβολαίου, κατά τον
πιο πάνω οριζόµενο ρητά χρόνο» και ότι «η πωλήτρια ρητά συµφωνεί ότι δεν δύναται σε καµµία περίπτωση να αρνηθεί τη σύνταξη του οριστικού συµβολαίου, εφ’ όσον έχει λάβει κατά
τα πιο πάνω το τίµηµα, ρητά παραιτούµενη από
τούδε κάθε σχετικού δικαιώµατός της».
ΙV. Eίναι πρόδηλον ότι, διά της ως άνω εν τω
προσυµφώνω ρήτρας περί αυτοσυµβάσεως και
των υποχρεώσεων της πωλητρίας, ορθώς ερµηνευοµένων, δεν παρέχεται πληρεξουσιότητα
ή εντολή της πωλητρίας προς τον αγοραστήν
ούτε να προβή ούτος εις δηλώσεις φορολογικού χαρακτήρος και σκοπού προς την αρµοδίαν
∆.Ο.Υ. διά λογαριασµόντης πωλητρίας, τυχόν
αναγκαίας κατά νόµον διά την πραγµατοποίησιν του δικαιώµατός του περί αυτοσυµβάσεως,
ήτοι διά την υπό του συµβολαιογράφου κατάρτισιν του οριστικού συµβολαίου, ούτε όµως και
να λάβη παρά της ∆.Ο.Υ. στοιχεία τα οποία θα
καλύπτονται υπό του νόµου διά χαρακτηρισµού
αυτών ως απορρήτων και ως δυναµένων να
γνωστοποιηθούν υφ’ οιουδήποτε, άρα και υπ’
αυτού του Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. υπό την εισπρακτικήν αυτού αρµοδιότητα του τέως ∆ηµοσίου Ταµείου, µόνον εις την πωλήτριαν ως
φορολογουµένην.
Κατά συνέπειαν, αν εγίνετο τυχόν δεκτόν
ότι εις το αποδεικτικόν ενηµερότητος, κατά τας
προπαρατεθείσας διατάξεις, περιέχονται καθ’
οιονδήποτε τρόπον, θετικώς ή αρνητικώς, στοιχεία, χαρακτηριζόµενα υπό των φορολογικών
διατάξεων κυρίως εν προκειµένω υπό του άρ-
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θρου 75 παρ. 2 του Π.∆. 129/1989, απόρρητα
(φορολογικαί δηλώσεις, φορολογικά στοιχεία,
εκθέσεις, πράξεις προσδιορισµού αποτελεσµάτων, φύλλα ελέγχου, αποφάσεις του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ., κάθε στοιχείον του φακέλλου, ο οποίος ή το οποίον έχει σχέσιν µετά της
φορολογίας ή άπτεται αυτής) ασφαλώς ο εκ
του προσυµφώνου τούτου αγοραστής ή οι τυχόν δικαιοδόχοι του, δεν θα ενοµιµοποιείτο να
ζητήση και λάβη το αποδεικτικόν τούτο, διότι
δι’ αυτού θ’ απεκαλύπτοντο εις αυτόν στοιχεία
απόρρητα της πωλητρίας, ενώ αύτη δεν έχει
επιτρέψει τοιούτον τι, το οποίον αν ήθελε, θα
ηδύνατο, διά σχετικού όρου, ειδικού και σαφούς, ως εκ του χαρακτήρος και της σηµασίας
του και ως εκ του ότι θα απηυθύνετο εις τρίτον
(∆.Ο.Υ.) ευθυνόµενον προς τήρησιν του απορρήτου αυτού, να επιτύχη τούτο.
Όµως το αποδεικτικόν ενηµερότητος (κατά
ρητήν περί τούτου διαβεβαίωσιν της αρµοδίας
ερωτώσης εν προκειµένω ∆/νσεως του Υπ.
Οικ/κών) είτε χορηγείται, µνηµονεύον απλώς
ότι το συγκεκριµένον πρόσωπον είναι ενήµερον, και ουδέν οφείλει, χωρίς να µνηµονεύη αιτίαν οφειλής, φορολογικής ή άλλης ή ότι υπήρξεν τούτο οφειλέτης εκ συγκεκριµένης αιτίας
και ότι την οφειλήν του αυτήν εξόφλησε, είτε
αντιθέτως, δεν χορηγείται, δηλαδή η ∆.Ο.Υ.
απέχει να εκδώση αυτό ή άλλο έγγραφον, εφ’
όσον υπάρχει εκκρεµής ληξιπρόθεσµος και καταβλητέα οφειλή του συγκεκριµένου προσώπου.
Ούτω, τόσον εις την πρώτην περίπτωσιν (θετικώς) όσον και εις την δευτέραν περίπτωσιν
(αρνητικώς), η ∆.Ο.Υ. ουδέν απολύτως στοιχείον της φορολογίας του εις ον αφορά το αποδεικτικόν τούτο προσώπου παρέχει, και εποµένως ο Προϊστάµενος ∆.Ο.Υ. γενικώς κατά την
χορήγησιν ή µη χορήγησιν του ως άνω αποδεικτικού, δεν εκτίθεται, εν όψει πάντοτε του τυπικού περιεχοµένου του σχετικού εντύπου διά
επιθετικής περιπτώσεως) εις κίνδυνον να λογισθή παραβαίνων την περί απορρήτου ως άνω
φορολογικήν διάταξιν, όταν, βεβαίως, το απο-
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δεικτικόν ζητήται νοµίµως και παραδίδεται εις
τρίτον πρόσωπον.
V. Περαιτέρω, εν όψει της παρασχεθείσης
υπό της πωλητρίας εις τον αγοραστήν εξουσίας, όπως δι’ αυτοσυµβάσεως καταρτίση ούτος την οριστικήν αγοραπωλησίαν, ο τελευταίος έχει έννοµον συµφέρον να χωρήση εις την
συλλογήν όλων των γραπτών στοιχείων, εν
υπάρξει των οποίων και µόνον ο συµβολαιογράφος δικαιούται και υποχρεούται να συµπράξη εις την τοιαύτην αυτοσύµβασιν.
Το έννοµον τούτο συµφέρον, όχι µόνον προκύπτει εκ του προσυµφώνου κατ’ αρχήν, αλλά
ενεργεί και έναντι της αρµοδίας ∆.Ο.Υ., εφ’
όσον, βεβαίως, και καθ’ οίαν έκτασιν η λήψις
υπ’ όψιν του συµφέροντος τούτου του αγοραστού υπό της ∆.Ο.Υ., δεν αντιτίθεται προς γενικήν ή ειδικήν απαγορευτικήν διάταξιν νόµου,
απευθυνοµένην προς την ∆.Ο.Υ. και λειτουργούσαν είτε προς το συµφέρον της πωλητρίας
είτε προς το συµφέρον της δηµοσίας υπηρεσίας γενικώτερον.
VI. Εντεύθεν και υπό την τονισθείσαν και
ανωτέρω βασικήν προϋπόθεσιν, ότι το αποδεικτικόν ενηµερότητος κατά την ακολουθουµένην εις τας ∆.Ο.Υ. πρακτικήν είτε χορηγείται,
άνευ ουδεµίας ειδικωτέρας όµως µνείας περί
του χαρακτήρος, της αιτίας, ή του ποσού της
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ουδέποτε υπαρξάσης ή της καταβληθείσης ή
της τακτοποιηθείσης οπωσδήποτε κατά νόµον
ενοχικής σχέσεως (οφειλής) του εις ον αφορά
τούτο προσώπου και του ∆ηµοσίου, είτε απλώς
δεν εκδίδεται τούτο ούτε έτερον σχετικόν έγγραφον υπό της ∆.Ο.Υ. εν υπάρξει οφειλής, η
απάντησις εις το συγκεκριµένον ερώτηµα είναι, ότι, η ∆.Ο.Υ. οφείλει, τη αιτήσει των κληρονόµων του εκ του ως άνω προσυµφώνου αγοραστού, είτε να χορηγήση αποδεικτικόν ενηµερότητος της πωλητρίας εκ του αυτού προσυµφώνου, εάν συντρέχουν προς τούτο, αι διά των
ως άνω περί αυτού διατάξεων τιθέµεναι προϋποθέσεις, είτε απλώς ν’ απόσχη της χορηγήσεως αυτού εν αντιθέσει περιπτώσει, δεχοµένη
πάντως ότι οι ανωτέρω εις την συγκεκριµένην
περίπτωσιν νοµιµοποιούνται υποβάλλοντες
τοιαύτην αίτησιν.
Εθεωρήθη
Εν Αθήναις τη 22/10/1991
Ε. Σαρακηνός
(Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.)
Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους
∆ηµ. ∆. ∆ιαµαντόπουλος
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Συµβόλαια: Οι συµβολαιογράφοι κατά την κατάρτιση συµβολαίων µεταβιβάσεως περιουσιακού στοιχείου υποχρεούνται να ερωτούν
και οι συµβαλλόµενοι ν’ απαντούν αν έχουν
την ιδιότητα δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού.
Γνωµ. υπ’ αριθµ. 11/2747/10-9-2009 Εισ. Α.Π.
Επί ερωτήµατος του Συλλόγου σας περί
τουν αν ο Συµβολαιογράφος µε δική του πρωτοβουλία θα πρέπει ο ίδιος ο συµβαλλόµενος
να δηλώσει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, συζύγου ή τέκνου
του, κατά την κατάρτιση συµβολαίου µε το
οποίο µεταβιβάζεται από ή προς τα πρόσωπα
αυτά, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο ή δικαίωµα και να θα πρέπει να
αναγράφεται στο συµβόλαιο η τυχόν αρνητική
απάντηση ή µόνο η θετική τοιαύτη, η γνώµη
µου είναι η εξής:
Το 1996 µε το νόµο 2429, τέθηκε σε ισχύ
νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης και των δικαστικών και
εισαγγελικών λειτουργών, µε στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την ενδυνάµωση της
δηµοκρατίας (εισηγητική έκθεση του ν.
3213/2003).
Με το άρθρο 1 του Ν. 3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 4α του ν.
3242/2004, ορίζονται οι υπόχρεοι σε δήλωση
περιουσίας πόθεν έσχες, ενώ µε τα άρθρα 2 και
3, αντίστοιχα, του ιδίου νόµου καθορίζονται το
περιεχόµενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου
της δήλωσης αυτής.
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Για την υποβοήθηση των αρµοδίων για την
εξέλεγξη των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οργάνων, που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 3 του παραπάνω νόµου, οι Συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να υποβάλουν
στον αρµόδιο για τον έλεγχο της περιουσιακής
κατάστασης των δικαστικών και εισαγγελικών
λειτουργών Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
αντίγραφο κάθε συµβολαιογραφικού εγγράφου
που συντάσσεται από αυτούς, µε το οποίο µεταβιβάζεται από ή προς δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, ή σύζυγο ή τέκνο του, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο ή
δικαίωµα. Το αυτό ισχύει και για την αποδοχή
κληρονοµίας (περιπτ. δ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 όπως προστέθηκε µε
το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3327/2005).
Από το περιεχόµενο της τελευταίας αυτής
διάταξης συνάγεται ότι οι συµβαλλόµενοι στις
προβλεπόµενες από αυτή περιπτώσεις, υποχρεούνται να δηλώνουν και οι συµβολαιογράφοι να ερωτούν εάν µεταβιβάζεται από ή προς
δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο ή
τέκνο του, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο
κινητό ή ακίνητο ή δικαίωµα και περαιτέρω θα
πρέπει να αναγράφεται στο συµβόλαιο η τυχόν
αρνητική ή θετική απάντηση και τούτο για την
εξυπηρέτηση του σκοπού της διαφάνειας. Αυτονόητο δε είναι ότι µόνο στην τελευταία των
περιπτώσεων αυτών (θετικής απάντησης), θα
υποβάλλεται αντίγραφο του συµβολαιογραφικού εγγράφου στον Αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Νικόλαος Μαύρος
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθµ. 1131/2010
Κάλυψη τεκµηρίων µε χρηµατικά ποσά από
διάθεση περιουσιακών στοιχείων - Κρίσιµο το
πραγµατικώς εισπραχθέν τίµηµα ασχέτως της
ολοκληρώσεως της µεταβιβάσεως του
εµπραγµάτου δικαιώµατος κατά τον ΑΚ. Όταν,
προς κάλυψη της διαφοράς λόγω τεκµηρίων, ο
φορολογούµενος επικαλείται χρηµατικά ποσά
από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, η δε
διάθεση αυτή αφορά σε ακίνητα, αρκεί η αποδεδειγµένη είσπραξη του συνολικού τιµήµατος, ή µέρους αυτού, να στηρίζεται σε νόµιµα
παραστατικά στοιχεία, που αποδεικνύουν,
τουλάχιστον, την κατάρτιση της υποσχετικής
δικαιοπραξίας. Το κατ’ αυτόν τον τρόπο αποδεδειγµένως εισπραχθέν τίµηµα αποτελεί ποσό, το οποίο ο φορολογούµενος δύναται να
επικαλεσθεί προς κάλυψη διαφοράς τεκµαρτής δαπάνης, χωρίς να απαιτείται, στο πλαίσιο
της φορολογίας εισοδήµατος, η ολοκλήρωση
της εκποιητικής δικαιοπραξίας και η µεταγραφή του οριστικού µεταβιβαστικού συµβολαίου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΑΚ, προκειµένου να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η µεταβίβαση του εµπραγµάτου δικαιώµατος στο ακίνητο (άρθρο 15, 17, 19 ΚΦΕ, 369, 1033, 1192,
1198 ΑΚ).
(...) Επειδή, στο άρθρο 15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ Α 151)
ορίζεται ότι «Το συνολικό εισόδηµα προσδιορίζεται, κατ’ εξαίρεση, µε βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογουµένου και των προσώπων που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν,
όταν το συνολικό ποσό των δαπανών που
προσδιορίζεται κατά τα επόµενα άρθρα είναι
ανώτερο από το συνολικό καθαρό εισόδηµα
των κατηγοριών Α έως Ζ. Το εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του
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άρθρου 19». Περαιτέρω, στο άρθρο 17 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι «Ως ετήσια τεκµαρτή
δαπάνη του φορολογουµένου, της συζύγου
του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για α) αγορά αυτοκινήτων,
δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούµενων οχηµάτων... γ) αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδοµών
....». Τέλος, το άρθρο 19 του ίδιου Κώδικα ορίζει ότι
«1. Η διαφορά µεταξύ του εισοδήµατος που
δηλώθηκε από το φορολογούµενο, τη σύζυγό
του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή
προσδιορίστηκε από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα εισοδήµατα
που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον
προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά το ίδιο οικονοµικό έτος, του φορολογουµένου ή της συζύγου του, κατά περίπτωση,
από εµπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση
ελευθερίων επαγγελµάτων και αν δε δηλώνεται εισόδηµα από τις κατηγορίες αυτές η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδηµα της παραγράφου 3 του άρθρου 48.
2. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισµό της διαφοράς της προηγούµενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόµιµα παραστατικά στοιχεία
και µε τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η
διαφορά που προκύπτει. Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου ο φορολογούµενος φέρει
το βάρος της απόδειξης. Τα ποσά αυτά ιδίως είναι α) ..... β)… γ) Χρηµατικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων. δ) …». Κατά την έννοια της διατάξεως του
άρθρου 19 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 2238/1994,
προκειµένου να εξευρεθεί η φοροδοτική ικανότητα του φορολογουµένου, στο δηλούµενο
από αυτόν εισόδηµα προστίθεται και η προκύ-
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πτουσα διαφορά µεταξύ του δηλωθέντος εισοδήµατος και του προσδιοριζοµένου τεκµαρτώς,
µε βάση τα άρθρα 16 και 17 του ιδίου νόµου
(διαφορά τεκµαρτής δαπάνης). Περαιτέρω, ο
φορολογούµενος, προκειµένου να καλύψει την
προκύπτουσα αυτή διαφορά µπορεί να επικαλεσθεί, µεταξύ άλλων, χρηµατικά ποσά που αποδεδειγµένα εισέπραξε ως τίµηµα από τη διάθεση περιουσιακών του στοιχείων. Ειδικότερα,
στα πλαίσια του κατά τα ανωτέρω προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, όταν η
διάθεση περιουσιακών στοιχείων αφορά ακίνητα, αρκεί η αποδεδειγµένη είσπραξη του συνολικού τιµήµατος ή µέρους αυτού, να στηρίζεται
σε νόµιµα παραστατικά στοιχεία που να αποδεικνύουν, τουλάχιστον, την κατάρτιση της
υποσχετικής δικαιοπραξίας. Το κατ’ αυτόν τον
τρόπο αποδεδειγµένα εισπραχθέν τίµηµα αποτελεί εισόδηµα, το οποίο ο φορολογούµενος
δύναται να επικαλεσθεί προς κάλυψη διαφοράς
τεκµαρτής δαπάνης, χωρίς να απαιτείται, στα
πλαίσια της φορολογίας εισοδήµατος, η ολοκλήρωση της εκποιητικής δικαιοπραξίας και η
µεταγραφή του οριστικού µεταβιβαστικού συµβολαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Κ.,
προκειµένου να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί
η µεταβίβαση του εµπραγµάτου δικαιώµατος
στο ακίνητο. Ως εκ τούτου, ο πωλητής ακινήτου, ο οποίος προέβη στην κατάρτιση συµβολαιογραφικού προσυµφώνου, µε την οποία
υποσχέθηκε τη µεταβίβαση του ακινήτου, δύναται να επικαλεσθεί, κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 2238/1994, το εις
εκτέλεση του συµβολαιογραφικού προσυµφώνου αποδεδειγµένα καταβληθέν, και µάλιστα
σε ανύποπτο χρόνο, σε αυτόν µέρος ή συνολικό τίµηµα από τον αγοραστή, προκειµένου να
καλύψει προκύπτουσα διαφορά τεκµαρτής δαπάνης κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου του εισοδήµατος.
3. Επειδή, στην προκείµενη περίπτωση,
όπως δέχεται η αναιρεσιβαλλόµενη, ο εκκαλών
(ήδη αναιρεσίβλητος) µε τη σχετική δήλωση
φόρου εισοδήµατος, που υπέβαλε στη *** για
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το οικονοµικό έτος 1998 εµφάνισε εισόδηµα
από εµπορικές επιχειρήσεις 3.245.000 δρχ. και
ακαθάριστο εισόδηµα από δωρεάν παραχώρηση καταστηµάτων 90.000 δρχ. Εξάλλου, στον
πίνακα 13, που αφορά τον προσδιορισµό της
ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης, δήλωσε για αυτή
ποσό 800.000 δραχµών για αγορά αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λ.π. και ποσό 23.241.557 δρχ.
για αγορά ακινήτων, ενώ στον πίνακα 14, που
αφορά τις µειώσεις της πιο πάνω δαπάνης, δήλωσε ποσό 1.100.000 δρχ. από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και ποσό 4.000.000 δρχ. από
ανάλωση κεφαλαίου, που ήδη φορολογήθηκε ή
απαλλασσόταν από το φόρο. Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. εξέδωσε
το µε αριθµ. χρηµατικού καταλόγου 21/71/3010-1998 εκκαθαριστικό σηµείωµα, µε το οποίο
προσδιόρισε το εισόδηµα του εκκαλούντος από
εµπορικές επιχειρήσεις στο ποσό των
3.987.600 δραχµών, το καθαρό εισόδηµα από
ακίνητα στο ποσό των 85.500 δραχµών και το
φορολογητέο εισόδηµα αυτού στο ποσό των
23.097.324 δραχµών, µε την προσθήκη στο πιο
πάνω εισόδηµα των 4.073.100 δραχµών
(3.987.600 συν 85.500) της διαφοράς τεκµηρίου 19.024.224 δραχµών. Στη συνέχεια, ο εκκαλών υπέβαλε προς την ίδια ∆.Ο.Υ. την από 1311-1998 συµπληρωµατική δήλωση, µε την
οποία δήλωσε στον πίνακα 14 ποσό 6.240.912
δραχµών από ανάλωση κεφαλαίου του ιδίου
που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από
το φόρο, καθώς και ποσά 21.500.000 και
3.000.000 δραχµών, αντίστοιχα από διάθεση
περιουσιακών στοιχείων της συζύγου του, τα
οποία διαγράφηκαν και αντί αυτών τέθηκε το
ποσό του 1.500.000 δραχµών, καθώς και το ποσό των 18.500.000 δραχµών από ανάλωση κεφαλαίου της συζύγου του, που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από το φόρο, που επίσης
διαγράφηκε και τέθηκε το ποσό των 2.090.000
δραχµών. Ο Προϊστάµενος της*** , µε το από
12-5-1999 εκκαθαριστικό σηµείωµα, περιόρισε
την παραπάνω τεκµαρτή δαπάνη σε 13.283.312
δρχ. Το πρωτοβάθµιο δικαστήριο απέρριψε την
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ασκηθείσα από τον εκκαλούντα προσφυγή. Ο
ήδη αναιρεσίβλητος µε έφεση που άσκησε κατά της πρωτόδικης απόφασης, προέβαλε ότι το
πρωτοβάθµιο δικαστήριο κατ’ εσφαλµένη εκτίµηση των αποδεικτικών στοιχείων, δεν αναγνώρισε το ποσό των 14.000.000 δραχµών, το
οποίο προέρχεται από διάθεση περιουσιακών
στοιχείων της συζύγου του, προς κάλυψη της
τεκµαρτής του δαπάνης. Ειδικότερα, ισχυρίσθηκε ότι µε τα υπ’ αριθµ. 12.869, 12.870 και
12.871/1995 προσύµφωνα της συµβολαιογράφου Αθήνας *** , η σύζυγός του και οι *** συµφώνησαν να πουλήσει η πρώτη σε αυτούς τα
αναφερόµενα στα εν λόγω προσύµφωνα ακίνητα αντί τιµήµατος 24.000.000 δραχµών. Όµως,
δεν κατέστη δυνατή η σύνταξη των οριστικών
συµβολαίων, λόγω της άρνησης του αρµόδιου
∆ήµου να χορηγήσει τις σχετικές βεβαιώσεις
του τέλους ακίνητης περιουσίας.
Για το λόγο αυτόν, συντάχθηκε το από 1-121995 ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ της συζύγου του εκκαλούντος και του *** , µε το οποίο
συµφωνήθηκε η κατά την 1-12-1995 καταβολή
στην πιο πάνω πωλήτρια του ποσού των
16.000.000 δραχµών –από το οποίο 4.000.000
δρχ. αφορούν το τίµηµα οριζόντιας ιδιοκτησίας, που ανήκε στην αδελφή του εκκαλούντος– ενώ το υπόλοιπο ποσό των 12.000.000
δραχµών συµφωνήθηκε να καταβληθεί τµηµατικά, δηλαδή 2.500.000 δρχ. την 1-12-1996,
3.000.000 δρχ. την 1-12-1997, 3.000.000 δρχ.
την 1-12-1998, 3.000.000 δρχ. την 1-12-1999
και 500.000 δρχ. την 1-2-2000. Το πιο πάνω ποσό των 16.000.000 δραχµών δόθηκε α) µε την
παράδοση και είσπραξη των µε χρονολογία έκδοσης 31-1-1995 και λήξης 31-1-1996 και µε
αριθµούς 17142396, 16964021, 16964020,
16964019, 16964018 και 16781717 έντοκων
γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου στον κοµιστή, ποσού 10.000.000 του πρώτου, ποσού
1.000.000 δρχ. εκάστου των τεσσάρων εποµένων και 100.000 δραχµών του έκτου γραµµατίου και β) 1.900.000 δραχµών σε µετρητά. Στη
συνέχεια. µε την υπ’ αριθµ. 12.994/1996 πράξη
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συµπλήρωσης των 12.869, 12.870 και
12.871/1995 προσυµφώνων της συµβολαιογράφου Αθήνας Ε. Μ., παραδόθηκε από την πωλήτρια η νοµή, η χρήση και η κατοχή των ακινήτων στους αγοραστές, ενώ µε την υπ’ αριθµ.
29.786/1995 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθήνας έγινε δεκτή αίτηση του ***,
µε την οποία ζητούσε να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό µέτρο, η εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης στα προαναφερόµενα ακίνητα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή του κατά της
πωλήτριας των ακινήτων αυτών, ποσού
60.000.000 δραχµών, σε περίπτωση µαταίωσης
του οριστικού συµβολαίου. Το διοικητικό εφετείο, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω πρωτοδίκως προσκοµισθέντα από τον εκκαλούντα
στοιχεία, έκρινε ότι η σύζυγος αυτού εισέπραξε κατά την 1-12-1995, το ποσό των 14.000.000
δραχµών από τη διάθεση περιουσιακών της
στοιχείων, το οποίο και καλύπτει την τεκµαρτή
δαπάνη του εκκαλούντος, κατά τα βασίµως
προβληθέντα µε την έφεση, εξαφάνισε την
πρωτόδικη απόφαση και δικάζοντας την προσφυγή του φορολογουµένου, έκανε αυτή δεκτή, διατάζοντας νέα εκκαθάριση του φόρου.
4. Eπειδή, µε την κρινόµενη αίτηση προβάλλεται ότι κατ’ εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 19 του ν.
2238/1994 και των διατάξεων των άρθρων 369,
1033, 1192 και 1198 του ΑΚ το διοικητικό εφετείο έκρινε ότι τα ενώπιόν του προσκοµισθέντα
έγγραφα (συµβολαιογραφικά προσύµφωνα και
ιδιωτικό συµφωνητικό) συνιστούν νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία διάθεσης (εκποίησης) εµπραγµάτων δικαιωµάτων πάνω σε ακίνητα, από την
οποία προήλθε χρηµατικό αντάλλαγµα, που καλύπτει την τεκµαρτή δαπάνη του αναιρεσιβλήτου. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι, λαµβανοµένου υπόψη ότι τα έγγραφα αυτά αφορούν σε µεταβίβαση εµπραγµάτου δικαιώµατος (διάθεση
ακινήτου), δεν αποτελούν «νόµιµα παραστατικά
στοιχεία», κατά την έννοια του άρθρου 19 του ν.
2238/1994, εφόσον κατά τις προαναφερθείσες
διατάξεις του ΑΚ για τη µεταβίβαση ακινήτου
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απαιτείται σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου και µεταγραφή. Ο λόγος αυτός, ενόψει της
αποδοθείσας, στη σκέψη 2, εννοίας του άρθρου
19 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 2238/2994 είναι απορριπτέος ως αβάσιµος, µε νόµιµη δε αιτιολογία το
διοικητικό εφετείο στήριξε την κρίση του ότι εν
προκειµένω ο αναιρεσίβλητος νοµίµως επικαλέσθηκε το αποδεδειγµένως εισπραχθέν την 1-121995 από τη σύζυγο του αναιρεσιβλήτου ποσό
των 14.000.000 δραχµών ως τίµηµα από τη διάθεση περιουσιακών της στοιχείων, και δη ακινήτων, η οποία αποδεικνύεται από την κατάρτιση
συµβολαιογραφικών προσυµφώνων πωλήσεως,
προς κάλυψη διαφοράς τεκµαρτής δαπάνης του
εισοδήµατός τους.
[Επικυρώνει ∆ΕφΑθ 1309/2006].
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Aριθµ. 2749/2010 (Τµ. Γ΄)
Συµβολαιογράφοι και παράδοση του αρχείου
τους. Η πράξη του εισαγγελέα µε την οποία
αποφασίζεται η παράδοση αρχείου σε συµβολαιογράφο δεν υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, διότι προέρχεται από δικαστική αρχή και αφορά µονίµους λειτουργούς, που συµβάλλουν στο έργο των δικαστηρίων και υπόκεινται στην εποπτεία των δικαστικών αρχών. Αντίθετη µειοψηφία. Απαράδεκτη η αίτηση ακύρωσης.
............................................................................
1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόµιµο παράβολο
(υπ’ αριθµ. Α 3955527, 3007606/2007 ειδικά
γραµµάτια παραβόλου).
2. Επειδή, µε την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθµ. 161/22.10.2007 πράξεως
του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, µε την
οποία αποφασίσθηκε όπως το αρχείο του αποχωρήσαντος συµβολαιογράφου... που είχε οριστικώς παραχωρηθεί στον ήδη αιτούντα, συµβολαιογράφο Βόλου µε έδρα την ..., παραδοθεί
στον διορισθέντα συµβολαιογράφο Βόλου µε
έδρα τον Βόλο... υιό του ανωτέρω αποχωρήσα-

ντος συµβολαιογράφου, κατ’ εφαρµογή της
διατάξεως του άρθρου 128 παρ. 4 του ν.
2830/2000.
3. Επειδή, µε προφανές έννοµο συµφέρον και
εν γένει παραδεκτώς άσκησε παρέµβαση υπέρ
του κύρους της προσβαλλοµένης πράξεως ο...
4. Επειδή, κατά το άρθρο 95 παρ. 1 περ. α΄
και 3 του Συντάγµατος, όπως το άρθρο αυτό
διαµορφώθηκε µε το από 6.4.2001 Ψήφισµα
της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής (Α΄ 84), στην
αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας
ή τακτικού διοικητικού δικαστηρίου, κατά περίπτωση, ανήκει, µεταξύ των άλλων, η µετά από
αίτηση ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των
διοικητικών αρχών για υπέρβαση εξουσίας ή
παράβαση νόµου. Όπως προκύπτει από τη διάταξη αυτή, οι πράξεις των δικαστικών αρχών,
ακόµη και αν το περιεχόµενό τους δεν αφορά
την άσκηση της δικαιοδοτικής λειτουργίας αλλά αναφέρεται σε θέµατα διοικητικής φύσεως,
δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως (πρβλ.
Σ.τ.Ε. Ολ. 282/1995 ). ∆εν συνάγεται δε το
αντίθετο από το γεγονός ότι το Σύνταγµα σε
ορισµένες περιπτώσεις (άρθρα 90 παρ. 6 και 91
παρ. 4) απέκλεισε ρητώς τη δυνατότητα ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως κατά συγκεκριµένων κατηγοριών πράξεων δικαστικών αρχών
που αναφέρονται σε θέµατα διοικητικής φύσεως. Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 92 παρ. 4
του Συντάγµατος, όπως αυτή διαµορφώθηκε µε
το από 6-4-2001 Ψήφισµα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής, ορίζει ότι: «Οι υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων είναι δικαστικοί υπάλληλοι. Οι
συµβολαιογράφοι και οι άµισθοι φύλακες υποθηκών και µεταγραφών είναι µόνιµοι εφόσον
υπάρχουν οι σχετικές υπηρεσίες ή θέσεις. Οι
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
έχουν αναλογική εφαρµογή και σε αυτούς».
5. Επειδή, µε τις διατάξεις του άρθρου 128
του Κώδικα Συµβολαιογράφων, (όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου αυτού του ν.
2830/2000 - Α΄ 96 - αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 32 παρ. 12 του ν. 2915/2001 - Α΄109) καθιερώνεται ο γενικός κανόνας ότι το αρχείο συµ-
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βολαιογράφου που αποχώρησε ή απεβίωσε παραδίδεται στο αρχειοφυλακείο του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου. Σε πόλεις όπου δεν λειτουργεί αρχειοφυλακείο ή λειτουργεί και αυτό
δεν επαρκεί κατά την κρίση του διοικητικού
συµβουλίου του οικείου Συµβολαιογραφικού
Συλλόγου να στεγάσει και άλλα αρχεία συµβολαιογράφων ισχύουν τα ακόλουθα: Με απόφαση του αρµόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών, µετά
από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου το αρχείο
συµβολαιογράφου παραδίδεται οριστικώς σε
εκείνον που διορίζεται στη θέση του συµβολαιογράφου που αποχώρησε ή απεβίωσε. Σε περίπτωση που καταργηθεί η θέση του συµβολαιογράφου που αποχώρησε το αρχείο του παραδίδεται οριστικώς σε ένα συµβολαιογράφο που
υπηρετεί στην αυτή πόλη. Αν στην πόλη αυτή
δεν υπηρετεί άλλος συµβολαιογράφος µέχρι
τον ορισµό οριστικού αρχειοφύλακα παραδίδεται προσωρινά σε ένα συµβολαιογράφο που
εδρεύει στην αυτή ειρηνοδικειακή περιφέρεια
και εν ελλείψει και τούτου το αρχείο παραδίδεται σε συµβολαιογράφο όµορης ειρηνοδικειακής περιφέρειας. Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου (όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 13 του
άρθρου 32 του ν. 2915/2001) εισάγεται µια ειδικότερη ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία «Στην
περίπτωση κατά την οποία είναι διορισµένος ή
διοριστεί στην αυτή ειρηνοδικειακή περιφέρεια
ως συµβολαιογράφος σύζυγος ή τέκνο συµβολαιογράφου που έχει εξέλθει της υπηρεσίας, ο
διορισθείς δικαιούται να ζητήσει την παράδοση
σε αυτόν του αρχείου του συζύγου ή του γονέα
από εκείνον που το κατέχει, µε τον όρο να του
παραδώσει αρχείο που τυχόν ο ίδιος κατέχει.
Κατά σειρά το αρχείο δικαιούνται τα τέκνα και
από αυτά το µεγαλύτερο σε ηλικία και εφόσον
δεν υπάρχουν τέκνα, ο σύζυγος».
6. Επειδή, ο ίδιος ως άνω Κώδικας ορίζει στο
άρθρο 1 παρ. 1 ότι «1. Ο Συµβολαιογράφος είναι
άµισθος δηµόσιος λειτουργός µε καθήκοντα:
α. Να συντάσσει και να φυλάσσει έγγραφα
συστατικά ή αποδεικτικά δικαιοπραξιών και δη-
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λώσεων των ενδιαφεροµένων όταν η σύνταξη
των εγγράφων αυτών είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε το νόµο ή όταν οι ενδιαφερόµενοι επιθυµούν να προσδώσουν σε αυτά κύρος δηµοσίου εγγράφου.
β. Να εκδίδει απόγραφα ή αντίγραφα των
εγγράφων του εδαφίου α΄, καθώς και αντίγραφα των προσαρτηµένων και αναφεροµένων σε
αυτά εγγράφων.
γ. Να θεωρεί ιδιωτικά έγγραφα για την απόκτηση βέβαιης χρονολογίας. Για τη θεώρηση
αυτή συντάσσεται σχετική συµβολαιογραφική
πράξη (βλ. και άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας, Π.∆. 503/1985, Α΄ 182).
δ. Να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής
που τίθεται ενώπιόν του σε κάθε έγγραφο που
σχετίζεται µε τη συναπτόµενη πράξη.
ε. Να ενεργεί κάθε άλλη πράξη που του αναθέτει ο νόµος. Επίσης δύναται να ενεργεί και
κάθε άλλη πράξη σχετική µε την άσκηση του
έργου του». Εξάλλου, σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις, στους συµβολαιογράφους ανατίθενται καθήκοντα που έχουν σχέση µε την απονοµή της δικαιοσύνης. Ειδικότερα,
α) η πληρεξουσιότητα για τη νοµιµοποίηση
των πληρεξουσίων των ιδιωτών διαδίκων ενώπιον των δικαστηρίων παρέχεται και µε συµβολαιογραφική πράξη (άρθρα 96 παρ. 1 Κ.Πολ.∆.,
27 παρ. 1 Π.∆. 18/1989, όπως ισχύει, 30 παρ. 2
περ. β΄ του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Ν.
2717/1999, Α΄ 97),
β) ως αποδεικτικά στοιχεία µπορεί να χρησιµοποιηθούν ενώπιον των δικαστηρίων ένορκες
βεβαιώσεις µαρτύρων ενώπιον συµβολαιογράφου (βλ. άρθρα 270 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (Κ.Πολ.∆.), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του Ν.
2915/2001 (Α΄ 109), 650 παρ. 1, κ.λπ., άρθρο
185 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας και άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 1418/1984 (Α΄ 23), όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3
παρ. 3 του Ν. 2940/2001 (Α΄ 180),
γ) τίτλο εκτελεστό αποτελεί και το συµβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο ο εκτελεστή-
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ριος τύπος περιάπτεται από το συµβολαιογράφο (άρθρα 904 παρ. 2 περ. δ΄ και 918 παρ. 2
περ. γ΄ Κ.Πολ.∆.) και
δ) ως υπάλληλος για τη διενέργεια πλειστηριασµού κατασχεθέντων κινητών και ακινήτων
ορίζεται συµβολαιογράφος (άρθρα 954 παρ. 2
περ. ε΄, 955 παρ. 2 κ.α. Κ.Πολ.∆.). Περαιτέρω, ο
Κώδικας Συµβολαιογράφων ορίζει:
α) στο άρθρο 3 ότι: «1. Το συµβολαιογράφο
που απουσιάζει ή κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του αναπληρώνει άλλος συµβολαιογράφος
της ίδιας έδρας, που ορίζεται από τον πρόεδρο
του Συµβουλίου ή τον δικαστή που διευθύνει το
πρωτοδικείο...,
β) στο άρθρο 29 ότι: «1. Κάθε συµβολαιογράφος δικαιούται να πάρει κάθε χρόνο κανονική άδεια απουσίας δύο µηνών... 2. Η κανονική
άδεια χορηγείται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου ή από το δικαστή που διευθύνει το
πρωτοδικείο... 3. Αναπληρωτής δεν ορίζεται
εφόσον η κανονική άδεια χορηγείται εφάπαξ ή
τµηµατικά από 1 έως 31 Αυγούστου. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, µετά γνώµη
του διοικητικού συµβουλίου του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου, καθορίζεται αριθµός
συµβολαιογράφων σε ποσοστό τουλάχιστον
15% αυτών που υπηρετούν στην έδρα κάθε ειρηνοδικείου, οι οποίοι θα παραµείνουν υποχρεωτικά στην έδρα τους το µήνα Αύγουστο...»
γ) στο άρθρο 30 ότι: «1. Στους συµβολαιογράφους που ασθενούν ή έχουν ανάγκη ανάρρωσης χορηγείται από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης αναρρωτική άδεια, βάσει γνωµάτευσης της
πρωτοβάθµιας για τους δηµόσιους υπαλλήλους
Υγειονοµικής Επιτροπής... 2. Ο αρµόδιος πρόεδρος του συµβουλίου ή ο δικαστής που διευθύνει το πρωτοδικείο ορίζει τον αναπληρωτή...
δ) στο άρθρο 41 παρ. 1 ότι: «α) Η επιθεώρηση των συµβολαιογραφείων ενεργείται από
τους κατά τόπους αρµόδιους εισαγγελείς πρωτοδικών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
περί επιθεωρήσεως των δικαστηρίων και των
δικαστικών λειτουργών, σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις αυτού του άρθρου, β) Η τακτική επι-
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θεώρηση γίνεται µία φορά το χρόνο και η έκτακτη επιθεώρηση οποτεδήποτε γ) ... δ) ...», ε)
στο άρθρο 56 ότι:
«1. Η πειθαρχική δικαιοδοσία των συµβολαιογράφων ασκείται από δικαστήρια και
πειθαρχικά συµβούλια.
2. Τα δικαστήρια που ασκούν πειθαρχική δικαιοδοσία είναι τα εφετεία µε πενταµελή
σύνθεση.
3. Τα Συµβούλια που ασκούν πειθαρχική δικαιοδοσία είναι: α) Τα τριµελή πειθαρχικά συµβούλια στην έδρα κάθε πρωτοδικείου και β) Τα πενταµελή πειθαρχικά
συµβούλια στην έδρα κάθε εφετείου»,
και
στ) στο άρθρο 60 ότι: «1. Το τριµελές πειθαρχικό συµβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο του συµβουλίου ή τον δικαστή που διευθύνει το πρωτοδικείο, έναν πρωτοδίκη και ένα
συµβολαιογράφο ή τους αναπληρωτές τους. 2.
Το πενταµελές πειθαρχικό συµβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο εφετών ως πρόεδρο,
δύο εφέτες και δύο συµβολαιογράφους ή τους
αναπληρωτές τους. 3... Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της γραµµατείας του οικείου δικαστηρίου».
7. Επειδή η εισαγγελική αρχή δεν αποτελεί
διοικητική αρχή, αλλά, ως ανήκουσα από οργανική άποψη στη δικαστική εξουσία (άρθρα 87
και επ. του Συντάγµατος) και παριστάµενη στα
τακτικά δικαστήρια ως εκπρόσωπος του νόµου
και της δηµόσιας τάξης, είναι παράγοντας της
δικαιοσύνης και συνιστά δικαστική αρχή (ΣτΕ
Ολ 1160/1989). Εποµένως, ενόψει των συνταγµατικών αλλά και των νοµοθετικών διατάξεων
που παρατίθενται στις προηγούµενες σκέψεις,
η πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα µε την οποία
αποφασίζεται η παράδοση αρχείου σε συµβολαιογράφο δεν υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας,
κατά το άρθρο 95 του Συντάγµατος, προεχόντως, λόγω του ότι προέρχεται από δικαστική
αρχή αλλά και λόγω του ότι αφορά συµβολαιογράφους, δηλαδή µονίµους λειτουργούς, οι
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οποίοι συµβάλλουν στο έργο των δικαστηρίων
και υπόκεινται στην εποπτεία των δικαστικών
αρχών (χορήγηση αδείας απουσίας από δικαστική αρχή, επιθεώρηση από δικαστική αρχή,
άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από δικαστικά
συµβούλια κ.λπ.). Κατά την γνώµη όµως των
Συµβούλων Γ. Π. και Π. K. και του Παρέδρου Μ.
Π. στην περίπτωση κατά την οποία ο εισαγγελέας Πρωτοδικών αποφασίζει την παράδοση
αρχείου σε ορισµένο συµβολαιογράφο, µετά
από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου, αποβλέπων στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
και εν γένει του δηµοσίου συµφέροντος χωρίς
παραλλήλως να παραβλέπει και τις επαγγελµατικές συνθήκες υπό τις οποίες τελούν οι εποπτευόµενοι απ’ αυτόν συµβολαιογράφοι,
εντάσσεται στον διοικητικό µηχανισµό του
Κράτους, διότι επιτελεί έργον συµφυές µε την
άσκηση ∆ιοικήσεως και όχι µε την απονοµή της
∆ικαιοσύνης (πρβλ. ΣτΕ 2011/2003 Ολ,
189/2007 Ολ.). Εξάλλου, οι συµβολαιογράφοι
ασκούν µεν δηµόσιο λειτούργηµα, υπό την έννοια ότι λόγω του εµπιστευτικού του χαρακτήρα και της από απόψεως δηµοσίου συµφέροντος σπουδαιότητας αυτού υπόκεινται σε έντονη κανονιστική ρύθµιση από την πολιτεία, πλην,
όµως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
δεν τελούν σε ιεραρχική εξάρτηση αλλά διαθέτουν επαγγελµατική ελευθερία, συνδέονται µε
τον πελάτη τους µε σχέση εντολής, ευθύνονται προσωπικώς έναντι αυτού και αµείβονται
µε ιδιωτικές αµοιβές.
Ενόψει αυτών, αλλά και για την διασφάλιση
του κατά το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος
δικαιώµατος του συµβολαιογράφου όπως απολαύει έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια
κατά της πράξεως του αρµοδίου εισαγγελέα µε
την οποία αυτός αποστερείται της χρήσεως
του αρχείου που του έχει παραχωρηθεί, κατά
της οποίας, εξάλλου, δεν προβλέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον άλλου ανώτερου εισαγγελέα ή δικαστικού υπηρεσιακού συµβουλίου, η ως άνω πράξη, ως εκτελεστή διοικητική
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πράξη, προσβάλλεται παραδεκτώς µε αίτηση
ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
8. Επειδή, εν προκειµένω, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία του φακέλου ο παρεµβαίνων...,
που διορίσθηκε συµβολαιογράφος στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βόλου µε έδρα τον
Βόλο, καταλαµβάνοντας τη θέση που προέκυψε µετά το διορισµό της συµβολαιογράφου Ε.
Β. στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρουπόλεως, µε τις
από 14-3-2007 και 20-9-2007 αιτήσεις του προς
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, ζήτησε,
σύµφωνα µε την ανωτέρω εκτεθείσα διάταξη
του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 2830/2000, να του
παραδοθεί το αρχείο που κατείχε ο πατέρας
του, πρώην συµβολαιογράφος Βόλου µε έδρα
την Αγριά..., το οποίο είχε από διετίας παραχωρηθεί οριστικώς στον αιτούντα διορισµένο συµβολαιογράφο στη θέση του αποχωρήσαντος
συµβολαιογράφου... Με την προσβαλλόµενη
υπ’ αριθµ. 161/22-10-2007 απόφαση, η οποία
εκδόθηκε µετά την πάροδο µακρού χρόνου από
την αποστολή στον Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Λάρισας σχετικού ερωτήµατος,
χωρίς την σύνταξη αντίστοιχης γνωµοδοτήσεως, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Βόλου, αποφάσισε και παράγγειλε την παράδοση του ανωτέρω αρχείου στον παρεµβαίνοντα... Σύµφωνα,
όµως, µε όσα ανωτέρω έχουν εκτεθεί η υπό
κρίση αίτηση, στρεφόµενη κατά πράξεως οργάνου το οποίο δεν αποτελεί διοικητική αρχή,
πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να γίνει δεκτή η παρέµβαση.
∆ιά ταύτα
Απορρίπτει την αίτηση.
∆έχεται την παρέµβαση.
∆ιατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.
Και
Επιβάλλει στον αιτούντα τη δικαστική δαπάνη του ∆ηµοσίου ανερχόµενη σε τετρακόσια
εξήντα (460) ευρώ και τη δικαστική δαπάνη του
παρεµβαίνοντος ανερχόµενη σε εξακόσια σαράντα (640) ευρώ.

TEFXOS_05_SEP_O.K._2010

17-10-11

14:01

Page 706

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

706

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθµ. 3274/2010 (Tµ. Β΄)
ΦΜΑ και επιστροφή του καταβληθέντος φόρου λόγω νοµικού ελαττώµατος της µεταβιβαστικής πράξης. Τι νοείται ως νοµικό κώλυµα.
Εφαρµογή των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 16
του α.ν. 1521/1950 και στις περιπτώσεις µαταίωσης ή ακύρωσης πλειστηριασµού. Το δικάσαν δικαστήριο εσφαλµένα έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων και ότι ο εκκαλών δικαιούτο την
επιστροφή ολόκληρου του ποσού του φόρου
που κατέβαλε για το ακίνητο που µεταβιβάστηκε σε αυτόν, αφού η ακύρωση του πλειστηριασµού δεν συνιστά νοµικό ελάττωµα του
ακινήτου. Αντίθετη µειοψηφία. ∆εκτή η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου
(αναιρεί την αριθµ. 5170/2001 απόφαση του διοικητικού εφετείου Αθηνών). Η υπόθεση εισήχθη στην επταµελή σύνθεση µετά την υπ΄
αριθµ. 825/2009 απόφαση του Τµήµατος.
............................................................................
1. Επειδή, µε την κρινόµενη αίτηση, για την
άσκηση της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή
παραβόλου, ζητείται παραδεκτώς η αναίρεση
της υπ’ αριθµ. 5170/2001 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών µε την οποία έγινε
δεκτή έφεση του αναιρεσιβλήτου κατά της υπ`
αριθµ. 4295/1998 αποφάσεως του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή
απόφαση είχε απορριφθεί προσφυγή του κατά
της υπ’ αριθµ. 15076/1996 απάντησης του
Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. Β΄ Κεφαλαίου Αθηνών, µε την οποία είχε γίνει εν µέρει δεκτό αίτηµά του για επιστροφή του καταβληθέντος
από αυτόν φόρου µεταβίβασης ακινήτου.
2. Επειδή, η υπόθεση εισάγεται στην επταµελή σύνθεση του Τµήµατος µετά την υπ`
αριθµ. 825/2009 παραπεµπτική απόφαση µε πενταµελή σύνθεση, λόγω σπουδαιότητας.
3. Επειδή, στις παρ. 1, 4, 6 και 7 του άρθρου
16 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ Α΄ 245), που κυρώ-

θηκε, τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από
τον α.ν. 1587/1950 (ΦΕΚ Α΄ 294), όπως η παρ. 4
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 47
του ν. 542/77 (ΦΕΚ Α΄ 41) και η παρ. 7 προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.δ.
3717/1957 (ΦΕΚ Α 131), ορίζεται ότι: «1. Εάν
µετά την επίδοσιν της δηλώσεως µαταιωθή η
υπογραφή του συµβολαίου µεταβιβάσεως, ο
καταβληθείς φόρος επιστρέφεται… 4. Εάν
εντός τεσσάρων ετών από της καταρτίσεως
του οριστικού συµβολαίου µεταβιβάσεως ακυρωθή τούτο ένεκεν ελαττώµατος αφορώντος
εις τας νοµικάς σχέσεις του πωλητού προς το
ακίνητον ή ένεκεν άλλων εξαιρετικών λόγων,
δεν επιβάλλεται φόρος µεταβιβάσεως διά την
ακύρωσιν, ο δε επί της αρχικής µεταβιβάσεως
φόρος περιορίζεται εις το ήµισυ του αναλογούντος τοιούτου επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Τυχόν επί πλέον καταβληθείς ή βεβαιωθείς φόρος επιστρέφεται ή εκπίπτεται κατά περίπτωσιν. 6. ∆ιά την επιστροφήν του φόρου επί
των περιπτώσεων των προηγουµένων παραγράφων απαιτείται αίτησις του δικαιούχου
προς τον αρµόδιον δια τον φόρον µεταβιβάσεως οικονοµικόν έφορον, ήτις δέον να υποβληθή: Α) … Β) εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών
από της ηµέρας: α) ... β) ... γ) της ακυρώσεως
του συµβολαίου ... 7. Εάν η πράξις µεταβιβάσεως δεν µετεγράφη εις τα οικεία βιβλία µεταγραφών ένεκα παρεµβληθέντος νοµικού κωλύµατος περί την µεταγραφήν και ακυρωθεί αύτη
εντός έτους από της συντάξεώς της δικαστικώς, δεν επιβάλλεται φόρος µεταβιβάσεως διά
την ακύρωσιν και επιστρέφεται ο κατά την κατάρτισιν του ακυρουµένου συµβολαίου καταβληθείς φόρος µεταβιβάσεως. ∆ιά την επιστροφήν του φόρου απαιτείται συν τη αιτήσει τη
προβλεποµένη υπό της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ρηθέντος νόµου να υποβληθή βεβαίωσις ότι δεν µετεγράφη η αρχική πράξις και
ότι επί του διά ταύτης µεταβιβαζοµένου ακινήτου υφίστατο νοµικόν ελάττωµα, ως και δικαστική απόφασις ακυρώσεως της πράξεως».
Εξάλλου, µετά την υπ’ αριθµ. 13/1983 απόφασή
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του ΑΕ∆, µε την οποία έχει κριθεί ότι οι διατάξεις των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 16 του ν.
1587/1950 εφαρµόζονται µόνο επί εκουσίας
µεταβιβάσεως ακινήτων από επαχθή αιτία, δηλ.
µε συµβολαιογραφική πράξη και όχι επί µεταβιβάσεως ακινήτων µε πλειστηριασµό, δηµοσιεύθηκε ο ν. 1829/1989 (ΦΕΚ Α 2), στην παρ. 6 του
άρθρου 24 του οποίου ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 16
του α.ν. 1521/1950 εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις µαταίωσης ή ακύρωσης πλειστηριασµού».
4. Επειδή, ως παρεµβληθέν νοµικό κώλυµα
περί την µεταγραφή, κατά το πρώτο εδάφιο της
διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.δ.
1521/1950, εξαιτίας του οποίου δεν µεταγράφηκε η πράξη µεταβιβάσεως, νοείται η µετά
την κατάρτιση αυτής διαπίστωση της υπάρξεως
νοµικού ελαττώµατος επί του ακινήτου που αυτή αφορά, για την οποία απαιτείται βεβαίωση,
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της αυτής παραγράφου (ΣτΕ 1717/1984 7µ.). Κατά τη γνώµη
της Συµβούλου, Β. Κ., και της Παρέδρου, Β. Μ.,
ως παρεµβληθέν νοµικό κώλυµα περί την µεταγραφή, εξαιτίας του οποίου η πράξη δεν µεταγράφηκε η πράξη µεταβιβάσεως, νοείται το κώλυµα, ως εκ της συνδροµής του οποίου, και αν
ακόµη η µεταγραφή συντελείτο κατά τις νόµιµες διατυπώσεις, δεν θα µπορούσε να φέρει το
σκοπούµενο µε αυτή αποτέλεσµα, δηλ. τη µεταβίβαση της κυριότητας. Τέτοιο δε κώλυµα
αποτελεί, προκειµένου για µεταβίβαση ακινήτου µε πλειστηριασµό, η ακύρωση του πλειστηριασµού µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
(βλ. µειοψηφία στην ΣτΕ 1717/1984 7µ).
5. Επειδή, στην προκείµενη περίπτωση,
όπως δέχεται η αναιρεσιβαλλόµενη, ο εκκαλών
(ήδη αναιρεσίβλητος) υπέβαλε στην πιο πάνω
φορολογική αρχή, στις 23.12.1994, την
5538/1994 δήλωση φόρου µεταβίβασης ακινήτων, µε την οποία δήλωσε ότι περιήλθαν στην
κυριότητά του, λόγω αναγκαστικού πλειστηριασµού, βάσει της 4895/14.12.1994 έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασµού και κατακύρωσης
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ακινήτου της συµβολαιογράφου Αθηνών, Σ. ∆.,
τα 37,5 0/00 τoυ ξενοδοχείου «...», που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό ..., αντικειµενικής
αξίας 78.380.155 δρχ. και κατέβαλε τον αναλογούντα φόρο εταβίβασης ακινήτου, ποσού
10.414.042 δρχ., όπως προκύπτει από το .../
21.12.1994 διπλότυπο είσπραξης. Στη συνέχεια, µε την 120/11.1.1996 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της οποίας
δεν ασκήθηκαν ένδικα µέσα (βλ. το σχετικό
5470/1996 πιστοποιητικό του Γραµµατέα του
Πρωτοδικείου Αθηνών), ακυρώθηκε ο αναγκαστικός αυτός πλειστηριασµός, κατόπιν άσκησης κατ’ αυτού ανακοπής, που εκδικάστηκε
στις 14.11.1995, ένεκα του ότι ακυρώθηκε, µε
την 2129/1995 απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, το πρόγραµµα βάση του
οποίου αυτός διενεργήθηκε ως και η σχετική
επιταγή προς πληρωµή, και έτσι δεν συντάχτηκε περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης και
ως εκ τούτου ούτε µεταγράφηκε (βλ. σχετική
βεβαίωσή της, επί του πλειστηριασµού υπαλλήλου, συµβολαιογράφου Στυλιανής ∆ηµητρέλλου, στο σώµα της οικείας δήλωσης φόρου µεταβίβασης ακινήτου που είχε υποβάλει ο εκκαλών, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της οποίας
βρίσκεται στο φάκελο της κρινόµενης υπόθεσης, ως και την από 24.9.2001 βεβαίωση της
ίδιας Συµβολαιογράφου που προσκοµίζεται
ενώπιον του ∆ικαστηρίου τούτου). Για το λόγο
αυτό ο εκκαλών υπέβαλε στην ίδια Αρχή την
15076/17.10.1996 αίτηση, µε την οποία ζήτησε
να του επιστραφεί ο καταβληθείς φόρος µεταβίβασης ακινήτων, επισυνάπτοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η αίτησή του αυτή έγινε
εν µέρει δεκτή µε την προαναφερόµενη απάντηση της διάδικης αρχής, µε την οποία διατάχθηκε η επιστροφή σ’ αυτόν του µισού του παραπάνω καταβληθέντος ποσού φόρου, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 4 και 6 του
άρθρου 16 του ν. 1587/1950, σε συνδυασµό µε
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν.
1828/1989. Με την προσφυγή του κατά της
απάντησης αυτής, ο ήδη αναιρεσίβλητος, ζήτη-
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σε την ακύρωσή της ισχυριζόµενος ότι, ουδέποτε συντάχθηκε οριστική κατακυρωτική έκθεση, αφού είχε ασκηθεί ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης δανειστών και στη συνέχεια ακυρώθηκε ο πλειστηριασµός, ούτε ήταν δυνατόν
να µεταγραφεί τέτοια πράξη στα οικεία βιβλία
µεταγραφών.
Το πρωτόδικο δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή αυτή, µε την αιτιολογία ότι, δεν προσκοµίστηκε από τον ήδη εκκαλούντα σχετική βεβαίωση από την οποία να προκύπτει, τόσο η
ύπαρξη νοµικού ελαττώµατος της µεταβιβαστικής πράξης, όσο και η λόγω αυτού (του ελαττώµατος) µη µεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης στα οικεία βιβλία µεταγραφών, ενόψει και του ότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ούτε από την προσκοµιζόµενη 120/1996
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία ακυρώθηκε ο πιο πάνω πλειστηριασµός και συνεπώς δεν µπορεί να εφαρµοστεί η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 16 του
ν. 1587/1950 και να επιστραφεί ολόκληρο το
ποσό του καταβληθέντος φόρου. Έφεση του
ήδη αναιρεσιβλήτου κατά της πρωτόδικης αποφάσεως έγινε δεκτή µε την αναιρεσιβαλλόµενη. Ειδικότερα, το διοικητικό εφετείο, λαµβάνοντας υπόψη, ότι ο εν λόγω πλειστηριασµός
και η σύνταξη της κατακυρωτικής έκθεσης έγινε στις 14.12.1994 (για τον οποίο καταβλήθηκε
στις 21.12.1994 ο πιο πάνω φόρος µεταβίβασης
ακινήτου και υποβλήθηκε η οικεία δήλωση στις
23.12.1994), ότι ο πλειστηριασµός αυτός κατέστη ακυρωτέος, λόγω του ότι ακυρώθηκε, µε
την 2129/1995 απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, το πρόγραµµα βάσει
του οποίου αυτός διενεργήθηκε ως και η σχετική επιταγή προς πληρωµή, και για το λόγο αυτό
ακυρώθηκε µε την προαναφερόµενη απόφαση
120/1996 του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν άσκησης κατ’ αυτού ανακοπής,
που εκδικάστηκε στις 14.11.1995 (ανεξάρτητα
του πότε δηµοσιεύτηκε η επ’ αυτής ανωτέρω
απόφαση), δηλ. µέσα σε ένα έτος από τη σύνταξη της κατακυρωτικής έκθεσης, και πάντως

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

µέσα στο έτος ακύρωσης της προηγούµενης
πράξης εκτέλεσης, δηλ. του προγράµµατος
στο οποίο βασίστηκε, ότι το κώλυµα αυτό προκύπτει από την προαναφερόµενη ακυρωτική
απόφαση του πλειστηριασµού, ως και ότι λόγω
της ακύρωσής του δε συντάχθηκε και δε µεταγράφηκε η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης (βλ. σχετική βεβαίωση της πιο πάνω Συµβολαιογράφου), έκρινε ότι, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των προεκτεθεισών διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 16 του α.ν.
1587/1950, όπως αυτές ερµηνεύτηκαν. Συνεπώς, κατέληξε ότι ο εκκαλών δικαιούται την
επιστροφή ολόκληρου του πιο πάνω ποσού του
φόρου που κατέβαλε για το ακίνητο που µεταβιβάστηκε σε αυτόν βάσει του εν λόγω πλειστηριασµού, εξαφανίζοντας την εκκαλούµενη
απόφαση, που είχε κρίνει αντίθετα. Περαιτέρω,
δικάζοντας την προσφυγή, την έκανε δεκτή
διατάσσοντας την επιστροφή στον προσφεύγοντα και του υπολοίπου ποσού του φόρου,
των 5.207.021 δρχ., που αυτός κατέβαλε για
τον εν λόγω πλειστηριασµό, µεταρρυθµίζοντας
ανάλογα την προσβαλλόµενη απάντηση της
διάδικης αρχής.
6. Επειδή, η ως άνω κρίση του διοικητικού
εφετείου παρίσταται, κατά τα βασίµως προβαλλόµενα, πληµµελής. Τούτο δε διότι το διοικητικό εφετείο, ενόψει των γενοµένων δεκτών
σχετικά µε την έννοια της ανωτέρω διατάξεως
της παρ. 7 του άρθρου 16 του α.ν. 1521/1950
κατ’ εσφαλµένη ερµηνεία και πληµµελή εφαρµογή αυτής έκανε δεκτό ότι η διάταξη αυτή είναι εφαρµοστέα στην προκειµένη περίπτωση
προεχόντως διότι η κατά τα ανωτέρω ακύρωση
του πλειστηριασµού του ακινήτου δεν συνιστά
νοµικό ελάττωµα τούτου (πρβλ. ΣτΕ 1717/1984
7µ.). Κατά τη µειοψηφούσα γνώµη, όµως, η ως
άνω κρίση του διοικητικού εφετείου παρίσταται
νόµιµη, διότι η εν προκειµένω ακύρωση του
πλειστηριασµού συνιστά νοµικό κώλυµα, εξαιτίας του οποίου δεν µεταγράφηκε η περίληψη
της κατακυρωτικής εκθέσεως. Τούτο δε διότι,
και αν ακόµη ελάµβανε χώρα η µεταγραφή της
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περίληψης της κατακυρωτικής εκθέσεως του
πλειστηριασµού, σύµφωνα µε τις νόµιµες διατυπώσεις, αυτή δεν θα είχε ως συνέπεια την
συντέλεση της µεταβίβασης του ακινήτου,
εφόσον η µεταβιβαστική πράξη θα ήταν ακυρωτέα εξαιτίας της ακύρωσης του πλειστηριασµού.
7. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η κρινόµενη
αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ν’ αναιρεθεί η
προσβαλλόµενη απόφαση, παρελκούσης ως
αλυσιτελούς της έρευνας των λοιπών λόγων. Η
δε υπόθεση που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το
πραγµατικό της µέρος πρέπει να παραπεµφθεί
στο εκδόν την αναιρεσιβαλλόµενη δικαστήριο
για νέα νόµιµη κρίση.
∆ια ταύτα
∆έχεται την αίτηση.
Αναιρεί την υπ’ αριθµ. 5170/2001 απόφαση
του διοικητικού εφετείου Αθηνών, στο οποίο
και παραπέµπει την υπόθεση κατά τα εκτεθέντα στο σκεπτικό.
Επιβάλλει στον αναιρεσίβλητο τη δικαστική
δαπάνη του ∆ηµοσίου που ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
768/2008 (Τµ. Γ΄)
Eίναι ισχυρή η εγκατάσταση κληρονόµου επί
δήλου πράγµατος, η οποία υπάρχει αν συνάγεται από τη διαθήκη θέληση του διαθέτη, µε τη
µνεία του δήλου, να εγκαταστήσει τον τιµώµενο ως κληρονόµο. Μόνο σε περίπτωση αµφιβολίας, αν δηλαδή δεν προκύπτει θέληση του
διαθέτη για εγκατάσταση του τιµώµενου ως
κληρονόµου, αυτός που τιµήθηκε µε το δήλον
πράγµα θεωρείται κληροδόχος. Συνέπεια του
χαρακτηρισµού ως κληρονόµου.
Κατά το άρθρο 1800 παρ. 2 ΑΚ, αν έχουν αφεθεί µόνο ειδικά αντικείµενα στον τιµώµενο, σε
περίπτωση αµφιβολίας θεωρείται κληροδόχος,
ακόµη και αν ονοµάστηκε κληρονόµος. Από τη
διάταξη αυτή προκύπτει ότι είναι ισχυρή η
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εγκατάσταση κληρονόµου επί δήλου πράγµατος, δηλαδή επί ειδικά καθοριζόµενου στοιχείου της κληρονοµίας, η οποία υπάρχει αν συνάγεται από τη διαθήκη θέληση του διαθέτη, µε
τη µνεία του δήλου, να εγκαταστήσει τον τιµώµενο ως κληρονόµο, ως άµεσο δηλαδή καθολικό του διάδοχο σε όλη την κληρονοµία του ή σε
ποσοστό της. Μόνο σε περίπτωση αµφιβολίας,
αν δηλαδή δεν προκύπτει θέληση του διαθέτη
για εγκατάσταση του τιµώµενου ως κληρονόµου, αυτός που τιµήθηκε µε το δήλον πράγµα
θεωρείται κληροδόχος. Αναγκαία έννοµη συνέπεια του χαρακτηρισµού ως κληρονόµου, αυτού που µόνος ή µαζί µε άλλους εγκαταστάθηκε επί ειδικού αντικειµένου είναι αφενός ότι η
µνεία του δήλου έχει την έννοια του προσδιορισµού του ποσοστού (κλάσµατος) της κληρονοµίας στο οποίο αυτός καλείται και το οποίο
προσδιορίζεται κατά το λόγο της αξίας του δήλου σε σχέση προς την αξία της όλης κληρονοµίας και αποτελεί συνάµα (άρθρο 1890 ΑΚ) διάταξη του διαθέτη να περιληφθεί το δήλον στην
κατά ποσοστό µερίδα του τιµωµένου (διανεµητική) και αφετέρου ότι, αν πρόκειται για τέτοια
εγκατάσταση, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 1801 παρ. 2 και 1802 ΑΚ. Οι διατάξεις
αυτές ορίζουν ότι αν έχουν εγκατασταθεί περισσότεροι κληρονόµοι, καθένας από τους
οποίους έχει περιοριστεί σε ποσοστό και τα ποσοστά δεν εξαντλούν τον κλήρο, ως προς το
υπόλοιπο µέρος επέρχεται η εξ αδιαθέτου διαδοχή. Αν όµως σύµφωνα µε τη θέληση του διαθέτη οι εγκατάστατοι γράφηκαν ως οι µόνοι
κληρονόµοι και καθένας απ’ αυτούς εγκαταστάθηκε σε ποσοστό και τα ποσοστά δεν εξαντλούν το κλήρο, επέρχεται ανάλογη αύξηση
των ποσοστών. Για να επέλθει δηλαδή παράλληλα και η εξ αδιαθέτου διαδοχή, απαιτούνται
δύο προϋποθέσεις, πρώτον ότι ο διαθέτης διέθεσε µόνο ένα µέρος από τον κλήρο, έτσι ώστε
αν τα ποσοστά τον εξαντλούν, δεν υπάρχει λόγος για εξ αδιαθέτου διαδοχή και δεύτερον ότι
ο διαθέτης εξέφρασε τη θέληση (ή ότι προκύπτει η θέληση) το κληρονοµικό δικαίωµα των
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εγκαταστάτων να περιοριστεί στο ποσοστό.
Εφόσον γι’ αυτά είναι σαφής η διαθήκη, εφόσον δηλαδή οι λέξεις που έχει χρησιµοποιήσει ο
διαθέτης µόνες τους και χωρίς άλλο αποδίδουν
τη βούλησή του, δεν υπάρχει έδαφος για ερµηνεία της διαθήκης. ∆ιαφορετικά, θα πρέπει να
ανευρεθεί η αληθής βούλησή του, η οποία αναζητείται µε την ερµηνεία της διαθήκης, χωρίς
προσήλωση στις λέξεις και κατά την υποκειµενική άποψη του διαθέτη, σύµφωνα µε τα άρθρα
173 και 1781 ΑΚ, λαµβάνονται δε υπόψη και
περιστατικά που βρίσκονται εκτός της διαθήκης,
µεταξύ των οποίων και η σπουδαιότητα των
αντικειµένων που έχουν καταληφθεί µε τη διαθήκη, σε σχέση µε την όλη κληρονοµία, καθώς
και οι προσωπικές σχέσεις του διαθέτη.
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αριθµ. 785/2008 (Τµ. Γ΄)
Μετά την ισχύ του α. ν. 431/1968, ο κληρούχος
δεν λογίζεται κατά πλάσµα του νόµου νοµέας
του κλήρου, αν δεν κατέχει πραγµατικά αυτόν
και είναι δυνατή η χωρίς τη θέλησή του κτήση
της νοµής από τρίτο ολόκληρου του κληροτεµαχίου, η οποία µπορεί να οδηγήσει στην κτήση της κυριότητας αυτού µε τακτική ή µε έκτακτη χρησικτησία.
Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων
26, 74, 79, 180, 189, 193, 203, 207, και 208 του
Αγροτικού Κώδικα (ήδη καταργήθηκαν µε το άρθρο 16 του ν.δ. 1189/1972 τα άρθρα 189 και 193
και το άρθρο 208 µε το άρθρο 155 του α.ν.
431/1968), ότι µέχρι την ισχύ του α.ν. 431/1968
(23.5.1968) ο κατά τον αγροτικό νόµο αποκαθιστάµενος κληρούχος, από την παραχώρηση σ’
αυτόν συγκεκριµένου κλήρου, λογίζεται ως καλής πίστεως νοµέας του κλήρου έστω και αν
δεν τον κατέχει και ότι ο κλήρος αυτός δεν είναι
δεκτικός νοµής από άλλον ούτε εποµένως και
κυριότητας µε χρησικτησία, αφού γι’ αυτήν
απαιτείται νοµή, την οποία δεν µπορεί να έχει
άλλος εκτός από τον κληρούχο. Την ίδια πλα-

σµατική νοµή στον κλήρο του κληρούχου έχουν
κατ’ επέκταση και οι κληρονόµοι του και έτσι
ούτε άλλος κληρονόµος δύναται ν’ αποκτήσει
κυριότητα µε χρησικτησία, εκτός αν µετά την
κτήση από τον κληρονόµο της κυριότητας του
µεριδίου του στον κλήρο έλαβε χώρα νόµιµη
µεταβίβαση αυτού προς άλλο συγκληρονόµο,
σύµφωνα µε το άρθρο 228 του Αγροτικού Κώδικα, στην έννοια της οποίας περιλαµβάνεται και
η µε παράδοση, κατά τον προϊσχύσαν Β.Ρ.∆. και
κατά τον Αστικό Κώδικα κατά το άρθρο 976, µε
τη βούληση του κληρονόµου κτήση της νοµής
του µεριδίου του από άλλο συγκληρονόµο και
µε βάση αυτή της κυριότητας αυτού µε χρησικτησία αν συντρέχουν και οι λοιπές νόµιµες
προϋποθέσεις. Μετά την ισχύ του α.ν. 431/1968
κατά την §1 του οποίου «από της ενάρξεως της
ισχύος τούτου επιτρέπεται εις τους κατά την
εποικιστικήν εν γένει νοµοθεσίαν κληρούχους η
διά δικαιοπραξιών εν ζωή εκποίησις, ή οπωσδήποτε διάθεσις των πάσης φύσεως κλήρων των,
υπό τον περιορισµόν µόνον της µη κατατµήσεως των τεµαχίων της οριστικής διανοµής», ο
κληρούχος δεν λογίζεται κατά πλάσµα του νόµου νοµέας του κλήρου, αν δεν κατέχει πραγµατικά αυτόν και είναι δυνατή η χωρίς τη θέλησή του κτήση της νοµής από τρίτο ολόκληρου
του κληροτεµαχίου, η οποία µπορεί, εάν συντρέχουν και οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις,
να οδηγήσει στη µε τακτική ή µε έκτακτη χρησικτησία κτήση της κυριότητας αυτού, εφόσον
συµπληρωθεί ο απαιτούµενος από το νόµο, για
καθεµιά από αυτές, χρόνος. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 189 §§ 1 και 2 του Αγροτικού
Κώδικα, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν από την
κατάργησή του µε το άρθρο 16 του ν.δ.
1189/1972, την κυριότητα των ατοµικών αγροτικών κλήρων, την αποκτούσε ο κληρούχος µόνο
µε την κύρωση της οριστικής διανοµής, την έκδοση παραχωρητηρίου και µεταγραφή τούτου
και υπό το κράτος ισχύος του α.ν. 1722/1939 µε
κύρωση, κατά το άρθρο 1 §§ 1 και 2 αυτού, της
οριστικής διανοµής από τους νόµους 4857/1930
και 5416/1932 και όχι µε χρησικτησία.
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ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αριθµ. 157/2009
Κτήση κυριότητας µε χρησικτησία. Κτήση ιδιότητας πράγµατος ως κοινόχρηστου. Αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα. Πότε οι οδοί καθίστανται κοινόχρηστες.
Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045, 1051
ΑΚ συνάγεται ότι για την κτήση της κυριότητας
ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται
άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε δυνατότητα του νοµέα να συνυπολογίσει το δικό
του χρόνο χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του. Ως νοµή, κατά την
έννοια των διατάξεων αυτών, συνιστούν οι εµφανείς υλικές ενέργειες επάνω στο ακίνητο
που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισµό
του, µε τις οποίες εκδηλώνεται η βούληση του
νοµέα να έχει το ακίνητο για δικό του, όπως είναι και η επίβλεψη του ακινήτου και η διαµονή
του σε υπάρχουσα σ’ αυτό οικία. Εξάλλου, από
το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 369,
966, 967, 968, 972, 1033 και 1192 αριθ. 1 ΑΚ, οι
οποίες εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο
55 ΕισΝΑΚ, προκειµένου να κριθεί µετά την εισαγωγή του ΑΚ η ιδιότητα ενός πράγµατος ως
εκτός συναλλαγής ή κοινοχρήστου, προκύπτει,
ότι µεταξύ των κοινόχρηστων πραγµάτων περιλαµβάνονται και οι οδοί αδιακρίτως. Τα κοινής
χρήσης πράγµατα λαµβάνουν τον προορισµό
τους αυτό από το νόµο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους (όπως µε διαθήκη ή δωρεά), που
µπορεί να εκδηλωθεί και µε παραίτηση από την
κυριότητα του πράγµατος για να καταστεί αυτό
κοινόχρηστο, τηρουµένων πάντοτε των νόµιµων προϋποθέσεων. Κατά το προϊσχύσαν του
ΑΚ βυζαντινορρωµαϊκό δίκαιο (ν.3 Πανδ. 43, 7,
ν.2 παρ. 8, Πανδ. 39.3, ν. 28 Πανδ. 22.3) αναγνωριζόταν ως τρόπος κτήσης της ιδιότητας
πράγµατος ως κοινοχρήστου ή αµνηµονεύτου
χρόνου αρχαιότητα στη χρήση του πράγµατος
από τους δηµότες Κοινότητας ή ∆ήµου, µε την
οποία κυρώνονταν ως νόµιµη η πραγµατική κα-
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τάσταση που υπήρχε πριν από τόσο χρόνο
ώστε η ζώσα γενεά να τη γνώρισε ως έχει και
να µη διέσωσε παράδοση από την παρελθούσα
γενεά για την ύπαρξη άλλης διαφορετικής κατάστασης. Η αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα δεν υιοθετήθηκε από τον ΑΚ, διατηρείται,
όµως, σύµφωνα µε το άρθρο 51 ΕισΝ ΑΚ, η δυνάµει αυτής ιδιότητα που απέκτησε το πράγµα
ως κοινής χρήσης, εφόσον πριν από την εισαγωγή του ΑΚ (23.2.1946) δύο συνεχόµενες γενεές ανθρώπων επί συνολικό διάστηµα τουλάχιστον ογδόντα (80) ετών δεν γνώρισαν διαφορετική κατάσταση του πράγµατος από την κοινοχρησία. Περαιτέρω, κατά το άρθρ. 28 του ν.
1337/1983 «Επέκταση πολεοδοµικών σχεδίων,
οικιστική ανάπτυξη κ.λπ», «Ιδιωτικοί δρόµοι,
πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που
έχουν σχηµατισθεί µε οποιοδήποτε τρόπο
έστω και κατά παράβαση των κειµένων πολεοδοµικών διατάξεων και που βρίσκονται µέσα σε
εγκεκριµένα σχέδια πόλεων, θεωρούνται ως
κοινόχρηστοι χώροι και ανήκουν στον οικείο
∆ήµο ή Κοινότητα. Για τους χώρους αυτούς
δεν οφείλεται καµµία αποζηµίωση λόγω ρυµοτοµίας. Σε περίπτωση όµως που οι χώροι αυτοί
καταργούνται µε το σχέδιο πόλεως, προσκυρώνονται κατά τις κείµενες διατάξεις». Κατά
την έννοια της διάταξης αυτής, όπως διαφωτίζεται από τις προπαρασκευαστικές εργασίες
ψήφισής της, ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την
ιδιότητα του κοινοχρήστου χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης, εφόσον α) προβλέπονται από
το εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως ως κοινόχρηστοι χώροι και β) η κοινοχρησία είναι αποτέλεσµα της βούλησης του ιδιοκτήτη (ρητής ή συναγόµενης εµµέσως από τις ενέργειές του) ή
προκύπτει από πραγµατική κατάσταση που διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο, κατ’ ανοχή του ιδιοκτήτη. Έτσι για την µετάθεση της κυριότητας
ακινήτων υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. δεν αρκεί
οποιαδήποτε ενέργεια διάθεσης του ακινήτου
στην κοινή χρήση, αλλά πρέπει να συντρέχουν
οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις, η συνδροµή των οποίων ελέγχεται παρεµπιπτόντως από

TEFXOS_05_SEP_O.K._2010

17-10-11

14:01

Page 712

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόµος ΚΖ΄• 2010-2011

712

τη ∆ιοίκηση και κρίνεται οριστικώς από τα αρµόδια πολιτικά δικαστήρια.
Συνεπώς εφόσον συντρέχουν οι άνω δύο
προϋποθέσεις του άρθρου 28 του ν.1337/1983
επέρχεται µετάθεση της κυριότητας υπέρ του
οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας, αδιαφόρως αν το
ακίνητο είχε τεθεί σε κοινή χρήση πριν ή µετά
την έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου, δεδοµένου ότι τέτοια διάκριση δεν συνάγεται από την
ανωτέρω διάταξη, αλλ’ αντιθέτως ο δικαιολογητικός λόγος που οδήγησε τον νοµοθέτη να
εισαγάγει αυτήν τη ρύθµιση συντρέχει σε αµφότερες τις περιπτώσεις, ούτε απαιτείται οι
χώροι που τέθηκαν σε κοινοχρησία µε τη βούληση του ιδιοκτήτη να ταυτίζονται µε τους δρόµους και τις πλατείες του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, το οποίο ενδέχεται κατά περίπτωση να τροποποιηθεί και να προσαρµοσθεί
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
1749/2009 (Τµ. Γ΄)
H κυριότητα δασών Θεσσαλίας και Άρτας ανήκε στο Τουρκικό ∆ηµόσιο και µετά την προσάρτισή τους στην Ελλάδα (1882) περιήλθαν
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Προϋποθέσεις χρησικτησίας κατά του ∆ηµοσίου.
IV. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Οθωµανικού νόµου «περί γαιών» της 7 Ραµαζάν 1274 (1856),
σε συνδυασµό προς τα άρθρα 2 και 3 των οδηγιών της 13 Μουχαρέµ 1293 περί εξ ελέγξεως
τίτλων δασών και το άρθρο 2 των διασαφητικών διατάξεως της 15 Σαπάν 1276, η κυριότητα
των δασών της Θεσσαλίας και της Άρτας ανήκε
στο Τουρκικό ∆ηµόσιο και µετά την προσάρτηση στην Ελλάδα (1882), περιήλθαν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε την από 20-6/2-7-1881 σύµβαση
µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για την προσάρτησή τους, που κυρώθηκε µε το νόµο ΠΛΖ΄ της
11/13-3-1882 (ΑΠ 418/71). Εξάλλου κατά τις
διατάξεις των ν. 8 παρ. 1 Κωδ. (7.39), ν. 9 παρ. 1
πανδ. (50.14), ν. 2 παρ. 20 πανδ. (41.4), ν. 6

παρ. πανδ. (44.3), ν. 76 παρ.1 πανδ. (18.1) και ν.
7 παρ. 3 πανδ. (23.3) του Βυζαντινορρωµαικού
∆ικαίου που ίσχυε πριν από τον Αστικό Κώδικα,
µπορούσε να αποκτηθεί η κυριότητα ακινήτου
µε έκτακτη χρησικτησία, κατόπιν άσκησης νοµής πάνω σ’ αυτό µε καλή πίστη και διάνοια κυρίου σε χρονικό διάστηµα µιας συνεχούς τριακονταετίας. Από το συνδυασµό των διατάξεων
αυτών, προς εκείνες των άρθρων 18 και 21 του
ν. της 21.6/3-7-1837 «περί διακρίσεως δηµοσίων κτηµάτων», συνάγεται, ότι η έκτακτη χρησικτησία χωρεί µε τις προϋποθέσεις που εκτέθηκαν και σε δηµόσια κτήµατα, εφόσον όµως η
νοµή αυτών είχε συµπληρωθεί µέχρι και της
1ης Σεπτεµβρίου 1915, όπως αυτό προκύπτει
από τις διατάξεις αφενός του ν.∆ΞΗ/1912 και
των διαταγµάτων «περί δικαιοστασίου», που
εκδόθηκαν µε βάση το νόµο αυτόν, και αφετέρου του άρθρου 21 του ν.δ της 22.4/16-5-1926
«περί διοικητικής αποβολής από των κτηµάτων
της Αεροπορικής Αµύνης», µε τις οποίες ανεστάλη κάθε παραγραφή ή δικαστική προθεσµία
σε αστικές διαφορές και απαγορεύτηκε οποιαδήποτε παραγραφή των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου, στα κτήµατά του, άρα και η χρησικτησία τρίτων πάνω σ’ αυτά (Ολ ΑΠ 75/1987, ΑΠ
690/1996, ΑΠ 1256/1997).
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
1767/2009 (Τµ. Α2)
Προνοµιακή κατάταξη απαίτησης ασφαλισµένης µε προσηµείωση.
Κατά το άρθρο 1257 ΑΚ: «Σε ξένο ακίνητο µπορεί να συσταθεί εµπράγµατο δικαίωµα υποθήκης για την εξασφάλιση απαίτησης µε την προνοµιακή ικανοποίηση του δανειστή από το
πράγµα». Κατά το άρθρο 1272 παρ. 1 ΑΚ: «Η
ηµέρα της εγγραφής κανονίζει την προτίµηση
των υποθηκών». Κατά το άρθρο 1274 ΑΚ:
«Εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης γίνεται µόνο ύστερα από δικαστική απόφαση». Κατά το
άρθρο 1277 ΑΚ: «Η προσηµείωση χορηγεί µόνο
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δικαίωµα προτίµησης για την απόκτηση υποθήκης. Όταν η απαίτηση επιδικασθεί τελεσίδικα, η
προσηµείωση τρέπεται σε υποθήκη, η οποία λογίζεται ότι έχει εγγραφεί από την ηµέρα της
προσηµείωσης». Κατά το άρθρο 1279 ΑΚ: «Αν
πριν από την τροπή της προσηµείωσης σε υποθήκη χωρήσει αναγκαστική εκτέλεση στο ακίνητο, η απαίτηση υπέρ της οποίας έχει εγγραφεί η προσηµείωση κατατάσσεται τυχαία και το
ακίνητο περιέρχεται στον αγοραστή ελεύθερο». Κατά το άρθρο 976 αριθµ. 2 ΚΠολ∆: «Οι
απαιτήσεις που έχουν προνόµιο πάνω σε ορισµένο κινητό πράγµα ή σε ποσότητα χρηµάτων
κατατάσσονται µε την επόµενη σειρά, εφόσον
πρόκειται να διανεµηθεί το πλειστηρίασµα του
πράγµατος ή η ποσότητα χρηµάτων: 1) ..., 2) οι
απαιτήσεις για τις οποίες υπάρχει ενέχυρο».
Κατά το άρθρο 977 παρ. 2 εδ. β΄: «Αν συντρέχουν περισσότερες απαιτήσεις από εκείνες
που αναφέρονται στο άρθρο 976 αριθµ. 2, ακολουθείται η κατά το ουσιαστικό δίκαιο σειρά».
Κατά το άρθρο 1007§1 ΚΠολ∆: «Για την κατάταξη των δανειστών εφαρµόζονται τα άρθρα
975 έως 978... Τη θέση της απαίτησης του άρθρου 976 αριθµ. 2 παίρνει η ενυπόθηκη απαίτηση. Η απαίτηση υπέρ της οποίας έχει εγγραφεί
προσηµείωση κατατάσσεται τυχαίως». Από τον
συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτουν
τα ακόλουθα: (α) Ότι η ενυπόθηκη απαίτηση
ασφαλίζεται, υπό την έννοια, όχι βεβαίως ότι ο
δανειστής λαµβάνει και ενσωµατώνει στην περιουσία του το υπέγγυο ακίνητο, αλλά ότι ικανοποιείται προνοµιακώς, έναντι των εγχειρογράφων και των χρονικώς εποµένων ενυποθήκων πιστωτών, από το τίµηµα που επιτυγχάνε-
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ται κατά την αναγκαστική εκποίηση αυτού, δηλαδή µε τον πλειστηριασµό υποκαθίσταται στη
θέση του υπέγγυου πράγµατος, η χρηµατική
του αξία και ακριβέστερα, το επιτυγχανόµενο
τίµηµα. (β) Ότι ταυτόσηµη ασφάλεια προς εκείνη του ενυπόθηκου δανειστή αποκτά και ο προσηµειούχος, εφόσον πληρωθούν οι (δύο) αιρέσεις υπό τις οποίες τελεί, η προσηµείωση, ήτοι
η τελεσίδικη επιδίκαση της ουσιαστικής απαίτησης και η τροπή της προσηµείωσης σε υποθήκη. (γ) Ότι δεν είναι νοµικώς αναγκαία η πλήρωση της δεύτερης από τις αναιρέσεις αυτές,
ήτοι η τροπή της προσηµείωσης σε υποθήκη,
στην περίπτωση που, πριν συµβεί τούτο, το
υπέγγυο ακίνητο εκποιείται αναγκαστικώς,
οπότε τούτο µετουσιώνεται σε χρηµατική αξία
έναντι των δανειστών και του οφειλέτου, ο δε
υπερθεµατιστής το αποκτά ελεύθερο εµπραγµάτων βαρών. Τότε, ο προσηµειούχος δανειστής κατατάσσεται στο πλειστηρίασµα «τυχαίως», ήτοι προσωρινώς (µέχρι να κριθεί τελεσίδικα η ουσιαστική βασιµότητα της ασφαλιζόµενης απαίτησής του) και πάντως προνοµιακώς,
µε την έννοια ότι η κατάταξή του θα λάβει την
τάξη και τη σειρά που θα ελάµβανε, αν αντί της
προσηµείωσης είχε εγγράψει υπέρ αυτού από
την αρχή υποθήκη. Εξάλλου, από καµία διάταξη νόµου ή γενική νοµική αρχή δεν προκύπτει
ότι, στην περίπτωση που ο πιστωτής έχει εγγεγραµµένη προσηµείωση υποθήκης για ασφάλιση µιας απαίτησής του και τρέψει αυτήν µερικώς σε υποθήκη, καταργείται ή υφίσταται οποιαδήποτε αλλοίωση το εκ της προσηµειώσεως
προνόµιό του για το υπόλοιπο της απαίτησης.
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Α. Με την από 12/10/2010 απόφαση του του
∆.Σ. του Συλλόγου, εγκρίθηκε, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Π.∆. 284/1993 (Φ.Ε.Κ.
123/27.7.1993, τ. Α΄), το καταστατικό της
παρακάτω εταιρίας συµβολαιογράφων Αθηνών: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ Ε.
ΖΟΥΒΕΛΟΥ-Μ. ΛΙΝΑΡ∆ΑΚΗ».
Η περί εγκρίσεως της εταιρίας απόφαση του
∆.Σ. του Συλλόγου έχει ως ακολούθως:
Το ∆.Σ. µετά από εισήγηση του Προέδρου κ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ και το σχετικό έλεγχο νοµιµότητας που ενήργησε, εγκρίνει οµόφωνα το
καταστατικό της Συµβολαιογραφικής Εταιρίας
µε την επωνυµία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ Ε. ΖΟΥΒΕΛΟΥ - Μ. ΛΙΝΑΡ∆ΑΚΗ»,
κρίνοντας ότι συντρέχουν οι νόµιµοι όροι για
την έγκρισή του και ορίζει:
1. Τη δηµοσίευση της απόφασης του ∆.Σ. στη
«Συµβολαιογραφική Επιθεώρηση».
2. Την εγγραφή της εταιρίας στο ειδικό Μητρώο του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου.
3. Την κοινοποίηση της απόφασης σε όλα τα
ιδρυτικά µέλη της εταιρίας.

Β. Με την από 12/10/2010 απόφαση του του ∆.Σ.
του Συλλόγου, εγκρίθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 284/1993 (Φ.Ε.Κ. 123/27.7.1993,
τ. Α΄), το καταστατικό της παρακάτω εταιρίας
συµβολαιογράφων Αθηνών: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΓΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΟΥ και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ».
Η περί εγκρίσεως της εταιρίας απόφαση του
∆.Σ. του Συλλόγου έχει ως ακολούθως:
Το ∆.Σ. µετά από εισήγηση του Προέδρου κ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ και το σχετικό έλεγχο
νοµιµότητας που ενήργησε, εγκρίνει οµόφωνα
το καταστατικό της Συµβολαιογραφικής Εταιρίας µε την επωνυµία: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΟΛΓΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΟΥ και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ», κρίνοντας ότι συντρέχουν οι νόµιµοι
όροι για την έγκρισή του και ορίζει:
1. Τη δηµοσίευση της απόφασης του ∆.Σ. στη
«Συµβολαιογραφική Επιθεώρηση».
2. Την εγγραφή της εταιρίας στο ειδικό Μητρώο του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου.
3. Την κοινοποίηση της απόφασης σε όλα τα
ιδρυτικά µέλη της εταιρίας.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Α. Με την από 14-9-2010 απόφαση του ∆.Σ. του
Συλλόγου, εγκρίθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 284/1993 (Φ.Ε.Κ. 123/27.7.1993,
τ. Α΄), η τροποποίηση του καταστατικού της
εταιρίας: «ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ. ∆ΡΑΓΙΟΣ - ΕΛΕΝΗ ΑΡ.
∆ΡΑΓΙΟΥ».
Η τροποποίηση έχει ως εξής:
Έδρα
Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Αθήνα και τα γραφεία αυτής στην οδό Πανεπιστηµίου αρ. 56 και
Εµµανουήλ Μπενάκη. Η εταιρία ανάλογα µε τις
ανάγκες της δύναται να εκµισθώνει και να διατηρεί και άλλους χώρους εντός της περιοχής
του ∆ήµου Αθηναίων µόνο για τη φύλαξη των
αρχείων.
∆ιοίκηση - εκπροσώπηση - διαχείριση
∆ιαχειριστές που θα διοικούν την εταιρία ορίζονται ο Αθανάσιος ∆ράγιος και η Ελένη ∆ράγιου, την οποία θα εκπροσωπούν είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά.
– Ο διαχειριστής έχει τη διοίκηση του νοµικού προσώπου της εταιρίας, φροντίζει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της και αντιπροσωπεύει αυτήν δικαστικά και εξώδικα.
– Ο διαχειριστής έχει την εξουσία να αποφασίζει και να επιµελείται για όλες τις υποθέσεις της εταιρίας (πληρωµές, εισπράξεις,
ασφαλιστικά ταµεία, προσλήψεις υπαλλήλων
κ.λπ.) και δύναται να αποφασίζει για οποιαδήποτε πληρωµή (αγορές, επισκευές κ.λπ.) ελεύθερα.
– Ο διαχειριστής µπορεί να αντικατασταθεί
µε οµόφωνη απόφαση όλων των εταίρων που
συνιστά τροποποίηση του καταστατικού της
εταιρίας.
– Ο διαχειριστής ευθύνεται απέναντι στους
λοιπούς εταίρους για κάθε πταίσµα. Επίσης
έχει υποχρέωση κάθε τέλους του έτους και το
αργότερο µέχρι τις 30 Ιανουαρίου του επόµενου έτους να λογοδοτήσει στους λοιπούς εταί-

ρους και να παραδώσει στην εταιρία κάθε τι
που έλαβε, από οποιαδήποτε αιτία, για την
εκτέλεση της διαχείρισης ή απέκτησε από την
εκτέλεσή της.
– Η εταιρία οφείλει να επανορθώσει κάθε
ζηµιά που ο διαχειριστής έπαθε χωρίς πταίσµα
του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
– Αµοιβή για τη διαχείριση θα οφείλεται µόνο µε οµόφωνη απόφαση όλων ων εταίρων.
– ∆ικαιοπραξίες που επιχείρησε ο διαχειριστής µέσα στα όρια της εξουσίας που του παρέχει το καταστατικό, δεσµεύουν το νοµικό
πρόσωπο της εταιρίας.
Η περί εγκρίσεως της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας απόφαση του ∆.Σ. του
Συλλόγου έχει ως ακολούθως:
Το ∆.Σ. µετά από εισήγηση του Προέδρου κ.
Κωνσταντίνου Βλαχάκη και το σχετικό έλεγχο
νοµιµότητας που ενήργησε, εγκρίνει οµόφωνα
την τροποποίηση του καταστατικού της προαναφερθείσας Συµβολαιογραφικής Εταιρίας,
κρίνοντας ότι συντρέχουν οι νόµιµοι όροι για
την έγκρισή του και ορίζει:
1. Τη δηµοσίευση της απόφασης του ∆.Σ. στη
«Συµβολαιογραφική Επιθεώρηση».
2. Τη σηµείωση της τροποποίησης δίπλα στην
εγγραφή της εταιρίας στο ειδικό Μητρώο
του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου.
3. Την κοινοποίηση της απόφασης σε όλα τα
µέλη της εταιρίας.
Β. Με την από 12/10/2010 απόφαση του ∆.Σ.
του Συλλόγου, εγκρίθηκε, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆. 284/1993 (Φ.Ε.Κ.
123/27.7.1993, τ. Α΄), η τροποποίηση του
καταστατικού της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.
Καταργείται ο περιορισµός για δαπάνες πέραν των τριών χιλιάδων ευρώ (3000 ευρώ) της
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τρίτης παραγράφου του άρθρου 9, µε αποτέλεσµα ο διαχειριστής να έχει την εξουσία να αποφασίζει και επιµελείται για όλες
τις υποθέσεις της εταιρίας ελεύθερα (πληρωµές, εισπράξεις ασφαλιστικά ταµεία,
προσλήψεις υπαλλήλων, τήρηση ταµείου
εταιρίας κ.λπ.), ανεξαρτήτως ποσού.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι λοιποί
όροι του Καταστατικού της εταιρίας.
Η περί εγκρίσεως της τροποποίησης του
καταστατικού της εταιρίας απόφαση του
∆.Σ. του Συλλόγου έχει ως ακολούθως:
Το ∆.Σ. µετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Κων/νου Βλαχάκη και το σχετικό
έλεγχο νοµιµότητας που ενήργησε, εγκρί-
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νει οµόφωνα την τροποποίηση του καταστατικού της προαναφερθείσας Συµβολαιογραφικής Εταιρίας, κρίνοντας ότι συντρέχουν οι νόµιµοι όροι για την έγκρισή του
και ορίζει:
1. Τη δηµοσίευση της απόφασης του ∆.Σ.
στη «Συµβολαιογραφική Επιθεώρηση».
2. Τη σηµείωση της τροποποίησης δίπλα
στην εγγραφή της εταιρίας στο ειδικό
Μητρώο του οικείου Συµβολαιογραφικού Συλλόγου.
3. Την κοινοποίηση της απόφασης σε όλα
τα µέλη της εταιρίας.
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3873/3-9-2010 ΦΕΚ 150/6-9-2010 (τ. Α΄). Ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη
τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους
ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών και της Οδηγίας
2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη
έκθεσης από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύµων
εταιρειών..............................................................................................................................................
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3884/24-9-2010 ΦΕΚ 168/24-9-2010 (τ. Α΄). Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο
της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου
2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών - Τροποποίηση και προσαρµογή του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920 Περί ανωνύµων εταιρειών και
του ν. 2396/1996...................................................................................................................................
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3887 30-9-2010/ΦΕΚ 174/30-09-2010 (τ. Α΄). Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές........................................................................................................................................................
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3888/30-9-2010 ΦΕΚ 175/30.9.2010 (τ. Α΄). Εκούσια κατάργηση φορολογικών
διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.............................................................................................................
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3889/14-10-2010 ΦΕΚ 182/14-10-2010 (τ. Α΄). Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις......................
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Εγκ. υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1126/6-9-2010/Υπ. Οικ. ∆ικαίωµα ή µη άσκησης προσφυγής και υποβολής
πρότασης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς από πτωχό. ..............................................................
Eγκ. υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1135/4-10-2010/Υπ. Οικ. Κοινοποίηση άρθρων του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) ........
Εγκ. υπ. αριθµ. πρωτ. 1130873/ΕΞ-11/0016/8-10-2010 Υπ. Οικ. Ο εκ προσυµφώνου αγοραστής µε
δικαίωµα αυτοσυµβάσεως προς οριστική κατάρτιση αγοραπωλησίας ακινήτου, νοµιµοποιείται να
ζητήσει και να λάβει από την αρµόδια για τον πωλητή ∆ΟΥ αποδεικτικό ενηµερότητας
αυτού....................................................................................................................................................
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635
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Γνωµ. υπ’ αριθµ. 11/2747/10-9-2009 Εισ. Α. Π. Συµβόλαια: Οι συµβολαιογράφοι κατά την κατάρτιση συµβολαίων µεταβιβάσεως περιουσιακού στοιχείου υποχρεούνται να ερωτούν και οι συµβαλλόµενοι ν’ απαντούν αν έχουν την ιδιότητα δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού.......................

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθµ. 1131/2010. Κάλυψη τεκµηρίων µε χρηµατικά ποσά από
διάθεση περιουσιακών στοιχείων - Κρίσιµο το πραγµατικώς εισπραχθέν τίµηµα ασχέτως της ολοκληρώσεως της µεταβιβάσεως του εµπραγµάτου δικαιώµατος κατά τον ΑΚ. Όταν, προς κάλυψη
της διαφοράς λόγω τεκµηρίων, ο φορολογούµενος επικαλείται χρηµατικά ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, η δε διάθεση αυτή αφορά σε ακίνητα, αρκεί η αποδεδειγµένη είσπραξη
του συνολικού τιµήµατος, ή µέρους αυτού, να στηρίζεται σε νόµιµα παραστατικά στοιχεία, που
αποδεικνύουν, τουλάχιστον, την κατάρτιση της υποσχετικής δικαιοπραξίας. Το κατ’ αυτόν τον
τρόπο αποδεδειγµένως εισπραχθέν τίµηµα αποτελεί ποσό, το οποίο ο φορολογούµενος δύναται
να επικαλεσθεί προς κάλυψη διαφοράς τεκµαρτής δαπάνης, χωρίς να απαιτείται, στο πλαίσιο της
φορολογίας εισοδήµατος, η ολοκλήρωση της εκποιητικής δικαιοπραξίας και η µεταγραφή του
οριστικού µεταβιβαστικού συµβολαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΑΚ, προκειµένου να θεω-
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ρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η µεταβίβαση του εµπραγµάτου δικαιώµατος στο ακίνητο (άρθρο 15,
17, 19 ΚΦΕ, 369, 1033, 1192, 1198 ΑΚ). ...............................................................................................
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Aριθµ. 2749/2010 (Τµ. Γ΄). Συµβολαιογράφοι και παράδοση του
αρχείου τους. Η πράξη του εισαγγελέα µε την οποία αποφασίζεται η παράδοση αρχείου σε συµβολαιογράφο δεν υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, διότι προέρχεται από δικαστική αρχή και αφορά µονίµους λειτουργούς, που συµβάλλουν στο έργο των δικαστηρίων και
υπόκεινται στην εποπτεία των δικαστικών αρχών. Αντίθετη µειοψηφία. Απαράδεκτη η αίτηση
ακύρωσης. ...........................................................................................................................................
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθµ. 3274/2010 (Tµ. Β΄). ΦΜΑ και επιστροφή του καταβληθέντος φόρου λόγω νοµικού ελαττώµατος της µεταβιβαστικής πράξης. Τι νοείται ως νοµικό κώλυµα. Εφαρµογή των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 16 του α.ν. 1521/1950 και στις περιπτώσεις µαταίωσης ή ακύρωσης πλειστηριασµού. Το δικάσαν δικαστήριο εσφαλµένα έκρινε ότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων και ότι ο εκκαλών δικαιούτο την επιστροφή
ολόκληρου του ποσού του φόρου που κατέβαλε για το ακίνητο που µεταβιβάστηκε σε αυτόν,
αφού η ακύρωση του πλειστηριασµού δεν συνιστά νοµικό ελάττωµα του ακινήτου. Αντίθετη µειοψηφία. ∆εκτή η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου (αναιρεί την αριθµ. 5170/2001 απόφαση του διοικητικού εφετείου Αθηνών). Η υπόθεση εισήχθη στην επταµελή σύνθεση µετά την
υπ΄ αριθµ. 825/2009 απόφαση του Τµήµατος. ....................................................................................
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 768/2008 (Τµ. Γ΄). Eίναι ισχυρή η εγκατάσταση κληρονόµου επί δήλου πράγµατος, η οποία υπάρχει αν συνάγεται από τη διαθήκη θέληση του διαθέτη, µε τη µνεία του δήλου, να
εγκαταστήσει τον τιµώµενο ως κληρονόµο. Μόνο σε περίπτωση αµφιβολίας, αν δηλαδή δεν προκύπτει θέληση του διαθέτη για εγκατάσταση του τιµώµενου ως κληρονόµου, αυτός που τιµήθηκε
µε το δήλον πράγµα θεωρείται κληροδόχος. Συνέπεια του χαρακτηρισµού ως κληρονόµου..........
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αριθµ. 785/2008 (Τµ. Γ΄). Μετά την ισχύ του α. ν. 431/1968, ο κληρούχος δεν λογίζεται κατά πλάσµα του νόµου νοµέας του κλήρου, αν δεν κατέχει πραγµατικά αυτόν και είναι δυνατή η χωρίς τη θέλησή του κτήση της νοµής από τρίτο ολόκληρου του κληροτεµαχίου, η οποία
µπορεί να οδηγήσει στην κτήση της κυριότητας αυτού µε τακτική ή µε έκτακτη χρησικτησία. ......
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αριθµ. 157/2009. Κτήση κυριότητας µε χρησικτησία. Κτήση ιδιότητας πράγµατος ως
κοινόχρηστου. Αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα. Πότε οι οδοί καθίστανται κοινόχρηστες...............
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1749/2009 (Τµ. Γ΄). H κυριότητα δασών Θεσσαλίας και Άρτας ανήκε στο Τουρκικό
∆ηµόσιο και µετά την προσάρτισή τους στην Ελλάδα (1882). Περιήλθαν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Προϋποθέσεις χρησικτησίας κατά του ∆ηµοσίου. .............................................................................
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1767/2009 (Τµ. Α2). Προνοµιακή κατάταξη απαίτησης ασφαλισµένης µε προσηµείωση..................................................................................................................................................
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ΣΥΜΒOΛΑΙOΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
∆ΙΜΗΝΙΑΙO ΠΕΡΙO∆ΙΚO
Kωδικός 6064

ΕΚ∆OΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝOΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Ι∆ΙOΚΤΗΤΗΣ:

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

ΕΚ∆OΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ
Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής
Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
Αφροδίτης 1, Βάρκιζα Αττικής 166 72
Τηλ. 210 8970054, 210 8971939
ΣΥΜΒOΛΑΙOΓΡΑΦΙΚOΣ ΣΥΛΛOΓOΣ EΦETEIΩN
ΑΘΗΝΩΝ-ΠEIPAIΩΣ-AIΓAIOY KAI ∆Ω∆EKANHΣOY
Γ. Γενναδίου 4 – Αθήνα 106 78
Τηλ. 210 33 07 450, 210 33 07 460
Fax: 210 38 48 335, 210 38 12 249
E-mail: notaries@notariat.gr
ΠOΛΥΧΡOΝΗΣ ΜΠΙΡΗΣ
Νοµικός Σύµβουλος του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου
Γ. Γενναδίου 4 – Αθήνα 106 78
Τηλ. 210 33 07 470, 210 33 07 480
Κ. ΠΛΕΤΣΑΣ – Ζ. ΚΑΡ∆ΑΡΗ O.Ε.
Χαρ. Τρικούπη 107, Αθήνα 114 73
Τηλ: 210 36 07 132, 210 38 20 148
Fax: 210 38 20 148
e-mail: info@typografio.gr

Μετά την κατάργηση του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 30 του Ν. 4507/1966 , η δαπάνη εκτύπωσης της Συµβολαιογραφικής Επιθεώρησης βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, στον φορέα
17-130 (υποθηκοφυλακεία) και τον ΚΑΕ 08000843.
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