
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Πε-
ριεχοµένου και άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των ελλήνων

1. Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται η από 16.9.2009
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που δηµοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 181 Α΄ µε την οποία ρυθµίζονταν θέµατα
Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων και ληξιπρόθεσµων χρε-
ών προς το ∆ηµόσιο, αναπροσαρµοζόταν το ποσό οφει-
λών προς τα ασφαλιστικά ταµεία και αναστέλλονταν οι
πλειστηριασµοί από πιστωτικά ιδρύµατα.

2. Με το άρθρο δεύτερο της προς ψήφιση Κύρωσης
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, προτείνονται οι πα-
ρακάτω βελτιώσεις της:

α) Με την παράγραφο 1 του δεύτερου άρθρου τροπο-
ποιείται ο τρόπος υπολογισµού του επιβαλλόµενου προ-
στίµου για ανακριβή δήλωση ή για µη υποβολή δήλωσης
τµηµατικής καταβολής Φ.Π.Α. και αποσαφηνίζεται ότι ό-
σον αφορά στις κυρώσεις της διάταξης, η κάθε χρήση
κρίνεται αυτοτελώς, αποφεύγοντας την επέκταση των
κυρώσεων αυτών στις επόµενες φορολογικές χρήσεις,
γεγονός που καθιστούσε την τµηµατική καταβολή µη ελ-
κυστική.

β) Με την παράγραφο 2 του δεύτερου άρθρου καταρ-
γείται η αύξηση του ποσοστού µε βάση το οποίο σχηµα-
τίζεται το ποσό πρόβλεψης για απόσβεση των επισφα-
λών απαιτήσεων και επανέρχεται το προηγούµενο καθε-
στώς.

γ) Με την παράγραφο 3 του δεύτερου άρθρου παρα-
τείνεται η αναστολή των πλειστηριασµών που αναφέρο-
νται στο άρθρο 5 της κυρούµενης Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου έως και την 30ή Ιουνίου 2010.

Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου Α. Λοβέρδος

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χ. Καστανίδης

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλ-
λες διατάξεις

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 16.9.2009 Πρά-
ξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση θεµάτων
Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσµων χρεών
προς το ∆ηµόσιο, αναπροσαρµογή ποσού οφειλών προς
ασφαλιστικά ταµεία και αναστολή πλειστηριασµών από
πιστωτικά ιδρύµατα», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.

181 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος
Α΄), που έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρύθµιση θεµάτων Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, λη-
ξιπρόθεσµων χρεών προς το ∆ηµόσιο, αναπροσαρµογή
ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταµεία και αναστολή
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα»

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγµατος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και

απρόβλεπτης ανάγκης:
α) να ολοκληρωθεί η προσαρµογή της φορολογικής

νοµοθεσίας πριν από την λήξη του τρέχοντος έτους,
προκειµένου να εκτελεσθεί απρόσκοπτα ο κρατικός προ-
ϋπολογισµός του έτους 2010 και να ρυθµισθούν θέµατα
επισφαλών απαιτήσεων και

β) να προστατευθούν άµεσα, ενόψει της οικονοµικής
κρίσεως, οι πολίτες που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες για
την έγκαιρη εξόφληση των χρεών τους προς το ∆ηµό-
σιο, οι µικροοφειλέτες που υπόκεινται σε ποινικές διώ-
ξεις και οι δανειολήπτες που δεν δύνανται να αντιµετω-
πίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

3. Το γεγονός ότι, ενόψει της οικονοµικής κρίσης, κα-
θίσταται άµεσα αναγκαία η θέσπιση των ανωτέρω ρυθµί-
σεων, οι οποίες αποσκοπούν στην τόνωση της ρευστότη-
τας των επιχειρήσεων και στην ανακούφιση των δοκιµα-
ζόµενων πολιτών.

4. Το απρόβλεπτο γεγονός της προκήρυξης πρόωρων
γενικών βουλευτικών εκλογών, που έχει ως συνέπεια
την αδυναµία έγκαιρης ψήφισης των ρυθµίσεων της πα-
ρούσας πράξης µε τυπικό νόµο.

Με πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου αποφασίζου-
µε:

Άρθρο 1

1. Παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής καταβολής του
φόρου που οφείλεται µε την υποβολή των αρχικών χρε-
ωστικών περιοδικών δηλώσεων, που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Κώ-
δικα Φ.Π.Α. (κυρ. ν. 2859/2000), στους υποκείµενους στο
φόρο που τηρούν βιβλία Α ή Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,
µε καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής του συνολικά ο-
φειλόµενου φόρου το τέλος του δεύτερου µήνα από τη
λήξη του µήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης ως ε-
ξής:

- Καταβολή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του-
λάχιστον του οφειλόµενου φόρου µε την υποβολή της
δήλωσης,

- καταβολή του υπολοίπου φόρου σε δύο ισόποσες µη-
νιαίες δόσεις.

Το ποσό της κάθε δόσης προσαυξάνεται κατά ποσο-
στό ένα τοις εκατό (1%) µέχρι τη λήξη του δεύτερου µή-
να από τη λήξη του µήνα της υποβολής της δήλωσης.

Από τον τρίτο µήνα επιβάλλεται προσαύξηση κατά
Κ.Ε.∆.Ε. που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)
για κάθε µήνα καθυστέρησης.
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Στους υποκείµενους στο φόρο που καταβάλλουν του-
λάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) του οφειλόµενου
φόρου και κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής δεν επι-
βάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις µέχρι και το τέ-
λος του δεύτερου µήνα από τη λήξη του µήνα υποβολής
της περιοδικής δήλωσης.

Από τον τρίτο µήνα από τη λήξη του µήνα υποβολής
της δήλωσης επιβάλλονται όλες οι προβλεπόµενες κυ-
ρώσεις.

Περιοδική δήλωση, η οποία υποβάλλεται χωρίς την
ταυτόχρονη καταβολή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30
%) τουλάχιστον του οφειλόµενου φόρου, θεωρείται ως
απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλε-
σµα.

2. Στους υποκείµενους στο φόρο που έχουν κάνει χρή-
ση της ευχέρειας που τους παρέχεται στην παράγραφο
1 και υποβάλλουν ανακριβή ή δεν υποβάλλουν περιοδική
δήλωση Φ.Π.Α. επιβάλλεται αντί πρόσθετου φόρου µόνο
πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο της διαφοράς του φόρου
που οφείλεται. Για το πρόστιµο αυτό δεν έχουν εφαρµο-
γή οι διατάξεις για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.

3. Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να προβαί-
νει άµεσα στην βεβαίωση του φόρου που προκύπτει από
τις δηλώσεις των διατάξεων της παραγράφου 1.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για πε-
ριοδικές δηλώσεις των οποίων η προθεσµία υποβολής
λήγει από 20.10.2009 και µετά.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικο-
νοµικών ορίζονται οι διαδικασίες και κάθε λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 2

1. Τα ποσοστά που αναφέρονται στην περίπτωση θ
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολο-
γίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 151) αυξάνονται από µισό τοις εκατό (0,5%)
και ένα τοις εκατό (1%), σε ένα τοις εκατό (1%) και ένα
και µισό τοις εκατό (1,5%) αντίστοιχα.

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν
εφαρµογή για δαπάνες που πραγµατοποιούνται για δια-
χειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουα-
ρίου 2009 και µετά.

Άρθρο 3

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 234
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 97), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«(β) το συνολικό ληξιπρόθεσµο χρέος προς το ∆ηµό-
σιο από κάθε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων και των κάθε
είδους τόκων και προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό
των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ».

2. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτού
του νόµου, κρατούνται, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
των άρθρων 231 έως και 243 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ι-
κονοµίας, για ποσό µικρότερο των 150.000 ευρώ, απο-
λύονται µε επιµέλεια του διευθυντή της φυλακής.

3. Αποφάσεις που διατάσσουν, κατ’ εφαρµογή των δια-
τάξεων των άρθρων 231 έως και 243 του Κώδικα ∆ιοικη-
τικής ∆ικονοµίας, προσωπική κράτηση για ποσό κατώτε-
ρο αυτού της προηγούµενης παραγράφου και δεν έχουν
εκτελεστεί, δεν εκτελούνται. Εκκρεµείς αιτήσεις προϊ-

σταµένων δηµοσίων οικονοµικών υπηρεσιών και τελω-
νείων καθώς και ένδικα µέσα κατά πρωτόδικων αποφά-
σεων για χρέη κατώτερα του ποσού της προηγούµενης
παραγράφου, δεν εισάγονται για συζήτηση.

Άρθρο 4

Το άρθρο 33 του ν. 3346/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 140) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 33
Για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του άρ-

θρου 1 του α.ν. 86/1967 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136) απαιτείται το πο-
σό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπό-
χρεο (εργοδοτικών) καθώς και των παρακρατουµένων α-
σφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων, να υπερβαίνει
συνολικώς τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ».

Άρθρο 5

Αναστέλλονται έως και 31.12.2009 οι πλειστηριασµοί,
οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσε-
ων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιά-
δων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύµατα και εταιρεί-
ες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς
των απαιτήσεων αυτών.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχί-
ζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεµβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ,

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ,
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ,
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΕΝ∆ΙΑΣ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ,

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ»

Άρθρο δεύτερο

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της Πράξης Νοµοθε-
τικού Περιεχοµένου η οποία κυρώνεται µε το άρθρο
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πρώτο του νόµου αυτού, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Στους υποκείµενους στο φόρο που κάνουν χρήση

της ευχέρειας που τους παρέχεται στην παράγραφο 1,
σε συγκεκριµένη φορολογική περίοδο που υποβάλλουν
ανακριβή τη δήλωση αυτή ή υποβάλλουν ανακριβή ή δεν
υποβάλλουν περιοδική δήλωση εποµένων φορολογικών
περιόδων της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, επιβάλλεται
πρόσθετος φόρος επί της διαφοράς του φόρου που ο-
φείλεται, σε ποσοστό τεσσεράµισι τοις εκατό (4,5%)
στην περίπτωση της ανακριβούς δήλωσης και πέντε τοις
εκατό (5%) στην περίπτωση της µη υποβολής δήλωσης,
µε ανώτατο όριο διακόσια τοις εκατό (200%).

Σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή δι-
καστικού συµβιβασµού, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 2 του ν. 2523/1997 όπως ισχύσουν.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για
περιοδικές δηλώσεις των οποίων η προθεσµία υποβολής
λήγει από 20.10.2009 και µετά.»

2. Το άρθρο 2 της από 16.09.2009 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου η οποία κυρώνεται µε το άρθρο πρώ-
το του νόµου αυτού, καταργείται.

3. Οι πλειστηριασµοί του άρθρου 5 της από 16.09.2009
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αναστέλλονται έως
και την 30ή Ιουνίου 2010.

4. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου Α. Λοβέρδος

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χ. Καστανίδης

Αριθµ. 180/36/2009

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύ-
ρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες
διατάξεις»

A. Με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του υπό ψήφι-
ση νόµου, κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσί-
ευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από
16.9.2009 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
θεµάτων Φ.Π.Α. επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσµων
χρεών προς το ∆ηµόσιο, αναπροσαρµογή ποσού οφει-
λών προς ασφαλιστικά ταµεία και αναστολή πλειστηρια-
σµών από πιστωτικά ιδρύµατα» (ΦΕΚ 181 Α΄), µε την ο-
ποία προβλέπονται τα εξής:

1.α.i) Παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής καταβολής
του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), που οφείλεται
από τους υποκείµενους στο φόρο ως εξής:

Με την υποβολή της δήλωσης, καταβολή ποσοστού
τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του οφειλόµενου
φόρου.

Καταβολή του υπόλοιπου φόρου σε δύο ισόποσες µη-
νιαίες δόσεις.

Ως καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής του συνολικά
οφειλόµενου φόρου, ορίζεται το τέλος του δεύτερου µή-
να, από τη λήξη του µήνα υποβολής της περιοδικής δή-
λωσης.

ii) Το ποσό κάθε δόσης προσαυξάνεται κατά ποσοστό
ένα τοις εκατό (1%) µέχρι τη λήξη του δεύτερου µήνα α-
πό τη λήξη του µήνα της υποβολής της δήλωσης.

Από τον τρίτο µήνα επιβάλλεται προσαύξηση σύµφω-
να µε τον Κ.Ε.∆.Ε., που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις
εκατό (2%) για κάθε µήνα καθυστέρησης.

β. Στους υποκείµενους στο φόρο που κάνουν χρήση
της προαναφερόµενης ευχέρειας δεν επιβάλλονται οι
προβλεπόµενες κυρώσεις µέχρι και το τέλος του δεύτε-
ρου µήνα, από τη λήξη του µήνα υποβολής της περιοδι-
κής δήλωσης.

Από τον τρίτο µήνα, από τη λήξη του µήνα υποβολής
της δήλωσης επιβάλλονται όλες οι προβλεπόµενες κυ-
ρώσεις.

γ.i) Σε όσους εκ των ανωτέρω υποβάλλουν ανακριβή ή
δεν υποβάλλουν περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. επιβάλλεται,
αντί του πρόσθετου φόρου, µόνο πρόστιµο ίσο µε το τρι-
πλάσιο της διαφοράς του φόρου που οφείλεται.

ii) Για το πρόστιµο αυτό δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις
για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.

δ. Οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις ισχύουν για περιο-
δικές δηλώσεις των οποίων η προθεσµία υποβολής λήγει
από 20.10.2009 και µετά. (άρθρο 1 ΠΝΠ)

2.α. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994) και
επανακαθορίζεται το ποσό των προβλέψεων για από-
σβεση επισφαλών απαιτήσεων, που εκπίπτει από τα ακα-
θάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή
και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του
Κ.Β.Σ., για το λογιστικό προσδιορισµό του καθαρού εισο-
δήµατός τους. Συγκεκριµένα:

i) Αυξάνεται από 0,5% σε 1%, το ποσοστό υπολογι-
σµού των εν λόγω προβλέψεων.

ii) Ειδικά, για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τη-
λεφωνίας, τις επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης, τις
επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις επι-
χειρήσεις εκµετάλλευσης συνδροµητικών τηλεοπτικών
σταθµών, καθώς και τις επιχειρήσεις διανοµής και παρο-
χής φυσικού αερίου, το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζε-
ται σε ποσοστό 1,5% (αντί 1%, που ισχύει) επί της αξίας
των αγαθών ή υπηρεσιών ή συνδροµητικών που αναγρά-
φεται στα εκδιδόµενα στοιχεία προς επιτηδευµατίες ή ι-
διώτες, πλην αυτών που εκδίδονται προς δηµόσιους φο-
ρείς.

iii) Αυξάνεται, επίσης, από 1% σε 1,5% η πρόβλεψη
που υπολογίζεται επί της αναγραφόµενης στις αποδεί-
ξεις λιανικής πώλησης αξίας που προκύπτει από συγκε-
κριµένες λιανικές πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών α-
γαθών µε πίστωση.

β. Οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις έχουν εφαρµογή
για δαπάνες που πραγµατοποιούνται για διαχειριστικές
περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και
µετά. (άρθρο 2 ΠΝΠ)

3.α. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 234 του
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (ν. 2717/1999), που ανα-
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φέρονται στις προϋποθέσεις λήψης του µέτρου της προ-
σωπικής κράτησης για χρέη προς το ∆ηµόσιο, και ορίζε-
ται στο ποσό των 150.000 ευρώ (αντί 30.000 που ισχύει
σήµερα), το όριο του συνολικού ληξιπρόθεσµου χρέους,
συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων και προ-
σαυξήσεων, άνω του οποίου επιτρέπεται η λήψη του εν
λόγω µέτρου.

β. Κρατούµενοι, κατά την έναρξη ισχύος της ρύθµισης
αυτής, για ποσό µικρότερο των 150.000 ευρώ, απολύο-
νται µε επιµέλεια του διευθυντή της φυλακής.

γ.i) ∆εν εκτελούνται αποφάσεις, που διατάσσουν την
προσωπική κράτηση, για ποσό µικρότερο του προαναφε-
ρόµενου και δεν έχουν εκτελεστεί.

ii) ∆εν εισάγονται, επίσης, για συζήτηση εκκρεµείς αι-
τήσεις προϊσταµένων ∆.Ο.Υ. και τελωνείων, καθώς και
ένδικα µέσα κατά πρωτόδικων αποφάσεων για χρέη κα-
τώτερα του προαναφερόµενου ποσού. (άρθρο 3 ΠΝΠ)

4. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 33 του
ν. 3346/2005 και αυξάνεται στις πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ (αντί των 2.000 ευρώ που προβλέπεται σήµερα), το
συνολικό ποσό των οφειλόµενων από τον υπόχρεο α-
σφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και παρακρατού-
µενων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων), άνω
του οποίου επιβάλλονται οι προβλεπόµενες στις παρα-
γράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 ποινές
(φυλάκιση και χρηµατική ποινή). (άρθρο 4 ΠΝΠ)

5. Αναστέλλονται έως και την 31.12.2009, οι πλειστη-
ριασµοί που επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτή-
σεων µέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύµατα και εταιρείες
παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των
απαιτήσεων αυτών. (άρθρο 5 ΠΝΠ)

Β. Με το άρθρο δεύτερο του υπό ψήφιση νόµου προ-
βλέπονται τα εξής:

1. Τροποποιείται η διαδικασία υπολογισµού του επι-
βαλλόµενου προστίµου στους υποκείµενους στον Φ.Π.Α.
που κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων του άρ-
θρου 1 της από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχο-
µένου η οποία κυρώνεται µε το άρθρο πρώτο του υπό
ψήφιση νόµου.

Ειδικότερα όσοι υποβάλλουν, σε συγκεκριµένη φορο-
λογική περίοδο, ανακριβή περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. ή
δεν υποβάλλουν περιοδική δήλωση επόµενων φορολογι-
κών περιόδων της ίδιας διαχειριστικής περιόδου επιβάλ-
λεται πρόσθετος φόρος επί της διαφοράς του φόρου
που οφείλεται, σε ποσοστό 4,5% στην περίπτωση της α-
νακριβούς δήλωσης και 5% στην περίπτωση της µη υπο-
βολής δήλωσης, µε ανώτατο όριο 200%, αντί προστίµου
ίσο µε το τριπλάσιο της διαφοράς του οφειλόµενου φό-
ρου.

Σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή δι-
καστικού συµβιβασµού εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 2 του ν. 2523/1997 όπως ισχύουν.

2. Καταργείται το άρθρο 2 της από 16.9.2009 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου η οποία κυρώνεται µε το άρ-
θρο πρώτο του υπό ψήφιση νόµου σχετικά µε τον επανα-
καθορισµό του ποσού των προβλέψεων για απόσβεση ε-
πισφαλών απαιτήσεων που εκπίπτει από τα ακαθάριστα
έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή
βιβλία και στοιχεία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για
το λογιστικό προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατός
τους.

Γ. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα

ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Αύξηση εσόδων από την επιβολή προσαυξήσεων
στις ισόποσες µηνιαίες δόσεις του υπόλοιπου (πέραν
του προκαταβαλλόµενου 30%) ποσού του οφειλόµενου
Φ.Π.Α., από τους υποκείµενους στο φόρο αυτόν.

(άρθρο 1 παρ. 1 ΠΝΠ)
2. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από τον επανακαθορι-

σµό του τρόπου υπολογισµού του προστίµου στους πα-
ραπάνω υποκείµενους στο Φ.Π.Α. σε περίπτωση υποβο-
λής ανακριβούς ή µη υποβολής περιοδικής δήλωσης
Φ.Π.Α.. (άρθρο 1 παρ. 2 ΠΝΠ)

3. Επιβράδυνση του ρυθµού είσπραξης εσόδων από τη
µεταβολή του τρόπου καταβολής του Φ.Π.Α., που οφεί-
λεται από τους υποκείµενους στο φόρο.

(άρθρο 1 παρ. 1 ΠΝΠ)
Πάντως, από την τµηµατική καταβολή του φόρου που

θεσπίζεται µε την προτεινόµενη ρύθµιση εκτιµάται ότι θα
προκύψει εν τέλει αύξηση των εσόδων, από την αναµε-
νόµενη µεγαλύτερη και ειλικρινέστερη ανταπόκριση των
υπόχρεων στην καταβολή του οφειλόµενου Φ.Π.Α..

4. Απώλεια εσόδων µη σηµαντική για την περίοδο από
1.1.2009 έως την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου
από τον επανακαθορισµό του ποσού των προβλέψεων
για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων που εκπίπτονται
από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων που τηρούν ε-
παρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β΄ και Γ΄ κατηγο-
ρίας του Κ.Β.Σ. κατά το λογιστικό προσδιορισµό του κα-
θαρού εισοδήµατός τους. (άρθρο 2 ΠΝΠ)

5. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από τη µη επιβολή
των προβλεπόµενων κυρώσεων για τη µη απόδοση του
οφειλόµενου Φ.Π.Α. µέχρι και το τέλος του δεύτερου µή-
να από τη λήξη του µήνα υποβολής της περιοδικής δή-
λωσης. (άρθρο 1 παρ. 1 ΠΝΠ)

6. Αποτροπή δαπάνης από:
i) Τον επανακαθορισµό των προϋποθέσεων και κατ’ α-

κολουθία περιορισµό των περιπτώσεων κατά τις οποίες
λαµβάνεται το µέτρο της προσωπικής κράτησης για χρέη
προς το ∆ηµόσιο. (άρθρο 3 παρ. 1 ΠΝΠ)

ii) Την απόλυση κρατουµένων για χρέη προς το ∆ηµό-
σιο, ύψους 30.001-150.000 ευρώ. (άρθρο 3 παρ. 2 ΠΝΠ)

iii) Τη µη εκτέλεση αποφάσεων που διατάσσουν την
προσωπική κράτηση για τα προαναφερόµενα χρέη και
δεν έχουν εκτελεσθεί. (άρθρο 3 παρ. 3 ΠΝΠ)

II. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπο-
λογισµού του ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ. και των λοιπών φορέων της
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Ενιαίο Ταµείο Ανε-
ξάρτητα Απασχολουµένων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ.)

Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από τη µη επιβολή εφε-
ξής των ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 1 παράγραφοι 1 και 2 του α.ν. 86/1967, για οφει-
λόµενο ποσό, από 2.001-5.000 ευρώ, όσον αφορά στις
ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον υπόχρεο (ερ-
γοδοτικές και παρακρατούµενες ασφαλιστικές εισφορές
των εργαζοµένων). (άρθρο 4 ΠΝΠ)

Αθήνα, 19 Νοεµβρίου 2009

Ο Γενικός ∆ιευθυντής

Βασίλειος Λέτσιος
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύ-
ρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες
διατάξεις»

Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα α-
κόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Απώλεια εσόδων µη σηµαντική για την περίοδο από
1.1.2009 έως την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου
από τον επανακαθορισµό του ποσού των προβλέψεων
για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων που εκπίπτονται
από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων που τηρούν ε-
παρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β΄ και Γ΄ κατηγο-
ρίας του Κ.Β.Σ. κατά το λογιστικό προσδιορισµό του κα-
θαρού εισοδήµατός τους. (άρθρο 2 ΠΝΠ)

2. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από τη µη επιβολή
των προβλεπόµενων κυρώσεων για τη µη απόδοση του
οφειλόµενου Φ.Π.Α. µέχρι και το τέλος του δεύτερου µή-
να από τη λήξη του µήνα υποβολής της περιοδικής δή-
λωσης. (άρθρο 1 παρ. 1 ΠΝΠ)

Οι παραπάνω απώλειες θα αναπληρώνονται από άλλες
πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

II. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπο-
λογισµού του ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ. και των λοιπών φορέων της
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Ενιαίο Ταµείο Ανε-
ξάρτητα Απασχολουµένων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ.)

Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από τη µη επιβολή εφε-
ξής των ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 1 παράγραφοι 1 και 2 του α.ν. 86/1967, για οφει-
λόµενο ποσό, από 2.001-5.000 ευρώ, όσον αφορά στις
ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον υπόχρεο (ερ-
γοδοτικές και παρακρατούµενες ασφαλιστικές εισφορές
των εργαζοµένων). (άρθρο 4 ΠΝΠ)

Η παραπάνω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες
πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού και των
προϋπολογισµών των λοιπών φορέων.

Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου Χ. Καστανίδης
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