
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

στο σχέδιο νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυ-

γής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Γενική παρουσίαση   

I. Το νέο σχέδιο νόμου για τη φορολογία εντάσσεται

στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών

για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που προκύ-

πτει με την απόκρυψη φορολογητέας ύλης στο εσωτερι-

κό της χώρας και συνδυάζεται τόσο με τη διεύρυνση της

φορολογικής βάσης, όσο και με την παρακολούθηση και

ενίσχυση των προσπαθειών της χώρας να αντιμετωπίσει

αποτελεσματικά το εύρος των καταστρατηγήσεων ανά-

λογα με το είδος του πραγματικού φορολογικού αντα-

γωνισμού που αναπτύσσεται διεθνώς. 

Άλλωστε, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η α-

νταλλαγή φορολογικών πληροφοριών έχει γίνει βασική

συνιστώσα της πολιτικής των κρατών σε επίπεδο

Ο.Ο.Σ.Α και Ε.Ε., καθώς ο επιζήμιος φορολογικός αντα-

γωνισμός έχει χαρακτηριστεί ως παγκόσμιο πρόβλημα.

Από το 2009 έως σήμερα τα περισσότερα κράτη αντιμε-

τωπίζουν το σύνθετο φαινόμενο της φοροδιαφυγής με

συνδυασμένα μέτρα και ιδίως με την αναγνώριση της α-

ναγκαιότητας να μην περιορίζεται η ανταλλαγή των φο-

ρολογικών πληροφοριών στις περιπτώσεις φορολογικής

απάτης και φοροδιαφυγής, αλλά να εκτείνεται σε όλο το

φάσμα των φορολογικών θεμάτων.   

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός αποδίδει ιδιαίτερη σημα-

σία στο συνδυασμό της εφαρμογής των κατάλληλων θε-

σμικών και διοικητικών εργαλείων για την αφετηρία ου-

σιαστικότερων αλλαγών που σηματοδοτούν την προ-

σπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής με όποιον

τρόπο και αν αυτή συντελείται. 

Το 2010 μπήκαν τα θεμέλια για ένα σύγχρονο πιο απο-

τελεσματικό και πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα. Απλο-

ποιήθηκε το πλαίσιο φορολόγησης των εισοδημάτων,

καθιερώθηκε προοδευτικότερη φορολόγηση των εισοδη-

μάτων και των περιουσιών, μπήκαν σε εφαρμογή νέες

διαδικασίες διασταυρώσεων και ελέγχου, αναδιοργανώ-

θηκε το Σ.Δ.Ο.Ε. και πολλαπλασιάστηκαν τα ηλεκτρονι-

κά συστήματα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Το 2011 είναι το έτος της πλήρους υλοποίησης του νέ-

ου θεσμικού πλαισίου και της αναδιοργάνωσης του φο-

ρολογικού, ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, ε-

νώ τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο για την αποτε-

λεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

II. H φοροδιαφυγή συντελείται με την καθ’ οιονδήποτε

τρόπο μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων ή

γενικότερα με τη μείωση των υποχρεώσεων αυτών με

παράνομες ενέργειες και με καταστρατήγηση των φορο-

λογικών νόμων. Η παράνομη απόκρυψη φορολογητέας

ύλης φυσικού ή νομικού προσώπου ή άλλης νομικής ο-

ντότητας, εμφανίζεται συνήθως με δύο τρόπους: α) την

απόκρυψη εισοδήματος από διάφορες πηγές, με σκοπό

την πληρωμή χαμηλότερου φόρου και β) την εμφάνιση υ-

περβολικών ή πλαστών δαπανών, προκειμένου να υπάρ-

ξει ωφέλεια από εκπτώσεις και απαλλαγές φόρου. Σε

διεθνές επίπεδο το φαινόμενο της φοροδιαφυγής ανα-

πτύσσεται με την επιλογή υπαγωγής στη φορολογία

κρατών ή δικαιοδοσιών με μηδενική ή ιδιαίτερα χαμηλή

φορολόγηση για  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις νο-

μικές οντότητες κάθε είδους και μορφής.   

Η φοροδιαφυγή αναιρεί τον κοινωνικό χαρακτήρα του

κράτους, το οποίο στερεί από τους αναγκαίους πόρους

για την εκπλήρωση της αποστολής του στους τομείς της

υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας κ.λπ. Εμποδίζει την

αναδιανομή του εθνικού πλούτου με την άσκηση της οι-

κονομικής αποστολής της πολιτείας για τη βελτίωση της

θέσης των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων. Αποδυνα-

μώνει την άσκηση πολιτικής για την καταπολέμηση της

ανεργίας, την εκτέλεση έργων υποδομής και την εν γέ-

νει οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Στρεβλώνει τον α-

νταγωνισμό προς όφελος των ανέντιμων εμπόρων. Δημι-

ουργεί φαινόμενα άνισης μεταχείρισης των πολιτών και

αμβλύνει τη φορολογική συνείδηση των ειλικρινών φο-

ρολογούμενων, επιτείνοντας ακόμη περισσότερο τα υ-

πάρχοντα προβλήματα. Εντείνει το δημοσιονομικό πρό-

βλημα της χώρας με τη μείωση των δημοσίων εσόδων

και συντελεί στη μη υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολο-

γισμού, υποθηκεύοντας ουσιαστικά το μέλλον των νεό-

τερων γενεών. Τέλος, συρρικνώνει τον δημόσιο πλούτο,

ο οποίος παράνομα συσσωρεύεται σε αυτούς που φορο-

διαφεύγουν. Υπό τις σημερινές συνθήκες της παγκό-

σμιας οικονομικής κρίσης και της δημοσιονομικής κατά-

στασης της χώρας, η φοροδιαφυγή επηρεάζει την οικο-

νομική υπόσταση και φερεγγυότητά της. Συνεπώς, η φο-

ροδιαφυγή αποτελεί μάστιγα του κοινωνικού συνόλου,

αφού υπονομεύει τα συμφέροντά του. 

Για τους λόγους που προεκτέθηκαν, η καταπολέμηση

της φοροδιαφυγής επιβάλλεται πλέον ως εθνική ανά-

γκη, για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της χώ-

ρας και των πολιτών της. Κυρίαρχη προτεραιότητα της

σημερινής Κυβέρνησης αποτελεί και επιβάλλεται να α-

ποτελεί η αντιμετώπιση και καταπολέμηση της φοροδια-

φυγής, προκειμένου να υλοποιηθεί η επιταγή του άρ-

θρου 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία οι Έλ-

ληνες πρέπει να συνεισφέρουν αδιακρίτως στα δημόσια

βάρη, σύμφωνα με τη φοροδοτική τους δυνατότητα. 

IIΙ. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής επιβάλλεται

να γίνει με νέα, συμπληρωματικά δομικά μέτρα και εντα-

τικοποίηση της αποτελεσματικότητας των φοροελεγκτι-

κών μηχανισμών. 

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη συ-

μπλήρωση του νομικού πλαισίου και κατά συνέπεια στη

θωράκιση του συστήματος με όσα νομικά εργαλεία απαι-

τούνται για την αποτελεσματική διενέργεια και έκβαση

των φορολογικών ελέγχων, αλλά και τη συνολική λει-

τουργία του συστήματος.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει:

Δράσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.  

Αναδιοργάνωση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μη-

χανισμού. 

Βελτίωση του πλαισίου φορολόγησης και διευκόλυνση

της επιχειρηματικότητας.

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επιχειρείται να δια-

μορφωθεί ένα δίκαιο και αξιόπιστο φορολογικό σύστη-

μα. Ένα σύστημα φορολόγησης που θα επιβραβεύει και

θα ενθαρρύνει τη συμμόρφωση, ενώ θα προστατεύει τον

συνεπή φορολογούμενο και το δημόσιο συμφέρον απο-

τρέποντας την φοροδιαφυγή.

Βασικός στόχος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου εί-

ναι η βελτίωση των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων του

φορολογικού συστήματος της χώρας στην πραγματική

οικονομία. Για το λόγο αυτό στη φορολογία νομικών



προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) και μερισμάτων μειώνεται ο φο-

ρολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζε-

ται για το σύνολο των κερδών. Για τα διανεμόμενα κέρδη

προβλέπεται παρακράτηση φόρου με 25%. Τα μερίσματα

εντάσσονται στην φορολογική κλίμακα, ουσιαστικά ό-

μως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, (20% σε επί-

πεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα με-

ρίσματα) για την πλειοψηφία των μετόχων. Για τους έχο-

ντες χαμηλά εισοδήματα προβλέπεται δικαίωμα επι-

στροφής του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων. Επί-

σης για αναπτυξιακούς λόγους, προτείνεται η μη φορο-

λόγηση κατά την εισαγωγή μερισμάτων από χώρες της

Ε.Ε., εφόσον δεν διανέμονται τα εισαγόμενα μερίσματα.

Εξυπακούεται ότι αν αυτά διανεμηθούν παρακρατείται ο

φόρος που αναλογεί στα μερίσματα.

Σχετικά με τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγ-

μένων στο Χ.Α. προβλέπεται η αύξηση του συντελεστή

από 1,5‰ σε 2‰ για πωλήσεις μετοχών που πραγματο-

ποιούνται είτε στο ΧΑ είτε σε αλλοδαπά χρηματιστήρια

από την 1.1.2011 και μετά, ενώ ρητά προβλέπεται ότι για

μετοχές που αποκτώνται από 1.1.2012 και μετά δεν επι-

βάλλεται φόρος συναλλαγών αλλά έχουν εφαρμογή οι

διατάξεις για τη φορολόγηση της υπεραξίας.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της έρευνας και τεχνολο-

γίας αναγνωρίζονται επιπλέον (50%) στην έκπτωση των

δαπανών έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποιή-

θηκαν στη χρήση με την παράταση που χορηγείται για

τέσσερα έτη, μέχρι 31.12.2014. 

Επίσης, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την αντιμετώ-

πιση του χρόνου επιβολής του ΦΠΑ στις οικοδομές στην

περίπτωση που δεν πωλούνται τα διαμερίσματα ή κατα-

στήματα. Για τα εμπορευματικά κέντρα δίνεται η δυνατό-

τητα ένταξης στο καθεστώς Φ.Π.Α. και παρέχεται δικαί-

ωμα έκπτωσης του φόρου που επιβαρύνει την κατα-

σκευή και τη συντήρηση των εμπορευματικών κέντρων.

Για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ παρέχεται η δυνατό-

τητα καταβολής του οφειλόμενου φόρου σε τρεις μηνι-

αίες δόσεις, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα κατα-

βολής σε 6 δόσεις. 

Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται δια-

τάξεις για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Σώματος

Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.), που αποτελεί μία ανε-

ξάρτητη αρχή με την οποία επιδιώκεται η επιτάχυνση

της επίλυσης των φορολογικών διαφορών που υπερβαί-

νουν το ποσό των 150.000. Παράλληλα, θεσμοθετείται η,

εντός του πλαισίου της φορολογικής διοίκησης, διοικητι-

κή επίλυση των φορολογικών διαφορών, για ποσά άνω

των 50.000 ευρώ.  

Τέλος, στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνο-

νται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Κεφα-

λαιαγοράς, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(Ο.Κ.Ε.),  τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας για την αξιο-

ποίηση της έκτασης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού,

καθώς και άλλες ρυθμίσεις. 

Β. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Α΄ 

Επί  του άρθρου 1 

Με την παρ. 1 προβλέπεται η σύσταση ως συλλογικού

κυβερνητικού  οργάνου, Επιτροπής για την αντιμετώπιση

της φοροδιαφυγής. Η Επιτροπή αυτή εγκρίνει το Εθνικό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φορο-

διαφυγής, το οποίο εκπονείται κάθε τρία χρόνια από τη

Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργεί-

ου Οικονομικών και περιλαμβάνει συγκεκριμένες δρά-

σεις με μετρήσιμα αποτελέσματα και δείκτες για την α-

ντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Το Πρόγραμμα περιλαμ-

βάνει θεσμικές αλλαγές και λήψη μέτρων για την αποτε-

λεσματική και συντονισμένη λειτουργία των διοικητικών,

δικαστικών και διωκτικών αρχών. 

Στόχοι του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος εί-

ναι: 

α) η σύλληψη νέας φορολογητέας ύλης, μέσω εκτέλε-

σης ελέγχων, εφαρμογής τεκμηρίων και κριτηρίων για

την επιλογή των ελεγχόμενων υποθέσεων, αξιοποίησης

πληροφοριών και στοιχείων που λαμβάνονται από άλλα

κράτη στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής και δικαστι-

κής συνδρομής, καθώς και από διεθνείς υπηρεσίες και

οργανισμούς. 

β) η φορολογική συμμόρφωση των πολιτών, μέσω της

άρσης αδικιών, της απλούστευσης και κωδικοποίησης

της φορολογικής νομοθεσίας και της εφαρμογής των νό-

μων για την ποινική καταστολή των φορολογικών αδικη-

μάτων.   

γ) η επιτάχυνση στην είσπραξη των βεβαιωμένων και

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. 

δ) η ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογίας για τον φο-

ρολογικό έλεγχο με έμφαση στους φορολογουμένους

υψηλού κινδύνου, τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις ενδο-

ομιλικές συναλλαγές.

ε) η ισχυροποίηση της φορολογικής διοίκησης μέσω

της καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Αρμόδια για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και έ-

λεγχο εφαρμογής του Εθνικού Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος είναι η Εκτελεστική Διυπουργική Επιτροπή,

που συνιστάται με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου στο Υ-

πουργείο Οικονομικών και αποτελείται από την πολιτική

και διοικητική ηγεσία των Υπουργείων Οικονομικών,

Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Επί  του άρθρου 2  

Πέρα από τις κλασικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και

εισφοροδιαφυγής, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί

έξαρση σε δραστηριότητες όπως οι μεθοδευμένες τελω-

νειακές παραβάσεις (κυρίως λαθρεμπόριο υγρών καυσί-

μων), η παράνομη λήψη επιχορηγήσεων και επιδοτήσε-

ων από κοινοτικά κονδύλια, η νόθευση του ανταγωνι-

σμού με αθέμιτη προώθηση trusts και cartels ή με κατα-

χρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης επιχειρή-

σεων και η ανάπτυξη εξελιγμένων μεθόδων προς απο-

φυγή πληρωμής φόρων - π.χ. εικονική μεταβίβαση κεφα-

λαίων από την Ελλάδα σε θυγατρικές ή υπεράκτιες εται-

ρίες του εξωτερικού, καθώς και η αλλοίωση της εικόνας

των πραγματικών κερδών μιας εταιρίας μέσω υπερτιμο-

λόγησης εισαγομένων προϊόντων και υποτιμολόγησης

εξαγομένων. 

Εν όψει των προεκτεθέντων, είναι προφανές ότι η οι-

κονομική εγκληματική δραστηριότητα πλήττει άμεσα όχι

μόνο την εθνική οικονομία, αλλά και τις θεμελιώδεις αρ-

χές και βάσεις της κοινωνίας. 

Προβάλλει, λοιπόν, ως επιτακτική η αντιμετώπιση με

δραστικότερο τρόπο εκείνων τουλάχιστον των οικονομι-

κών εγκλημάτων, που υπονομεύουν την καλή λειτουργία

της οικονομίας ή σημαντικών λειτουργικών κλάδων και

θεσμών της. Η παραμέληση του στόχου αυτού δημιουρ-

γεί προβλήματα όχι μόνο στα δημοσιονομικά της χώρας,

αλλά και στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και στην
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εμπιστοσύνη τους για τη λειτουργία ενός υγιούς κρά-

τους δικαίου, χωρίς διακρίσεις υπέρ ορισμένων κοινωνι-

κών ομάδων και σε βάρος άλλων.

Το δίκαιο αποτελεί αναντίρρητα ένα ουσιαστικό εργα-

λείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η αποτελε-

σματικότητά του, όμως, κρίνεται σήμερα ανεπαρκής κυ-

ρίως λόγω έλλειψης των αναγκαίων εργαλείων για την

αντιμετώπιση του προβλήματος και την επιτυχή εφαρμο-

γή όσων η σχετική νομοθεσία προβλέπει.

Συνεπώς, ο ρόλος της πολιτείας δε μπορεί να περιορί-

ζεται στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος

μόνο δια της καταστρώσεως διατάξεων για τον κολασμό

του, αλλά και δια του νομοθετικού εκείνου πλαισίου που

θα συμβάλλει στον αποτελεσματικότερο εντοπισμό, διε-

ρεύνηση, αποκάλυψη και πάταξη των οικονομικών ε-

γκλημάτων. 

Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται να θεσμοθετηθεί το όρ-

γανο εκείνο που θα καθοδηγεί και εποπτεύει όλους τους

ασχολούμενους με τη δίωξη του οικονομικού εγκλήμα-

τος υπαλλήλους, ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα δια-

φθοράς, θα ελέγχει, εποπτεύει, συντονίζει και διευθύνει

σε προδικαστικό επίπεδο όλους τους υπαλλήλους που

διενεργούν ανακριτικές πράξεις και σχηματίζουν ποινι-

κές δικογραφίες για τα κάθε είδους οικονομικά εγκλήμα-

τα, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της διασυνοριακής συ-

νεργασίας και θα υποβάλλει προτάσεις για αλλαγή του

σχετικού νομοθετικού πλαισίου, για την αποτελεσματι-

κότερη καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. 

Η ορθή συστηματικά προσέγγιση του προβλήματος ε-

πιβάλλει το όργανο αυτό να είναι εισαγγελικός λειτουρ-

γός δηλ. ισόβιος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος απο-

λαμβάνει εγγυήσεων προσωπικής και λειτουργικής ανε-

ξαρτησίας και θα ορίζεται με απόφαση του Ανωτάτου Δι-

καστικού Συμβουλίου. Η τοπική αρμοδιότητα του οργά-

νου αυτού θα πρέπει να εκτείνεται σε ολόκληρη την επι-

κράτεια.  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο έχει ήδη και σε άλλες

περιπτώσεις διαπιστώσει την ανάγκη άμεσης και στενής

καθοδήγησης και εποπτείας των ανακριτικών υπαλλή-

λων, κατά το στάδιο της προδικασίας. Εισαγγελείς έ-

χουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στις Διευθύνσεις Α-

σφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης (άρθ. 14 ν.

3217/2005), στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής

(Αντιτρομοκρατική) (άρθρο 4 παρ. 3 ν. 2265/1994) και

στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (άρθρο 572 Κώδικα Ποι-

νικής Δικονομίας). 

Είναι προφανές ότι το πρόβλημα και η ανάγκη τα ο-

ποία πρυτάνευσαν στις παραπάνω περιπτώσεις, ώστε ο

νομοθέτης να προβλέψει την τοποθέτηση Εισαγγελέα, ι-

σχύει κατά μείζονα λόγο για τα πολύπλοκα, δυσχερώς

ανιχνευόμενα και ευρέως διαδεδομένα φαινόμενα της

φοροδιαφυγής. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της

απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α., η οποία αποτελεί μείζον

πρόβλημα σε πολλά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Πέρα από την απώλεια εθνικών εσόδων, η εν λόγω

απάτη υπονομεύει το νόμιμο εμπόριο σε ορισμένους το-

μείς της οικονομίας και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό

προς όφελος των ανέντιμων εμπόρων. Μια μορφή απά-

της του Φ.Π.Α. που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια

και αποτελεί μείζονα λόγο ανησυχίας για τα κράτη - μέ-

λη της Ε.Ε. είναι η απάτη τύπου «carousel» ή «απάτη

γαϊτανάκι», η οποία συντελείται στο ενδοκοινοτικό ε-

μπόριο, με παράδοση αγαθών απαλλαγμένων από το

Φ.Π.Α., μέσω «αφανών» εμπόρων ως διαμεσολαβητών

και λοιπών ενδιάμεσων εταιρειών (“buffers”). 

Ο συντονισμός άνω των 2.000 «ανακριτικών» υπαλλή-

λων, καθήκον των οποίων είναι μεταξύ άλλων και η δια-

κρίβωση των αδικημάτων αυτών (Σ.Δ.Ο.Ε. και φοροελε-

γκτικές και τελωνειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Οι-

κονομικών) καθιστούν επείγουσα την ανάγκη συντονι-

σμού, καθοδήγησης και εποπτείας των προανακριτικών

τους πράξεων, από εκπρόσωπο της Εισαγγελικής Αρχής.  

Κατ’ αντιστοιχία προς τις προηγούμενες νομοθετικές

ρυθμίσεις, εισάγεται με το άρθρο 2 του προτεινόμενου

σχεδίου νόμου ο θεσμός του Εισαγγελέα Οικονομικού

Εγκλήματος. 

Ειδικότερα, Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ο-

ρίζεται με τον αναπληρωτή του εισαγγελικός λειτουρ-

γός με βαθμό Αντεισαγγελέα Εφετών. Η τοποθέτησή

τους διενεργείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται

ύστερα από απόφαση του οικείου Ανωτάτου Δικαστικού

Συμβουλίου. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ε-

κτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη και αποκλειστική απα-

σχόληση, συνεπικουρούμενος από τρεις, τουλάχιστον,

εισαγγελείς ή αντιεισαγγελείς πρωτοδικών. Εποπτεία

και συντονισμός του έργου των εισαγγελικών λειτουρ-

γών της παρ. 1, προβλέπεται να ασκείται από Αντεισαγ-

γελέα Αρείου Πάγου, που ορίζεται για το σκοπό αυτό με

πλήρη ή μερική απασχόληση από τον Εισαγγελέα του Α-

ρείου Πάγου. 

Στις παρ. 3 και 4 περιγράφονται τα καθήκοντα του Ει-

σαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, απαριθμούνται εν-

δεικτικά οι υποθέσεις των οποίων επιλαμβάνεται και γε-

νικότερα ο τρόπος δράσης του, με αρμοδιότητα που ε-

κτείνεται σε όλη την Επικράτεια. 

Ειδικότερα, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

εποπτεύει, καθοδηγεί και συντονίζει τις ενέργειες των

γενικών ή ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων των φο-

ροελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

του Σ.Δ.Ο.Ε., των Τελωνείων, της Ε.Λ.Υ.Τ. κ.λπ.. Η επο-

πτεία, η καθοδήγηση και ο συντονισμός αφορά στις ε-

νέργειες στις οποίες προβαίνουν οι παραπάνω υπάλλη-

λοι κατά τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτα-

σης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως πά-

σης φύσεως φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων

που διαπράττονται σε βάρος του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ.,

των ο.τ.α. και των νομικών προσώπων του ευρύτερου

δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή βλά-

πτουν σοβαρά την εθνική οικονομία. 

Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι στο Υπουργείο Οι-

κονομικών (Σ.Δ.Ο.Ε.) συστήνεται Γραφείο Εισαγγελέα

Οικονομικού Εγκλήματος, το οποίο παρέχει διοικητική

και γραμματειακή υποστήριξη στον Εισαγγελέα και τους

εισαγγελικούς λειτουργούς που τον επικουρούν στην ά-

σκηση των καθηκόντων του. Υπηρεσιακή μονάδα του

Γραφείου προβλέπεται ότι μπορεί να συστήνεται με από-

φαση του Υπουργού Οικονομικών και στην Περιφερειακή

Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του Σ.Δ.Ο.Ε. 

Επί του άρθρου 3      

Με το άρθρο 3 επαναρυθμίζεται το προβλεπόμενο από

το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 ποινικό αδίκημα της μη κα-

ταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, τα νομι-

κά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους

οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και

τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 17, 18 και 19 του ν.

2523/1997 αδικήματα της φοροδιαφυγής για παράλειψη

υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολο-

γία εισοδήματος, της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή

ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων,
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τελών ή εισφορών και της φοροδιαφυγής για πλαστά, ει-

κονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, καθώς και για

μη εφαρμογή διατάξεων του Κ.Β.Σ., αντίστοιχα. 

Ειδικότερα: 

1. Θεσπίζονται ως διαρκή και επομένως, ως συνεχή

αυτόφωρα, τα αδικήματα:

α) της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων

χρεών προς το Δημόσιο, με χρόνο τέλεσης του αδικήμα-

τος το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσά-

ρων μηνών μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με

το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας

παραγραφής. Η πράξη στην περίπτωση αυτή μπορεί να

κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται στο Δημό-

σιο εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποι-

ονδήποτε βαθμό. 

β) της φοροδιαφυγής με την παράλειψη υποβολής ή

την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισο-

δήματος 

και γ) της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή

απόδοση Φ.Π.Α και λοιπών παρακρατούμενων φόρων,

τελών ή εισφορών, με χρόνο τέλεσης αυτών το χρονικό

διάστημα από την ημέρα κατά την οποία για πρώτη φορά

όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος μέχρι τη συμπλήρωση

χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προ-

βλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.

2. Αυξάνονται οι πλημμεληματικές ποινές της μη κατα-

βολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το

Δημόσιο. 

3. Αυξάνονται οι κακουργηματικές ποινές της περί-

πτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 17, της περίπτωσης γ΄

της παρ. 1 του άρθρου 18 και της περίπτωσης β΄ της

παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997, από κάθειρξη μέ-

χρι δέκα ετών, σε κάθειρξη μέχρι είκοσι έτη. 

Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθί-

σταται η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 του ίδι-

ου νόμου και επανακαθορίζεται η διαδικασία υποβολής

της μηνυτήριας αναφοράς, για την άσκηση ποινικής δίω-

ξης για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής που προβλέπο-

νται στα άρθρα 17, 18 και 19 του ίδιου νόμου, ορίζεται δε

ρητά ότι η ποινική δίωξη δεν αρχίζει για καμία από τις

περιπτώσεις των αδικημάτων αυτών, αν αυτός κατά του

οποίου πρόκειται να ασκηθεί η ποινική δίωξη έχει κατά

του Δημοσίου βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαίτηση, πο-

σού ίσου ή μεγαλύτερου από αυτό για το οποίο διώκεται. 

Στα πλημμελήματα της φοροδιαφυγής του ν.

2523/1997, η μετατροπή και αναστολή της ποινής ακο-

λουθεί το γενικό κανόνα των άρθρων 82 και 99 επ. του

Ποινικού Κώδικα. Προβλέπεται, όμως, ότι δεν χωρεί με-

τατροπή ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής σε περίπτω-

ση δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής στα πλημ-

μελήματα αυτά. Η μετατροπή της ποινής, στην περίπτω-

ση αυτή, προβλέπεται να γίνεται με ελάχιστο ποσό ανά

ημέρα εξαγοράς τα 20 ευρώ, αντί των 3 ευρώ που ισχύει

σήμερα, ανώτατο δε ποσό εξαγοράς ορίζονται τα 100

ευρώ.  

Αντικαθίσταται η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του ν.

2523/1997 και προβλέπεται ότι στα κακουργήματα του

νόμου αυτού, ως «συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-

κά της πράξης», κατά το άρθρο 497 παρ. 8 του Κώδικα

Ποινικής Δικονομίας, νοείται ότι θα  λαμβάνεται υπόψη

και σε καταφατική περίπτωση θα χορηγείται πάντοτε α-

ναστολή, και η εκ μέρους του κατηγορουμένου καταβο-

λή όλων ή μέρους των οφειλομένων φόρων, τελών ή ει-

σφορών με τις κάθε είδους προβλεπόμενες  προσαυξή-

σεις, τέλη και πρόστιμα επί αυτών. Αν το δικαστήριο κρί-

νει ότι δεν πρέπει να χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλε-

σμα στην έφεση, τάσσει προθεσμία τριών εργασίμων η-

μερών στον κατηγορούμενο μέσα στην οποία ο τελευ-

ταίος μπορεί να καταβάλει τους οφειλόμενους φόρους,

τέλη ή εισφορές με τις κάθε είδους προβλεπόμενες προ-

σαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επί αυτών, οπότε στην πε-

ρίπτωση αυτή χορηγείται υποχρεωτικά αναστολή εκτέ-

λεσης της πρωτόδικης απόφασης. Την ίδια έννομη συνέ-

πεια έχει η καταβολή των ως άνω ποσών όταν ζητείται η

αναστολή εκτέλεσης της απόφασης, κατά το άρθρο 497

παρ. 7 Κ.Π.Δ. 

Γ. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Β΄ 

Επί  του άρθρου 4    

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου προ-

βλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών θέσε-

ων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης

των Εσόδων του Κράτους. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται

από υπαλλήλους κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών,

κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ. 

Με τις παρ. 3, 4 και 8 καθορίζεται η διαδικασία επιλο-

γής των υπαλλήλων που καταλαμβάνουν τις θέσεις Ελε-

γκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσό-

δων του Κράτους. Οι Ελεγκτές επιλέγονται με ουσιαστι-

κή, διαφανή και αξιοκρατική και διαδικασία, η οποία ρυθ-

μίζεται με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου και προβλέπει

προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από

πίνακα επιτυχόντων που καταρτίζεται από την Ειδική Ε-

πιτροπή Αξιολόγησης, που θεσπίζεται με την παράγρα-

φο 16. Οι επιλεγέντες για τις θέσεις Ελεγκτών Βεβαίω-

σης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κρά-

τους υπογράφουν συμβόλαιο αποδοτικότητας, στο ο-

ποίο διαλαμβάνονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις και

οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που αναλαμβάνουν να

επιτύχουν, μέσα σε συγκεκριμένο, βραχύ χρονικό διά-

στημα οκτώ μηνών. Οι Ελεγκτές αξιολογούνται ανά τα-

κτά χρονικά διαστήματα, και επαναξιολογούνται ενδιά-

μεσα, ώστε να ελεγχθεί εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι και

οι υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Η αξιολόγησή τους επι-

βάλλεται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της δημι-

ουργίας υψηλού επιπέδου ελεγκτικού και εισπρακτικού

δυναμικού που θα στελεχώνει τις οργανικές μονάδες

του Υπουργείου Οικονομικών. Η επιλογή, αξιολόγηση

και επαναξιολόγηση των Ελεγκτών (υπαλλήλων και

προϊσταμένων) διενεργείται από Ειδική πενταμελή Επι-

τροπή. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού

προβλέπεται στην παράγραφο 16 και αποτελείται από

τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητι-

κής Υποστήριξης και Φορολογίας της Γενικής Γραμματεί-

ας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουρ-

γείου Οικονομικών και τρείς Προϊσταμένους Διευθύνσε-

ων της ίδιας Γενικής Γραμματείας.  

Προβλέπεται, επίσης, με την παρ. 15 ότι οι Ελεγκτές

Βεβαίωσης και Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, κα-

τά τη διάρκεια της θητείας τους, ακόμη και μετά από την

αποχώρησή τους από τη θέση αυτή, υπάγονται στην α-

ποκλειστική αρμοδιότητα του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχι-

κού Συμβουλίου των διατάξεων της παρ. 1 περ. δ΄ του

άρθρου 157 και του άρθρου 163 του ν. 3528/2007, το ο-

ποίο κρίνει τις πειθαρχικές τους υποθέσεις κατά προτε-

ραιότητα σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
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Οι υποψήφιοι, με την αίτηση επιλογής τους σε θέση Ε-

λεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Ε-

σόδων του Κράτους, υποβάλλουν Ειδική Αναλυτική Δή-

λωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες). 

Με την ίδια διάταξη θεσπίζονται κωλύματα για τους υ-

ποψηφίους και επιλεγέντες που σχετίζονται κυρίως με

την για οποιοδήποτε λόγο πειθαρχική δίωξη αυτών, κα-

θώς και  υπηρεσιακά, αλλά και οικονομικά κίνητρα, λόγω

της υψηλής ευθύνης και της συνάρτησης της ιδιαίτερης

αμοιβής με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και μό-

νο εφόσον επιτευχθούν οι ποσοτικοί και ποιοτικοί αυτοί

στόχοι. Τέλος, προβλέπεται ότι αν από την αξιολόγηση

προκύψει ότι δεν επιτεύχθηκαν όλοι οι ποσοτικοί και ποι-

οτικοί στόχοι ή δεν τηρήθηκαν οι τυχόν λοιπές υποχρεώ-

σεις που διαλαμβάνονται στο συμβόλαιο αποδοτικότη-

τας και αυτό οφείλεται και σε υπαιτιότητα του υπαλλή-

λου, αυτός απαλλάσσεται αυτοδίκαια από τα καθήκοντα

της θέσης του Ελεγκτή. 

Τέλος, ορίζεται ότι συμβόλαιο αποδοτικότητας υπο-

γράφουν και οι Προϊστάμενοι των κρίσιμων για την εί-

σπραξη των δημοσίων εσόδων οργανικών μονάδων χω-

ρίς να θίγεται το σύστημα επιλογής τους, το οποίο παρα-

μένει αυτό που ορίζεται στο ν. 3839/2010. Η επίτευξη, ω-

στόσο, των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ή η μη επί-

τευξή τους λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο για την προα-

γωγική τους εξέλιξη, σύμφωνα και με όσα θα καθορι-

στούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Α-

ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι-

κονομικών. 

Επί  του άρθρου 5    

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 συνιστάται στο Υπουρ-

γείο Οικονομικών αυτοτελής υπηρεσία επιπέδου Διεύ-

θυνσης, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονο-

μικών, με τίτλο «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων». Ως

παράρτημα της υπηρεσίας αυτής προβλέπεται να λει-

τουργεί στη Θεσσαλονίκη, η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών

Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος. Έργο της Υπηρεσίας Ε-

σωτερικών Υποθέσεων είναι η αντιμετώπιση της διαφθο-

ράς στους κόλπους των ελεγκτικών και εισπρακτικών

μηχανισμών του κράτους, με τη συλλογή, επεξεργασία

και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν

στην εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών

και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων,

σε ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα, την πειθαρχική

τους δίωξη και την ενημέρωση των αρμόδιων για την ά-

σκηση ποινικής δίωξης αρχών. Η Υπηρεσία αυτή προβαί-

νει, επίσης, και στον έλεγχο των δηλώσεων περιουσια-

κής κατάστασης (πόθεν έσχες) των ίδιων υπαλλήλων. Ει-

δικότερα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του άρ-

θρου αυτού προβλέπεται ότι ρυθμίζονται με κοινές υ-

πουργικές αποφάσεις ή με αποφάσεις του Υπουργού  Οι-

κονομικών.

Επί του άρθρου 6    

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 επιδιώκεται η αξιοποίη-

ση από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

(Σ.Δ.Ο.Ε.) της εμπειρίας αξιόλογων από άποψη ήθους,

προσήλωσης στο υπηρεσιακό καθήκον, επαγγελματικής

επάρκειας και κατάρτισης, ικανότητας συνεργασίας και

επίδειξης ομαδικού πνεύματος, καθώς και δυνατότητας

ανάπτυξης πρωτοβουλιών στην υπηρεσία, στελεχών του

Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η εκπαίδευση των

νεοδιόριστων υπαλλήλων που τοποθετούνται σε αυτό,

με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ποιότητας

στην παροχή των υπηρεσιών του. Προς το σκοπό αυτόν,

προβλέπονται οι αναγκαίες μεταβολές στα κριτήρια επι-

λογής των υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε., με ταυτόχρονη κα-

τάργηση της ποσόστωσης 20%-30% και τη στελέχωση

του εν λόγω Σώματος από νεοδιόριστους, στο σύνολο

των υπηρετούντων. 

Επί του άρθρου 7   

Με το άρθρο 7 συμπληρώνονται οι διατάξεις του Ορ-

γανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να

ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα στη διεθνή διοικητική

συνεργασία στον τομέα της άμεσης φορολογίας, με τη

σύσταση ειδικού τμήματος στη Διεύθυνση Διεθνών Οικο-

νομικών Σχέσεων (π.δ. 249/1998, ΦΕΚ 186 Α΄) του Υ-

πουργείου Οικονομικών. 

Αρμοδιότητά του είναι η ανταλλαγή των αναγκαίων

πληροφοριών για τον ορθό καθορισμό του φόρου σε όλα

τα πεδία όπου αναπτύσσεται η διοικητική συνεργασία

μεταξύ των κρατών, σε διμερές ή διεθνές ή σε επίπεδο

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται

χρησιμοποιούνται για φορολογικούς σκοπούς, ήτοι για

τη βεβαίωση την είσπραξη, την αναγκαστική εκτέλεση,

τη δίωξη ή την εκδίκαση προσφυγών και συνιστούν  τον

πυρήνα της διοικητικής συνεργασίας. 

Σε διεθνές επίπεδο, η αμοιβαία διοικητική συνδρομή

στον τομέα της άμεσης φορολογίας προβλέπεται στο οι-

κείο άρθρο των Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής

Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), σχετικά με τους φόρους εισοδή-

ματος και κεφαλαίου, που έχει συνάψει η χώρα μας με

τα άλλα κράτη. 

Σε επίπεδο Ε.Ε., παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα

ανταλλαγής φορολογικών πληροφορίες μεταξύ των αρ-

μοδίων αρχών των κρατών - μελών με τους όρους και τις

προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των νόμων:

α) ν.1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α΄), β) ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35

Α΄) και του ν. 3453/2007 (ΦΕΚ 74 Α΄), με τις οποίες  εν-

σωματώθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ με

τις τροποποιήσεις της, σχετικά με την «Αμοιβαία Συν-

δρομή των αρμοδίων αρχών των κρατών-μελών της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας».  

Η χώρα μας συμμετέχει στις αρμόδιες Επιτροπές του

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

(Ο.Ο.Σ.Α.), καθώς και της Ε.Ε. για την ενίσχυση της α-

νταλλαγής των πληροφοριών, ως μέσου αντιμετώπισης

της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής σε ευρωπαϊκό,

αλλά και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης

της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας απαιτείται η δια-

πραγμάτευση, σύναψη ή αναθεώρηση γενικών ή ειδικών

συμφωνιών/μνημονίων κ.λπ. είτε με χώρες με τις οποίες

η Ελλάδα έχει ήδη συνάψει Σ.Α.Δ.Φ., προκειμένου να εί-

ναι αποτελεσματική η ανταλλαγή των πληροφοριών με

βάση το νέο άρθρο 26 του Προτύπου Σύμβασης του

Ο.Ο.Σ.Α., είτε με χώρες με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει

υπογράψει Σ.Α.Δ.Φ. και ιδίως με εκείνες από τις χώ-

ρες/δικαιοδοσίες κ.λπ. που ανήκουν στην κατηγορία των

μη συνεργάσιμων κρατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε.  

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν σε φυσικά ή νομικά

πρόσωπα ή και εν γένει σε νομικές οντότητες με εισοδή-

ματα που προκύπτουν στο έτερο συμβαλλόμενο κράτος

και πιθανόν δεν δηλώνονται ή δηλώνονται μερικώς στην

Ελλάδα. Με τη σύσταση του Τμήματος αυτού επιδιώκε-

ται η τυποποίηση των διαδικασιών, η διαπραγμάτευση,
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σύναψη, εισήγηση για την κύρωση και παρακολούθηση

των σχετικών διεθνών συμφωνιών/μνημονίων/πρωτο-

κόλλων κ.λπ., καθώς και η εναρμόνιση του εσωτερικού

δικαίου με το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο στο πεδίο της

ανταλλαγής των πληροφοριών. Στόχος είναι η σώρευση

τεχνογνωσίας, η επίτευξη διοικητικών οικονομικών κλί-

μακας και η βέλτιστη αποτελεσματικότητα στον τομέα

της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας για την  αποτελε-

σματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.  

Επί του άρθρου 8   

Με την προτεινόμενη παρ. 1 προστίθεται νέο άρθρο

67Α, με τίτλο «Έλεγχος από το γραφείο», στον Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, ΦΕΚ

151 Α΄).  

Με την παράγραφο 1 του νέου αυτού άρθρου καθιερώ-

νεται ο τακτικός ή προσωρινός έλεγχος που διενεργεί-

ται από το γραφείο για τους υποκείμενους σε φόρο, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 101 του Κ.Φ.Ε.

Ειδικότερα, ο έλεγχος από το γραφείο, διατάσσεται από

τον προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας στην οποία

υπάγονται για τον μερικό προσδιορισμό τους εισοδήμα-

τός τους και για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέμα-

τα ή φορολογικά αντικείμενα και διενεργείται στο κατά-

στημα της ελεγκτικής υπηρεσίας με βάση τα συγκεκρι-

μένα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και ορίζονται ρη-

τώς. Με αυτό τον τρόπο ελέγχου επιδιώκεται: α) η εξοι-

κονόμηση του παραγωγικού χρόνου των φορολογικών

οργάνων λόγω της μη μετάβασής τους στις επαγγελμα-

τικές εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων επιτηδευματιών,

ώστε ο χρόνος αυτός να διατίθεται στη διενέργεια πε-

ρισσότερων και αποδοτικότερων ελέγχων και β) η μη ό-

χληση των επιτηδευματιών. 

Με την παράγραφο 2 του νέου αυτού άρθρου προβλέ-

πεται, ότι ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας διε-

νεργεί έλεγχο στην έδρα της επιχείρησης, ιδίως σε υπο-

θέσεις  για τις οποίες αποφαίνεται ότι συντρέχουν οι

προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 32

του Κ.Φ.Ε για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό  του εισο-

δήματος, σύμφωνα με τον έλεγχο που διενεργήθηκε α-

πό το γραφείο που προβλέπεται στο άρθρο 67 και στην

προηγούμενη παράγραφο, όταν απαιτείται έλεγχος της

παραγωγής για τον προσδιορισμό των οικονομικών απο-

τελεσμάτων της επιχείρησης,  όταν απαιτείται χρήση ει-

δικού λογισμικού για την επαλήθευση της εγκυρότητας

των οικονομικών στοιχείων που δίνονται στις φορολογι-

κές αρχές, όταν απαιτείται έλεγχος των ειδικών αρχείων

προκειμένου για επιχειρήσεις που ασχολούνται με το η-

λεκτρονικό εμπόριο,  αν κρίνει αιτιολογημένα ότι είναι α-

ναγκαίο ή αν έχει διενεργηθεί έλεγχος από το γραφείο,

για συγκεκριμένο ποσοστό υποθέσεων το οποίο καθορί-

ζεται με υπουργική απόφαση.  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του νέου αυτού

άρθρου ορίζεται ότι οι  διατάξεις της παραγράφου 1 του

άρθρου 66 που αναφέρονται στα δικαιώματα του προϊ-

σταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, των πα-

ραγράφων 3, 4, και 5 του άρθρου 67 περί προσωρινού ε-

λέγχου και της παραγράφου 5 του άρθρου 68 περί έκδο-

σης προσωρινού φύλλου ελέγχου, έχουν ανάλογη ε-

φαρμογή.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του νέου αυτού

άρθρου ορίζεται ότι τα δικαιώματα του ελέγχου, όπως ο-

ρίζονται στο άρθρο αυτό, καθώς και στα προηγούμενα

άρθρα 66 και 67 έχει και η Γενική Διεύθυνση Φορολογι-

κών Ελέγχων, η οποία μπορεί να διατάσσει και επανέ-

λεγχο για οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση, με υπαλ-

λήλους της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας ή με άλλους

υπαλλήλους των ελεγκτικών υπηρεσιών που εποπτεύει,

οι οποίοι μετακινούνται για το σκοπό αυτό με απόφασή

της.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του νέου αυτού

άρθρου προβλέπεται, ότι η Γενική Διεύθυνση Φορολογι-

κών Ελέγχων έχει την ευθύνη της εκπόνησης τυποποιη-

μένων ελεγκτικών διαδικασιών και τεχνικών ελέγχου,

προκειμένου αυτές να εφαρμόζονται από τις  αρμόδιες

ελεγκτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιό-

τητάς της για το σχεδιασμό, την επίβλεψη και τη διενέρ-

γεια των κατάλληλων ελέγχων και διασταυρώσεων σε

κεντρικό επίπεδο. Η επιλογή υποθέσεων που θα ελεγ-

χθούν γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ε-

λέγχων, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ελε-

γκτικής υπηρεσίας, με τη συνεργασία της Γ.Γ.Π.Σ., σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010

(ΦΕΚ 58 Α΄). 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 2 αντικαθί-

σταται η παράγραφος 1 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε. και ο-

ρίζεται η υποχρέωση του προϊσταμένου της ελεγκτικής

υπηρεσίας να ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόμενων

δηλώσεων των υπόχρεων και να προβαίνει σε έρευνα

για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υπο-

βάλει  δηλώσεις. Για την εξασφάλιση της αποτελεσματι-

κότητας του ελεγκτικού του έργου ορίζονται οι ευχέρει-

ες που του παρέχονται, μεταξύ των οποίων είναι και η

δυνατότητα να ζητεί πληροφορίες από τους δημόσιους ή

και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και από τις επαγγελματι-

κές, εμπορικές, βιομηχανικές κ.λπ. οργανώσεις (ήτοι κά-

θε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, κάθε χρηματοπιστω-

τικό ίδρυμα, ιδιωτική επιχείρηση και γενικά από κάθε ορ-

γάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργι-

κή κλπ.), οι οποίοι υποχρεούνται σε παροχή τους. Έναντι

των αρμοδίων φορολογικών οργάνων που διενεργούν έ-

λεγχο δεν μπορεί να ισχύσει οποιοδήποτε απόρρητο, γε-

νικό ή ειδικό, οποιασδήποτε μορφής με μόνη προϋπόθε-

ση ότι για την άρση του υπάρχει πράξη του Εισαγγελέα

Οικονομικού Εγκλήματος, που θεσμοθετείται με το άρ-

θρο 2 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, μετά από αίτη-

μα του οργάνου που διενεργεί τον έλεγχο και με σύμ-

φωνη γνώμη του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης

Φορολογικών Ελέγχων. 

Στο πλαίσιο του ελεγκτικού του έργου, ο προϊστάμε-

νος της ελεγκτικής υπηρεσίας δικαιούται να καλεί εγ-

γράφως τον υπόχρεο, ανεξάρτητα αν έχει υποβάλει ή ό-

χι φορολογική δήλωση, να δώσει μέσα σε τακτή, σύντο-

μη προθεσμία, είτε αυτοπροσώπως είτε με εντολοδόχο

που ορίζεται με δήλωσή του, προς την ελεγκτική υπηρε-

σία, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκομίσει κάθε

λογαριασμό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον

καθορισμό του εισοδήματος. Ακόμη δικαιούται να καλεί

οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητεί από αυτό τις ανα-

γκαίες πληροφορίες και εγγράφως. Επίσης, δικαιούται

να ενεργεί, είτε ο ίδιος, είτε ο οριζόμενος με έγγραφη ε-

ντολή του υπάλληλος της ελεγκτικής υπηρεσίας ή άλλος

δημόσιος υπάλληλος ή άλλη αρχή, οποιαδήποτε επιτό-

πια εξέταση που θα κρίνει αναγκαία και ειδικά, προκειμέ-

νου για υπόχρεους που υπάγονται στις διατάξεις του

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και σύμφωνα με αυτές. 

Ακόμη δικαιούται να ενεργεί, είτε ο ίδιος, είτε ο οριζό-

μενος με έγγραφη εντολή του υπάλληλος της ελεγκτι-

κής υπηρεσίας, ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και

στοιχεία επιτηδευματία αρμοδιότητας άλλου προϊσταμέ-
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νου Δ.Ο.Υ., που έχει την έδρα του στην ίδια πόλη ή στον

ίδιο νομό, για να διαπιστώσει την ακρίβεια των δεδομέ-

νων των στοιχείων και βιβλίων επιτηδευματία που υπά-

γεται στη δική του ελεγκτική αρμοδιότητα, καλώντας αυ-

τόν να προσκομίσει τα ζητούμενα βιβλία και στοιχεία

στα γραφεία της ελεγκτικής υπηρεσίας. Ο έλεγχος, ό-

μως, του επιτηδευματία αυτού περιορίζεται στη διαδικα-

σία διασταύρωσης στοιχείων των οποίων φέρεται ως εκ-

δότης ή λήπτης, με τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχεί-

ων του. Στην περίπτωση του ελέγχου αυτού δεν έχουν

εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρ-

θρου 36 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄). 

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προστίθεται νέο άρθρο

48Α στον Κώδικα Φ.Π.Α., σύμφωνα με το οποίο προβλέ-

πεται πλέον «έλεγχος από το γραφείο». Ουσιαστικά

προβλέπεται μια ευέλικτη μορφή ελέγχου από το φάκε-

λο του υποκειμένου και με βάση πληροφορίες από άλλες

υπηρεσίες (π.χ. Σ.Δ.Ο.Ε.) ή από διασταυρώσεις από τη

Γ.Γ.Π.Σ., χωρίς να απαιτείται μετάβαση των ελεγκτών

στην επαγγελματική του εγκατάσταση, εκτός εάν αυτό

κρίνεται απαραίτητο και εκδίδεται μερική πράξη προσ-

διορισμού του Φ.Π.Α., χωρίς απαραίτητα να ελέγχονται

και οι άλλες φορολογίες. 

Με αυτό τον τρόπο ελέγχου επιδιώκεται αφ’ ενός η ε-

ξοικονόμηση παραγωγικού χρόνου για τις ελεγκτικές υ-

πηρεσίες, ώστε αυτός να διατεθεί για τη διενέργεια πε-

ρισσότερων και αποδοτικότερων ελέγχων και αφ’ ετέ-

ρου η μη όχληση και ψυχολογική πίεση των ελεγχόμε-

νων λόγω της διενέργειας του ελέγχου στην επαγγελ-

ματική εγκατάστασή τους. Επιπλέον, παρέχεται εξουσιο-

δότηση στον Υπουργό των Οικονομικών με κανονιστική

απόφασή του να καθορίσει τα κριτήρια με βάση τα οποία

θα γίνεται έλεγχος γραφείου ή επιτόπιος έλεγχος και οι

τεχνικές ελέγχου με τις οποίες προσδιορίζονται οι εκρο-

ές του υποκειμένου, ώστε να είναι απολύτως καθορισμέ-

νο και σαφές το πλαίσιο αρχών με βάση το οποίο διενερ-

γούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. 

Με την παρ. 4 προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο

50 του Κώδικα Φ.Π.Α., για να αντιμετωπιστεί το πρόβλη-

μα της μη υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. εκ μέρους κατη-

γορίας φορολογουμένων. Ορίζεται ότι αν ο υποκείμενος

δεν έχει υποβάλλει περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., μπορεί η

ελεγκτική αρχή να εκδίδει προσωρινή πράξη  προσδιορι-

σμού του Φ.Π.Α., χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη

ελεγκτική ενέργεια, μόνο με βάση τις τρεις προηγούμε-

νες περιοδικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.

Στην παρ. 5 ορίζεται ο τόπος διενέργειας του ελέγχου

των βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. που μπορεί να είναι

είτε η επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία,

είτε τα γραφεία της Δ.Ο.Υ., μετά από έγγραφη πρόσκλη-

ση του προϊσταμένου αυτής για όλους τους επιτηδευμα-

τίες.

Στην παρ. 6 ορίζεται η δυνατότητα της αρμόδιας φο-

ρολογικής υπηρεσίας να επιδίδει τις καταλογιστικές

πράξεις με δικαστικούς επιμελητές, προκειμένου να α-

ποφεύγονται περιπτώσεις πλημμελών επιδόσεων. Η επι-

λογή των δικαστικών επιμελητών προσδιορίζεται με βά-

ση την κατάσταση που αποστέλλεται από τον πρόεδρο

του συλλόγου των δικαστικών επιμελητών του οικείου

πρωτοδικείου και η αμοιβή τους ορίζεται στο ήμισυ (1/2)

των αμοιβών που προβλέπονται στον Κώδικα των Δικα-

στικών Επιμελητών. Επίσης, προβλέπεται η έκδοση κα-

νονιστικών αποφάσεων για τη ρύθμιση των παραπάνω

θεμάτων.

Επί του άρθρου 9  

Το δικαίωμα εκάστου να ενημερώνεται τακτικά, ελεύ-

θερα και από κάθε διαθέσιμη πηγή για κάθε θέμα που τον

ενδιαφέρει (δικαίωμα στην πληροφόρηση), ως αναγκαίο

λογικώς παρακολούθημα του δικαιώματος του πληροφο-

ρείν που θεσπίζεται με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1

του Συντάγματος, κατοχυρώνεται ήδη και ρητώς στο άρ-

θρο 5Α παρ. 1 του Συντάγματος, τελεί δε υπό την επιφύ-

λαξη της τήρησης, μεταξύ άλλων, των κανόνων δικαίου

που κατοχυρώνουν δικαιώματα και ελευθερίες άλλων. Η

εφαρμογή των τελευταίων αυτών κανόνων μπορεί, επο-

μένως, να δικαιολογήσει περιορισμούς στην άσκηση του

δικαιώματος του δικαιώματος στην πληροφόρηση, τού-

το, όμως, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιορισμοί αυτοί

παρίστανται, εν όψει και της κατοχυρωμένης στο άρθρο

25 παράγραφος 1 του Συντάγματος αρχής της αναλογι-

κότητας, ως απολύτως αναγκαίοι για την προστασία των

δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων. 

Με την παρ. 1 θεσπίζεται για πρώτη φορά για λόγους

πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών, φορολογι-

κής δικαιοσύνης έναντι των συνεπών φορολογουμένων,

αλλά και για λόγους φορολογικής συμμόρφωσης, η υπο-

χρέωση της φορολογικής διοίκησης να δημοσιοποιεί σε

διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών τα στοι-

χεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το

Δημόσιο, όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 150.000

ευρώ και υπό την προϋπόθεση ότι η καταβολή τους κα-

θυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Ο κανόνας της παραγράφου 1 υποχωρεί, σύμφωνα με

τις προβλέψεις της παρ. 2 στις περιπτώσεις που έχει χο-

ρηγηθεί στον οφειλέτη διευκόλυνση για τμηματικές κα-

ταβολές του χρέους του και με την προϋπόθεση ότι αυ-

τός είναι συνεπής με τους όρους της, καθώς και όταν με

δικαστική απόφαση έχει διαταχθεί αναστολή της κατα-

βολής των οφειλών αυτών. 

Δημοσιοποίηση σε διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου

Οικονομικών θεσπίζεται, ομοίως, και για τα στοιχεία των

παραβάσεων του Κ.Β.Σ. που συνίστανται σε φοροδιαφυ-

γή μέσω της απόκρυψης φορολογητέας ύλης, όπως η

έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων ή η μη έκδοση

ή ανακριβής έκδοση ή στην εσφαλμένη καταχώριση στα

βιβλία αγορών ή εξόδων.  

Όλα τα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού

θέματα όπως οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι τεχνι-

κές προδιαγραφές δημοσιοποίησης σε διαδικτυακό τόπο

του Υπουργείου Οικονομικών, τα δεδομένα που μπορούν

να δημοσιοποιηθούν, στα οποία περιλαμβάνονται και τα

στοιχεία των οφειλετών, παραβατών και των συνυποχρέ-

ων με αυτούς προσώπων, τα οργανωτικά και τεχνικά μέ-

τρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας καθορίζονται με

κανονιστική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

Ρητή πρόβλεψη διαλαμβάνεται στην παράγραφο αυτή

σχετικά με το ότι για την έκδοση της κανονιστικής υ-

πουργικής απόφασης λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις

του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄) περί προστασίας δεδομέ-

νων προσωπικού χαρακτήρα. Τούτο, διότι η συνταγματι-

κώς αποδεκτή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέ-

πεται (και) από την αρχή της αναλογικότητας της επε-

ξεργασίας, αφού κατά το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β του ν.

2472/1997, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι

νόμιμη, μόνον εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι «συνα-

φή», πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά

απαιτείται ή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των συ-

γκεκριμένων σκοπών της επεξεργασίας, που εξυπηρετεί

η συγκεκριμένη ρύθμιση. 
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Επί του άρθρου 10   

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προστίθεται νέο άρ-

θρο 82Α στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με

τίτλο «Διάκριση ληξιπροθέσμων χρεών σε εισπράξιμα

και ανεπίδεκτα είσπραξης». 

Στην παράγραφο 1 του νέου άρθρου του Κ.Ε.Δ.Ε. ανα-

τίθεται στο Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο με ελε-

γκτικό ρόλο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, το Ε-

λεγκτικό Συνέδριο, η αποφασιστική αρμοδιότητα της

διάκρισης σε εισπράξιμα ή ανεπίδεκτα είσπραξης, σε

πρώτο και τελευταίο βαθμό, με βάση την οποία καταχω-

ρίζονται σε ειδικά βιβλία οι ανεπίδεκτες είσπραξης οφει-

λές. Με τον τρόπο αυτό θωρακίζονται θεσμικά οι σχετι-

κές διαδικασίες, καθώς το αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτι-

κού Συνεδρίου, που συγκροτείται με απόφαση της Ολο-

μέλειάς του θα εξετάζει και τη νομιμότητα όλων των

προηγούμενων ενεργειών της Διοίκησης σχετικά με τις

οφειλόμενες νόμιμες ενέργειές της για την είσπραξή

τους.  

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η εκκαθάριση των επί

σειρά ετών σωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς

το Δημόσιο από εκείνες που πραγματικά και τεκμηριωμέ-

να θεωρούνται επισφαλείς, ώστε οι εισπρακτικοί μηχανι-

σμοί να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε αυτές

που είναι δυνατόν να εισπραχθούν. Η ρύθμιση αυτή κρί-

νεται αναγκαία, προκειμένου το Δημόσιο να διαθέτει μία

ολοκληρωμένη, διαφανή, αποτελεσματική και ελέγξιμη

διαδικασία είσπραξης των οφειλών, βάσει της οποίας θα

λογοδοτεί.

Στην παράγραφο 2 του νέου αυτού άρθρου του

Κ.Ε.Δ.Ε. χαρακτηρίζονται ως  ανεπίδεκτες είσπραξης ο-

φειλές εκείνες για τις οποίες πρέπει να έχουν εξαντλη-

θεί όλες οι νόμιμες ενέργειες εντοπισμού πηγών απο-

πληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης, όπως ρητά

προσδιορίζονται στην ίδια παράγραφο. 

Στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 του νέου αυτού άρθρου

του Κ.Ε.Δ.Ε ορίζεται η συγκρότηση ειδικής Επιτροπής με

τη συμμετοχή και ενός μέλους από το Νομικό Συμβούλιο

του Κράτους, για την ενδελεχή εξέταση του φακέλου

και την αιτιολόγηση της πρότασης που υποβάλλεται στο

Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για λόγους διαφάνει-

ας, οι σχετικές προτάσεις θα αναρτώνται στο διαδίκτυο

και δεν θα εισάγονται προς εξέταση πριν την παρέλευση

τριάντα ημερών από την ανάρτηση. 

Με την παράγραφο 7 θεσμοθετούνται ισχυρότατα α-

ντικίνητρα για την εμφάνιση και επέκταση παραβατικών

συμπεριφορών εκ μέρους των οφειλετών. Ορίζεται, επί-

σης,  ότι με απόφαση του Τμήματος του Ελεγκτικού Συ-

νεδρίου είναι δυνατός ο επαναχαρακτηρισμός οφειλής

που έχει καταχωρισθεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης στα βι-

βλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και η επανεγγραφή της

ως εισπράξιμης, εφόσον σε διάστημα είκοσι ετών από

την καταχώρισή της στα βιβλία των ανεπίδεκτων μέχρι

και την ημερολογιακή λήξη του εικοστού έτους από αυ-

τήν διαπιστωθεί ότι αποκτήθηκε περιουσιακό στοιχείο α-

πό τον οφειλέτη ή τα συνυπόχρεα πρόσωπα. Ορίζεται, ε-

πίσης, ότι εντός του χρονικού διαστήματος της εικοσαε-

τίας αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή, με συνέ-

πεια να μην χορηγείται φορολογική ενημερότητα στον

οφειλέτη, αλλά και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα για

οποιαδήποτε αιτία, δεσμεύονται οι τραπεζικοί τους λο-

γαριασμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του

ν. 2523/1997 και δεν χορηγούνται πιστοποιητικά για με-

ταβίβαση ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. 

Τέλος, προβλέπεται η έκδοση κανονιστικής απόφασης

της παραγράφου 9 ύστερα από γνώμη της Διοικητικής Ο-

λομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία  ρυθ-

μίζονται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου

αυτού θέματα, όπως τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις κα-

ταχώρισης στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης κα-

θώς και διαγραφής τους από τα βιβλία αυτά, όπως και ε-

πανεγγραφής τους στην κατηγορία των εισπράξιμων

κοκ. 

Επί του άρθρου 11        

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι

διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημο-

σίων Εσόδων και προβλέπεται  συμψηφισμός απαιτήσε-

ων οφειλέτη του Δημοσίου, έναντι των οφειλών του

προς αυτό, ο οποίος δύναται να αντιταχθεί σε κάθε περί-

πτωση κατά την οποία αυτός έχει βεβαία χρηματική α-

παίτηση κατά του Δημοσίου, εκκαθαρισμένη και αποδει-

κνυόμενη από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από δη-

μόσιο έγγραφο. 

Ορίζονται οι διαδικασίες για την πρόταση του συμψη-

φισμού είτε αυτεπάγγελτα από τον Προϊστάμενο της

Δ.Ο.Υ., στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές ή υπο-

βάλλεται η δήλωση φόρου, είτε με δήλωση του οφειλέ-

τη. 

Σε περίπτωση συμψηφισμού απαιτήσεων κατά του Δη-

μοσίου, η εκκαθαρίζουσα την απαίτηση υπηρεσία  υπο-

χρεούται σε άμεση απόδοση του συμψηφισθέντος πο-

σού στις Δ.Ο.Υ. και επιτρέπεται ο συμψηφισμός οφειλό-

μενων από το Δημόσιο επιστροφών φόρου σε κάθε περί-

πτωση υποβολής δήλωσης απόδοσης οποιουδήποτε άλ-

λου φόρου. Με τον συμψηφισμό οι αμοιβαίες απαιτήσεις

αποσβένονται αυτοδικαίως από την ημερομηνία  που συ-

νυπήρξαν και κατά το μέρος που καλύπτονται, με την ε-

πιφύλαξη των  διατάξεων περί παραγραφής. 

Με την προτεινόμενη εξουσιοδότηση προβλέπεται ότι

θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις και η ειδικότερη διαδι-

κασία για τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών α-

παιτήσεων του οφειλέτη με βεβαιωμένα και μη ληξιπρό-

θεσμα χρέη του προς το  Δημόσιο.    

Β. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Γ΄ 

Επί του άρθρου 12  

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού

σχετικά με την έννοια της  φορολογικής  κατοικίας κα-

θιερώνονται συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια για

τον χαρακτηρισμό κατοίκου ημεδαπής και αλλοδαπής,

τα οποία είναι κρίσιμα για την υπαγωγή στη φορολογία

όλων των υπόχρεων του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. και τη χο-

ρήγηση των φορολογικών πλεονεκτημάτων που προβλέ-

πονται για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας. 

Στις νέες διατάξεις διευκρινίζεται η έννοια της φορο-

λογικής κατοικίας, στην οποία περιλαμβάνονται η κατοι-

κία και η συνήθης διαμονή, που υπερβαίνει το διάστημα

των 183 ημερών μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Οι

προτεινόμενες διατάξεις σκοπό έχουν την αποσαφήνιση

του ορισμού της φορολογικής κατοικίας, ως προϋπόθε-

ση υπαγωγής στις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος

της ελληνικής νομοθεσίας με απώτερο στόχο τη δικαιό-

τερη φορολογική αντιμετώπιση όλων των υπόχρεων του

άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και την αποτελεσματικότερη

διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.
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Συγκεκριμένα με τις προτεινόμενες διατάξεις επιτυγ-

χάνονται τα εξής:  

Με την παρ. 1 επικαιροποιείται η έννοια της κατοικίας

για φορολογικούς σκοπούς ή «φορολογική κατοικία»

(tax residence), η οποία βασίζεται στην έννοια της κατοι-

κίας που περιλαμβάνεται στις διατάξεις του άρθρου 51

του Αστικού  Κώδικα αλλά δεν εξαντλείται σε αυτές, κα-

θώς λαμβάνει υπόψη: 

- τις εξελίξεις σε επίπεδο Ο.Ο.Σ.Α. για την έννοια της

κατοικίας, που αποτυπώνεται στις Συμβάσεις για την Α-

ποφυγή της Διπλής Φορολογίας σχετικά με τους φόρους

εισοδήματος και κεφαλαίου, 

- ειδικότερες διατάξεις που περιλαμβάνονται σε πρω-

τόκολλα της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης. Σημειώνεται ότι η έννοια «φορολογική κα-

τοικία» αποτελεί βασική έννοια του φορολογικού δικαί-

ου, προκειμένου να προσδιορίζεται το κράτος το οποίο

έχει δικαίωμα φορολόγησης του φυσικού ή νομικού προ-

σώπου ή και της ένωσης προσώπων για το παγκόσμιο ει-

σόδημα. 

Με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται η έννοια της φορολο-

γικής κατοικίας ορίζοντας ρητά ότι είναι φορολογικοί κά-

τοικοι της Ελλάδας και οι συνήθως διαμένοντες για διά-

στημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες μέσα στο ίδιο ημε-

ρολογιακό έτος στην Ελλάδα, κριτήριο το οποίο ανταπο-

κρίνεται στα οριζόμενα από το Υπόδειγμα (Πρότυπο)

Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχε-

τικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Αυτό

το κριτήριο για την κατοικία έχει υιοθετηθεί με διατάξεις

της εσωτερικής τους νομοθεσίας από όλα τα κράτη - μέ-

λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο από

την συντριπτική πλειοψηφία των κρατών που συνάπτουν

διμερείς φορολογικές συμβάσεις. Επίσης, ο γενικός και

μη αμφισβητούμενος ορισμός ότι φορολογείται στην Ελ-

λάδα, όπως και σε όλα τα κράτη, το παγκόσμιο εισόδημα

των κατοίκων της, αναδιατυπώνεται προκειμένου να μην

υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα διαφορετικής ερ-

μηνείας.  Για τα πρόσωπα που δεν είναι ούτε κάτοικοι

της Ελλάδας ούτε συνήθως διαμένοντες σε αυτήν ορίζε-

ται ότι φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που προκύ-

πτει στην Ελλάδα.     

Επίσης, η ρύθμιση για τα φυσικά πρόσωπα με ελληνική

ιθαγένεια που υπηρετούν στην αλλοδαπή στοχεύει στην

κάλυψη όλων των διαφορετικών περιπτώσεων με τις ο-

ποίες γίνεται η σύνδεση με ένα κράτος και η υπαγωγή

στη φορολογία για το «παγκόσμιο εισόδημα» προσώπων

που το υπηρετούν, ενώ δεν κατοικούν ούτε διαμένουν

στην Ελλάδα ακριβώς λόγω της υπηρεσίας που τους έ-

χει ανατεθεί, όπως π.χ. οι διπλωμάτες και άλλα πρόσω-

πα σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Άλλωστε αυτές οι διατά-

ξεις είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις σχετικές διατά-

ξεις που περιλαμβάνονται για το status αυτών των προ-

σώπων σε διεθνείς συμβάσεις και σε επίπεδο Ε.Ε.. 

Ειδικότερα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρ-

θρου 14  του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Α-

συλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αριθ. 36) που έχει

προσαρτηθεί στην ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης

για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Λει-

τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣυνθΛΕΕ), όπως περι-

λαμβάνεται στην Ανακοίνωση αριθ. 2008./C115//01/

9.5.2008 της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε. και στις ο-

ποίες ορίζεται ότι: 

«Για την εφαρμογή του φόρου επί του εισοδήματος

και της περιουσίας, του φόρου κληρονομιών καθώς και

για την εφαρμογή των συμβάσεων περί αποφυγής της

διπλής φορολογίας που έχουν συναφθεί μεταξύ των

κρατών - μελών των Κοινοτήτων, οι υπάλληλοι και το

λοιπό προσωπικό, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί απλώς

και μόνον λόγω της ασκήσεως των καθηκόντων τους

στην υπηρεσία των Κοινοτήτων, στην επικράτεια ενός

κράτους - μέλους, άλλου από το κράτος της φορολογι-

κής κατοικίας στην οποία έχουν κατά το χρόνο της εισό-

δου τους στην υπηρεσία των Κοινοτήτων, θεωρούνται

και στις δύο αυτές χώρες ότι διατηρούν την προηγούμε-

νη κατοικία τους εφόσον αυτή ευρίσκεται σε κράτος μέ-

λος των Κοινοτήτων.» 

Στην παρ. 2 προβλέπεται εξαίρεση από την αρχή της

φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματος για τους αλ-

λοδαπούς που αν και έχουν συνήθη διαμονή στην Ελλά-

δα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες, επειδή προέρχονται

από χώρες με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει συνάψει και

δεν έχει θέσει σε εφαρμογή Σ.Α.Δ.Φ. (Ιαπωνία, Αυστρα-

λία κά)., η αρμόδια ελληνική φορολογική υπηρεσία δεν

μπορεί στην πραγματικότητα να εφαρμόσει τις αρχές

που ορίζονται στις Σ.Α.Δ.Φ. για την εξεύρεση του παγκό-

σμιου εισοδήματος (π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών, διαδι-

κασία αμοιβαίου διακανονισμού σε περίπτωση ύπαρξης

διπλής κατοικίας κλπ.). Για το λόγο αυτό προβλέπεται ό-

τι εφόσον φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά

τους σε κράτος εκτός από αυτά που εμπίπτουν στην κα-

τηγορία του άρθρου 51 Α, φορολογείται μόνο το εισόδη-

μα που προκύπτει στην Ελλάδα και για μια μόνο τριετία.    

Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι πιστώνεται στην Ελλάδα

μόνον ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε

κράτος με το οποίο η χώρα έχει θέσει σε ισχύ  Σ.Α.Δ.Φ.

για εισόδημα ή κεφάλαιο που έχει προκύψει σε αυτό και

όχι σε κάποιο τρίτο κράτος και μόνο μέχρι του ποσού

του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα ή το κεφάλαιο

αυτό στην Ελλάδα και με την προϋπόθεση ότι, ο παρα-

κρατηθείς, στο άλλο κράτος φόρος, ορίζεται στις διατά-

ξεις της Σ.Α.Δ.Φ. Με τη διάταξη αυτή καταργείται η ρύθ-

μιση με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο πίστωνε φόρους

χωρών με τις οποίες δεν είχαν τεθεί σε ισχύ συμφωνίες

με αποτέλεσμα απώλεια εσόδων στον κρατικό προϋπο-

λογισμό.

Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι υποχρεούται να υπο-

βάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το φυσικό

πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημα

που προκύπτει στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 2. 

Με την παρ. 5 επέρχεται μια σημαντική μεταβολή στον

Κ.Φ.Ε. για τον τρόπο απόδειξης της φορολογικής κατοι-

κίας. Αν το φυσικό πρόσωπο επικαλεστεί μεταβολή της

κατοικίας του σε άλλο κράτος, είναι υποχρεωμένο να

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα προσδιορισθούν

με υπουργική απόφαση. Η μη υποβολή τους ή η εκπρόθε-

σμη υποβολή τους συνεπάγεται ότι συνεχίζει το φυσικό

αυτό πρόσωπο να θεωρείται κάτοικος Ελλάδας και να

φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά

του. Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι να προσδιορι-

σθεί και να αξιολογηθεί σε διαφορετική βάση από αυτήν

που ίσχυε μέχρι σήμερα η υπαγωγή του φυσικού προσώ-

που στη γενική κατηγορία των «κατοίκων εξωτερικού»

και να διασταυρωθεί η υπαγωγή τους ή μη στη φορολό-

γηση για το παγκόσμιο εισόδημά τους εφαρμόζοντας τις

γενικές αρχές του διεθνούς φορολογικού δικαίου.        

Με την παρ. 6 επέρχονται αλλαγές στο άρθρο 76 του

Κ.Φ.Ε. με την προσθήκη δύο νέων παραγράφων με τις ο-

ποίες ορίζεται ότι όταν ένας φορολογικός κάτοικος Ελ-
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λάδας μεταφέρει την κατοικία του σε κράτος μη συνερ-

γάσιμο κατά την έννοια του άρθρου 51 Α συνεχίζει να

θεωρείται κάτοικος Ελλάδας για όλες τις έννομες συνέ-

πειες που προκύπτουν με βάση την εφαρμογή της γενι-

κής αυτής αρχής. Επίσης προσδιορίζονται τα κριτήρια

που θα εξετάζονται από την ελληνική φορολογική αρχή

όταν μεταφέρει την κατοικία του σε κράτος με προνομια-

κό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια της παρ. 7 του

άρθρου 51 Α.  Για να προσδιορισθούν τα κριτήρια αυτά

δίνεται ο ορισμός της έννοιας «σημαντικά οικονομικά

συμφέρονται» στην Ελλάδα, έννοια που υπάρχει και στο

Πρότυπο Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. όσο και σε εσωτερικές

νομοθεσίες άλλων κρατών για να αντιμετωπισθεί αποτε-

λεσματικά ο συστηματικός τρόπος φοροαποφυγής που

έχει αναπτυχθεί κατά τα τελευταία κυρίως έτη.       

Επί του άρθρου 13  

Με την παρ. 1 αναδιατυπώνονται οι παράγραφοι 4 και

5 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., για νομοτεχνικούς λό-

γους. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται, ότι ει-

δικά για το έτος 2010, θα ισχύσει ο κατάλογος των μη

συνεργάσιμων κρατών που αναφέρεται στην υπ’ αριθ.

1108437/2565/ΔΟΣ/ 15.11.2005 απόφαση του Υπουργού

Οικονομίας και Οικονομικών και για το έτος 2011 θα ι-

σχύει ο κατάλογος των κρατών που περιλαμβάνονται

στην υπ’ αριθ.1150236/ΔΟΣ/2010 απόφαση του Υπουρ-

γού Οικονομικών. Τέλος, η περίπτωση (β) της παραγρά-

φου 7 του άρθρου 51 Α του Κ.Φ.Ε αναδιατυπώνεται ώστε

να γίνεται σύγκριση μεταξύ του συντελεστή φορολογίας

των κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με το

συντελεστή που ισχύει κάθε φορά στην Ελλάδα.

Με την παρ. 2 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρή-

σεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με εταιρίες που

έχουν την έδρα τους σε μη συνεργάσιμα κράτη, να απο-

δείξουν την ύπαρξη πραγματικής και συνήθους συναλ-

λαγής, προκειμένου  να αναγνωρισθούν οι δαπάνες τους

(αγορών κλπ). Η ρύθμιση αυτή γίνεται για λόγους ίσης

μεταχείρισης με τις αντίστοιχες δαπάνες που πραγματο-

ποιούνται με κράτη με προνομιακό φορολογικό καθε-

στώς, αλλά και διότι θα πρέπει οι συναλλαγές να ανα-

γνωρίζονται όταν είναι πραγματικές. 

Επί του άρθρου 14  

Με την παρ. 1 επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με

συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στα κέρδη

που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη

μορφή, εκτός μισθού, αμοιβών και ποσοστών στα μέλη

του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές, αμοι-

βών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, καθώς και μερι-

σμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

ημεδαπά ή αλλοδαπά, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους

γίνεται σε μετρητά ή μετοχές. Ο φόρος αυτός παρακρα-

τείται από την ανώνυμη εταιρεία και με την παρακράτη-

ση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δι-

καιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα, με εξαίρεση τα

φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται για τα συνολικά ει-

σοδήματά τους με συντελεστή κατώτερο του συντελε-

στή παρακράτησης, για τα οποία προβλέπεται φορολό-

γηση των εσόδων από μερίσματα με τις γενικές διατά-

ξεις και επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου φόρου.  

Με την παρ. 2 ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των

διατάξεων της παραγράφου 1, ενώ καθιερώνεται ειδικό

καθεστώς για διανομές κερδών από ημεδαπές ανώνυμες

εταιρείες που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους

2011. 

Με την παρ. 3 επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με

συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και στα μερί-

σματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλά-

δος από ανώνυμες εταιρείες της αλλοδαπής. Η φορολο-

γική εξομοίωση των πιο πάνω εισοδημάτων με τα μερί-

σματα που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες

επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Υπόθεση

C406/2007). 

Με τις παρ. 4 και 5 προβλέπεται ο χρόνος και ο τρόπος

παρακράτησης του φόρου στις πιο πάνω περιπτώσεις, ο

χρόνος απόδοσής του στο Δημόσιο, καθώς και ο υπό-

χρεος σε παρακράτηση.

Με την παρ. 6 επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με

συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στα κέρδη

που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρείες

περιορισμένης ευθύνης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η-

μεδαπά ή αλλοδαπά. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από

τον συνεταιρισμό ή την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική

υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα,

με εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται για

τα συνολικά εισοδήματά τους με συντελεστή κατώτερο

του συντελεστή παρακράτησης, για τα οποία προβλέπε-

ται φορολόγηση των κερδών από τις πιο πάνω συμμετο-

χές τους με τις γενικές διατάξεις και επιστροφή τυχόν

πιστωτικού υπολοίπου φόρου.  

Με την παρ. 7 ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των

διατάξεων της παραγράφου 6, ενώ καθιερώνεται ειδικό

καθεστώς για διανομές κερδών από συνεταιρισμούς και

ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που πραγ-

ματοποιήθηκαν εντός του έτους 2011. 

Με την παρ. 8 επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με

συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και στα κέρδη

που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος α-

πό εταιρείες περιορισμένης ευθύνης της αλλοδαπής. Η

ρύθμιση αυτή γίνεται για λόγους φορολογικής εξομοίω-

σης των πιο πάνω εισοδημάτων με τα κέρδη που διανέ-

μουν οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ώ-

στε να μην υφίσταται διακρατική μεταχείριση. 

Με την παρ. 9 επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 20%

στο σύνολο των κερδών των νομικών προσώπων (αδια-

νέμητων και διανεμομένων). Η ρύθμιση αυτή γίνεται για

λόγους απλοποίησης και ισχύει, σύμφωνα με την παρ.

10, για κέρδη που προκύπτουν από διαχειριστικές περιό-

δους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά,

ενώ παράλληλα καθιερώνεται ειδικό καθεστώς για τα

κέρδη που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους

που άρχισαν από την 1η Ιανουαρίου 2010  μέχρι την 31η

Δεκεμβρίου 2010, καθώς και αυτά που προκύπτουν από

υπερδωδεκάμηνη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

2010.  

Με την παρ. 11 γίνεται νομοτεχνική τακτοποίηση του

άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε. λόγω των πιο πάνω τροποποιήσε-

ων.

Με την παρ. 12 επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 25%

και στα αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων

σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, με την

επιφύλαξη των οριζομένων από τις διατάξεις του άρ-

θρου 13 του ν. 1473/1984 ή του άρθρου 101 του ν.

1892/1990. 

Στην παρ. 13 προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο ει-

σοδήματος για τα μερίσματα που εισπράττουν ημεδαπές

ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύ-

νης από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο

κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες
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συμμετέχουν κατά την έννοια των διατάξεων του άρ-

θρου 11 του ν. 2578/1998, με την προϋπόθεση ότι τα κέρ-

δη αυτά εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου α-

ποθεματικού. Το πιο πάνω αποθεματικό υπόκειται σε πα-

ρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, μη εφαρμοζομέ-

νων των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 106

του Κ.Φ.Ε.

Με την παρ. 15 τροποποιείται η περίπτωση α’ της πα-

ραγράφου 4 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., σχετικά με το

χρόνο κτήσης των εισοδημάτων από συμμετοχή σε ημε-

δαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Με τις νέες δια-

τάξεις ορίζεται ως χρόνος κτήσης των εισοδημάτων αυ-

τών ο χρόνος έγκρισης των διανεμομένων κερδών από

τη συνέλευση των εταίρων, κατ’ αναλογία των όσων ι-

σχύουν στις ανώνυμες εταιρείες. Η ρύθμιση αυτή κρίνε-

ται αναγκαία μετά τη φορολογική εξομοίωση της φορο-

λογίας των κερδών των εταιρειών περιορισμένης ευθύ-

νης με αυτή των ανωνύμων εταιρειών. 

Με την παράγραφο 16 προστίθεται στην παράγραφο 4

του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. νέα περίπτωση δ’, με την ο-

ποία ορίζεται ο χρόνος κτήσης για τα κέρδη από συμμε-

τοχή σε αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και

προσωπική εταιρεία. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για την κά-

λυψη νομοθετικού κενού που προϋπήρχε πριν από το ν.

3842/2010.

Με την παρ. 17 καλύπτεται το νομοθετικό κενό που υ-

πήρχε στο άρθρο 105 του Κ.Φ.Ε., ώστε εισόδημα από ε-

μπορικές επιχειρήσεις των νομικών προσώπων της παρ.

1 του άρθρου 101, να θεωρείται και το εισόδημα της παρ.

4 του άρθρου 28. 

Με τις παρ. 18 και 19 γίνεται νομοτεχνική τακτοποίηση

των διατάξεων των άρθρων 99 και 106, αντίστοιχα, του

Κ.Φ.Ε., ώστε αυτές να κάνουν αναφορά και στην περί-

πτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ίδιου νό-

μου, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της νέας παρα-

γράφου 6.

Επί του άρθρου 15  

Με τις διατάξεις της παρ. 1 ρυθμίζεται το θέμα της α-

πόδοσης του φόρου που παρακρατείται κατά το χρόνο

λήξης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή της ε-

ξαργύρωσης του τοκομεριδίου τους, όταν έχει προηγη-

θεί μεταβίβαση του τίτλου ή του τοκομεριδίου πριν από

τη λήξη, και αναλογεί στο χρονικό διάστημα που μεσο-

λαβεί από την τελευταία μεταβίβαση μέχρι το χρόνο ε-

ξαργύρωσης. Με τις νέες διατάξεις καθιερώνεται νέος

τρόπος απόδοσης του φόρου στις πιο πάνω περιπτώ-

σεις, αντί της πίστωσης του τηρούμενου στην Τράπεζα

της Ελλάδος λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου που

ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις, όταν δηλαδή δεν έχει

προηγηθεί μεταβίβαση του τίτλου ή του τοκομεριδίου

του πριν από τη λήξη. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για τη δι-

ευκόλυνση του έργου των φορολογικών ελεγκτών.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται, ότι δεν θα εφαρ-

μόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10

του ν. 3842/2010 στα εταιρικά ομόλογα που μεταβιβάζο-

νται. Δηλαδή, δεν θα ενεργείται παρακράτηση φόρου

10% στους δεδουλευμένους τόκους κατά τη μεταβίβαση

των τίτλων αυτών ή των τοκομεριδίων τους πριν από τη

λήξη. H ρύθμιση αυτή εισάγεται, διότι η δευτερογενής α-

γορά των εταιρικών ομολόγων είναι πολύ περιορισμένη

και περαιτέρω, στις μεταβιβάσεις των ομολόγων αυτών

ενδέχεται να μην μεσολαβεί τράπεζα.  

Επί του άρθρου 16  

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 του  άρ-

θρου αυτού παρατείνεται η επιβολή φόρου συναλλαγών

στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. ή σε αλλο-

δαπά χρηματιστήρια, καθώς και σε άλλους διεθνώς ανα-

γνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, όταν ο πω-

λητής είναι κάτοικος Ελλάδας, για μετοχές που αποκτώ-

νται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, ανεξάρτητα από το χρό-

νο πώλησης αυτών. 

Με την παρ. 2 ο πιο πάνω συντελεστής αυξάνεται από

1,5‰ σε 2‰  για πωλήσεις μετοχών που πραγματοποι-

ούνται είτε στο Χ.Α. είτε σε αλλοδαπά χρηματιστήρια α-

πό την 1η Απριλίου 2011. Περαιτέρω, τροποποιείται η

διαδικασία παρακράτησης του φόρου αυτού ενόψει των

μεταβολών που επήλθαν στο θεσμικό και κανονιστικό

πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, με τις νέες δια-

τάξεις η Ε.Χ.Α.Ε. χρεώνει με το φόρο τους χειριστές του

συστήματος άυλων τίτλων που παρέχουν υπηρεσίες θε-

ματοφυλακής τίτλων στους πωλητές των μετοχών κατά

τον διακανονισμό των συναλλαγών. 

Με την παρ. 3 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4

του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., προκειμένου να αναβληθεί για

ένα έτος η φορολόγηση της υπεραξίας από την πώληση

μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. αλλά και να καταργηθεί η

υποχρέωση των διαμεσολαβητών για παρακράτηση φό-

ρου, λόγω της αδυναμίας που υπάρχει για την εφαρμογή

των διατάξεων αυτών. Άλλωστε παρακράτηση φόρου

δεν ενεργείται σε καμία χώρα της Ε.Ε. 

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις της νέας

παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι

φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις τα κέρδη που α-

ποκτούν επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής με βιβλία

τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την πώληση μετοχών

εισηγμένων στο Χ.Α., οι οποίες αποκτώνται από 1η Ια-

νουαρίου 2012 και μετά. 

Περαιτέρω, ορίζεται ότι η τυχόν προκύπτουσα ζημία α-

ναγνωρίζεται φορολογικά για τις επιχειρήσεις αυτές.

Με την παρ. 4  γίνεται νομοτεχνική τακτοποίηση της

παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., δεδομένου ότι

με την νέα παράγραφο 4 τα κέρδη που αποκτούν επιχει-

ρήσεις με βιβλία τρίτης κατηγορίας φορολογούνται με

τις γενικές διατάξεις και άρα δεν υφίσταται πλέον απο-

θεματικό της παραγράφου 4.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται ό-

τι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38,

με τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισο-

δήματος για κέρδη από το Χ.Α., με την προϋπόθεση της

εμφάνισης σε λογαριασμό αποθεματικού για δικαιού-

χους επιχειρήσεις με βιβλία τρίτης κατηγορίας, εξακο-

λουθούν να ισχύουν για εισηγμένες μετοχές οι οποίες έ-

χουν αποκτηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 ανεξάρ-

τητα από το χρόνο πώλησης αυτών.

Στην παρ. 6 προβλέπεται η απαλλαγή από το φόρο 2‰

(1,5‰ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010) για τις πωλήσεις

μετοχών εισηγμένων σε αναγνωρισμένο αλλοδαπό χρη-

ματιστηριακό θεσμό, που πραγματοποιούν Ειδικοί Δια-

πραγματευτές στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης

μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ό-

ταν οι μετοχές που πωλούνται συνθέτουν τον αναπαρα-

γόμενο δείκτη. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για πωλήσεις

μετοχών που πραγματοποιούνται από 1η Ιανουαρίου

2010 .  

Με τη διάταξη της παρ. 7 γίνεται νομοτεχνική τακτο-

ποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε.
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Ειδικότερα, στις νέες διατάξεις αφαιρείται η αναφορά

στις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., α-

φού τα κέρδη από το Χ.Α.ή από αλλοδαπά χρηματιστή-

ρια που αποκτούν επιχειρήσεις με βιβλία τρίτης κατηγο-

ρίας του Κ.Β.Σ., επομένως και οι τράπεζες, φορολογού-

νται πλέον με τις γενικές διατάξεις. 

Επί του άρθρου 17   

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 1 και 2 ορίζε-

ται πλέον ρητά ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν

λόγω δωρεάς οι επιχειρήσεις σε αθλητικά σωματεία δεν

αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά

τους, για την αποφυγή ερμηνευτικών προβλημάτων που

ενδεχομένως έχουν δημιουργηθεί μετά την έναρξη ι-

σχύος του ν.3842/2010. 

Με τις παρ. 3 και 4 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο

της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης δ΄ της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. Με την τροποποίηση

αυτή εξαιρούνται των διατάξεων περί υποκεφαλαιοδότη-

σης και οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υ-

πηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α΄),

καθόσον και για τις εταιρείες αυτές συντρέχουν οι ίδιοι

λόγοι (μεγάλες ανάγκες ξένων κεφαλαίων, ανάπτυξη κε-

φαλαιαγοράς κ.λπ.) που συντρέχουν και για τις λοιπές ε-

πιχειρήσεις που έχουν ήδη εξαιρεθεί (τράπεζες, εταιρεί-

ες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρείες παροχής υπηρε-

σιών κ.λπ.). 

Με τις παρ. 5 και 6, προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος

της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31

του Κ.Φ.Ε., σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η δυνατότη-

τα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσε-

ων πρακτόρων ΟΠΑΠ, για τις πραγματοποιούμενες πω-

λήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα 1,5% για αξίες μέχρι

700.000 ευρώ, 1% για αξίες από 700.001 ευρώ έως

1.500.000 ευρώ και 0,5% για ποσά από 1.500.001 ευρώ

και άνω, ως προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Τα πο-

σά αυτά αναγνωρίζονται λόγω του κινδύνου της απώλει-

ας εσόδων των προπληρωμένων από τους ως άνω επιτη-

δευματίες δελτίων παιχνιδιών ομαδικών συστημάτων, τα

οποία παραμένουν απούλητα, ενώ ήδη έχουν επικυρωθεί

στις μηχανές της Ο.Π.Α.Π. ΑΕ και για τα οποία δια νόμου

απαγορεύεται η ακύρωση τους. Τα παραπάνω έχουν ε-

φαρμογή για χρήσεις που κλείνουν από 31.12.2010 και

μετά. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 7 παρατείνε-

ται η ισχύς των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περί-

πτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 μέχρι και

την 31 Δεκεμβρίου 2014. Δηλαδή, παρατείνεται η δυνα-

τότητα έκπτωσης από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσε-

ων ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών ε-

πιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (πλέον των α-

ντίστοιχων δαπανών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα

έσοδά τους) που πραγματοποίησαν μέσα στη διαρρεύ-

σασα χρήση, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγή

νέων προϊόντων, η βελτίωση των υφισταμένων μεθόδων

παραγωγής κλπ. με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση των

νέων επενδύσεων και του παραγόμενου εθνικού προϊό-

ντος. 

Mε τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 8  αντικαθί-

σταται η πρώτη περίοδος της περίπτωσης α΄ της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. για λόγους νομοτε-

χνικούς. 

Επί του άρθρου 18    

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού

προβλέπεται, ότι για τις παραγραφόμενες απαιτήσεις

(μερίσματα, τόκοι ιδρυτικών τίτλων, ομολογιών κλπ.) που

περιέρχονται οριστικά στο Δημόσιο με βάση το άρθρο 1

του ν.δ. 1195/1942 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.

2523/1997 για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση εκ-

πρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλω-

σης (1%, 2% και 2,5%, αντίστοιχα), για καταβολή των

σχετικών ποσών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Τα οφειλόμενα ποσά βεβαιώνονται εφάπαξ χωρίς δι-

καίωμα συμβιβασμού, ενώ ενδεχόμενη άσκηση της προ-

σφυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στη βεβαίω-

ση και στην καταβολή. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα

για ποσά που έχουν παραγραφεί υπέρ του Δημοσίου και

δεν έχουν καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου

στο Δημόσιο, να μπορούν να καταβληθούν εντός του ε-

πόμενου από τη δημοσίευση μήνα, χωρίς την επιβολή

προσαυξήσεων περί εκπροθέσμου υποβολής. Τέλος, για

την εφαρμογή των διατάξεων αυτών ορίζεται αρμόδιος

προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ αυτός που είναι αρμόδιος και

για την παραλαβή της δήλωσης του νομικού προσώπου.

Επί του άρθρου 19    

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η μη βε-

βαίωση προκαταβολής σε βάρος των εταιρειών που με-

τατρέπονται ή συγχωνεύονται με τις διατάξεις του

ν.δ.1297/1972, του ν.2166/1993, τις γενικές διατάξεις

του α.ν.2190/1920 ή του ν.3190/1955 ή ειδικότερες δια-

τάξεις, καθόσον το προϋπάρχον νομικό πρόσωπο παύει

να υφίσταται. Με τον τρόπο αυτό απλοποιούνται οι δια-

δικασίες συγχώνευσης των επιχειρήσεων και πλέον οι

μετασχηματιζόμενες εταιρείες δεν θα υποβάλλουν αίτη-

ση στον προϊστάμενο της ΔΟΥ για διαγραφή των μη λη-

ξιπρόθεσμων δόσεων προκαταβολής φόρου εισοδήμα-

τος, και περαιτέρω δεν θα υποβάλουν δήλωση φορολο-

γίας εισοδήματος κατά το επόμενο οικονομικό έτος για

την επιστροφή των καταβληθεισών δόσεων προκαταβο-

λής. 

Επί του άρθρου 20  

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 1 και 2 τρο-

ποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε.,

ούτως ώστε να υπάρχει υποχρέωση σε απόδοση των πο-

σών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε μήνα,

μέχρι την 20ή μέρα του επόμενου από τη παρακράτηση

μήνα για: 

α) τον υπόχρεο παρακράτησης φόρου που απασχο-

λούσε κατά μέσο όρο κατά την προηγούμενη χρήση, πε-

ρισσότερα από 50 πρόσωπα, και 

β) τα ασφαλιστικά ταμεία για την καταβολή των συντά-

ξεων. 

Για την υποβολή της δήλωσης έχουν εφαρμογή τα α-

ναγραφόμενα στις διατάξεις της προηγούμενης παρα-

γράφου. 

Με τις τροποποιούμενες διατάξεις σκοπείται η ευχε-

ρέστερη καταβολή των αποδιδόμενων ποσών παρακρα-

τούμενου φόρου και για τους υπόχρεους που απασχο-

λούν ή καταβάλλουν συντάξεις σε περισσότερα από 50

πρόσωπα. 

Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, γίνεται  ρύθμιση για

λόγους νομοτεχνικής τακτοποίησης.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 4 και 5 καθί-

σταται πλέον υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων
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φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση σύγχρονων ηλε-

κτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, από όλα

τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε,

Ε.Π.Ε, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις κερδοσκο-

πικού χαρακτήρα, Συνεταιρισμοί, Αλλοδαπές επιχειρή-

σεις, Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα)

στο πλαίσιο καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και α-

πλούστευσης της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων

φορολογίας εισοδήματος. Με τις ίδιες διατάξεις τροπο-

ποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε για

νομοτεχνικούς λόγους, λόγω των τροποποιήσεων που ε-

πήλθαν με το  ν. 3842/2010 στις διατάξεις του άρθρου 61

του Κ.Φ.Ε.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 6 προβλέπεται

ότι, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο-

νται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων οποιου-

δήποτε φορολογικού αντικειμένου πχ., δηλώσεις φυσι-

κών και νομικών προσώπων, παρακρατούμενων φόρων,

Φ.ΠΑ, κλπ.,  οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ότι άλλο

απαιτείται καθώς και η εκάστοτε υποχρεωτική υποβολή

τους και η πληρωμή του φόρου, όταν προκύπτει και κατά

περίπτωση, με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών με-

θόδων και δικτυακών υποδομών.  Οι διατάξεις αυτές έ-

χουν εφαρμογή για δηλώσεις που υποβάλλονται από

1.1.2011 και μετά.

Με τις διατάξεις της παρ. 7, μεταξύ των άλλων προ-

βλέπεται ότι, ορισμένα στοιχεία κάθε έγγραφης συμφω-

νίας περί αμοιβής για την παροχή δικηγορικών υπηρε-

σιών όπως το  ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ.

του κάθε εντολέα, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας

και  η συμφωνηθείσα αμοιβή κατατίθεται υποχρεωτικά

στον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Ακόμη επί των ποσών

των συμβατικών αμοιβών υπολογίζεται προκαταβλητέος

φόρος με  συντελεστή 15%, ο οποίος εισπράττεται από

τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. 

Δεν υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος επί των α-

μοιβών της παγίας αντιμισθίας των δικηγόρων καθώς και

επί των αμοιβών στις περιπτώσεις των εργατικών και αυ-

τοκινητικών υποθέσεων, όπου ο  δικηγόρος αμείβεται με

εργολαβικό συμβόλαιο. 

Στην τελευταία περίπτωση το Δημόσιο, τα νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και

οργανισμοί κοινής ωφελείας, οι  οργανισμοί τοπικής αυ-

τοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υ-

ποχρεούνται  να παρακρατούν φόρο εισοδήματος με συ-

ντελεστή 15% επί της  αμοιβής του δικηγόρου. 

Ομοίως, παρακρατείται φόρος εισοδήματος με συντε-

λεστή 15% επί οποιουδήποτε ποσού εισπράττει ως μέρι-

σμα ο δικηγόρος από το δικηγορικό σύλλογο ή από τα-

μείο συνεργασίας ή διανεμητικό λογαριασμό οποιουδή-

ποτε ποσού νομικής μορφής. Για την απόδοση του προ-

καταβλητέου φόρου που εισπράχθηκε και του φόρου

που παρακρατήθηκε από τους δικηγορικούς συλλόγους

εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 59 του

ν. 2238/1994 και την ευθύνη για την  απόδοση αυτή φέ-

ρει ο πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου. 

Οι δικηγόροι αλλά και οι δικηγορικοί σύλλογοι  υπο-

χρεούνται να  υποβάλλουν μέχρι την 20ή ημέρα του μη-

νός Φεβρουαρίου κάθε έτους με την χρήση ηλεκτρονι-

κής μεθόδου επικοινωνίας, κατάσταση των έγγραφων

συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους ε-

ντολείς τους, κατά την προηγούμενη διαχειριστική πε-

ρίοδο στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η

διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. του κάθε εντολέα, το είδος της πα-

ρεχόμενης υπηρεσίας και  η συμφωνηθείσα αμοιβή. Την

ευθύνη για την  υποβολή αυτή προκειμένου για τους δι-

κηγορικούς συλλόγους φέρει ο πρόεδρος του οικείου δι-

κηγορικού συλλόγου. Ακόμη προβλέπεται ότι,  με απο-

φάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο τρό-

πος και ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων, το περιε-

χόμενό τους και κάθε σχετικό θέμα. 

Με τις διατάξεις της παρ. 8 και στο πλαίσιο της απε-

λευθέρωσης του επαγγέλματος των μηχανικών και της

κατάργησης των ελαχίστων αμοιβών τους, προβλέπεται

και για τα ιδιωτικά έργα, ότι ο τεκμαρτός προσδιορισμός

του καθαρού εισοδήματος των μηχανικών που δεν τη-

ρούν βιβλία θα γίνεται με εφαρμογή συντελεστή επί της

συμβατικής αμοιβής. Με τις διατάξεις αυτές γίνεται επί-

σης νομοτεχνική τακτοποίηση των διατάξεων που προέ-

βλεπαν αυτοτελή φόρο με συντελεστή 15% επί τεκμαρ-

τού εισοδήματος (ακαθάριστο ποσό της νόμιμης ελάχι-

στης αμοιβής μηχανικών) για τις περιπτώσεις όπου μη-

χανικοί αναλαμβάνουν μελέτες-επιβλέψεις και είτε α-

σχολούνται ατομικώς με την ανέγερση οικοδομών προς

πώληση, είτε είναι μέλη επιχείρησης, είτε υπάλληλοι ε-

πιχείρησης, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές οι μηχανι-

κοί δεν συνάπτουν έγγραφες συμβάσεις. Με τις διατά-

ξεις αυτές προβλέπεται ακόμα για μηχανικούς που ανα-

λαμβάνουν μελέτες-επιβλέψεις ή διενεργούν πραγματο-

γνωμοσύνες να αποδίδουν προκαταβλητέο φόρο με συ-

ντελεστή 4% ή 10% επί της συμβατικής αμοιβής. 

Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις εισάγεται η υποχρέ-

ωση για τους μηχανικούς όπως και για το Τεχνικό Επιμε-

λητήριο Ελλάδος να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη

Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου

κάθε έτους κατάσταση με στοιχεία των έγγραφων συμ-

βάσεων (είδος παρεχόμενης υπηρεσίας, συμφωνηθείσα

αμοιβή κλπ.) που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους α-

ντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προηγούμενη δια-

χειριστική περίοδο, προκειμένου για τον αποτελεσματι-

κότερο έλεγχο στο πλαίσιο των σχετικών διασταυρώσε-

ων. Τέλος, με τις διατάξεις αυτές παρέχεται και η σχετι-

κή εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ρυθμί-

ζει με αποφάσεις που εκδίδει κάθε αναγκαία λεπτομέ-

ρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Επί του άρθρου 21     

Με την παρ. 1 προβλέπεται απαλλαγή των εισοδημά-

των των καθηγητών που εργάζονται σε σχολεία της Γερ-

μανίας με σχέση ιδιωτικού δικαίου, η οποία κρίνεται σκό-

πιμη για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, καθόσον πα-

ρόμοια απαλλαγή υφίσταται και για τους Έλληνες μόνι-

μους δημοσίους υπαλλήλους,  οι οποίοι παρέχουν υπη-

ρεσίες στην αλλοδαπή. 

Με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 προστίθεται νέα διά-

ταξη, με την οποία προτείνεται για τη δικαιότερη κατα-

νομή των φορολογικών βαρών, ο προσδιορισμός της ε-

τήσιας αντικειμενικής δαπάνης των αεροσκαφών και ελι-

κοπτέρων, που χαρακτηρίζονται ως υπερελαφρές πτητι-

κές αθλητικές μηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) σύμφωνα με τον

Δ2/26314/8802 (ΦΕΚ 1360 Β΄) νέο κανονισμό της Υπη-

ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με βάση το πραγματικό

κόστος συντήρησης, ασφαλίστρων και λοιπών εξόδων

τους.

Με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 προστίθενται προτε-

λευταία εδάφια στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 18 του

Κ.Φ.Ε. Με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται ότι η ε-

τήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει στην περί-
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πτωση των ατομικών επιχειρήσεων μεταπώλησης αυτο-

κινήτων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου

45 του ν. 2859/2000 και δεν καταθέτουν την άδεια και τις

πινακίδες κυκλοφορίας των προς πώληση οχημάτων στη

Δ.Ο.Υ., δεν μπορεί να υπερβαίνει την μεγαλύτερη αντι-

κειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της ε-

πιχείρησης.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην άρση της άνισης με-

ταχείρισης σε βάρος των ατομικών επιχειρήσεων αλλά

και στην αποφυγή της επιβάρυνσης των Δ.Ο.Υ. με τη

διαδικασία της κατάθεσης των αδειών και πινακίδων αλ-

λά και της μετέπειτα άρσης της ακινησίας για όλες τις

περιπτώσεις των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που

προορίζονται για πώληση. Τα παραπάνω έχουν εφαρμο-

γή για δαπάνες που προκύπτουν από 1.1.2010 και μετά.   

Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού προστίθεται νέα περί-

πτωση η΄ στο άρθρο 18 του Κ.Φ.Ε. με την οποία θεσπίζε-

ται απαλλαγή από την εφαρμογή των ετήσιων αντικειμε-

νικών δαπανών και των δαπανών απόκτησης περιουσια-

κών στοιχείων με την προϋπόθεση για φυσικό πρόσωπο

που έχει την φορολογική του κατοικία (κατοικία ή συνή-

θη διαμονή) στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτά εισόδη-

μα στην Ελλάδα. 

Με τις διατάξεις  της παρ. 4 ορίζεται ότι, η έκπτωση α-

πό το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα των προσώπων

των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε.

κ.λπ.), καθώς και η έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδη-

μα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων των επιτηδευματιών

που είναι φυσικά  πρόσωπα,  θα διενεργείται σύμφωνα

με τις γενικές διατάξεις  έκπτωσης δαπανών, όπως αυ-

τές ορίζονται στο άρθρο 31 του ΚΦΕ. Δηλαδή, θα εκπί-

πτεται το ποσό της δαπάνης για την επισκευή και συντή-

ρηση των ακινήτων αυτών από τα ακαθάριστα έσοδά

τους.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 5, προβλέπεται

ότι, η εφάπαξ προεξόφληση των επικουρικών συντάξεων

αλλοδαπής προέλευσης σε δικαιούχους κατοίκους Ελ-

λάδος, η οποία διενεργείται κατόπιν αναλογιστικού υπο-

λογισμού από τον ασφαλιστικό φορέα της αλλοδαπής,

μετά από τον μεταξύ τους διακανονισμό και η οποία α-

παλλάσσεται του φόρου στην αλλοδαπή, κατανέμεται

σε ίσα μέρη για να φορολογηθεί στο έτος καταβολής της

και στα τέσσερα επόμενα έτη. Τα παραπάνω έχουν ε-

φαρμογή για επικουρικές συντάξεις που δηλώνονται με

τις αρχικές ή τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώ-

σεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από

1.1.2010 και μετά.

Με την παρ. 6, γίνεται  ρύθμιση για λόγους νομοτεχνι-

κής τακτοποίησης, καθόσον με τις διατάξεις της παρα-

γράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3842/2010 καταργήθηκε α-

πό 1.1.2010 ο ειδικός τρόπος φορολογίας των αμοιβών

που αποκτά το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αερο-

πορίας από την παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη. Τα

παραπάνω έχουν εφαρμογή από 1.1.2010 και μετά.

Με τις διατάξεις της παρ. 7  αυξάνεται από 25% σε

50% το ποσό της βεβαίωσης του φόρου κλπ. λόγω της ά-

σκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, ώστε να μειωθεί ο ό-

γκος των υποθέσεων που παραπέμπονται στα Διοικητικά

Δικαστήρια με εξαίρεση τα πρόστιμα για τα οποία βεβαι-

ώνεται το 25%.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 8 και λόγω της

υπάρχουσας οικονομικής στενότητας και για την αποφυ-

γή άλλων δυσμενέστερων  επιπτώσεων, παρέχεται πλέ-

ον η ευχέρεια καταβολής σε δόσεις, των φόρων, τελών

και εισφορών που βεβαιώνονται βάσει προσωρινού φύλ-

λου ελέγχου, που εκδόθηκε μετά από προσωρινό έλεγ-

χο που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου

67 για την διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων

των άρθρων 52 έως 58 ότι  καταβάλλονται με την ακό-

λουθη διαδικασία: μετά την υπογραφή του πρακτικού και

την καταβολή του 1/5 αυτών, το υπόλοιπο καταβάλλεται

σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις με τον περιορισμό ότι, κάθε

δόση δεν είναι μικρότερη των 300 ευρώ, εκτός της τε-

λευταίας, με εξαίρεση τους φόρους που προκύπτουν α-

πό την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του ΚΦΕ

και βεβαίωσης με βάση φύλλο που οριστικοποιήθηκε λό-

γω μη άσκησης ή μη εμπρόθεσμης άσκησης προσφυγής

που καταβάλλονται εφάπαξ. 

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ερ-

γάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμε-

νου από την υπογραφή του πρακτικού μήνα και οι υπό-

λοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υ-

πηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν. Επί δικα-

στικού συμβιβασμού ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ.  

Ακόμη προβλέπεται ότι  η τυχόν άσκηση προσφυγής ε-

νώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου δεν αναστέλλει

την προσωρινή βεβαίωση του φόρου που καταβάλλεται

εφάπαξ. Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι διατάξεις αυτές έ-

χουν εφαρμογή για πρακτικά που υπογράφονται από την

ημερομηνία δημοσίευσης  του νόμου αυτού  στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως και μετά.

Με τις διατάξεις της παρ. 9 επεκτείνεται και σε άλλα

νομικά πρόσωπα και επαγγελματίες η υποχρέωση ηλε-

κτρονικής υποβολής στοιχείων και πληροφοριών οικονο-

μικού και φορολογικού ενδιαφέροντος στο Υπουργείο

Οικονομικών, ώστε να διευκολύνεται η διασταύρωση ό-

ποιων στοιχείων απαιτείται για φορολογικούς σκοπούς.

Με τις διατάξεις της παρ. 10 ορίζονται οι κυρώσεις

που επιβάλλονται σε όσους παραβαίνουν τις υποχρεώ-

σεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 82 του ΚΦΕ,

δεν δηλώνουν ή δεν χορηγούν στοιχεία στις  αρμόδιες

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή δηλώνουν α-

νακριβή στοιχεία. 

Επίσης ορίζεται με σαφήνεια  το περιεχόμενο του πι-

στοποιητικού που οφείλουν να εκδίδουν οι νόμιμοι ελε-

γκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι

στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α΄) στις

περιπτώσεις που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους

σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευ-

θύνης.   

Με τις διατάξεις της παρ. 11 διευρύνεται και επιτρέπε-

ται η χορήγηση στοιχείων από τις φορολογικές υπηρε-

σίες, σε δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ., μόνο

για την ταυτοποίηση φορολογουμένων ή τη διασταύρω-

ση, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθηκόντων ή

την άσκηση αρμοδιοτήτων ή την παροχή υπηρεσιών που

ορίζει ο νόμος. 

Με την παρ. 12 τροποποιείται το άρθρο 12 του ν.

3842/2010, προκειμένου να ρυθμιστεί νομοθετικά η δια-

τήρηση σε ισχύ των απαλλαγών από το φόρο εισοδήμα-

τος που προβλέπονται από τα άρθρα 25 και 26 του ν.

27/1975 αναφορικά με τις επιχειρήσεις που δραστηριο-

ποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 14, όταν με-

ταβιβάζονται μερίδια εταιρίας περιορισμένης ευθύνης α-

πό πωλητή που έχει  βαθμό συγγένειας Α΄ ή Β΄ κατηγο-

ρίας της παρ. 1 του άρθρου 29  του ν.2961/2001 με τον α-

γοραστή, στο εξής η υπεραξία θα φορολογείται με 5%
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και 10%, αντίστοιχα, όπως δηλαδή συμβαίνει και στην

περίπτωση μεταβίβασης μερίδων προσωπικής εταιρείας

για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης. 

Με την παρ. 15 του άρθρου αυτού γίνεται νομοτεχνική

τακτοποίηση.

Με την προτεινόμενη παρ. 16, οι διατάξεις της περί-

πτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της

παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998, όπως αυ-

τές τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 18

του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α΄), περί φορολόγησης της υ-

περαξίας από την πώληση του οχήματος με την άδεια

του, καταργούνται από την ημερομηνία ψήφισης του ν.

3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α΄).  

Με τη προτεινόμενη αυτή ρύθμιση επιδιώκεται να υπο-

στηριχθεί  η διαδικασία της σταδιακής μετάβασης στο

νέο καθεστώς για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, όσον α-

φορά στις οικονομικές προϋποθέσεις, με την αποφυγή

της υπέρμετρης φορολογικής επιβάρυνσης,  δεδομένου

ότι πλέον  επιβάλλεται  με το άρθρο 10 του ν.3887/2010

φόρος 3% στην αξία του οχήματος και της άδειας κατά

τη μεταβίβασή τους σε όλες τις μεταφορικές επιχειρή-

σεις, οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του κανονισμού

1071/2009. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 17 τροποποι-

είται η παράγραφος 10 του πέμπτου άρθρου του ν.

3845/2010, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή έκτακτης ει-

σφοράς στα έσοδα των επιχειρήσεων από συμμετοχές,

για τα οποία έχει καταβληθεί εισφορά από τη θυγατρική

εταιρεία όχι μόνο με βάση τις διατάξεις του ν.3845/2010

αλλά και με βάση τις διατάξεις του ν.3808/2009 (κέρδη

χρήσης 2008), καθόσον σε διαφορετική περίπτωση θα υ-

πήρχε διπλή επιβολή εισφοράς στα ίδια κέρδη από συμ-

μετοχές. 

Με τις νέες διατάξεις της παρ. 18 μετατίθεται η εφαρ-

μογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.3634/2008,

που προβλέπει τη δυνατότητα  επιλογής Δ.Ο.Υ. στους

συζύγους όταν ανήκουν σε διαφορετικές Δ.Ο.Υ.,  για έ-

να χρόνο λόγω τεχνικών δυσχερειών του ΤΑXIS για την

αλλαγή των προγραμμάτων αυτού και θα  ισχύει για τις

δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012 και μετά.    

Με την προτεινόμενη  παρ. 19  παρατείνονται οι διατά-

ξεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 για τον επαναπα-

τρισμό κεφαλαίων μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2011. Η

παράταση αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ο-

λοκληρωθεί η διαδικασία επαναπατρισμού κεφαλαίων με

καταβολή φόρου επί της αξίας των κεφαλαίων 8%. 

Επιπλέον, διευρύνεται η έννοια των κεφαλαίων που υ-

πάγονται στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010,

ώστε να συμπεριλαμβάνονται και τα κεφάλαια εκείνα τα

οποία είναι όχι μόνο κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογα-

ριασμό στην αλλοδαπή, αλλά και σε διάφορα χρηματοοι-

κονομικά ή μη προϊόντα, όπως μετοχές, μερίδια, ομόλο-

γα, ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής που συνδέονται με ε-

πενδύσεις, κ.λπ.. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για να επεκτα-

θεί το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, ώστε αυτό να κατα-

στεί ελκυστικότερο και να προσελκύσει περισσότερα κε-

φάλαια από την αλλοδαπή. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις

προβλέπεται εξομοίωση του συντελεστή φόρου που ε-

φαρμόζεται επί των κεφαλαίων που μεταφέρονται στην

Ελλάδα με τον συντελεστή που επιβάλλεται στα κεφά-

λαια που παραμένουν κατατεθειμένα σε τράπεζες της

αλλοδαπής. Η εξομοίωση αυτή κρίνεται σκόπιμη  για να

μη δημιουργείται  διακριτική μεταχείριση των κεφαλαίων

που παραμένουν στην αλλοδαπή σε σχέση με αυτά που

εισάγονται.

Επί του άρθρου 22     

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 σκοπείται η αναπρο-

σαρμογή των συντελεστών φόρου της παραγράφου 1

του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και εισφοράς της παραγρά-

φου 2 του άρθρου 10 του ν. 27/1975 των πλοίων Α΄ κα-

τηγορίας που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία, η

οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4

του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του

ν. 27/1975 αντίστοιχα.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπε-

ται η αναπροσαρμογή των συντελεστών εισφοράς της

παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 των πλοίων

ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία, τα οποία είναι

συμβεβλημένα ασφαλιστικώς με το Ν.Α.Τ., η οποία και

προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

άρθρου 4 του ν. 29/1975.

Η αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και ει-

σφοράς κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετη-

σίως, με διάταξη νόμου, για την πενταετία 2011-2015, αν

και η αύξηση αυτή προβλέπεται ρητά από τις ανωτέρω

διατάξεις, κρίνεται επιβεβλημένη για την άρση κάθε αμ-

φισβήτησης που τυχόν ήθελε προκύψει και καθιερώθηκε

από την πενταετία 1996-2000, επειδή οι προηγούμενες

αναπροσαρμογές έγιναν με αποφάσεις του Υπουργού

Οικονομικών οι οποίες κυρώνονται με νόμο.

Η αύξηση του φόρου που προβλέπεται με την ανωτέ-

ρω διάταξη, αφορά τα νηολογούμενα υπό ελληνική ση-

μαία πλοία πρώτης κατηγορίας, τα οποία αναφέρονται

στην περίπτωση Α΄ του άρθρου 3 του ν. 27/1975. Επομέ-

νως, η ανωτέρω ρύθμιση που προβλέπεται από το άρθρο

αυτό είναι μία επαναλαμβανόμενη διάταξη που γίνεται

με τον ίδιο τρόπο κάθε πενταετία από το έτος 1975 και

μετά.

Επί του άρθρου 23     

Με την περ. α΄ της παρ. 1 καταργείται η δυνατότητα

μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υπο-

χρέωσης που παρεχόταν στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

για τις περιπτώσεις που κληρονομιαίο ακίνητο κηρύχθη-

κε αναγκαστικά απαλλοτριωτέο μετά το θάνατο του κλη-

ρονομουμένου, δεδομένου ότι ήδη με το άρθρο 25 του

ν.3842/2010 έχει ήδη καταργηθεί η αυτοδίκαια – εκ του

νόμου μετάθεση του χρόνου φορολογίας στις περιπτώ-

σεις που το κληρονομιαίο ακίνητο ήταν ήδη απαλλοτριω-

τέο κατά το χρόνο θανάτου.

Με την περ. β΄ της παρ. 1 επαναφέρεται σε ισχύ από

την κατάργησή της η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 2 περ.

ε του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γο-

νικών παροχών, με την οποία οριζόταν ότι απαλλάσσεται

από το φόρο κληρονομιών η κινητή περιουσία, που βρί-

σκεται στην αλλοδαπή, Έλληνα υπηκόου που είναι εγκα-

τεστημένος σε αυτή για 10 τουλάχιστον συναπτά έτη.

Δεν περιλαμβάνονται στην απαλλαγή αυτή περιουσίες

δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επι-

χειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρό-

σωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ι-

διότητάς τους αυτής.

Η διάταξη καταργήθηκε από 23.4.2010 με το άρθρο 25

του ν.3842/2010, επαναφέρεται όμως σε ισχύ, δεδομέ-

νου ότι η κατάργησή της πιθανόν να λειτουργήσει απο-

τρεπτικά στις προθέσεις των Ελλήνων του εξωτερικού

και να μην «περάσει» η ελληνική τους ταυτότητα στις ε-

πόμενες γενιές. Εξάλλου, ελληνική υπηκοότητα έχουν

(εκ καταγωγής) και οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού τρί-
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της, τέταρτης κ.λπ. γενιάς, οι οποίοι – πιθανότατα - δεν

έχουν σχέση με την Ελλάδα.

Με την περ. γ΄ της παρ. 1, διαδικαστικού περιεχομέ-

νου, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4

του άρθρου 69 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών,

δωρεών και γονικών παροχών και ορίζεται ότι οποιαδή-

ποτε λάθη των δηλώσεων, και όχι μόνο τα λογιστικά,

διορθώνονται μέχρι ή με την έκδοση πράξης καταλογι-

σμού του φόρου από τον προϊστάμενο της αρμόδιας

Δ.Ο.Υ. και όχι μέσα σε μία πενταετία από την υποβολή

της δήλωσης, όπως όριζε η τροποποιούμενη διάταξη,

προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια εσόδων του δη-

μοσίου που παρατηρήθηκε τελευταία από την καθυστε-

ρημένη διόρθωση αυτών.

Με την περ. δ΄ της παρ. 1, τροποποιούνται οι διατάξεις

που αναφέρονται στη βεβαίωση του φόρου στην περί-

πτωση άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής κατά πράξης

επιβολής φόρου, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση,

ως προς το ποσοστό του αμφισβητούμενου φόρου που

βεβαιώνεται, με τις λοιπές φορολογίες.

Με την περ. ε΄ της παρ. 1, ρυθμίζεται το θέμα της ε-

φάπαξ καταβολής του φόρου που αναλογεί σε μετρητά

και κινητά γενικά πράγματα, προκειμένου να διευκολύ-

νονται οι φορολογούμενοι, εφόσον από τη λοιπή περιου-

σία τους διασφαλίζονται τα δικαιώματα του Δημοσίου.

Με το ν.3842/2010 επιβάλλεται φόρος κληρονομιών –

δωρεών με συντελεστή 0,5%: α) στα ν.π.δ.δ., νομαρχια-

κές αυτοδιοικήσεις, ο.τ.α., ιερούς ναούς, οι ιερές μονές,

το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, την Ιερά Μονή του ό-

ρους Σινά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινου-

πόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο

Αλεξανδρείας, την Εκκλησία της Κύπρου, την Ορθόδοξη

Εκκλησία της Αλβανίας και β) στα τα μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, εφόσον επιδιώκουν σκο-

πούς εθνωφελείς ή θρησκευτικούς ή σε ευρύτερο κύκλο

φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή

κοινωφελείς. Για τις δωρεές υπάρχει αφορολόγητο

1.000 € κατ’ έτος.

Με τις προϊσχύουσες διατάξεις, τα πιο πάνω πρόσωπα

απαλλάσσονταν από το φόρο και μάλιστα τα πρόσωπα

της περίπτωσης α΄ απαλλάσσονταν και από την υποχρέ-

ωση υποβολής δήλωσης.

Η ρύθμιση του ν.3842/2010 δημιουργεί σημαντικά προ-

βλήματα στην εφαρμογή της, γιατί αφ’ ενός οι μικροδω-

ρητές συνήθως είναι ανώνυμοι και αφ’ ετέρου ο κάθε

δωρεοδόχος πρέπει να υποβάλει μεγάλο αριθμό δηλώ-

σεων φόρου δωρεάς μικροποσών σε διάφορες Δ.Ο.Υ. α-

νά την Ελλάδα (αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία δωρε-

ών είναι η Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του δωρητή), με αποτέ-

λεσμα να συγκεντρώνεται στις Δ.Ο.Υ. μεγάλος αριθμός

δηλώσεων χωρίς κανένα φόρο λόγω ποσού ή λόγω του

αφορολογήτου, με σημαντικότατο διαχειριστικό κόστος.  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση των περ. στ΄ και ζ΄ της

παρ. 1, προβλέπεται αφ’ ενός ότι, για την παραλαβή των

δηλώσεων για τις χρηματικές δωρεές προς τα πιο πάνω

πρόσωπα, αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του δω-

ρεοδόχου και αφ’ ετέρου ότι μπορεί να υποβληθεί η οι-

κεία δήλωση για το συνολικό ποσό των δωρεών και χω-

ρίς την αναγραφή των στοιχείων των δωρητών, εφόσον

δεν είναι γνωστά στο δωρεοδόχο. Μάλιστα, για τη διευ-

κόλυνση των φορολογουμένων, λόγω των προβλημάτων

που είχαν παρατηρηθεί, με την προτεινόμενη ρύθμιση

της παρ. 2  προβλέπεται αφ’ ενός αναδρομική ισχύς των

ρυθμίσεων αυτών από την έναρξη ισχύος του

ν.3842/2010 και αφ’ ετέρου τρίμηνη προθεσμία υποβο-

λής των δηλώσεων που δεν είχαν υποβληθεί εμπρόθε-

σμα.

Με την περ. η΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται η παράγρα-

φος 4 του άρθρου 102 του Κώδικα φορολογίας κληρονο-

μιών, δωρεών και γονικών παροχών, με την οποία οριζό-

ταν ότι η κοινοποίηση πράξης επιβολής φόρου μπορεί να

γίνει μέσα σε ένα έτος από την έκδοση της απόφασης

του διοικητικού δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει

κίνδυνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου,

και προβλέπεται πλέον ότι η προθεσμία για την κοινοποί-

ηση πράξης επιβολής φόρου γίνεται μέσα σε ένα έτος α-

πό την κοινοποίηση της απόφασης του διοικητικού δικα-

στηρίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Επί του άρθρου 24      

Με τη διάταξη της παρ. 1 απαλλάσσονται για τα ιδιο-

χρησιμοποιούμενα ακίνητά τους τα Μουσεία, το Ευρω-

παϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών, οι Ξένες Αρχαιο-

λογικές Σχολές και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή διότι

προάγουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε κρίσι-

μους τομείς που αφορούν π.χ. την πολιτιστική μας κλη-

ρονομιά, την αρχαιολογική έρευνα, τις  εξελίξεις στον

τομέα της γεωργίας, της οικολογίας και των επιστημών

ζωής.  

Με τη διάταξη της παρ. 2 προστίθενται στο τέλος της

παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 εδάφια

με τα οποία, αφ’ ενός, προβλέπεται εξουσιοδοτική διά-

ταξη, ώστε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να

καθορίζονται συντελεστές αξιοποίησης οικοπέδου και

λοιπές λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της αξίας α-

κινήτων σε περιοχές που εντάσσονται στο σύστημα Α-

ΠΑΑ για πρώτη φορά, και αφ’ ετέρου ορίζεται ότι η έν-

νοια των Δήμων και Κοινοτήτων λαμβάνεται σύμφωνα

με το ν. 2539/1997, δηλαδή όπως οι Δήμοι και οι Κοινό-

τητες ορίζονταν πριν από την ψήφιση του ν. 3852/2010,

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Η

διάταξη αυτή είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθεί η α-

νάγκη τροποποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος

διαχείρισης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών

προσώπων και να μην παρακωλυθεί η διαδικασία εκκαθά-

ρισης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώ-

πων έτους 2010.

Με τη διάταξη της παρ. 3 αναστέλλεται για ένα έτος η

χορήγηση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του

άρθρου 48 του ν. 3842/2010 πιστοποιητικού Φόρου Ακί-

νητης Περιουσίας, το οποίο χορηγείται από τον προϊστά-

μενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., καθώς λόγω της εφαρμογής

για πρώτη φορά της φορολογίας αυτής δεν έχει ολοκλη-

ρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης του Φόρου Ακίνητης Πε-

ριουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010,  με αποτέλε-

σμα να μην είναι εφικτή η χορήγηση του πιστοποιητικού

αυτού.

Με τη διάταξη της παρ. 4 ορίζεται ότι οποιαδήποτε με-

ταβολή της περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων φυσι-

κών προσώπων που αφορά τα έτη 2005 έως και 2009

πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινή-

των έτους 2009, με σκοπό τη διευκόλυνση, αφ’ ενός, της

διαδικασίας τροποποίησης και διόρθωσης της περιουσια-

κής κατάστασης των φορολογούμενων πολιτών και αφ’

ετέρου της διαχείρισης του Περιουσιολογίου Ακινήτων. 

Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού ορίζεται ό-

τι το Περιουσιολόγιο Ακινήτων προκύπτει από τη μηχα-
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νογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινή-

των των ετών 2005 έως 2009 και έτος δημιουργίας αυ-

τού ορίζεται το έτος 2009, με σκοπό την ενσωμάτωση

του συνόλου των μεταβολών στην περιουσιακή κατά-

σταση των φορολογούμενων πολιτών, μέχρι και το έτος

2009, την ενίσχυση της αξιοπιστίας του περιεχομένου

του Περιουσιολογίου και τη διευκόλυνση της διαχείρι-

σής του.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 6 και με  δεδο-

μένο ότι η έκδοση οικοδομικής άδειας, ιδίως σε περιπτώ-

σεις ανέγερσης μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων, εί-

ναι χρονοβόρα διαδικασία και με σκοπό την ενίσχυση α-

νάληψης επενδυτικής πρωτοβουλίας, η φράση «από την

έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας», όπου συνα-

ντάται στα εδάφια 3 και 4 της περίπτωσης β΄ της παρα-

γράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, αντικαθίστα-

ται από τη φράση «από την κατάθεση των δικαιολογητι-

κών στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία για έκδοση της αρ-

χικής οικοδομικής άδειας», ώστε από τον ειδικό φόρο να

απαλλάσσονται όχι μόνο οι εταιρείες που έχουν ολοκλη-

ρώσει τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας αλλά

και αυτές που έχουν εκκινήσει αντίστοιχη διαδικασία, με

σκοπό την ανέγερση κτιρίων για άσκηση επιχειρηματι-

κής δραστηριότητας, παρά το ότι η οικοδομική άδεια δεν

έχει ακόμη εκδοθεί.

Με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου αυτού εξαιρού-

νται από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου

επί των ακινήτων εταιρείες που εκμισθώνουν ακίνητά

τους σε ναυτιλιακές εταιρείες του α.ν. 89/1967, όπως ι-

σχύει. Η εξαίρεση αφορά μόνο στα ακίνητα που εκμι-

σθώνονται σε ναυτιλιακές εταιρείες του α.ν. 89/1967, και

με την προϋπόθεση ότι αυτά χρησιμοποιούνται αποκλει-

στικά για την εγκατάσταση των γραφείων ή των αποθη-

κών των ναυτιλιακών εταιρειών. Η εισαγωγή της συγκε-

κριμένης εξαίρεσης κρίνεται απαραίτητη ως αντιστάθμι-

σμα των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης στο ναυτι-

λιακό κλάδο, ο οποίος παραδοσιακά συμβάλλει στην ενί-

σχυση της ελληνικής οικονομίας.

Με τη διάταξη της παρ. 8 προστίθεται στην παράγρα-

φο 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2010 περίπτωση ζ΄ με

την οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής

του ειδικού φόρου επί των ακινήτων ασφαλιστικά τα-

μεία, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και εται-

ρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

που εποπτεύονται από δημόσια αρχή της χώρας της κα-

ταστατικής τους έδρας, με την προϋπόθεση ότι η έδρα

τους δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο κράτος, σύμφω-

να με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51 Α

του Κ.Φ.Ε.  Με δεδομένο ότι ολοένα και περισσότεροι α-

πό τους ανωτέρω οργανισμούς δραστηριοποιούνται στο

χώρο των ακινήτων, με την εν λόγω διάταξη επιχειρείται

η άρση ενδεχόμενων εμποδίων ως προς την ανάληψη ε-

πενδυτικής πρωτοβουλίας από αυτούς στον  συγκεκρι-

μένο τομέα. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την α-

παλλαγή είναι αφ’ ενός η εποπτεία των εν λόγω οργανι-

σμών από αρχή της χώρας έδρας τους, ως προς τη σύ-

σταση και λειτουργία τους, και αφ’ ετέρου η μη ύπαρξη

της καταστατικής τους έδρας σε μη συνεργάσιμο κρά-

τος.

Με τη διάταξη της παρ. 9 αντικαθίσταται το τέταρτο α-

πό το τέλος εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15

του ν. 3091/2002, ώστε η απαλλαγή από την υποχρέωση

δήλωσης των φυσικών προσώπων να εφαρμόζεται και

στους οργανισμούς που εξαιρούνται από την υποχρέω-

ση καταβολής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων δυνά-

μει της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου του

άρθρου αυτού.

Με τη διάταξη της παρ. 10 τροποποιούνται οι διατάξεις

που αναφέρονται στη βεβαίωση του φόρου στην περί-

πτωση άσκησης από τον φορολογούμενο εμπρόθεσμης

προσφυγής, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση του

ποσοστού βεβαίωσης με τις λοιπές φορολογίες.

Με τη διάταξη ορίζεται η έναρξη εφαρμογής των πα-

ραγράφων του άρθρου αυτού. 

Επί του άρθρου 25        

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ρυθμίζε-

ται ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας των

ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που τελούν στο

ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής ει-

σαγωγής. Τα οχήματα της κατηγορίας αυτής φέρουν αλ-

λοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας κανονικής σειράς ή

προσωρινές, εισάγονται προσωρινά στην Ελλάδα από

διάφορες κατηγορίες δικαιούχων προσώπων και δεν τα-

ξινομούνται στην Ελλάδα. Συνεπώς, τα οχήματα αυτά εί-

ναι εκτός του συστήματος ή του αρχείου οχημάτων του

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Επειδή

τα οχήματα αυτά αποτελούν ειδική κατηγορία, τα τέλη

κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον

κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας

και για τα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό

Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, επιβατικά αυτοκίνητα ο-

χήματα, είτε αυτά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Έ-

νωση είτε από τρίτες χώρες. Στην περίπτωση αυτή, ο κυ-

λινδρισμός του κινητήρα των οχημάτων προσδιορίζεται

από τα στοιχεία που αναγράφονται στην Έκθεση Κατά-

σχεσης ή προκύπτουν ύστερα από μέτρηση.

Με την παρ. 2 ορίζεται μερική απαλλαγή από τον ειδι-

κό φόρο που επιβάλλεται σύμφωνα με τη διάταξη του

άρθρου 60 του ν. 1731/1987 και αφορά μόνο τους εκμε-

ταλλευτές των παραδοσιακών θερινών και χειμερινών

κινηματογράφων με μία ή δύο οθόνες προβολών αξίας

πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ ανά εισιτήριο, ώστε να

ενισχυθεί η βιωσιμότητα αυτών των αιθουσών που πλήτ-

τονται περισσότερο από τους λοιπούς συντελεστές της

κινηματογραφικής παραγωγής και απειλούνται με ορι-

στική διακοπή της λειτουργίας τους και παράλληλα δια-

κοπή της ιστορικής διαδρομής τους.   

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 60 του

ν.1731/1987 ορίζεται ότι επιβάλλεται εδικός φόρος για

την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης στην τιμή

των εισιτηρίων των κινηματογράφων σε ποσοστό 8% σε

κινηματογράφους που λειτουργούν σε πόλεις άνω των

δέκα χιλιάδων κατοίκων, ενώ για την περιοχή της τέως

διοικήσεως πρωτευούσης και της Θεσσαλονίκης το πο-

σοστό είναι 12%. Οι παραπάνω συντελεστές μειώνονται

κατά 50%, όταν πρόκειται για υπαίθριους κινηματογρά-

φους ή για αυτούς που λειτουργούν σε ακριτικές περιο-

χές όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν.

1262/1982. Ο ανωτέρω φόρος υπολογίζεται στη δηλού-

μενη από τους εκμεταλλευτές κινηματογράφου τιμή πώ-

λησης εισιτηρίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και απο-

δίδεται από την επιχείρηση εκμετάλλευσης κινηματο-

γράφου με δηλώσεις, μέχρι το τέλος του επόμενου μή-

να, από τον μήνα που πραγματοποιήθηκαν οι προβολές.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 καταργείται η

εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που επιβάλλεται στις αμοιβές του ι-

17



πτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της παρ.1Α του άρθρου 11 του

ν.4169/1961 και παραμένει σε ισχύ με την περ.γ’ του άρ-

θρου 47 του ν.1473/1984. Η κατάργηση αυτή κρίνεται δι-

καιολογημένη λόγω της αλλαγής του τρόπου φορολο-

γίας επί των αμοιβών αυτών.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 4, με σκοπό

τον περιορισμό του λαθρεμπορίου στα καπνικά και αλκο-

ολούχα προϊόντα και την εξασφάλιση πληρωμής των φό-

ρων, παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης αντί των

ενσήμων ταινιών φορολογίας, σύγχρονων ολοκληρωμέ-

νων συστημάτων ιχνηλασιμότητας των συσκευασιών

λιανικής πώλησης ή ψηφιακής επαλήθευσης τους. Το μέ-

τρο αυτό αποτελεί ένα σύγχρονο σημαντικό και αποτε-

λεσματικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, της παρά-

νομης διακίνησης στον τομέα των καπνικών και αλκοο-

λούχων προϊόντων και ελέγχου της γνησιότητάς τους.   

Επί του άρθρου 26        

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2  περιορίζονται τα  α-

νώτατα ποσοστά των πρόσθετων φόρων τα οποία σε κα-

μιά περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν: α) το 60% για

την υποβολή  της εκπρόθεσμης δήλωσης και β) το 120%

για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης  ή μη υποβολή δή-

λωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευ-

γε ο υπόχρεος ή του φόρου που έχει επιστραφεί στους

αγρότες του ειδικού καθεστώτος χωρίς να τον δικαιού-

νται.

Με την παρ. 3 προστίθενται νέοι παράγραφοι στο άρ-

θρο 2523/1997. Με αυτές ορίζεται διοικητικό πρόστιμο

στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν χορηγούν τα

στοιχεία που ζητούνται από το Υπουργείο Οικονομικών

στον έλεγχο ή δεν υποβάλλουν τα οριζόμενα στοιχεία ή

καταστάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών.  Ανάλογα με

τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υπο-

τροπή επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 50.000

ευρώ. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις

για παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχονται ανα-

κριβή στοιχεία επιβάλλονται πρόστιμα από 5.000 ευρώ έ-

ως 100.000 ευρώ. 

Αν το πρόσωπο που παραβίασε τις διατάξεις είναι υ-

πάλληλος του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α. ασκείται υπο-

χρεωτικώς πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος

από τον πειθαρχικό προϊστάμενό του μετά από αίτημα

του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών

Θεμάτων ή του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συ-

στημάτων.

Αν το πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις της πα-

ραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. και της κανονιστι-

κής απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 8

του ίδιου άρθρου του Κ.Φ.Ε., είναι νόμιμος ελεγκτής ή ε-

λεγκτικό γραφείο επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από

10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα

της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή.   

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 4 προστίθεται

νέο εδάφιο στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του

άρθρου 5 του ν. 2523/1997, καθώς με τις υφιστάμενες

διατάξεις της περίπτωσης αυτής η έκδοση κάθε αθεώρη-

του στοιχείου του Κ.Β.Σ. λογίζεται ως αυτοτελής παρά-

βαση. Επιβάλλεται δηλαδή πρόστιμο για κάθε μία έκδο-

ση αθεώρητου στοιχείου με ανώτατο όριο (οροφή), κατά

χρήση. Ειδικά, όταν τα στοιχεία έχουν εκδοθεί εκ παρα-

δρομής αθεώρητα και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία

πριν από οποιονδήποτε έλεγχο θεωρείται γενική παρά-

βαση. Με την προσθήκη αυτή  η έκδοση στοιχείων που

λογίζονται ως αθεώρητα και εφόσον έχουν καταχωρι-

στεί  στα βιβλία εμπρόθεσμα, θεωρείται γενική παράβα-

ση με συντελεστή βαρύτητας 3. Ενδεικτικές περιπτώ-

σεις που καταλαμβάνει η προτεινόμενη διάταξη είναι η

έκδοση αθεώρητων που προκύπτει κατά τον αυτοέλεγχο

των επιτηδευματιών (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 &

1083/2003), η έκδοση χειρόγραφων αθεώρητων στοιχεί-

ων λόγω βλάβης της Φ.Τ.Μ. κ.λπ. Τίθεται, δηλαδή, συ-

γκεκριμένο όριο προστίμου κι έτσι εξορθολογίζεται το ύ-

ψος του προστίμου για τις πιο πάνω παραβάσεις δεδομέ-

νου και ότι, τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. δεν έχουν ταμιευτικό

χαρακτήρα, αλλά αποσκοπούν στη συμμόρφωση των

φορολογουμένων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν α-

πό τον Κώδικα αυτό. Επίσης, ο περιορισμός των προστί-

μων καταλαμβάνει και τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν

μεν καταχωριστεί στα βιβλία αλλά δεν έχει παρέλθει ο

νόμιμος χρόνος καταχώρισής τους. 

Με τη διάταξη της παρ. 5 επιδιώκεται να επιλυθεί ένα

από τα σημαντικότερα προβλήματα του υποσυστήματος

Μητρώου του TAXIS, που είναι η ύπαρξη χιλιάδων ανε-

νεργών Αριθμών Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), γεγο-

νός, που δημιουργεί ανακριβή  εικόνα σχετικά με τους υ-

πόχρεους σε υποβολή διαφόρων δηλώσεων απόδοσης

φόρων.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 6 καθορίζεται

ελάχιστο ποσό προστίμου στις περιπτώσεις διάπραξης

απλών τελωνειακών παραβάσεων λόγω μη τήρησης των

προβλεπομένων διατυπώσεων, κατά τη διακίνηση των

προϊόντων που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης

(Ε.Φ.Κ.) και τελούν υπό καθεστώς αναστολής είσπραξης

του φόρου. Η επιβολή ελάχιστου ποσού προστίμου απο-

σκοπεί στην αποτροπή διάπραξης τελωνειακών παραβά-

σεων στον ευαίσθητο τομέα των προϊόντων που υπάγο-

νται σε Ε.Φ.Κ. (καπνικά, πετρελαιοειδή και αλκοολούχα

προϊόντα) καθώς έχει παρατηρηθεί ότι στην πράξη επι-

βάλλονται πολύ μικρότερα ποσά, τα οποία δεν αποτρέ-

πουν τη διάπραξη τέτοιων παραβάσεων.

Με τη διάταξη της παρ. 7 προβλέπεται ότι η λήψη μέ-

τρων, όπως ορίζεται  στο άρθρο 14 του ν. 2523/1997, για

τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, μεταξύ

των οποίων και η δέσμευση  του 50% των καταθέσεων

σε πιστωτικά ιδρύματα, αν διαπιστωθεί βάσει ειδικής έκ-

θεσης ελέγχου ότι ο φορολογούμενος δεν έχει αποδώ-

σει  στο Δημόσιο  ποσό πάνω από 150.000 ευρώ από

Φ.Π.Α., παρακρατούμενους  και επιρριπτόμενους φό-

ρους, τέλη και εισφορές προτείνεται να μην εφαρμόζο-

νται τα προαναφερόμενα όταν ο φορολογούμενος έχει

κατά του Δημοσίου βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαίτηση,

ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του ποσού των φόρων, τε-

λών και εισφορών που οφείλει.

Με τις διατάξεις της παρ. 8 και προκειμένου να δια-

σφαλίζονται και να ελέγχονται περαιτέρω οι συναλλα-

γές και να προκύπτουν οι εκδότες πλαστών και εικονι-

κών στοιχείων, παρέχεται η δυνατότητα δημοσίευσης

του Α.Φ.Μ., του αντικειμένου εργασιών, της ημερομη-

νίας έναρξης και λήξης εργασιών και της επαγγελματι-

κής εγκατάστασης των επιτηδευματιών, φυσικών και νο-

μικών προσώπων, μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της

Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου  Οικονομικών. 

Με τις διατάξεις της παρ. 9 καθορίζεται ότι οι  επιτη-

δευματίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή

παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμειακών

μηχανών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα
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δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται

σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-

ριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Με α-

πόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν  η

έκταση εφαρμογής, ειδικότερες υποχρεώσεις των επιτη-

δευματιών, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές

διαβίβασης των δεδομένων, τα εν γένει οργανωτικά και

τεχνικά μέτρα  που απαιτούνται καθώς και τη διαδικασία

και τα αρμόδια όργανα για την επιβολή του  προστίμου

και τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξής του. Επίσης ορί-

ζεται και η έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επι-

βολή διοικητικού προστίμου από 1.000 έως 5.000 ευρώ

στους παραβάτες των παραπάνω υποχρεώσεων. 

Επί του άρθρου 27 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 αντιμετωπί-

ζεται το εξής θέμα: Με τις υφιστάμενες διατάξεις το ακί-

νητο παύει να θεωρείται νεόδμητο και άρα υπαγόμενο

σε Φ.Π.Α. κατά την μεταβίβασή του, με την συμπλήρωση

5 ετών από την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Στο χρο-

νικό αυτό σημείο ακίνητα τα οποία δεν έχουν μεταβιβα-

σθεί ή χρησιμοποιηθεί και παραμένουν στην κατασκευα-

στική επιχείρηση προς πώληση θεωρούνται ότι χρησιμο-

ποιήθηκαν με αποτέλεσμα να προκύπτει η υποχρέωση

των κατασκευαστικών επιχειρήσεων να καταβάλουν αυ-

τές τον Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο μέχρι εκείνη τη στιγ-

μή κόστος του ακινήτου (αυτοπαράδοση).

Είναι συχνό το φαινόμενο η ανέγερση της οικοδομής

να μην μπορεί να ξεκινήσει παρά την έκδοση της άδειας

ή να διακόπτεται, για λόγους που δεν εξαρτώνται από

τον κατασκευαστή, αλλά από δημόσιες υπηρεσίες ή ΔΕ-

ΚΟ, όπως π.χ. αρχαιολογική υπηρεσία, πολεοδομία, ΕΥ-

ΔΑΠ, ΔΕΗ, κ.λ.π.. Επίσης, συμβαίνει και ιδιαίτερα στην

παρούσα κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης, η α-

νέγερση να μην έχει ολοκληρωθεί με την παρέλευση της

πενταετίας αλλά να συνεχίζεται και πέραν αυτής, οπότε

απαιτείται η καταβολή του Φ.Π.Α. λόγω αυτοπαράδοσης

χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί το κόστος της οικοδο-

μής. Σε περίπτωση δε που σκοπίμως δεν αρχίσει η ανέ-

γερση μέσα στην πενταετία ή αρχίσει μεν αλλά πραγμα-

τοποιηθούν ελάχιστες εργασίες και συνεχιστεί η ανέ-

γερση μετά την παρέλευση της πενταετίας, ουσιαστικά

διαφεύγει ο Φ.Π.Α. (23%) , καθόσον δεν υπάρχει κτίριο

το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτοπαραδίδεται

και να καταβληθεί ΦΠΑ, το ακίνητο δε κατασκευαζόμενο

μετά την παρέλευση της πενταετίας από την έκδοση της

αδείας θα μεταβιβασθεί με Φ.Μ.Α. (10%). 

Με την προτεινόμενη αυτή διάταξη εξακολουθεί να θε-

ωρείται ως νεόδμητο το ακίνητο μέχρι την συμπλήρωση

3ετίας από την αποπεράτωση της οικοδομής. Με τον

τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα, αφ’ ενός, στις κατα-

σκευαστικές επιχειρήσεις να αποπερατώνουν την οικο-

δομή χωρίς πρόσθετα βάρη, τα οποία αυξάνουν το κό-

στος και τελικώς την τιμή διάθεσης του ακινήτου, και αφ’

ετέρου το δημόσιο εισπράττει πλέον Φ.Π.Α. κατά την

πώληση ή την αυτοπαράδοση του ακινήτου (μίσθωση, ι-

διόχρηση, δωρεάν παραχώρηση κλπ). Σε περίπτωση δε

που αυτό δεν έχει  μεταβιβασθεί ή χρησιμοποιηθεί μέσα

σε μία 3ετία  από την αποπεράτωση της οικοδομής, τότε

οι αδιάθετες ιδιοκτησίες θεωρείται ότι χρησιμοποιήθη-

καν και καταβάλλεται πλέον Φ.Π.Α. επί του συνολικού

κόστους αυτών (αποπερατωμένων) και όχι πλέον και ημι-

τελών όπως συνέβαινε με τις προϊσχύουσες διατάξεις. 

Με την παρ. 2 δίνεται δυνατότητα επιλογής φορολό-

γησης στην εκμετάλλευση εμπορευματικών κέντρων, ό-

πως αυτά προσδιορίζονται με τις  διατάξεις των άρθρων

1 έως και 21 του ν.3333/2005 (ΦΕΚ 91 Α΄) όπως ισχύουν.

Η επιλογή αυτή πραγματοποιείται με την υποβολή σχετι-

κής αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των υποκειμένων που

εκμεταλλεύονται τα εν λόγω εμπορευματικά κέντρα. Με

την επιλογή φορολόγησης παρέχεται δικαίωμα έκπτω-

σης του φόρου που επιβαρύνει την κατασκευή και τη συ-

ντήρηση των εμπορευματικών κέντρων.

Με την παρ.3 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της

παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. και

προβλέπεται ότι στην περίπτωση επιλογής φορολόγη-

σης της εκμετάλλευσης εμπορευματικών κέντρων, σύμ-

φωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρ-

θρου 8, ο διακανονισμός του φόρου εισροών των εν λό-

γω ακινήτων διενεργείται σε 10 έτη, με αφετηρία το έ-

τος έναρξης χρησιμοποίησής τους. Η ρύθμιση αυτή είναι

αναγκαία προκειμένου να αποφεύγονται καταστρατηγή-

σεις με την έκπτωση του φόρου εισροών της κατασκευ-

ής των εμπορευματικών κέντρων και επιφυλάσσεται η ί-

δια μεταχείριση με την εκμετάλλευση εμπορικών κέ-

ντρων για τα οποία ισχύει ήδη η επιλογή φορολόγησης.

Για τα εμπορευματικά κέντρα, τα οποία βρίσκονται ήδη

σε λειτουργία και μέχρι 31.12.2010 δεν έχει παρέλθει η

πενταετής περίοδος διακανονισμού, προβλέπεται δικαί-

ωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αναλογεί στα ε-

ναπομένοντα έτη της πενταετίας. Το ποσό αυτό του φό-

ρου διακανονίζεται με βάση συνολική διάρκεια 10 ετών

από την έναρξη χρησιμοποίησης των εμπορευματικών

κέντρων.

Με την διάταξη της παρ. 4 καθιερώνεται η υποχρέωση

ενημέρωσης της Γ.Γ.Π.Σ. από το  ΙΚΑ, μέσα στο μήνα Φε-

βρουάριο κάθε έτους, για τις οικοδομές που δηλώθηκαν

ως αποπερατωθείσες κατά το προηγούμενο έτος έτσι ώ-

στε να είναι εφικτός ο προσδιορισμός των κατασκευα-

στικών επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση

αυτοπαράδοσης για αδιάθετες ιδιοκτησίες μετά την πα-

ρέλευση 3ετίας  από την αποπεράτωσή τους.

Με την παρ. 5 δίνεται η δυνατότητα στους εφημεριδο-

πώλες να μην υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., στην περί-

πτωση που δεν επιθυμούν να ασκήσουν δικαίωμα έκπτω-

σης του φόρου των εισροών τους. Η ρύθμιση αυτή έχει

στόχο την ελάφρυνση των εν λόγω υποκειμένων από το

κόστος υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. στην περίπτωση που

κρίνουν ότι το εν λόγω κόστος είναι μεγαλύτερο από την

ωφέλεια που θα έχουν από την έκπτωση του φόρου εισ-

ροών τους. Πρόκειται για επιλογή που πραγματοποιείται

από τους ίδιους τους υποκείμενους, οι οποίοι υποβάλ-

λουν σχετική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία δεν

μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρ-

θρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο φόρος που οφείλεται στην

παράδοση εφημερίδων και περιοδικών που διακινούνται

μέσω πρακτορείων διανομής εισπράττεται στην πηγή

(εκδοτική ή εισαγωγική επιχείρηση) και τα πρόσωπα που

μεσολαβούν στη διακίνηση των εντύπων αυτών δεν επι-

βάλλουν ΦΠΑ για την παράδοσή τους, έχουν όμως δικαί-

ωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους. 

Περαιτέρω με την παρ. 9 προβλέπεται ότι με αποφά-

σεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος

της ανωτέρω επιλογής.

Με τις διατάξεις της παρ. 6 αντικαθίσταται η παράγρα-

φος 2 του άρθρου 38 και παρέχεται πλέον η δυνατότητα

παραλαβής περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων
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Φ.Π.Α. χωρίς την καταβολή όλου του οφειλόμενου πο-

σού, αλλά μέρους αυτού, το οποίο, όμως, ως ποσοστό

δεν μπορεί να υπολείπεται του 40% του συνολικά οφει-

λόμενου ποσού. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η βε-

βαίωση από τις Δ.Ο.Υ. και η είσπραξη του μη καταβληθέ-

ντος υπολοίπου, το οποίο λόγω της καθυστερημένης εί-

σπραξής του προσαυξάνεται κατά ποσοστό 2%. Ως κα-

ταβολή λογίζεται και η απόσβεση του ποσού αυτού με

συμψηφισμό, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του

άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.(ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α΄).

Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου αυτού αντικαθί-

σταται η παράγραφος 8 του άρθρου 38 του Κώδικα

Φ.Π.Α. Με την αντικατάσταση αυτή γίνονται οι απαραίτη-

τες τεχνικές προσαρμογές που προκύπτουν από τις δια-

τάξεις του άρθρου 34 του ίδιου Κώδικα σχετικά με την ε-

πιστροφή του φόρου, όπως τροποποιήθηκαν με την πα-

ράγραφο 5 του άρθρου 62 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄)

και ισχύουν. 

Η προτεινόμενη παρ. 8 αφορά νομοτεχνική διάταξη με

την οποία καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 38, η

οποία προέβλεπε ιδιαίτερο τρόπο καταβολής του Φ.Π.Α.,

εφόσον αυτό ήταν επιθυμητό από υποκειμένους που τη-

ρούσαν βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Η διάταξη ό-

μως αυτή είναι ανενεργή μετά την κατάργηση της Α΄ κα-

τηγορίας βιβλίων.

Με την παρ. 10 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 39

α του Κώδικα Φ.Π.Α. για να ανταποκρίνεται στο πεδίο ε-

φαρμογής που διευρύνεται με την επόμενη παράγραφο.  

Με την παρ. 11 προβλέπεται ότι στη μεταβίβαση αδει-

ών εκπομπών αερίων στο εσωτερικό της χώρας ο φόρος

καταβάλλεται από τον λήπτη. Η ρύθμιση αυτή έχει ως

στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που παρατη-

ρείται στο εμπόριο των αδειών αυτών, μέσω μηχανισμού

φοροδιαφυγής τύπου καρουζέλ. 

Με την παρ. 12 προβλέπεται ότι, οι αγρότες που ε-

ντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμε-

ταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄)

και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας έως 100 KW, ή τη λειτουργία αγροτουριστι-

κών μονάδων έως 10 δωματίων, έχουν δικαίωμα επι-

στροφής με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές που προ-

βλέπονται στο άρθρο 41, παρότι για τις ανωτέρω δρα-

στηριότητες υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εσόδων

εξόδων. Σκοπός της εν λόγω ρύθμισης είναι η διευκό-

λυνση των ανωτέρω συναλλαγών, οι οποίες θεωρούνται

ως αγροτικές εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με το ν.

3874/2010.

Με τις διατάξεις της παρ. 13 αντικαθίσταται η παρά-

γραφος 1 του άρθρου 53 έτσι ώστε να καθορίζονται σα-

φώς οι τίτλοι βεβαίωσης και στον κώδικα Φ.Π.Α., χωρίς

να απαιτείται παραπομπή στις διατάξεις φορολογίας ει-

σοδήματος και επί πλέον καθορίζεται ο τρόπος βεβαίω-

σης του οφειλόμενου βάσει δηλώσεων φόρου, αναγκαι-

ότητα που προκύπτει μετά την αντικατάσταση της παρα-

γράφου 2 του άρθρου 38 με την κατά τα παραπάνω πα-

ράγραφο 6. 

Με τις διατάξεις της παρ. 14 αυξάνεται από 25% σε

50% το ποσοστό του αμφισβητούμενου κύριου και πρό-

σθετου φόρου που βεβαιώνεται άμεσα στην περίπτωση

που από τον υπόχρεο στον φόρο ασκηθεί εμπρόθεσμη

προσφυγή. 

Με τις διατάξεις της παρ. 15 αντικαθίσταται το άρθρο

54 προκειμένου να καθορίζεται σαφώς ο τρόπος καταβο-

λής του φόρου βάσει των υποβαλλομένων περιοδικών

δηλώσεων. Η καταβολή πλέον μπορεί να γίνεται είτε ε-

φάπαξ είτε τμηματικά με την καταβολή τουλάχιστον του

40% του οφειλόμενου φόρου με την υποβολή της δήλω-

σης, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται προσαυξημένο κατά

2% σε δύο μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν

μπορεί να είναι κάτω των 300 ευρώ.

Εξάλλου, για λόγους αποφυγής κατάχρησης της δυ-

νατότητας τμηματικής καταβολής και διασφάλισης των

εσόδων του Φ.Π.Α., προβλέπεται δυνατότητα ώστε η μη

εμπρόθεσμη καταβολή δόσεως  να  στερεί  το δικαίωμα

υποβολής δήλωσης με την χρήση αυτής της ευχέρειας

για την τρέχουσα και την επόμενη κάθε φορά διαχειρι-

στική περίοδο. Οι τεχνικές λεπτομέρειες  εφαρμογής

της ασφαλιστικής αυτής δικλείδας καθώς και ο χρόνος

έναρξης θα καθορίζονται με υπουργική απόφαση. 

Περαιτέρω, παρέχεται το δικαίωμα καταβολής του

Φ.Π.Α. σε 6 δόσεις, στις περιπτώσεις ποσών που επέρχε-

ται διοικητική επίλυση της διαφοράς είτε αφορά προσω-

ρινή είτε οριστική πράξη ή σε περίπτωση δικαστικού συμ-

βιβασμού που αφορά οριστική πράξη προσδιορισμού του

φόρου. Η καταβολή σε δόσεις κρίνεται σκόπιμη λόγω

της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και της παράτασης

της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να διευκολυνθούν

οι υποκείμενοι στο φόρο να  καταβάλλουν το Φ.Π.Α. στο

Δημόσιο  και το Δημόσιο να εισπράξει τις απαιτήσεις α-

πό φόρους με δεδομένες τις επιπτώσεις από την ήδη

μειωμένη ρευστότητα των επιχειρήσεων. 

Με τις διατάξεις της παρ. 16 ορίζεται ο χρόνος έναρ-

ξης εφαρμογής για τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται

στο άρθρο αυτό. 

Επί του άρθρου 28  

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προστίθενται νέες

παράγραφοι 8 και 9 στο άρθρο 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ

43 Α΄) και επιλύεται μία δυσλειτουργία της φορολογικής

διοίκησης που λειτουργούσε σε βάρος της είσπραξης

των δημοσίων εσόδων και πολλές φορές απέβαινε σε

βάρος των πολιτών.

Συγκεκριμένα, για την είσπραξη χρημάτων από τον ευ-

ρύτερο δημόσιο τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί-

κησης, νοσοκομεία και λοιπούς τρίτους απαιτείται η προ-

σκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορο-

λογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. Σε πολλές περι-

πτώσεις υπάρχουν βέβαιες και εκκαθαρισμένες χρηματι-

κές απαιτήσεις των φορολογουμένων κατά των παραπά-

νω φορέων που όμως δε μπορούν να εισπραχθούν λόγω

ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, διό-

τι δεν έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής κατα-

βολής ή ρύθμιση και ως εκ τούτου δε συντρέχουν οι προ-

ϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας.

Το Δημόσιο έχει βέβαια τη δυνατότητα να κατασχέσει

τις απαιτήσεις αυτές στα χέρια του πληρωτή, ως τρίτου,

όμως αυτό καταργεί το χαρακτήρα της προνομιακής εί-

σπραξης των απαιτήσεών του και μεταθέτει στο μέλλον

την είσπραξή τους, με συνέπειες την ικανοποίηση του

Δημοσίου, των λοιπών πιστωτών αλλά και του ίδιου του

οφειλέτη.

Με την προτεινόμενη διάταξη αντί του αποδεικτικού ε-

νημερότητας χορηγείται βεβαίωση από την υπηρεσία

στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή, η οποία κατατίθε-

ται στην υπηρεσία ή τον φορέα πληρωμής και με βάση τη

βεβαίωση αυτή αποδίδεται στο Δημόσιο το προς είσπρα-

ξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής. Το τυχόν υπό-

λοιπο αποδίδεται στον δικαιούχο με την προσκόμιση α-
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ποδεικτικού ενημερότητας, εφόσον απαιτείται. Η βεβαί-

ωση αυτή εκδίδεται και οίκοθεν από την υπηρεσία στην

οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή στην περίπτωση που

δεν ζητήσει την έκδοσή της ο ίδιος ο οφειλέτης. 

Επίσης, η έκδοση της βεβαίωσης αυτής μπορεί να ζη-

τηθεί και από την Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσό-

δων στην περίπτωση που εντοπιστεί, από ειδική έρευνα

ή από διασταυρώσεις στοιχείων απαίτηση του οφειλέτη

του Δημοσίου. 

Τέλος, η βεβαίωση οφειλής μπορεί να ζητηθεί και από

την υπηρεσία ή το φορέα που διενεργεί την εκκαθάριση

ή την πληρωμή της δαπάνης στην περίπτωση που ο δι-

καιούχος αμελεί να προσκομίσει αποδεικτικό ενημερό-

τητας.   

Επιπλέον, σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενη-

μερότητας για μεταβίβαση ακινήτου και δεν πληρούνται

οι προϋποθέσεις χορήγησής του  λόγω ύπαρξης ληξι-

προθέσμων οφειλών, η ανωτέρω βεβαίωση χορηγείται

με την προϋπόθεση παρακράτησης από το συμβολαιο-

γράφο όλου του ποσού της συνολικής οφειλής και  άμε-

σης απόδοσης αυτού στο Δημόσιο στην προβλεπόμενη

προθεσμία δηλαδή εντός 3 ημερών. 

Με τον τρόπο αυτό  καθίσταται δυνατή η πώληση ακι-

νήτου όταν με την πώληση αυτή ο φορολογούμενος

μπορεί να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών του

και  διασφαλίζονται απόλυτα τα συμφέροντα του Δημο-

σίου. 

Στην περίπτωση εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσε-

ων κατά των φορέων, το αποδεικτικό ενημερότητας προ-

σκομίζεται τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα όσο

και από τον εκδοχέα ή ενεχυριούχο δανειστή, ώστε να

διασφαλιστεί η απόδοση των προς είσπραξη χρημάτων

στο Δημόσιο.

Επί του άρθρου 29 

Με τις διατάξεις  της παρ. 1 προτείνεται τα στοιχεία

των αποδείξεων δαπανών του Κ.Β.Σ. που χρησιμοποιού-

νται για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού να μπο-

ρούν εναλλακτικά, και όχι υποχρεωτικά να καταγράφο-

νται χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο ή μαγνητική κάρτα.

Επίσης, καθορίζονται και τα βασικά χαρακτηριστικά της

επεξεργασίας, δηλ. ο σκοπός, ο υπεύθυνος επεξεργα-

σίας, τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας, οι υπό-

χρεοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που υποχρεούνται σε

παροχή υποστήριξής του κλπ. Περαιτέρω, με την έκδοση

της προβλεπόμενης κανονιστικής απόφασης θα εξειδι-

κευθεί ο σχεδιασμός για την εφαρμογή του εναλλακτι-

κού συστήματος καταγραφής των στοιχείων των αποδεί-

ξεων  δαπανών. 

Με τις διατάξεις της παρ.2 προτείνεται η αντικατάστα-

ση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 26

ν.1882/1990, προκειμένου να θεσπιστεί και η ηλεκτρονι-

κή υπηρεσία πληροφόρησης σε όσες υπηρεσίες ή φορείς

έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ότι

υποχρεούνται να ζητούν και να λαμβάνουν τηλεομοιοτυ-

πία, επέχουσα θέση αποδεικτικού ενημερότητας, μέσω

ειδικού δικτύου επικοινωνίας με το πληροφοριακό σύ-

στημα φορολογίας (ΤΑΧΙS), με την οποία βεβαιώνεται ό-

τι ο συναλλασσόμενος είναι φορολογικά ενήμερος. Η η-

λεκτρονική υπηρεσία επιτυγχάνει την περαιτέρω διευκό-

λυνση των πιστοποιημένων υπηρεσιών ή φορέων από έ-

να «σημείο», καθώς και την εξοικονόμηση σημαντικών

πόρων από τη διακίνηση της πληροφορίας σε έντυπη

μορφή (ανάλωση χαρτιού). 

Επιπλέον με την προτεινόμενη τροποποίηση θα είναι

δυνατόν τόσο οι ανωτέρω φορείς όσο και κάθε φυσικό ή

νομικό πρόσωπο να ζητούν και να λαμβάνουν αποδεικτι-

κό ενημερότητας και ηλεκτρονικά. 

Με τις διατάξεις της παρ. 3  προτείνονται εξουσιοδοτι-

κές διατάξεις για την καθιέρωση του ηλεκτρονικού πα-

ραβόλου. 

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την διακήρυξη της Υπουργικής Συνάντη-

σης Κορυφής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Η.Δ.),

που έγινε στο Μάλμο της Σουηδίας το 2009, τα κράτη

μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για την προώθηση υπηρε-

σιών Η.Δ., προκειμένου να παρέχονται σε όλους τους

Ευρωπαίους πολίτες καινοτόμες, ευέλικτες και προσω-

ποποιημένες  υπηρεσίες. Ακόμα, οι υπηρεσίες Η.Δ. θα

πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να καταργηθεί η περι-

θωριοποίηση, που βιώνουν οι ψηφιακά ή κοινωνικά απο-

κλεισμένες ομάδες πολιτών, καθώς και να συμβάλουν

στην μείωση του διοικητικού κόστους για τις προσφερό-

μενες υπηρεσίες από το Κράτος προς τους πολίτες. Μια

από τις υπηρεσίες που θα μπορούσε να ενταχθεί στο

σχέδιο δράσης για υπηρεσίες Η.Δ. είναι η παροχή πρό-

σθετης δυνατότητας στον πολίτη να προμηθεύεται και

να  υποβάλλει ηλεκτρονικά παράβολα όπου από τις ισχύ-

ουσες διατάξεις απαιτείται. Η υφιστάμενη διαδικασία

προμήθειας και υποβολής των εντύπων παραβόλων επι-

βαρύνει σημαντικά το κράτος και τους πολίτες:

Το σημερινό ετήσιο κόστος για το κράτος  για την πα-

ραγωγή και πώληση 20.000.000 παραβόλων υπολογίζε-

ται  σε 30.000.000 ευρώ τουλάχιστον και συνίσταται σε:

1) Κόστος για την προμήθεια ειδικού υδατογραφημέ-

νου χαρτιού για τα έντυπα παράβολα και το ειδικό έντυ-

πο για έκδοση οίκοθεν διπλοτύπου, εναλλακτικά.

2) Κόστος για την εκτύπωση, την κεντρική αποθήκευ-

ση και την διακίνηση προς τις 288 Δ.Ο.Υ. των παραβό-

λων.

3) Κόστος για την αποθήκευση, την διαχείριση και την

διάθεσή τους από τις  Δ.Ο.Υ.

4) Κόστος για την διαχείριση και την αποθήκευση από

τον φορέα που παραλαμβάνει το παράβολο. 

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να προστεθεί και το κό-

στος για τον πολίτη που συνίσταται στα εξής:

1) Κόστος από την μετακίνησή του για την υποβολή

του παραβόλου στον φορέα

2) Κόστος προμήθειας μεταπώλησης, αν η προμήθεια

γίνεται από ενδιάμεσο μεταπωλητή.

Πρόσθετα πρέπει να επιμετρηθεί και η επικινδυνότητα

αναφορικά με την διακίνηση και τη γνησιότητα των εντύ-

πων παραβόλων.

Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου προβλέπει

την αντικατάσταση του έντυπου παραβόλου με μοναδι-

κούς, ψηφιακούς κωδικούς, που δημιουργούνται, πιστο-

ποιούνται και ελέγχονται από κεντρικό πληροφοριακό

σύστημα διάθεσης, που θα διαχειρίζεται κεντρική δημό-

σια υπηρεσία. 

Η προμήθεια και η πληρωμή από τον πολίτη θα γίνεται

με εναλλακτικούς, ισοδύναμους τρόπους, όπως ιστότο-

πο της υπηρεσίας διάθεσης, Κ.Ε.Π., Τράπεζες, κλπ., κά-

νοντας χρήση των διαφορετικών δυνατοτήτων που του

παρέχει ο κάθε τρόπος, π.χ. άμεση πληρωμή, πιστωτική

κάρτα, πληρωμή με χρήση τραπεζικών υπηρεσιών μέσω

δικτύου, ή μέσω τηλεφώνου, ή μέσω κινητής τηλεφω-

νίας, ή μέσω  Αυτόματων Tαμειακών Mηχανών, κλπ.

Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου οδηγεί σε
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σημαντική εξοικονόμηση κόστους για το Δημόσιο και

τους πολίτες ως σύνολο και έχει πολλαπλασιαστικά ο-

φέλη, όπως ποιοτικότερη και συντομότερη εξυπηρέτηση

του πολίτη, καλύτερο έλεγχο στην είσπραξη των σχετι-

κών εσόδων, απελευθέρωση πολλών ανθρωπομηνών ερ-

γασίας υπαλλήλων, εξοικονόμηση χώρων και δημιουργία

ευέλικτων υποδομών στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης

των Δ.Ο.Υ., μείωση της γραφειοκρατίας, σεβασμό σε ευ-

αίσθητες κοινωνικές ομάδες, προστασία του περιβάλλο-

ντος, δυνατότητα εξυπηρέτησης από απόσταση ειδικά

για τους πολίτες της χώρας που βρίσκονται στο εξωτερι-

κό, ουσιαστική προώθηση της Η.Δ. στο Δημόσιο και

στους συνεργαζόμενους  φορείς, συμμόρφωση στις α-

παιτήσεις εκσυγχρονισμού της Ε.Ε.. 

Επί του άρθρου 30  

Με τις διατάξεις της παρ. 1 προστίθεται στον Εθνικό

Τελωνειακό Κώδικα (ν.2960/2001, ΦΕΚ 265 Α΄), νέο άρ-

θρο  100 Α, προκειμένου να ενσωματωθούν  οι προβλέ-

ψεις αναφορικά με τη χορήγηση αδειών σύστασης στις

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ε-

τοίμων προϊόντων καπνού, με στόχο αφ’ ενός μεν τη δι-

ευκόλυνσή τους στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς

τους, αφ’ ετέρου δε τη διασφάλιση  των συμφερόντων

του Δημοσίου. 

Οι ισχύουσες διατάξεις αναφέρονται σε καπνοβιομη-

χανίες, καπνεργοστάσια ή καπνοκοπτήρια και περιλαμ-

βάνονται στο β.δ. της 13/16 Απριλίου 1920 «Περί κώδι-

κος νόμων περί φορολογίας καπνού», ο οποίος είναι α-

παρχαιωμένος και δύσχρηστος καθώς: 

(α) έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις και προσθήκες,

ενώ μεγάλο μέρος των διατάξεών του έχει καταργηθεί, 

(β) περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με το φορολογικό

καθεστώς του καπνού, οι οποίες δεν ισχύουν σήμερα, α-

φού έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις του τρίτου

μέρους του ν. 2960/2001, με τις οποίες εναρμονίστηκε η

εθνική νομοθεσία προς το κοινοτικό δίκαιο και 

(γ) έχουν αλλάξει οι οικονομικές συνθήκες της αγο-

ράς.

Καθίσταται λοιπόν σαφής η ανάγκη ύπαρξης κατάλλη-

λης και σύγχρονης πρόβλεψης που θα διέπει τη σύσταση

καπνοβιομηχανιών και επαγγελματικών εργαστηρίων

παραγωγής προϊόντων καπνού, όπως αυτά ορίζονται α-

πό τις διατάξεις του ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄). Με τις

προτεινόμενες διατάξεις καθιερώνεται η υποχρέωση

των εν λόγω επιχειρήσεων να εφοδιάζονται πριν από

την έναρξη των εργασιών τους με άδεια του Υπουργού

Οικονομικών, η οποία δεν έχει σχέση ούτε υποκαθιστά ά-

δειες άλλων αρχών αλλά συνιστά ένα απαραίτητο διοι-

κητικό μέτρο ελέγχου της παραγωγής προϊόντων κα-

πνού που δεν δημιουργεί ιδιαίτερη επιβάρυνση στις επι-

χειρήσεις. Προβλέπεται επίσης, η ανά 3ετία ανανέωση

της άδειας για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων από

περιττές διατυπώσεις. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις υπό σύσταση καπνο-

βιομηχανίες, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται

κατώτατο όριο ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας, ίσο

με 250.000 χιλιόγραμμα επεξεργασμένου καπνού. Επί-

σης, επιβάλλεται σε όλες τις καπνοβιομηχανίες η υπο-

χρέωση σύστασης φορολογικής αποθήκης και αναγνώρι-

σης ως εγκεκριμένου αποθηκευτή, δηλαδή η υποχρέωση

παραγωγής των προϊόντων τους υπό καθεστώς αναστο-

λής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προϋπόθεση που

είναι απαραίτητη σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και

κοινοτική νομοθεσία και για την αποστολή σε άλλα κρά-

τη - μέλη της ΕΕ ή την εξαγωγή των προϊόντων καπνού

σε τρίτες χώρες.

Όσον αφορά στα υπό σύσταση επαγγελματικά εργα-

στήρια παραγωγής προϊόντων καπνού, ορίζεται κατώτα-

το όριο ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας, ίσο με

2.000 χιλιόγραμμα επεξεργασμένου καπνού. Επίσης, ο-

ρίζεται ότι σε περίπτωση παραγωγής προϊόντων καπνού

από επαγγελματικό εργαστήριο υπό καθεστώς αναστο-

λής του φόρου, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποχρεού-

ται να συστήσει φορολογική αποθήκη και να αναγνωρι-

στεί ως εγκεκριμένος αποθηκευτής, για τους ίδιους ως

άνω λόγους. Σε περίπτωση παραγωγής προϊόντων κα-

πνού από επαγγελματικό εργαστήριο εκτός καθεστώτος

αναστολής του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 56, 106 και 111 τους ΕΤΚ, παρέχεται η εξουσιο-

δότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει με από-

φασή του τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το εν-

διαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επιπλέον ορίζε-

ται ότι το πρόσωπό αυτό υποχρεούται να παρέχει εγγύη-

ση για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου

και να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλ-

λει ο Υπουργός Οικονομικών και η αρμόδια αρχή.

Τέλος, προβλέπεται ότι για τους σκοπούς του κώδικα,

των νόμων περί τελών χαρτοσήμου, ως άδεια σύστασης

ειδικού καπνεργοστασίου, νοείται η άδεια που προβλέ-

πεται από τις προτεινόμενες διατάξεις.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 ορίζεται ότι

επιβατικά αυτοκίνητα τύπου Jeep που πληρούν εκ κατα-

σκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 98/69/ΕΚ, Φάσης

Β΄ ή μεταγενέστερης, εξακολουθούν να υπάγονται

στους συντελεστές τέλους ταξινόμησης που προβλέπο-

νται από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρ-

θρου 121 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), εφόσον μέχρι

και 29.6.2011 τελωνισθούν και καταβληθούν για αυτά, οι

οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.     

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 το δικαίωμα

παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου με απαλλαγή από το

τέλος ταξινόμησης από ανάπηρους πολίτες των άλλων

κρατών - μελών της Ε.Ε., το οποίο προβλέπεται από τη

διάταξη της παραγράφου 1 περίπτωση β) του άρθρου 16

του ν.2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α΄), ενσωματώνεται  στο άρ-

θρο 16 του ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α΄) για λόγους διαφά-

νειας και κωδικοποίησης των σχετικών  διατάξεων με τη

χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής και η παράγραφος 1

περίπτωση β) του άρθρου 16 του ν.2227/1994 καταργεί-

ται. Επίσης, με τη ρύθμιση αυτή καταργείται ο όρος της

εργασίας στη χώρα μας και η φορολογική αυτή απαλλα-

γή αυτή συνδέεται με την ύπαρξη  ή μη φορολογικής κα-

τοικίας (κατοικία ή συνήθης διαμονή με τους όρους του

άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.) στην Ελλάδα. Με την νομοθετική

αυτή ρύθμιση επιτυγχάνεται η πλήρης εναρμόνιση της ε-

θνικής νομοθεσίας προς το ισχύον κοινοτικό δίκαιο, αφ’

ενός με την κατάργηση του όρου της εργασίας στην Ελ-

λάδα και η χορήγηση του εν λόγω φορολογικού ευεργε-

τήματος σε αυτούς, ανάπηρους Έλληνες πολίτες ή ανά-

πηρους πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε.,

συνδέεται με τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα,

δηλαδή με τη φορολόγηση ή μη του παγκόσμιου εισοδή-

ματός τους στην ημεδαπή. 

Με τις διατάξεις της παρ.4 προτείνεται η αντικατάστα-

ση της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1576/1985 (ΦΕΚ 171

Α΄), προκειμένου να διατίθενται στην Τελωνειακή Υπη-

ρεσία ουσίες που κατάσχονται και από τις λοιπές αρμό-
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διες αρχές του άρθρου 41 του ν.3459/2006 (ΦΕΚ 103

Α΄), δηλαδή από την Ελληνική Αστυνομία, την ΥΠ.Ε.Ε.

και το Λιμενικό Σώμα για την εκπαίδευση σκύλων ανι-

χνευτών, ειδικά εκπαιδευμένων για την υποβοήθηση του

ελεγκτικού έργου των τελωνειακών υπαλλήλων. Ειδικό-

τερα, με το άρθρο 5 του ν. 1576/1985, επιτρέπεται στην

Τελωνειακή Υπηρεσία, να χρησιμοποιεί σκύλους για το

σκοπό αυτό. Στο ίδιο άρθρο επίσης, ορίζεται ότι από τις

ναρκωτικές ουσίες που κατάσχονται από τις τελωνεια-

κές αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διατίθε-

νται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι απόλυτα

αναγκαίες ποσότητες για την εκπαίδευση των σκύλων α-

νιχνευτών. Σήμερα, η Τελωνειακή Υπηρεσία διαθέτει 29

ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ανιχνευτές ναρκωτικών

και ψυχοτρόπων ουσιών, εκ των οποίων 23 χρησιμοποι-

ούνται στα Τελωνεία και 6 στις Περιφερειακές Διευθύν-

σεις της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υ-

πουργείου Οικονομικών. 

Β. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Δ΄ 

Επί των άρθρων 31-35

Όπως είναι γνωστό, η ενώπιον των διοικητικών δικα-

στηρίων άσκηση προσφυγής κατά των πράξεων των φο-

ρολογικών αρχών, με τις οποίες καταλογίζονται φόροι

και επιβάλλονται κυρώσεις για παραβάσεις της φορολο-

γικής νομοθεσίας, αναστέλλει την εκτέλεση των κατα-

λογιστικών πράξεων, παρέχει δε απλώς τη δυνατότητα

προβεβαίωσης και είσπραξης ποσοστού 25% επί του αμ-

φισβητούμενου φόρου, το οποίο με το παρόν νομοσχέ-

διο αυξάνεται σε 50%. 

Συνεπεία δε της μεγάλης καθυστέρησης, που παρατη-

ρείται κατά τα τελευταία έτη, στην εκδίκαση των φορο-

λογικών διαφορών από τα διοικητικά δικαστήρια, καθυ-

στερεί υπέρμετρα και η είσπραξη μεγάλων χρηματικών

ποσών φόρων και χρηματικών κυρώσεων, που έχουν κα-

ταλογισθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να

παραμένουν ανείσπρακτα από το Δημόσιο τεράστια πο-

σά, την ίδια στιγμή μάλιστα  που καταβάλλεται τεράστια

προσπάθεια για την επίλυση του δημοσιονομικού προ-

βλήματος της χώρας. 

Παρίσταται, συνεπώς, άμεση και επιτακτική η ανάγκη

λήψης πρόσθετων μέτρων για την ταχύτερη εκδίκαση

των φορολογικών διαφορών στα πλαίσια του Μνημονίου

3 (παρ. 10), πέραν όσων που ήδη έχουν ληφθεί με το ν.

3900/2010 (όπως η σύσταση ειδικών φορολογικών τμη-

μάτων στα διοικητικά δικαστήρια και η υπαγωγή φορολο-

γικών υποθέσεων με αντικείμενο άνω των 150.000 ευρώ

σε πρώτο και τελευταίο βαθμό στο διοικητικό εφετείο). 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις εισάγεται και οργανώ-

νεται συστηματικά, ως μέτρο για την αποσυμφόρηση

των διοικητικών δικαστηρίων και την επιτάχυνση της επί-

λυσης των φορολογικών διαφορών, η διαιτητική επίλυση

των διαφορών αυτών. Μέτρο, το οποίο είχε προταθεί,

για την αντιμετώπιση των ίδιων προβλημάτων, η επίλυση

των οποίων σκοπείται με τις προτεινόμενες διατάξεις,

με την 12/1986 σύσταση της Επιτροπής των Υπουργών

του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με την οποία η

διαιτησία πρέπει δυνάμει των αναγκαίων προς τούτο δια-

τάξεων, να αποτελεί μία εναλλακτική διαδικασία περισ-

σότερο προσβάσιμη και πιο αποτελεσματική από την

προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Μέχρι σήμερα, διαιτησία για την επίλυση φορολογικών

διαφορών προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, κυρίως για

τις επενδύσεις και την εισαγωγή κεφαλαίων από το εξω-

τερικό. Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων αυτών, με την

24/1993 απόφαση του Α.Ε.Δ. κρίθηκε ότι κατά την αληθή

της έννοια, η διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1 του Συντάγ-

ματος δεν απαγορεύει στον κοινό νομοθέτη να επιτρέ-

ψει στη Διοίκηση και στον φορολογούμενο να υπάγουν,

με συμφωνία τους, σε διαιτησία συγκεκριμένη φορολογι-

κή διαφορά ή φορολογικές διαφορές που θα προέλθουν

από ορισμένη έννομη σχέση, αφού άλλωστε το Σύνταγ-

μα (άρθρο 78 παρ. 4) δεν απαγορεύει στον κοινό νομο-

θέτη να προβλέψει την εξαίρεση ή απαλλαγή το ζήτημα

αν η εκδίκαση φορολογικών διαφορών μπορεί να υπα-

χθεί κατ’ αρχήν σε διαιτησία. Περαιτέρω, δε, κρίθηκε ότι

η δικαιοδοσία του διαιτητικού οργάνου δεν περιλαμβάνει

και εξουσία ακυρώσεως της διοικητικής πράξεως επιβο-

λής φορολογικού βάρους, εξουσία που επιφυλάσσεται

από το Σύνταγμα υπέρ των τακτικών διοικητικών δικα-

στηρίων, τα οποία, εξάλλου, δύνανται, εν πάση περιπτώ-

σει να ελέγχουν την υπέρβαση των ορίων της δικαιοδο-

σίας του διαιτητικού οργάνου.

Στο πλαίσιο των γενομένων κατά τ’ ανωτέρω δεκτών

από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έχει παγιωθεί σχετι-

κά με το θέμα αυτό η νομολογία του Συμβουλίου της Ε-

πικρατείας, η οποία δέχεται τα εξής: Η δικαιοδοσία του

διαιτητικού δικαστηρίου μπορεί να είναι αποκλειστική. Η

έννοια της αποκλειστικότητας της δικαιοδοσίας αυτής

είναι ότι το διαιτητικό δικαστήριο δεν έχει μεν την εξου-

σία να ακυρώνει διοικητικές πράξεις, αφού τέτοια εξου-

σία μόνο σε ρητή διάταξη του Συντάγματος θα μπορού-

σε να στηριχθεί, επιλύει όμως τα ζητήματα που γεννώ-

νται από διαφορές που υπάγονται στη δικαιοδοσία του

κατά τρόπο δεσμευτικό για τα δικαστήρια, ενώπιον των

οποίων ενδέχεται να ανακύψουν σε μεταγενέστερο χρό-

νο μεταξύ των ίδιων διαδίκων είτε τα ίδια ζητήματα είτε

άλλα εξαρτώμενα από εκείνα. 

Κατά συνέπεια, όταν κατά την εκδίκαση διοικητικής

διαφοράς ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου προσκομίζε-

ται απόφαση του διαιτητικού οργάνου, με την οποία επι-

λύεται μεταξύ των ίδιων διαδίκων ζήτημα που τίθεται και

ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου, το τελευταίο έχει μεν

την εξουσία να ελέγξει αν το ζήτημα που επιλύθηκε υπα-

γόταν στη δικαιοδοσία του διαιτητικού οργάνου και να α-

γνοήσει την προσκομιζόμενη διαιτητική απόφαση αν δια-

πιστώσει υπέρβαση των ορίων δικαιοδοσίας του διαιτητι-

κού δικαστηρίου που την εξέδωσε. Αν, αντιθέτως, δεχθεί

ότι η απόφαση του διαιτητικού οργάνου εκδόθηκε εντός

των ορίων δικαιοδοσίας του, δεν μπορεί να ελέγξει την

ορθότητα της λύσεως που δόθηκε από το όργανο αυτό,

αλλά οφείλει να ακολουθήσει την κρίση του οργάνου και

να στηρίξει σε αυτήν την περαιτέρω κρίση του για τα ζη-

τήματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του. Στα ζητήμα-

τα δε, η επί των οποίων κρίση του διαιτητικού οργάνου

είναι, υπό τις εκτεθείσες προϋποθέσεις, δεσμευτική για

το διοικητικό δικαστήριο, περιλαμβάνεται τόσο το ζήτη-

μα της, ρητώς ή σιωπηρώς, γενομένης δεκτής από το δι-

αιτητικό όργανο συνταγματικότητας των διατάξεων που

ερμηνεύθηκαν με τη διαιτητική απόφαση, όσο και το ζή-

τημα της συμφωνίας αυτών προς τους κανόνες του κοι-

νοτικού ευρωπαϊκού δικαίου, στους οποίους υπήγαγε τα

πραγματικά περιστατικά της κρινόμενης διαφοράς. 

Με βάση τις αρχές αυτές οργανώνεται με το παρόν

νομοσχέδιο, κατά τρόπο συστηματικό, η διαιτητική επί-

λυση των φορολογικών διαφορών. Προς το σκοπό αυτόν

ιδρύεται, ως ανεξάρτητη αρχή, ειδικό Σώμα Φορολογι-
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κών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.), που απαρτίζεται από διαιτητές

που απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτη-

σία, όπως αρμόζει στην άσκηση δικαιοδοτικής λειτουρ-

γίας. Για την υπαγωγή υποθέσεως στη διαιτησία προβλέ-

πεται η καταβολή αμοιβής για τους διαιτητές, από τον

φορολογούμενο. Προκειμένου να αποφευχθεί το φαινό-

μενο σώρευσης μεγάλου όγκου υποθέσεων στο Σώμα

αυτό, με συνέπεια να ακυρωθεί με τον τρόπο αυτό στην

πράξη η προσπάθεια που καταβάλλεται για την επιτά-

χυνση της εκδίκασης των φορολογικών διαφορών, κρί-

θηκε αναγκαίο να περιορισθεί η καθ’ ύλην αρμοδιότητα

του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών, στις φορολογικές

διαφορές των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό

των 150.000 ευρώ. 

Με το άρθρο 31 προβλέπεται η συγκρότηση του Σώμα-

τος Φορολογικών Διαιτητών  και ορίζεται ότι Φορολογι-

κοί Διαιτητές επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύ-

ρους, εμπειρίας και επιστημονικής κατάρτισης, με δεκαε-

τή εμπειρία στην επίλυση φορολογικών διαφορών ή την

άσκηση ελεγκτικού φορολογικού έργου. Για την επιλογή

τους, κατά την πρώτη εφαρμογή των προτεινόμενων

διατάξεων, προβλέπεται πενταμελές όργανο αποτελού-

μενο κατά πλειοψηφία από επίτιμους δικαστικούς λει-

τουργούς και ένα νομικό σύμβουλο του κράτους (άρθρο

31 παρ. 5). Μετά τη συγκρότηση του Σώματος οι Φορο-

λογικοί Διαιτητές θα επιλέγονται από συμβούλιο αποτε-

λούμενο από μέλη του Σώματος, όπως θα ορισθεί με το

π.δ. του άρθρου 35 παρ. 1. 

Με το άρθρο 32 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την α-

σφάλιση των μελών του Σ.Φ.Δ. και τη φορολογία του ει-

σοδήματός τους.

Με το άρθρο 33 ρυθμίζονται τα ζητήματα που σχετίζο-

νται με την επίλυση των φορολογικών διαφορών από το

Σ.Φ.Δ. καθώς και θέματα σχέσεων δικαστικής προσφυ-

γής και αιτήσεως για διαιτητική επίλυση της διαφοράς.

Προς το σκοπό της ταχείας εκδίκασης των υποθέσεων

και αποφυγής της συσσώρευσης πολλών εκκρεμών υπο-

θέσεων προβλέπονται σύντομες προθεσμίες για την εκ-

δίκασή τους και ορίζεται ότι μετά την πάροδο της προθε-

σμίας για την έκδοση αποφάσεως, η υπόθεση παύει να

ανήκει στη δικαιοδοσία των διαιτητών και αναβιώνει η

προθεσμία για άσκηση προσφυγής στο διοικητικό δικα-

στήριο.

Με το άρθρο 34 παρέχεται εξουσιοδότηση προς έκδο-

ση Π. Δ/τος για την οργάνωση και λειτουργία του Σ.Φ.Δ.,

τον καθορισμό της αμοιβής των μελών του καθώς και της

αμοιβής που καταβάλλεται από τους φορολογουμένους

που ζητούν διαιτητική επίλυση της διαφοράς και την έ-

ναρξη λειτουργίας του Σώματος. Επίσης ρυθμίζεται το

ζήτημα της κάλυψης των δαπανών κατά την πρώτη διε-

τία λειτουργίας του Σώματος και το ζήτημα της διοικήσε-

ως του Σώματος και της αρχικής πλήρωσης των θέσεων

των μελών του πριν από την πάγια συγκρότησή του.

Το άρθρο 35 περιέχει διατάξεις για τη γραμματεία και

το προσωπικό και μεταβατικές διατάξεις για το προσωπι-

κό.

Επί του άρθρου 36 

Μετά το άρθρο 70 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται άρθρο 70Α

σύμφωνα με το οποίο συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση

Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών πε-

νταμελής Επιτροπή  διοικητικής επίλυσης διαφορών α-

ποτελούμενη από έναν πρώην δικαστικό λειτουργό ή

πρώην λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

ως πρόεδρο, δύο υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας

του Υπουργείου, προϊσταμένους οργανικών μονάδων ε-

πιπέδου Διεύθυνσης, έναν υπάλληλο του Σώματος Δίω-

ξης Οικονομικού Εγκλήματος με βαθμό Α΄ και έναν εκ-

πρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών

(Σ.Ε.Β.). Αν ο φορολογούμενος είναι μέλος ομοσπονδίας

επαγγελματιών, βιοτεχνών ή εμπόρων αντί του εκπρο-

σώπου του Σ.Ε.Β. στην επιτροπή που προβλέπεται στο

προηγούμενο εδάφιο μετέχει ένας εκπρόσωπος της Γε-

νικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Ε-

μπόρων Ελλάδος.

Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διοικητική επίλυση

των φορολογικών διαφορών με αντικείμενο ανώτερο

των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ  μετά από αίτηση

του ενδιαφερόμενου εφόσον αμφισβητεί την ορθότητα

των εκδοθέντων πράξεων επιβολής φόρου σε βάρος

του. Επίσης  ρητά ορίζεται ότι δεν  θίγονται τα υφιστά-

μενα όργανα και οι ισχύουσες διαδικασίες για τη διοικη-

τική επίλυση των φορολογικών διαφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Επί του άρθρου 37 

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ο σκοπός και το πεδίο ε-

φαρμογής από την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθε-

σία των διατάξεων της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ σχετικά με

την αμοιβαία συνδρομή  για την είσπραξη των απαιτήσε-

ων. Η Οδηγία αυτή κωδικοποιεί προηγούμενες Οδηγίες

και συγκεκριμένα την Οδηγία 76/308/ΕΟΚ και τις Οδη-

γίες 79/1071/ΕΟΚ, 92/12/ΕΟΚ και 2001/44, όπως έχουν

ενσωματωθεί και συμπληρωθεί στο Κεφάλαιο ΙΑ΄ του

ν.1402/1983 «περί προσαρμογής της τελωνειακής και

δασμολογικής νομοθεσίας στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 167 Α΄). 

Στο ν.1402/1983 (ΦΕΚ 167 Α΄), με τον οποίο προσαρ-

μόστηκε η τελωνειακή και δασμολογική νομοθεσία στο

δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συμπεριλήφθηκε

Κεφάλαιο ΙΑ΄, που αφορά στην αμοιβαία συνδρομή για

την είσπραξη των απαιτήσεων και εισήχθησαν στη χώρα

μας για πρώτη φορά οι ρυθμίσεις και καθορίστηκαν οι α-

παραίτητες λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος

που απορρέει από το κοινοτικό παράγωγο δίκαιο, κατ’ ε-

φαρμογή της Οδηγίας 76/308/ΕΟΚ σχετικά με την αμοι-

βαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων που προκύ-

πτουν από ενέργειες οι οποίες αποτελούν μέρος του συ-

στήματος χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού

Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, καθώς και α-

πό γεωργικές εισφορές και τελωνειακούς δασμούς και

από το φόρο προστιθέμενης αξίας και ορισμένους ειδι-

κούς φόρους κατανάλωσης.

Η Οδηγία 2001/44/ΕΚ τροποποίησε την προαναφερό-

μενη βασική Οδηγία 76/308/ΕΚ, με κύριο στόχο την απο-

φυγή της εξάπλωσης της φοροδιαφυγής για την προ-

στασία των δημοσιονομικών συμφερόντων, με την επέ-

κταση του πεδίου εφαρμογής της και τον εκσυγχρονισμό

της διαδικασίας είσπραξης των προβλεπόμενων από αυ-

τή απαιτήσεων.

Η νέα Οδηγία 2008/55/ΕΚ, για την αμοιβαία συνδρομή

για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες ει-

σφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα, αποτελεί ου-

σιαστικά μια κωδικοποιημένη έκδοση της βασικής Οδη-

γίας 76/308/ΕΟΚ, επειδή έχει επανειλημμένα τροποποιη-

θεί κατά τρόπο ουσιαστικό.

Ενόψει των προαναφερομένων και παρά το γεγονός
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ότι σύμφωνα με το άρθρο 98 του τροποποιημένου νό-

μου, επιτρέπεται με Προεδρικά Διατάγματα να τροποποι-

ούνται οι διατάξεις του εν λόγω Κεφαλαίου, λόγω της

κωδικοποίησης των διατάξεων της Οδηγίας 76/308/ΕΚ, η

οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2001/44/ΕΚ του

Συμβουλίου όμοια, επιβάλλεται η έκδοση νόμου για την

εναρμόνιση προς τη σχετική Οδηγία (2008/55/ΕΚ) και

την καθιέρωση ενιαίας σχετικής νομοθεσίας.

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ο σκοπός και το πεδίο ε-

φαρμογής από την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθε-

σία των διατάξεων των Οδηγιών  2009/162/ΕΚ και

2009/69/ΕΚ Με τις Οδηγίες αυτές τροποποιείται η προη-

γούμενη Οδηγία  2006/112/ΕΚ, σχετικά με το κοινό σύ-

στημα φόρου προστιθέμενης αξίας που έχει ενσωματω-

θεί στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις του Κώδικα

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το

ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄).  

Επί τoυ άρθρoυ 38  

Με το άρθρο αυτό επιτυγχάνεται ουσιαστικά ενοποίη-

ση των διατάξεων της Οδηγίας 76/308/ΕΟΚ και της Οδη-

γίας 2001/44/ΕΚ, όπως έχουν κωδικοποιηθεί με τη νέα

Οδηγία 2008/55/ΕΚ. Σε αυτά περιγράφεται η διαδικασία

είσπραξης των προβλεπόμενων από αυτή απαιτήσεων, οι

οποίες γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέ-

λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν σε οφειλέτη

που διαμένει σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή στην Ελλάδα,

αντίστοιχα και πιο συγκεκριμένα:

1) Το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας με ορισμό των α-

παιτήσεων που είναι δυνατό να εισπραχθούν με βάση

αυτές.

2) Καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τον

προσδιορισμό του υπόχρεου προσώπου.

3) Αναγνώριση του νόμιμου και εκτελεστού τίτλου για

την είσπραξη.

4) Τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας είσπραξης των

απαιτήσεων.

Επί του άρθρου 39      

Η υιοθέτηση του προτεινόμενου άρθρου είναι ανα-

γκαία, προκειμένου να επέλθουν νομοτεχνικές βελτιώ-

σεις στην εθνική νομοθεσία για να εναρμονιστεί πλήρως

με την αντίστοιχη κοινοτική.

Συγκεκριμένα: 

α) Η Οδηγία 2006/112/ΕΚ αποτελεί κωδικοποίηση – α-

ναδιατύπωση των διατάξεων της 6ης Οδηγίας Φ.Π.Α (Ο-

δηγία 77/388/ΕΟΚ) που αφορά το κοινό σύστημα φόρου

προστιθέμενης αξίας.

β) Η Οδηγία 2009/162/ΕΕ τροποποιεί διάφορες διατά-

ξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με τα εξής:

- την επέκταση του ειδικού συστήματος που εφαρμό-

ζεται για το αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια,

- την εξομοίωση των κοινών επιχειρήσεων που συστή-

νονται από την Ε.Ε., με διεθνείς οργανισμούς, και

- το δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α κατά την μικτή χρήση α-

κινήτων/ επενδυτικών αγαθών και υπηρεσιών

γ) Η Οδηγία 2009/69/ΕΚ τροποποιεί την Οδηγία

2006/112/ΕΚ όσον αφορά τη φοροδιαφυγή που συνδέε-

ται με την εισαγωγή.

Κατά συνέπεια, τροποποιούνται οι διατάξεις των άρ-

θρων 5, 7, 11, 13, 14, 23, 27 και 30 του Κώδικα Φ.Π.Α, ο

οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000, όπως ισχύει, και ό-

σον αφορά τις επιμέρους διατάξεις, αναφέρονται τα α-

κόλουθα:

Με τις παρ. 1, 2, 3,  και 5 τροποποιούνται αντίστοιχα οι

διατάξεις των άρθρων 5, 7, 11 και 14 του Κώδικα Φ.Π.Α.,

προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρ-

μογές που προκύπτουν από την τροποποίηση των διατά-

ξεων σχετικά με τον τόπο φορολογίας του αερίου, της η-

λεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης που πα-

ρέχονται μέσω δικτύων. 

Συγκεκριμένα, για την παροχή υπηρεσιών οι τροποποι-

ήσεις επήλθαν για να διευκρινιστεί ότι το ειδικό καθε-

στώς που διέπει τα εν λόγω αγαθά έχει εφαρμογή σε ό-

λες τις παροχές υπηρεσιών που συνδέονται με την πα-

ροχή πρόσβασης σε κάθε σύστημα ή δίκτυο φυσικού αε-

ρίου και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στα δίκτυα θέρ-

μανσης και ψύξης.

Με τις παρ. 4 και 7 τροποποιούνται αντίστοιχα οι δια-

τάξεις των άρθρων 13 και 23 του Κώδικα Φ.Π.Α. που α-

φορούν στον προσδιορισμό του τόπου επιβολής του φό-

ρου στις παραδόσεις αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, θέρ-

μανσης ή ψύξης καθώς και την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α.

κατά την εισαγωγή των αγαθών αυτών. Ειδικότερα διευ-

κρινίζεται ότι, το ειδικό καθεστώς που έχει ήδη θεσπι-

στεί για τα αγαθά αυτά εφαρμόζεται πλέον στις παραδό-

σεις και στις εισαγωγές αερίου που πραγματοποιούνται

μέσω οιουδήποτε συστήματος φυσικού αερίου ευρισκο-

μένου στο έδαφος της Κοινότητας ή οιουδήποτε δικτύου

συνδεδεμένου με τέτοιο σύστημα.

Διευκρινίζεται επίσης ότι το αέριο που εισάγεται μέσω

πλοίων είναι, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, πανο-

μοιότυπο με εκείνο που εισάγεται μέσω αγωγών και προ-

ορίζεται μετά την επαναεριοποίηση να μεταφερθεί μέσω

αγωγών. Συνεπώς, η απαλλαγή που έχει ήδη προβλεφθεί

για την εισαγωγή του αγαθού αυτού αφορά και την εισα-

γωγή του μέσω πλοίων εφόσον το φυσικό αέριο εισάγε-

ται σε σύστημα φυσικού αερίου ή στο ανάντη δίκτυο α-

γωγών (παράλληλοι αγωγοί).

Δεδομένου ότι τα πρώτα διασυνοριακά δίκτυα θέρμαν-

σης και ψύξης έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία. Τα θέματα

παράδοσης ή εισαγωγής της θερμότητας ή του ψύχους

τίθενται υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για την

παράδοση ή εισαγωγή αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ισχύοντες κανόνες διασφαλίζουν ήδη, για το φυσικό

αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, την είσπραξη του

Φ.Π.Α στο τόπο όπου καταναλώνονται πραγματικά από

τον πελάτη. Συνεπώς, το ίδιο καθεστώς πρέπει να εφαρ-

μόζεται για τη θέρμανση και την ψύξη. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 6, που αποτε-

λούν ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/69/ΕΚ, θεσπίζονται

μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής του Φ.Π.Α σε

κοινοτικό επίπεδο.

Η εισαγωγή αγαθών απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., εάν

ακολουθεί παράδοση ή μεταφορά των εν λόγω αγαθών

σε υποκείμενο στον φόρο σε άλλο κράτος μέλος. Οι ό-

ροι υπό τους οποίους χορηγείται αυτή η απαλλαγή καθο-

ρίζονται από τα κράτη - μέλη. Ωστόσο, η πείρα κατέδειξε

ότι οι έμποροι εκμεταλλεύονται τη μη ομοιόμορφη εφαρ-

μογή της απαλλαγής για να μην καταβάλλουν Φ.Π.Α για

αγαθά που εισάγονται υπό αυτές τις περιστάσεις.

Για να αποφευχθεί αυτή η κατάχρηση θα πρέπει να κα-

θοριστεί, για ορισμένες πράξεις σε κοινοτικό επίπεδο

σύνολο στοιχειωδών όρων υπό τους οποίους εφαρμόζε-

ται αυτή η απαλλαγή.

Στην περίπτωση αυτή, ορίζεται υποχρεωτικά ότι, ο τε-

λικός αγοραστής εγκατεστημένος σε ένα κράτος - μέ-

λος (π.χ. Βούλγαρος έμπορος) αγαθών που εισάγονται
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σε άλλο κράτος - μέλος (π.χ. στην Ελλάδα) από τρίτες

χώρες (π.χ. από Κίνα) με τελικό προορισμό τη Βουλγα-

ρία, πρέπει στη χώρα εισαγωγής (Ελλάδα) κατά τη στιγ-

μή της εισαγωγής και προκειμένου να παρέχεται δικαίω-

μα απαλλαγής από τον Φ.Π.Α που οφείλεται για την ει-

σαγωγή των αγαθών στην Ελλάδα, να παρέχει στην αρ-

μόδια αρχή:

α) Τον Α.Φ.Μ/Φ.Π.Α που του χορηγήθηκε στο κράτος

μέλος εγκατάστασής  του, όπου είναι το κράτος - μέλος

του τελικού προορισμού των αγαθών,

β) Τον Α.Φ.Μ/Φ.Π.Α που του χορηγήθηκε στο κράτος -

μέλος της εισαγωγής των αγαθών ή τον Α.Φ.Μ/Φ.Π.Α

που έχει λάβει για λογαριασμό του ο φορολογικός αντι-

πρόσωπός του, ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτό.

Εξυπακούεται ότι πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα αγα-

θά εγκαταλείπουν το Ελληνικό έδαφος προκειμένου να

μεταφερθούν στη Βουλγαρία όπου κανονικά φορολο-

γούνται.

Με την παρ. 8 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου

27 του Κώδικα Φ.Π.Α και διευκρινίζεται, με ειδική διάτα-

ξη, ότι εξομοιώνονται οι κοινές επιχειρήσεις που συστή-

νονται από την Ε.Ε. με διεθνείς οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, το Πρωτόκολλο της 8ης Απριλίου 1965

περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των, ως νομική βάση για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α που

παρέχεται στην Κοινότητα και σε ορισμένους κοινοτι-

κούς οργανισμούς και άλλους φορείς, όσον αφορά ορι-

σμένες αγορές που γίνονται για επίσημη χρήση τους, εί-

ναι κάτι το συγκεκριμένο και θα πρέπει να διαχωρίζεται

από τη νομική βάση για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α για

ορισμένες συναλλαγές, προς όφελος διεθνών οργανι-

σμών εν γένει. Χρειάζεται συνεπώς να διευκρινιστεί ότι

η εν λόγω απαλλαγή εφαρμόζεται σε όργανα που συ-

στήνονται από τις Κοινότητες, ιδίως ορισμένες κοινές ε-

πιχειρήσεις που ιδρύονται δυνάμει του άρθρου 187 της

Συνθήκης. 

Με την παρ. 9 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου

30 του Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορούν στο δικαίωμα έκπτω-

σης του φόρου με σκοπό την ενίσχυση του βασικού κα-

νόνα που προβλέπει ότι το εν λόγω δικαίωμα γεννάται

μόνον εφόσον τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιού-

νται από υποκείμενο στον φόρο για τις επιχειρηματικές

του δραστηριότητες.

Ο κανόνας αυτός ενισχύεται συγκεκριμένα όσον αφο-

ρά την παράδοση ακινήτων και των συναφών με αυτήν

δαπανών ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι υποκείμε-

νοι στο φόρο θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στις

περιπτώσεις όπου τα ακίνητα που συνδέονται με την επι-

χειρηματική δραστηριότητα του υποκειμένου στο φόρο

δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς που α-

φορούν την εν λόγω δραστηριότητα.

Τα ίδια μέτρα ισχύουν και για τα λοιπά επενδυτικά α-

γαθά (όπως κινητά αγαθά) που αποτελούν μέρος της πε-

ριουσίας της επιχείρησης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί δίκαιο σύστημα έκπτω-

σης για τους υποκείμενους στο φόρο στα πλαίσια των

νέων διατάξεων, προβλέπεται ότι ο κανόνας που αφορά

το σύστημα αναπροσαρμογής των εκπτώσεων, θα πρέπει

να λαμβάνει υπόψη και τις αλλαγές στη χρήση των εν

λόγω αγαθών για επιχειρηματικούς ή μη επιχειρηματι-

κούς σκοπούς.

Επί του άρθρου 40  

Στην παρ. 1 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 39 ε-

φαρμόζονται για αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής που έ-

χουν υποβληθεί από 1ης Ιανουαρίου 2009.  

Με την παρ. 2 ορίζεται ως έναρξη ισχύος εφαρμογής

των διατάξεων του άρθρου 40 η 1η Ιανουαρίου 2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

Επί του άρθρου 41  

Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού  αντικαθίσταται η πε-

ρίπτωση (β) του άρθρου 8 του ν. 3461/2006, προκειμένου

να διευκρινισθεί ότι σε περίπτωση προαιρετικής δημό-

σιας πρότασης με αντάλλαγμα κινητές αξίες ή τίτλους

(και όχι κατ’ ανάγκη μετρητά), που υποβλήθηκε προς ό-

λους τους κατόχους των κινητών αξιών και για το σύνο-

λο των κινητών αξίων τους, εφόσον το αντάλλαγμα είναι

εύλογο ως προς το ύψος του κατά την έννοια της παρα-

γράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 3461/2006, δεν απαιτείται

η υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης. Η ερμη-

νεία αυτή είναι αυτονόητη, διότι αλλιώς δεν θα είχε νόη-

μα η εξαίρεση. Η ερμηνεία αυτή επίσης συνάδει με την

ερμηνεία των, κοινοτικής προέλευσης, κανόνων για τις

δημόσιες προτάσεις από άλλα ευρωπαϊκά δίκαια. Σε ένα

διεθνοποιημένο περιβάλλον αντίθετη ερμηνεία θα έθετε

σε μειονεκτικότερη θέση επιχειρήσεις μεσαίου μεγέ-

θους, οι οποίες δεν διαθέτουν μεγάλα αποθέματα μετρη-

τών, έναντι αντίστοιχων εταιριών του εσωτερικού ή και

του εξωτερικού, οι οποίες λόγω μεγέθους ή δραστηριό-

τητας, θα μπορούσαν να προσφέρουν αντάλλαγμα σε

μετρητά. Προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια δι-

καίου και να αποφευχθούν άσκοποι δικαστικοί αγώνες

διευκρινίζεται λοιπόν ότι στην περίπτωση πρότασης με

ανταλλαγή μετοχών εφόσον το αντάλλαγμα (ουσιαστικά

η σχέση ανταλλαγής) είναι τουλάχιστον ίσης αξίας με το

ύψος του εύλογου τιμήματος της παραγράφου 4 του άρ-

θρου 9, δεν απαιτείται η υποβολή υποχρεωτικής δημό-

σιας πρότασης.

Με την παρ. 2 τροποποιείται η περίπτωση (β) της πα-

ραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 3461/2006 ώστε να μει-

ωθεί σε έξι από δώδεκα μήνες ο χρόνος για τον υπολο-

γισμό του εύλογου τιμήματος βάσει της τυχόν απόκτη-

σης μετοχών της εταιρίας, που αποτελεί αντικείμενο δη-

μόσιας πρότασης, από τον προτείνοντα ή πρόσωπα που

ενεργούν συντονισμένα με αυτόν. Η μείωση του χρόνου

είναι απαραίτητη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαρκώς με-

ταβαλλόμενες συνθήκες στις αγορές κεφαλαίου, ιδίως

σε περιόδους αυξημένης διακύμανσης των τιμών, καθι-

στούν το δωδεκάμηνο περίοδο μη αντιπροσωπευτική της

υφιστάμενης, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της δη-

μόσιας πρότασης, κατάστασης. Επιπλέον, σε περιόδους

όπου οι τιμές εμφανίζουν μεγάλη πτώση η τόσο μεγάλη

περίοδος καθιστά απαγορευτική την υποβολή δημοσίων

προτάσεων. 

Με την παρ. 3 παρέχεται η δυνατότητα συμβιβαστικής

επίλυσης της διαφοράς για τα πρόστιμα που επιβάλλο-

νται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παράβαση

των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς. Με

τον τρόπο αυτό αφ’ ενός περιορίζεται ο όγκος των υπο-

θέσεων που άγονται ενώπιον των διοικητικών δικαστη-

ρίων και αφ’ ετέρου εισπράττεται άμεσα το ήμισυ του ε-

πιβληθέντος προστίμου. Τα εν λόγω πρόστιμα μειώνο-

νται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την είσπρα-

ξη του προστίμου Δ.Ο.Υ. σε ποσοστό 50%, εφόσον ο υ-

πόχρεος εντός δύο (2) μηνών από τότε που θα λάβει

γνώση της σχετικής ταμειακής βεβαίωσης και του οφει-
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λόμενου ποσού, προσέλθει στην Δ.Ο.Υ και δηλώσει ότι

αποδέχεται το νόμιμο τίτλο αυτής δηλ. τη σχετική από-

φαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και ότι ρητά πα-

ραιτείται από την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθή-

ματος ή μέσου κατ΄ αυτού, καταβάλλοντας ταυτόχρονα

εφάπαξ μέσα στην ίδια προθεσμία των δύο μηνών το μει-

ούμενο κατά το ήμισυ πρόστιμο. Με το άρθρο 25 παρ. 3

του ν. 3340/2005 απαγορεύεται η χορήγηση αναστολής

για μέρος του επιβληθέντος προστίμου (που ανέρχεται

σε 20%) για παραβάσεις του ν. 3340/2005.

Με την παρ. 4 διευρύνεται η εφαρμογή και αυξάνεται

το ποσοστό αυτό σε 50%. Ειδικότερα απαγορεύεται η

χορήγηση αναστολής για μέρος του επιβληθέντος προ-

στίμου που ανέρχεται στο 50% για κάθε πρόστιμο που ε-

πιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατ’ εφαρμογή των

διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς, και ι-

δίως των διατάξεων των νόμων 3606/2007, 3601/2007,

3556/2007, 3461/2006, 3455/2006, 3401/2005,

3371/2005, 1969/1991 και των κατ’ εξουσιοδότησή τους

εκδοθέντων αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-

ράς. Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία για τον λόγο ότι

η δυνατότητα αναστολής καταβολής σήμερα μέχρι και

του 80% του επιβληθέντος προστίμου περιορίζει σημα-

ντικά τον προληπτικό και κατασταλτικό σκοπό του επι-

βαλλόμενου προστίμου, λαμβανομένου υπόψη και του

χρόνου που απαιτείται για την δικαστική διερεύνηση της

υπόθεσης, με αποτέλεσμα να μην προστατεύεται επαρ-

κώς το επενδυτικό κοινό και η εύρυθμη λειτουργία της

χρηματιστηριακής αγοράς.

Με την παρ. 5 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της

παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3340/2005 και αυξάνεται α-

πό είκοσι τοις εκατό (20%) σε πενήντα τοις εκατό (50%)

το ποσοστό του προστίμου για το οποίο δεν επιτρέπεται

η χορήγηση αναστολής. Με τον τρόπο αυτό εναρμονίζε-

ται η υφιστάμενη διάταξη για παραβάσεις του νόμου για

την κατάχρηση αγοράς με τη νέα διάταξη που εισάγεται

με την προηγούμενη παράγραφο για τις παραβάσεις γε-

νικά της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

Επί του άρθρου 42     

Ύψιστη προτεραιότητα της προτεινόμενης ρύθμισης α-

ποτελεί η εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος, μέσω

της τόσο απαραίτητης ενίσχυσης της οικονομικής ανά-

πτυξης της χώρας. Η παρούσα ρύθμιση εντάσσεται στο

γενικότερο πλαίσιο πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης και

αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο έντασης των δυνατο-

τήτων που έχει η χώρα μέσω βιώσιμης οικονομικής ανά-

πτυξης. 

Η αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του

πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Α.Ε», μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων δύναται να ε-

πιφέρει αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη συνο-

λική οικονομία μας και να αφήσει υπεραξία τόσο στη χώ-

ρα όσο και στους πολίτες της.  Εν προκειμένω,  το ακί-

νητο και τα επ' αυτού κτίρια και εγκαταστάσεις του πρώ-

ην Αεροδρομίου Ελληνικού τα οποία και ανήκουν σήμε-

ρα σε επιμέρους φορείς του Δημοσίου θα περιέλθουν

στο σύνολό τους και αυτοδικαίως στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Α.Ε» με τη σύστασή της, ώστε να απαλειφθεί ο υφιστά-

μενος κατακερματισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των δια-

φόρων φορέων που εμπλέκονται στο πρώην Αεροδρόμιο

Ελληνικού, και να παρέχεται πλέον εμπράκτως στη διε-

θνή και ελληνική επενδυτική κοινότητα μία ενιαία και

σταθερή επενδυτική προοπτική μέσω ενός και μοναδικού

φορέα για την διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση του

πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. 

Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας των πρωτοβουλιών της

Κυβέρνησης, εξειδικεύεται με νομοθετικές παρεμβάσεις

όπως η προτεινόμενη, η οποία, στηριζόμενη στις επιτα-

γές του Συντάγματος και ειδικότερα του άρθρου 106

παρ. 1, επιδιώκει να εξασφαλίσει  την οικονομική ανά-

πτυξη, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο το κοινωνι-

κό σύνολο,  λαμβάνοντας μέτρα για την αξιοποίηση των

πηγών του εθνικού πλούτου, σεβόμενη παράλληλα κάθε

άλλη συνταγματική πρόβλεψη, καθώς και το κοινοτικό

κεκτημένο.

Συνεπώς, με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται

η εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης, προστατεύο-

ντας με αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό σύνολο και λαμ-

βάνοντας μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνι-

κού πλούτου.

Επί του άρθρου 43 

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση επιχειρείται

προσαρμογή των παροχών Μετοχικών Ταμείων Στρατού,

Ναυτικού και Αεροπορίας (ΜΤΣ, ΜΤΝ και ΜΤΑ) στις σύγ-

χρονες ασφαλιστικές αντιλήψεις, στα πλαίσια της προ-

σπάθειας εξυγίανσης, ανάκαμψης και βελτίωσης της

βιωσιμότητας  τους. 

Σε  αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία των Επι-

κουρικών Ταμείων, τα οποία μεταβιβάζουν ποσοστό του

μερίσματος ανάλογου της συντάξεως (4/8 του μερίσμα-

τος του κυρίως ασφαλισμένου εφόσον δεν υπάρχουν α-

νήλικα τέκνα και τα 5/8 ή 6/8 του μερίσματος εφόσον υ-

πάρχουν ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα τα Μετοχικά

Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας μεταβιβάζουν

στην ορφανική οικογένεια ολόκληρο το μέρισμα του κυ-

ρίως ασφαλισμένου και μάλιστα ανεξάρτητα από την ύ-

παρξη και τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 το

μέρισμα του κυρίως ασφαλισμένου μεταβιβάζεται στην

ορφανική οικογένεια στα ποσοστά που μεταβιβάζεται

και η κύρια σύνταξη, σε ποσοστό ανάλογο της εκάστοτε

συντάξεως του Δημοσίου και με τον τρόπο αυτό, αφ’ ε-

νός επιτυγχάνεται προσαρμογή της νομοθεσίας των

τριών Ταμείων (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ) στις ισχύουσες στο Δη-

μόσιο ασφαλιστικές αντιλήψεις και αφ’ ετέρου βελτίωση

της βιωσιμότητάς τους με την ορθολογικοποίηση των

παροχών.

Η μείωση του μερίσματος των ορφανικών οικογενειών

δεν θα έχει καμία επίπτωση στο ύψος του χορηγούμενου

από τα Ταμεία Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελμα-

τικής Αυτοτέλειας των παιδιών των ορφανικών οικογε-

νειών, εφόσον υπάρχει σαφής πρόβλεψη ότι οι εισφορές

και το ύψος του υπόψη Βοηθήματος θα εξακολουθούν να

υπολογίζονται με βάση το πλήρες μέρισμα του αποβιώ-

σαντος κυρίως ασφαλισμένου.

Επίσης, με μεταβατική διάταξη, προβλέπεται ότι χη-

ρεύουσες οικογένειες που είχαν δικαιωθεί ολόκληρο το

μέρισμα του κυρίως ασφαλισμένου, θα διατηρήσουν το

μέρισμα αυτό ως προσωπική διαφορά μέχρι συμψηφι-

σμού του με μελλοντικές αυξήσεις του μερίσματος. Με

τη ρύθμιση αυτή θα τύχουν ίσης περίπου μεταχείρισης οι

νέες (μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου) ορφανικές οι-

κογένειες με τις παλαιότερες, ενώ παράλληλα, στη βελ-

τίωση της βιωσιμότητας των Ταμείων θα  συνεισφέρουν

και οι παλαιότερες ορφανικές οικογένειες.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 2 και 6 το
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βοήθημα πένθους που καταβάλλουν τα ΜΤΣ και ΜΤΑ, το

οποίο δεν συναρτάται με καμιά ανταποδοτικότητα,  μει-

ώνεται από τα δεκαπέντε (15) σε δέκα (10) μηνιαία μερί-

σματα του κυρίως ασφαλισμένου θανόντος.  

Με τη διάταξη της παρ. 5 τίθενται με σαφήνεια οι όροι

και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης πραγματικής συντάξι-

μης υπηρεσίας σαν χρόνου συμμετοχής στο ΜΤΑ στη

βάση των κατωτέρω ασφαλιστικών αρχών:

α. Η αναγνώριση οιασδήποτε πραγματικής συντάξιμης

υπηρεσίας σαν χρόνου μετοχικής σχέσης προϋποθέτει

την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών, υπολογι-

ζόμενων στις αποδοχές του αιτούντος την αναγνώριση

κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.   

β. Δεν αναγνωρίζονται δικαιώματα σε αυξημένες, λό-

γω αναγνώρισης προϋπηρεσίας, παροχές, πριν την ολο-

σχερή εξόφληση των σχετικών εισφορών μετρητοίς, εί-

τε με την υπογραφή τοκοφόρου χρεωστικού ομολόγου.

γ. Καμία πραγματική υπηρεσία δεν απαλλάσσεται της

υποχρέωσης καταβολής εισφορών κατά τα ανωτέρω, κα-

ταργούμενων όλων   των ισχυουσών διατάξεων που ει-

σήγαγαν εξαιρέσεις σε ορισμένες κατηγορίες πραγματι-

κής υπηρεσίας (π.χ. χρόνια φοίτησης σε Στρατιωτικές

Σχολές, χρόνος θητείας στρατευσίμου κ.λ.π.).

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενισχύει τα έσοδα του Ταμεί-

ου αφού δεν εξαιρεί καμία πραγματική υπηρεσία της κα-

ταβολής πλήρων εισφορών, ενώ παράλληλα κινείται

προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης ανταποδοτικότη-

τας των εισφορών, αφού οι παροχές συναρτώνται μόνο

με το χρόνο καταβολής πλήρων εισφορών και όχι  με το

χρόνο πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που περιλαμ-

βάνει και χρόνο καταβολής μειωμένων ή καθόλου εισφο-

ρών ανάλογα με την προέλευση του κάθε στελέχους

(π.χ. Αξκοι 4 έτη, Υπαξκοι 2 έτη, ΕΠΟΠ, ΕΜΘ 0 έτη).

Αναφορικά με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 7

πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

Με την προϊσχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία (άρ-

θρα 40 και 41 του π.δ. 166/2000 “Κώδικας Πολιτικών και

Στρατιωτικών Συντάξεων”), ο χρόνος κάποιων εξαιρετι-

κών υπηρεσιών λογιζόταν αυξημένος στο διπλάσιο ή α-

κόμη και στο τριπλάσιο και σαν τέτοιος πραγματικής συ-

ντάξιμης υπηρεσίας (πχ ο χρόνος υπηρεσίας σε Μονά-

δες εκστρατείας του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.δ. 414/1974

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.

1204/1981). 

Ο κατά τα ανωτέρω αυξημένος χρόνος λογιζόταν και

για το ΜΤΑ χρόνος μετοχικής σχέσης, υπό την προϋπό-

θεση αναγνώρισής του και καταβολής των προβλεπόμε-

νων εισφορών, με αποτέλεσμα η ρύθμιση αυτή να λει-

τουργεί σαν κίνητρο πρώιμης αποχώρησης από την ε-

νεργό υπηρεσία, αφού στα πραγματικά χρόνια υπηρε-

σίας προστίθενται και μέχρι 5 χρόνια υπηρεσίας σε Μο-

νάδες εκστρατείας.   

Με τη συγκεκριμένη διάταξη (της παρ. 7) τα χρόνια υ-

πηρεσίας που λογίζονται αυξημένα στο διπλάσιο ή τρι-

πλάσιο από το συνταξιοδοτικό νομοθέτη, δεν λογίζονται

αυξημένα για την αναγνώριση μερίσματος και γενικά για

τις παροχές του Ταμείου, με συνέπεια να μην υφίσταται

πλέον κίνητρο πρώιμης αποχώρησης από την ενεργό υ-

πηρεσία, με όλες τις παρεπόμενες για το Ταμείο ευεργε-

τικές συνέπειες, τόσο στον τομέα των εσόδων από πρό-

σθετες εισφορές, όσο και στον τομέα των παροχών με

την μέχρι και 5 χρόνια μεταγενέστερη μερισματοδότη-

ση.

Με τη διάταξη της παρ. 8 καταργείται η κράτηση που

επιβάλλεται στους εν ενεργεία Αξιωματικούς και τους

Ανθυπασπιστές ως ετήσια εισφορά προς τις Ενώσεις Α-

ποστράτων Αξιωματικών των ΕΔ με δεδομένα αφ’ ενός

μεν ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα της κράτησης αυ-

τής  αφ’ ετέρου δε ότι οι υποβαλλόμενοι στην εν λόγω

κράτηση δεν είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσουν μέλη των

Ενώσεων Αποστράτων. Επισημαίνεται ότι η κράτηση αυ-

τή δεν επιβάλλεται, ήδη από το 2003, στους εν ενεργεία

Αξιωματικούς και Ανθυπαστυνόμους της ΕΛ.ΑΣ. βάσει

της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄). 

Με τη διάταξη της παρ. 9 η μισθοδοσία  των Μονίμων

Υπαλλήλων τον Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Τα-

μείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), των ιατρών του ΕΣΥ που διορί-

ζονται στο Ίδρυμα, των ειδικευομένων ιατρών που προ-

σλαμβάνονται σ' αυτό, καθώς και η δαπάνη συνταξιοδό-

τησης των διορισθέντων Υπαλλήλων του Ιδρύματος πριν

την 1.1.1994 καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογι-

σμό (προϋπολογισμοί ΥΕΘΑ και ΥΥ & ΚΑ), δεδομένου ό-

τι το ΝΙΜΤΣ:

α. Όπως όλα τα κρατικά νοσοκομεία, ακολουθεί και ε-

φαρμόζει το κρατικό τιμολόγιο χρεώσεων των νοσηλίων

και ιατρικών εξετάσεων που ορίζονται από την υπ'αριθμ.

Υ4Α/οικ 1320/3.2.1998 Κοινή Απόφαση των Υπουργών

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β. Συμμετέχει στο σύστημα εφημερίας μέσω Ε.Κ.Α.Β.

σε καθημερινή βάση διαθέτοντας περίπου εκατό (100)

κλίνες έναντι των τετρακοσίων (400) συνολικά και επιβα-

ρύνεται με το κόστος νοσηλείας των διακομιζόμενων με

το Ε.Κ.Α.Β. περιστατικών, τα οποία είτε διαθέτουν ασφά-

λιση Κοινωνικής Πρόνοιας είτε είναι ανασφάλιστα.

γ. Προβαίνει, με δικά του έσοδα, σε προμήθεια επιστη-

μονικού εξοπλισμού (μεγάλα και μικρά επιστημονικά μη-

χανήματα), καθώς και στις επισκευές και ανακαινίσεις

κτιρίων.

δ. Δεν έχει συμπεριληφθεί σε ρυθμίσεις χρεών των

κρατικών νοσοκομείων και ΝΠΔΔ, που έγιναν κατά τα έ-

τη 1997, 2000, 2004 και 2010.

ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2592/1998 (άρθρο

16 παρ. 3) και του ν. 3329/2005 (άρθρο 42 παρ 6), η μι-

σθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των νοσηλευ-

τικών ιδρυμάτων, καθώς και οι επιχορηγήσεις για την α-

ντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών, γίνονται σε βάρος

των κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού του

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επιπρόσθετα, το ΝΙΜΤΣ επιχορηγείται από τον Κρατι-

κό Προϋπολογισμό με 14.735.515 ευρώ, ενώ η ετήσια

δαπάνη μισθοδοσίας και καταβολής συντάξεων ανέρχε-

ται σε 30.195.972 ευρώ (στοιχεία 2010). Δηλαδή, η κρα-

τική επιχορήγηση υπολείπεται του 50% της δαπάνης κα-

ταβολής μισθοδοσίας και συντάξεων, ενώ σε όλα τα κρα-

τικά νοσοκομεία καλύπτεται στο 100% από τον κρατικό

προϋπολογισμό. Για την κάλυψη του υπολοίπου της μι-

σθοδοσίας και των συντάξεων το Ίδρυμα αναγκάζεται να

μεταφέρει ποσά που προορίζονται για την πληρωμή των

προμηθευτών, με αποτέλεσμα να παρατηρείται άνοιγμα

στο ισοζύγιο απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Τα τελευ-

ταία δέκα (10) χρόνια, η χορηγούμενη επιχορήγηση από

το ΥΥ και ΚΑ, που προορίζεται για την κάλυψη της μι-

σθοδοσίας των Ειδικευομένων ιατρών, καλύπτει μικρό

μέρος και όχι το σύνολό της, όπως θα έπρεπε. Το έτος

2010 έναντι της δαπάνης των 5.300.640 € χορηγήθηκε

στο Ίδρυμα το πόσο των 1.212.870,00 €. Ένεκα τούτου,

η σωρευμένη οφειλή του ΥΥ και ΚΑ προς το Ίδρυμα έχει

υπολογιστεί στα 22.640.000,00€ και αφορά το χρονικό
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διάστημα 2002 έως και 2010.

Κατόπιν τούτων, κρίνεται ότι η απαλλαγή του Ιδρύμα-

τος από τη δαπάνη μισθοδοσίας των μονίμων υπαλλή-

λων του, των γιατρών του ΕΣΥ που διορίζονται σ' αυτό,

των ειδικευόμενων που προσλαμβάνονται, καθώς και α-

πό τη δαπάνη συνταξιοδότησης των μονίμων υπαλλήλων

που έχουν διορισθεί πριν την 1-1-1994, σε συνδυασμό με

την εξόφληση των οφειλών των Ταμείων ή τη ρύθμιση

των χρεών προς τους οφειλέτες και τη μερική ανακοστο-

λόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα καταστήσουν

το ΝΙΜΤΣ ένα οικονομικά εύρωστο και πλεονασματικό

Νοσοκομείο, χωρίς καμία επιχορήγηση από το Κράτος.

Τέλος, αναφορικά με την παρ. 10 αναφέρονται τα ε-

ξής:

α) Με τις διατάξεις του α.ν. 1137/1946 (ΦΕΚ 113 Α΄)

“Περί ΝΙΜΤΣ”  ιδρύθηκε το ΝΙΜΤΣ με σκοπό την παροχή

νοσηλευτικής και ιατρικής περίθαλψης στους μετόχους

και μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

(ΜΤΣ) (αξιωματικούς, ανθυπασπιστές του Στρατού Ξη-

ράς και της Χωροφυλακής), στα μέλη των οικογενειών

τους, καθώς και στις ορφανικές οικογένειες αυτών.

β) Με το άρθρο 10 του ανωτέρω νόμου, καθορίσθηκε,

μεταξύ άλλων, η μηνιαία εισφορά των ανωτέρω ως πό-

ρος του Ιδρύματος.

γ) Με το άρθρο 1 του ν. 3818/1958 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Πε-

ρί Νοσηλείας Αξ/κών κλπ της ΠΑ», επεκτάθηκε η ανωτέ-

ρω παρεχόμενη περίθαλψη στους μετόχους αντιστοίχων

βαθμών και μερισματούχους του ΜΤΑ,  καθώς και στα

μέλη των οικογενειών αυτών.

δ) Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Φ.870/220838/10.6.75/

Υ.Α. (ΦΕΚ 907 Β΄) απόφαση ΥΕΘΑ, καθορίσθηκε υπέρ

του εν λόγω Ιδρύματος, μηνιαία κράτηση στους εν ενερ-

γεία Αξ/κούς και Ανθ/στές της ΠΑ, ίση με το 0,5% του

βασικού μισθού και χρονοεπιδόματος αυτών.

ε) Για το προηγούμενο έτος (2010), το ποσό που χορη-

γήθηκε στο ΝΙΜΤΣ από την ανωτέρω κράτηση ανήλθε,

σύμφωνα με στοιχεία του Οικονομικού και Λογιστικού

Κέντρου της Αεροπορίας (ΟΛΚΑ), σε 996.737,63 €.

Την παρούσα χρονική στιγμή, το 251 ΓΝΑ δύναται να:

(1) παρέχει απρόσκοπτα νοσοκομειακή περίθαλψη στο

σύνολο των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτι-

κών της ΠΑ, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.

(2) καλύπτει σχεδόν όλες τις κατηγορίες παθήσεων, ε-

νώ δεν υπάρχουν νοσήματα που νοσηλεύονται στο ΝΙΜ-

ΤΣ και δεν καλύπτονται από αυτό (251 ΓΝΑ). Για τις ελά-

χιστες περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το 251

ΓΝΑ, οι ασθενείς διακομίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 4

του π.δ. 432/1983 (ΦΕΚ 162 Α΄) «Υγειονομική Περίθαλ-

ψη Στρατιωτικών, Λιμενικών κ.λ.π.», σε άλλα Στρατιωτι-

κά, Κρατικά ή Ιδιωτικά Θεραπευτήρια.

στ) Δεδομένου ότι με τη ρύθμιση της παρ. 9 το ΝΙΜΤΣ

απαλλάσσεται από τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσω-

πικού του και των ιατρών του ΕΣΥ, δεν υφίσταται λόγος

συνέχισης της εισφοράς 0.5 % των αξιωματικών και αν-

θυπασπιστών της ΠΑ. Επειδή όμως το ΜΤΑ, για το οποίο

λαμβάνονται τα μέτρα των παρ. 4, 5, 6 και 7 θα πρέπει να

ενισχυθεί οικονομικά, για να συνεχίσει να εκπληρώνει το

σκοπό του, η κράτηση αυτή μπορεί να επεκταθεί σε ό-

λους τους μετόχους του για λόγους ισονομίας και να ε-

κτραπεί από το ΝΙΜΤΣ αποδιδόμενη στο ΜΤΑ για ενίσχυ-

ση των εσόδων του χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού

Προϋπολογισμού.  

Επί του άρθρου 44

Αποστολή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

(Ο.Κ.Ε.) είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για

τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύν-

σεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και

η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσε-

ων νόμων που παραπέμπονται σε αυτή. Ειδικότερα, έργο

της ΟΚΕ είναι η διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης σε

θέματα ιδιαίτερης σπουδαιότητας που σχετίζονται με τις

εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, τα φορο-

λογικά μέτρα, καθώς και με τη γενικότερη κοινωνικοοι-

κονομική πολιτική, ιδίως σε θέματα περιφερειακής ανά-

πτυξης, επενδύσεων, εξαγωγών, προστασίας καταναλω-

τή και ανταγωνισμού.        

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 η συγκρό-

τηση της Ο.Κ.Ε. διευρύνεται   αποτελούμενη  από τον

Πρόεδρο και άλλα 60 μέλη αντί των 48 σήμερα, τα οποία

συνθέτουν τρεις ομάδες με ίσο αριθμό μελών. Από αυ-

τές, η πρώτη ομάδα εκπροσωπεί τους εργοδότες, η δεύ-

τερη τους εργαζομένους και η τρίτη λοιπές κατηγορίες. 

Στο πλαίσιο της ανάγκης διεύρυνσης της σύνθεσης

της ΟΚ.Ε., προτείνεται η ενίσχυση της εκπροσώπησης

στην Ο.Κ.Ε. από τον κλάδο του τουρισμού, που αποτελεί

βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και

δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς στον

τουρισμό η χώρα μας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Από αυτή την άποψη αποκτά σημασία η συμμετοχή των

επιχειρήσεων του κλάδου, των εργαζομένων και όσων

συμμετέχουν στις διαδικασίες του κλάδου αυτού στην

Ο.Κ.Ε. Για το λόγο αυτό συμμετέχει με εκπρόσωπό του

στην πρώτη ομάδα της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε., ο Σύνδε-

σμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.),

με παράλληλη κατάργηση της εκπροσώπησης της Πα-

νελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), καθόσον η

Π.Ο.Ξ. είναι μέλος του Σ.Ε.Τ.Ε., ο δε Πρόεδρος της

Π.Ο.Ξ. είναι αυτοδίκαια α’ αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε.  

Επίσης, προτείνεται η εκπροσώπηση στην πρώτη ομά-

δα και της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών- Οικοδομικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ο.Ε.).  

Στο πλαίσιο της αναλογικής εκπροσώπησης διευρύνε-

ται η εκπροσώπηση με περισσότερα μέλη από τη

Γ.Σ.Ε.Ε. και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και στην δεύτερη ομάδα που

αποτελείται από εκπροσώπους των εργαζομένων. 

Στην τρίτη ομάδα της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε στην ο-

ποία μετέχουν άλλοι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι,

κρίνεται σκόπιμη η διεύρυνσή της με εκπροσώπους και

από τους ακόλουθους οικονομικούς ή κοινωνικούς εταί-

ρους: 

α) το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.),

που αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

δεδομένου ότι δεν υπάρχει δευτεροβάθμια ή τριτοβάθ-

μια οργάνωση που να  εκπροσωπεί όλες τις πρωτοβάθ-

μιες οργανώσεις ισότητας της χώρας.

β) το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Α-

νάπτυξης, που αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελούς χαρακτή-

ρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεδομένου ότι δεν υ-

πάρχει δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση που να

εκπροσωπεί όλες τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις προστα-

σίας του περιβάλλοντος στη χώρα. Θεωρείται σκόπιμη η

συμμετοχή ενός τέτοιου φορέα που θα συμβάλλει ου-

σιαστικά στο διάλογο για την επεξεργασία, εφαρμογή
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και αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και μέτρων

που αφορούν στο περιβάλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη.   

γ) την Εθνική  Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε-

ΣΑμεΑ), καθώς τα άτομα με αναπηρία αποτελούν το 9%

περίπου του συνολικού πληθυσμού της χώρας, το δε

84% περίπου των ατόμων αυτών βρίσκεται εκτός της α-

γοράς εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος

του ελληνικού πληθυσμού έχει πενιχρό εισόδημα, χαμη-

λή ποιότητα ζωής και κινδυνεύει με κοινωνικό  αποκλει-

σμό. Κρίνεται για τους προαναφερόμενους λόγους ανα-

γκαία η συμμετοχή της ΕΣΑμεΑ που αποτελεί τον τριτο-

βάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων

με αναπηρία.      

δ) τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. 

Επίσης, η θητεία των μελών της Ο.Κ.Ε. ορίζεται σε 4 έ-

τη από 3 έτη που είναι σήμερα. 

Στα όργανα της Ο.Κ.Ε. προστίθεται και το Συμβούλιο

των Προέδρων. Στις  αρμοδιότητες της Ολομέλειας περι-

λαμβάνεται με τη νέα ρύθμιση και η έγκριση των αποφά-

σεων του Συμβουλίου των Πρόεδρων, καθώς και η έγκρι-

ση της σύνθεσης και του αριθμού των μελών κάθε τμή-

ματος. Ορίζεται επίσης ότι ο Πρόεδρος και τα μέλη κάθε

τμήματος έχουν διετή και ανανεώσιμη θητεία.     

Με βάση τις προαναφερόμενες μεταβολές στο χρόνο

της θητείας επέρχονται αντίστοιχα μεταβολές με τις

προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 3, 4, 5 και 6 και στα

άρθρα 5 και 6 του ν.2232/1994. Ειδικότερα για τον Γενικό

Γραμματέα της Ο.Κ.Ε. ορίζεται ότι είναι πλήρους και α-

ποκλειστικής απασχόλησης και καθορίζονται τα θέματα

των αποδοχών του καθώς και τα υπηρεσιακά θέματα της

εξέλιξής του ανάλογα με το φορέα προέλευσης. 

Με την παρ. 7 ορίζεται ότι μπορεί να γίνουν αποδεκτές

χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές, πέραν της επιχορή-

γησης από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονο-

μικών, εφόσον υπάρξει ομόφωνη απόφαση της Εκτελε-

στικής της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη επίτευξης ομο-

φωνίας, η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία του όλου

αριθμού των μελών στην Ολομέλεια. 

Με την παρ. 8 ορίζεται ότι το επιστημονικό όπως και το

διοικητικό προσωπικό της Ο.Κ.Ε. προσλαμβάνονται μέ-

σω Α.Σ..Ε.Π. και πρέπει να πληρούν τα προσόντα σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001. Προϊστάμενός

τους ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Κ.Ε., ο οποίος

έχει συντονιστικό ρόλο και την επιστημονική ευθύνη για

το γνωμοδοτικό έργο της Ο.Κ.Ε. Ορίζεται επίσης ότι

προϊστάμενος των διοικητικών και οικονομικών υπηρε-

σιών της είναι ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομι-

κών Υποθέσεων, που προέρχεται από το διοικητικό προ-

σωπικό της Ο.Κ.Ε. 

Με την παρ. 9 προστίθεται νέο άρθρο 12 στο

ν.2232/1994 που ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση του

Συμβουλίου των Προέδρων. 

Τέλος με την παρ. 10 ορίζεται η λύση της υφιστάμενης

σύμβασης εργασίας του Γενικού Γραμματέα της Ο.Κ.Ε.

μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη δημοσίευση

του προτεινόμενου σχεδίου νόμου στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως. Για τη λύση της εφαρμόζεται η εργατική

νομοθεσία για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.  

Επί του άρθρου 45

Στην παρ. 1, με τις δύο πρώτες περιπτώσεις προτείνε-

ται η συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων τόσο του Υπουρ-

γού Οικονομικών όσον αφορά στην άσκηση εποπτείας

και ελέγχου στη διαχείριση δημοσίων χρημάτων και δη-

μόσιας περιουσίας όσο και του ΓΛΚ προκειμένου να πε-

ριληφθούν στις γενικές του αρμοδιότητες η επιμέλεια

για την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς

και η άσκηση ελέγχου στη δημόσια διαχείριση, αρμοδιό-

τητες που ασκούνται σήμερα και απορρέουν από τις δια-

τάξεις του άρθρου 7 του ν.2469/1997. Με την τρίτη περί-

πτωση διευκρινίζεται ότι οι λογαριασμοί εκτέλεσης του

προϋπολογισμού (ΚΑΕ εσόδων και εξόδων) συνιστώνται

με πράξη του Υπουργού Οικονομικών ενώ με την τελευ-

ταία περίπτωση δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οι-

κονομικών να αλλάζει με απόφασή του τους λογαρια-

σμούς της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης

Ταμειακής Βάσης που καθορίζονται στο προεδρικό διά-

ταγμα που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου

76Β του ν.2362/1995.

Με την παρ. 2 μετονομάζεται η Διεύθυνση Νομικών

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του ΓΛΚ σε Διεύ-

θυνση Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, λόγω των διευρυ-

μένων πλέον αρμοδιοτήτων του ΓΛΚ με το ν.3871/2010.

Με τη ρύθμιση της παρ. 3 γίνεται συμπλήρωση στο

ν.2685/1999, ώστε να συμπεριληφθούν  ο Πρόεδρος, τα

μέλη και οι επιστημονικοί συνεργάτες του Συμβουλίου

Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στις κατηγορίες των με-

τακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό 

Στην παρ. 4 διευκρινίζεται ότι, για τον έλεγχο της υ-

πέρβασης των μηνιαίων αποδοχών των μελών ΔΕΠ, σύμ-

φωνα με την παρ. 16 του άρθρου 28 του ν.2083/1992, οι

τυχόν πρόσθετες αποδοχές, απολαβές ή αποζημιώσεις

που λαμβάνουν λόγω συμμετοχής τους σε ερευνητικά

προγράμματα των ΑΕΙ, ΕΠΙ ή άλλων ερευνητικών κέ-

ντρων ή ινστιτούτων, θα υπολογίζονται σε ετήσια βάση,

με έτος βάσης αυτό κατά το οποίο τους καταβάλλονται. 

Με τις διατάξεις της παρ. 5 προβλέπεται η εξαίρεση

των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που υπάγο-

νται στο ν.1514/1985, έχουν τη νομική μορφή νομικού

προσώπου ιδιωτικού δικαίου και αμείβονται με τις διατά-

ξεις του μισθολογίου του ν. 3205/2003, από τις μειώσεις

αποδοχών της παρ.18 του ν.3845/2010, για λόγους ίσης

μεταχείρισης με τα λοιπά ερευνητικά κέντρα που υπάγο-

νται στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο του ν.1514/1985 αλλά έ-

χουν τη νομική μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δι-

καίου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει εφόσον τα εν λόγω νομικά

πρόσωπα επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κρά-

τος και εφάρμοσαν ήδη τις διατάξεις των νόμων

3833/2010 άρθρο 1 παρ. 5 και 6 και 3845/2010 παρ. 4 και

5, περί μισθολογικών αναπροσαρμογών, στο προσωπικό

τους.

Με τις ρυθμίσεις της παρ. 6 συμπεριλαμβάνονται στον

έλεγχο μισθοδοσίας του Υπουργείου Οικονομικών και

συγκεκριμένα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και

τα νπιδ που ανήκουν στο κράτος, σε νπδδ ή σε οτα ή ε-

πιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό

σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού

τους ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των

παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1  του ν.3429/2005 καθώς επί-

σης και πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις της παρ.

6 του άρθρου 1 του ν.3833/2010.

Με τη διάταξη της παρ. 7, οι προϊστάμενοι των ειδικών

υπηρεσιών θα λαμβάνουν πλέον μόνο τις αποδοχές που

προβλέπονται για την θέση τους στην ειδική υπηρεσία

που υπηρετούν χωρίς τα επιδόματα ή άλλες πρόσθετες

παροχές που ελάμβαναν από την θέση προέλευσή τους.

Όσοι αποσπώνται ή μετακινούνται από τον δημόσιο ή ευ-

ρύτερο δημόσιο τομέα σε ειδικές υπηρεσίες θα λαμβά-
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νουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, με τις

προϋποθέσεις που προβλέπονται για την καταβολή τους.

Με την παρ. 8, οι διατάξεις για τη μείωση των αμοιβών

από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, όπως προβλέφθη-

κε στο άρθρο 7 του ν.3833/2010, καθώς και οι διατάξεις

του ν.2685/1999 που προβλέπουν τις δαπάνες των μετα-

κινούμενων υπαλλήλων, επεκτείνονται και στα ν.π.ι.δ.

και δημόσιες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο ε-

φαρμογής τόσο των διατάξεων των παραγράφων 5  και 6

του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, όσο και αυτών του άρ-

θρου 2 του ν.3899/2010.

Στην παρ. 9 επιβεβαιώνεται η διατήρηση του λογαρια-

σμού «Τ.Ε.Α.ΔΥ. Ειδικός Λογαριασμός Υπηρεσιακής Μο-

νάδας Ε΄» και ρυθμίζονται θέματα συγκέντρωσης των

σχετικών πόρων, διαχείρισης και λειτουργίας του λογα-

ριασμού αυτού. Με το άρθρο 45 του ν.3220/2004 (ΦΕΚ

15 Α΄) προστέθηκαν εδάφια στην παράγραφο 3 του άρ-

θρου 17 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1Α΄), με τα οποία ορί-

στηκε ότι στους δικαιούχους ΔΙΒΕΕΤ, που είναι ασφαλι-

σμένοι στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ., επιβάλλεται κράτηση σε ποσοστό

6%, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της κατα-

βαλλόμενης σε κάθε δικαιούχο παροχής ΔΙΒΕΕΤ και με-

ταγενέστερα ορίστηκε σε 7%. Το ποσό που προκύπτει

σύμφωνα με τα παραπάνω χορηγείται για την αύξηση

του μηνιαίου μερίσματος των εν λόγω υπαλλήλων. Για τη

διαχείριση των σχετικών χρηματικών ποσών λειτουρ-

γούσε ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος

με Νο 25098/9 και τίτλο «Τ.Ε.Α.ΔΥ. Ειδικός Λογαρια-

σμός Υπηρεσιακής Μονάδας Ε΄». Μετά την κατάργηση

των ειδικών λογαριασμών που λειτουργούσαν σε Υπουρ-

γεία, ν.π.δ.δ. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τις δια-

τάξεις του άρθρου 2 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄), το

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. θεώρησε ότι καταργήθηκε και ο παραπάνω ει-

δικός λογαριασμός και ότι οι σχετικοί πόροι περιήλθαν

στον προϋπολογισμό του. Η ορθότητα της άποψης αυ-

τής, όμως, αμφισβητείται, δεδομένου ότι ο παραπάνω

λογαριασμός αφ’ ενός δεν χρηματοδοτείται από κοινω-

νικούς πόρους και συνεπώς δεν έχει ένα από τα βασικά

χαρακτηριστικά των καταργούμενων λογαριασμών (βλ.

άρθρο 1 ν. 3697/2008) και αφ’ ετέρου διότι χρηματοδο-

τείται αποκλειστικά από τις κρατήσεις σε βάρος των υ-

παλλήλων και εξαιρείται για το λόγο αυτό από την κα-

τάργηση με ρητή διάταξη της παραγράφου 1γ του άρ-

θρου 3 του ν. 3697/2008.

Επισημαίνεται ότι με την οικ.2/42423/Α0024/10.6.2009

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1162/15.6.2009)

ορίστηκε ότι στους εξαιρούμενους από την κατάργηση

λογαριασμούς υπάγεται και ο λογαριασμός με Νο

25098/9 και τίτλο «Τ.Ε.Α.ΔΥ. Ειδικός Λογαριασμός Υπη-

ρεσιακής Μονάδας Ε΄», που τηρείται στην Τράπεζα της

Ελλάδος.          

Με την παρ. 10 ρυθμίζονται νομοθετικά ζητήματα της

Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Θ.). Συγκε-

κριμένα: 

Ι. Με τον α.ν. 890/1937 (ΦΕΚ 394 Α΄) ρυθμίστηκε νομο-

θετικά ο τρόπος διάθεσης της εκτάσεως που χρησιμο-

ποιούταν στην πόλη της Θεσσαλονίκης ως Ισραηλιτικό

Νεκροταφείο, το οποίο χρονολογείτο άνω των τετρακο-

σίων ετών και καταλάμβανε συνολική έκταση 300 στρεμ-

μάτων (σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Ισραη-

λιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Θ.) ή 450 περίπου

στρεμμάτων (σύμφωνα με την 9165/1998 προδικαστική

απόφαση  του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

και την καταγεγραμμένη ως δημόσιο κτήμα έκταση), κεί-

μενη εκτός των ανατολικών τειχών της παλαιάς πόλης.

Σύμφωνα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση, η ως άνω έ-

κταση θα εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται ως νεκρο-

ταφείο για ένα μόνο ακόμη έτος από την ισχύ του νόμου.

Μετά την πάροδο του έτους απαγορευόταν απολύτως η

ταφή εντός της εκτάσεως αυτής, στην οποία ο Δήμος

Θεσσαλονίκης αναλάμβανε την υποχρέωση να φυτέψει

δένδρα και να διατηρεί άλσος, χωρίς να θιγούν οι ευρι-

σκόμενοι σε αυτήν τάφοι. Με τον ίδιο νόμο ορίστηκε ότι

εξαιρετικώς το προς το βόρειο μέρος της ως άνω έκτα-

σης κείμενο τμήμα της, επιφάνειας 12.300 τ.μ., περιέρ-

χεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης.   

Σημειώνεται ότι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πα-

ραχωρούνταν τμηματικά, ήδη από το έτος 1928 έως το

1955, ακίνητα και εκτάσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, εκ

των οποίων οι περισσότερες αποτελούσαν τμήματα του

δημοσίου κτήματος ΒΚ 1340, ήτοι της ευρύτερης έκτα-

σης στην οποία περιελήφθησαν τα παλαιά εβραϊκά νε-

κροταφεία. 

Τον Δεκέμβριο του 1942 με αρχές του έτους 1943 τα

εβραϊκά νεκροταφεία της πόλης της Θεσσαλονίκης που

βρίσκονταν στην παραπάνω έκταση καταστράφηκαν ο-

λοσχερώς, κατά τρόπο βέβηλο και βίαιο, με διαταγή των

γερμανικών αρχών κατοχής. Σύμφωνα με την επίσημη ι-

στοσελίδα της Ι.Κ.Θ., μετά την απελευθέρωση η Κοινό-

τητα χρησιμοποιεί το νέο νεκροταφείο της στην περιοχή

της Σταυρούπολης, το οποίο της παραχωρήθηκε το έτος

1938.

ΙΙ.  Το 1961 η Ι.Κ.Θ. άσκησε ενώπιον του Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης αγωγή, κατά του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), με την οποία ζήτησε να

αναγνωρισθεί κυρία πέντε (5) ακινήτων, επιφανείας

7.088, 16.200, 10.125, 4.050 και 10.800 τ.μ. και συνολι-

κής επιφανείας 48.263 τ.μ., τα οποία κατά τους αγωγι-

κούς ισχυρισμούς κατείχε το Πανεπιστήμιο, τα μεν τέσ-

σερα από τα οποία είχε αποκτήσει με ταπία, το δε πέ-

μπτο με συμβόλαιο, προς επέκταση των εκτάσεων που

είχαν παραχωρηθεί από το οθωμανικό δημόσιο για να

χρησιμοποιηθούν ως εβραϊκά νεκροταφεία.

Το Α.Π.Θ., μετά από επανειλημμένες αναβολές και μα-

ταιώσεις της συζήτησης της ως άνω αγωγής, με την από

26.8.1991 ανακοίνωση δίκης προσεπικάλεσε σε αναγκα-

στική παρέμβαση αφ’ ενός μεν το Ελληνικό Δημόσιο, ως

δικαιοπάροχό του, αφ’ ετέρου δε την Εκκλησία της Ελ-

λάδος, ως διάδοχο του Οργανισμού Διοίκησης Εκκλη-

σιαστικής Περιουσίας (ΟΔΕΠ).    

To Ελληνικό Δημόσιο με την από 5.5.1992 πρόσθετη υ-

πέρ του Α.Π.Θ παρέμβασή του, ισχυρίσθηκε, μεταξύ άλ-

λων, ότι: α) η έκταση (μείζων έκταση 450 στρεμμάτων

περίπου) που καταλάμβαναν στην πόλη της Θεσσαλονί-

κης τα Ισραηλιτικά Νεκροταφεία, καταγράφηκε κατόπιν

της Θ.5880/14.10.1943 εντολής της Γενικής Διευθύνσε-

ως Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, ως δημό-

σιο κτήμα με αριθμό ΒΚ 1340, περιήλθε στο Δημόσιο εκ

διαδοχής από το Τουρκικό Δημόσιο, β) τμήματα της ε-

κτάσεως αυτής (της μείζονος ήτοι του ΒΚ 1340)  παρα-

χωρήθηκαν στο Α.Π.Θ, στον ΟΔΕΠ κ.λπ., γ) τα επίδικα α-

κίνητα ουδέποτε αποτέλεσαν «ιδιοκτησίες», αλλά διατε-

λούσαν πάντοτε υπό την κυριότητα του Δημοσίου, και

εφ’ όσον εξέλιπε ο αρχικός σκοπός για τον οποίο είχαν

διατεθεί και προορισθεί, οι γαίες αυτές επανήλθαν και

κατά χρήση στο Δημόσιο, δ) δεν εφαρμόζουν οι επικα-

λούμενοι τίτλοι εξουσίασης (ταπία και συμβόλαιο) στα
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κατεχόμενα από το Α.Π.Θ ακίνητα. 

Επί της αγωγής, της ανακοίνωσης δίκης με προσεπί-

κληση σε αναγκαστική παρέμβαση και της πρόσθετης υ-

πέρ του Α.Π.Θ. παρέμβασης του Ελλ. Δημοσίου, εκδόθη-

κε η 9185/1998 προδικαστική απόφαση του Πολυμελούς

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία απορρίφθηκε

η ένσταση του εναγομένου Πανεπιστημίου περί κατα-

χρηστικής άσκησης του δικαιώματος εκ μέρους της ενά-

γουσας Ι.Κ.Θ.

Με την ίδια απόφαση διατάχθηκε η διενέργεια πραγ-

ματογνωμοσύνης, προκειμένου να διακριβωθεί εάν τα ε-

πίδικα ακίνητα κείνται εντός της έκτασης που είχε παρα-

χωρηθεί από τις τουρκικές αρχές στην ενάγουσα για την

ίδρυση των νεκροταφείων της και εάν τα επίδικα ακίνητα

περιλαμβάνονταν στους τίτλους, που επικαλείται η ενά-

γουσα.  

ΙΙΙ. Σε εκτέλεση της προδικαστικής απόφασης, συντά-

χθηκε η από 18.10.2005 έκθεση πραγματογνωμοσύνης

του διορισθέντος πραγματογνώμονα Ι.Τ., διπλωματού-

χου τοπογράφου μηχανικού του Α.Π.Θ., δημοσίου υπαλ-

λήλου στην Δ/νση Δημοσίων Έργων Π.Κ.Μ.

Σύμφωνα με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, τα ε-

πίδικα ακίνητα α): ήταν ανεξάρτητες και αυτοτελείς ιδιο-

κτησίες και δεν αποτελούσαν μέρος της ευρύτερης έ-

κτασης που είχε παραχωρηθεί από την Οθωμανική Διοί-

κηση για την κάλυψη των ταφικών αναγκών της Ι.Κ.Θ., β)

περιλαμβάνονται καθ’ ολοκληρία στους τίτλους ιδιοκτη-

σίας, γ) τέσσερα από τα ακίνητα περιλαμβάνονται στη

μείζονα έκταση του Δημοσίου Κτήματος ΒΚ 1340, ενώ

το πέμπτο ακίνητο βρίσκεται εκτός της έκτασης αυτής.

Από τα τέσσερα ακίνητα, έκταση 4.918 τ.μ. του πρώτου

από αυτά μεταβιβάσθηκε από το Δημόσιο στο Α.Π.Θ. Το

δεύτερο ακίνητο επιφανείας 12.800 τ.μ., μεταβιβάσθηκε

ολόκληρο στο Α.Π.Θ. από το Δημόσιο. Από το τρίτο ακί-

νητο 9.589 τ.μ. μεταβιβάσθηκαν αφ’ ενός στο ΑΠΘ και

αφ’ ετέρου στον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο «Ηρα-

κλής». Τέλος, τμήμα εμβαδού 6.820 τ.μ. του τετάρτου α-

κινήτου βρίσκεται εντός της εκτάσεως που πωλήθηκε α-

πό το Δημόσιο στον Α.Γ.Σ. «Ηρακλής».

Προς αντίκρουση της διενεργηθείσας ως άνω δικαστι-

κής πραγματογνωμοσύνης, το ΑΠ.Θ διόρισε ως τεχνική

σύμβουλο την Ε.Κ., Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρε-

σίας Θεσσαλονίκης, η οποία συνέταξε την από

19.12.2006 τεχνική έκθεση. Το Ελληνικό Δημόσιο διόρι-

σε ως τεχνικό σύμβουλο τον Δ. Κ., υπάλληλο του Κέ-

ντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ)

του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης (ΥΜΑΘ), ο ο-

ποίος συνέταξε την από 1.12.2006 τεχνική έκθεση. Σύμ-

φωνα με τις ως άνω τεχνικές εκθέσεις, οι τίτλοι της

Ι.Κ.Θ. αναφέρονται σε ακίνητα που βρίσκονται εκτός της

κατεχομένης από το Α.Π.Θ, εκτάσεως.

Επιπλέον, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, συντάχθηκαν

κατ’ ανάθεση της Ι.Κ.Θ.: α) η χωρίς ημερομηνία έκθεση

πραγματογνωμοσύνης του Ι.Σ., Τοπογράφου - Μηχανι-

κού, β) το χωρίς ημερομηνία πόρισμα μελέτης επί έρευ-

νας και εφαρμογής τίτλων του Δ.Μ. και στ) η από

28.1.2003 τεχνική έκθεση του  Α.Κ., Τοπογράφου.

Στις ως άνω εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες περιέ-

χονται αλληλοσυγκρουόμενα συμπεράσματα σχετικά με

τη θέση και την εφαρμογή των τίτλων εντός του χώρου

των παλαιών ισραηλιτικών νεκροταφείων των πέντε (5)

επιδίκων ακινήτων, πλην όμως, από όλες, συμπεριλαμβα-

νομένης και της εκθέσεως του τεχνικού συμβούλου που

διορίσθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο (με εξαίρεση την

έκθεση της τεχνικής συμβούλου του Αριστοτελείου, κα-

τά την οποία κανένα ακίνητο δεν εμπίπτει στον χώρο του

Αριστοτελείου), προκύπτει ότι ένα από τα ακίνητα εκτά-

σεως 8 παλαιών στρεμμάτων, αναφερόμενο στον υπ’ α-

ριθμ. 60 του μηνός Απριλίου, έτους 1289 (1873) τουρκικό

τίτλο (ταπί) του Οθωμανικού Κτηματολογίου, εμπίπτει

στον χώρο των παλαιών ισραηλιτικών νεκροταφείων, κα-

θώς και στην έκταση που έχει παραχωρηθεί στο Αριστο-

τέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης.

Μετά τη σύνταξη της δικαστικής πραγματογνωμοσύ-

νης και των εκθέσεων των τεχνικών συμβούλων του

Α.Π.Θ. της Ι.Κ.Θ. και του Δημοσίου, η ως άνω διαφορά

εκκρεμεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσ-

σαλονίκης, χωρίς να έχει προσδιορισθεί δικάσιμος για τη

μετ’ απόδειξη συζήτησή της. 

IV. Την 4.7.2006 συνομολογήθηκε μνημόνιο συμφω-

νίας μεταξύ αφ’ ενός των Υφυπουργών Οικονομίας και

Οικονομικών, Χ. Φώλια και Π. Δούκα και αφ’ ετέρου του

Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου της Ι.Κ.Θ, σύμφω-

να με το οποίο τα μέρη θεωρούν δυνατή την εξεύρεση ε-

ξωδικαστικής λύσης, αποδεκτής και από τις δύο πλευ-

ρές, λόγω του ηθικού χαρακτήρα και της σημασίας του

θέματος.

Σε εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, με την υπ’ αριθμ.

101468/249/0006Α/6.3.2008 (ΦΕΚ ΤΟΔΔ 105) απόφαση

του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών συστήθηκε

ad hoc Επιτροπή αποτελούμενη από έναν Πάρεδρο του

Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, ως Πρόεδρο, και τον

προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Θεσσαλονί-

κης, τοπογράφο μηχανικό, την προϊσταμένη τμήματος

στην ίδια Κτηματική Υπηρεσία, αρχιτέκτονα μηχανικό, έ-

ναν πολιτικό μηχανικό, επίσης υπάλληλο της ως άνω

Κτηματικής, έναν δικηγόρο και τον Πρόεδρο του Κ.Σ. της

Ι.Κ.Θ., ως μέλη. 

Στην επιτροπή αυτή ανατέθηκε η μελέτη, εξέταση και

εφαρμογή των επικαλούμενων από το Α.Π.Θ και την

Ι.Κ.Θ τίτλων ιδιοκτησίας και η εισήγηση σχετικά με το ι-

διοκτησιακό καθεστώς. Με την υπ’ αριθμ.

1053083/526/0006Α/13.5.2008 νεώτερη υπουργική από-

φαση ανατέθηκε συμπληρωματικά στην Επιτροπή, σε πε-

ρίπτωση που εισηγηθεί την ύπαρξη ιδιοκτησιακού δικαι-

ώματος της Ι.Κ.Θ., σε επιμέρους τμήματα ή σε όλη την

παραπάνω έκταση, να αποτιμήσει την αξία της και να

προτείνει άλλα ακίνητα ισόποσης αξίας, για να αποδο-

θούν στην Ισραηλιτική Κοινότητα.

Οι μηχανικοί-μέλη της Επιτροπής συνέταξαν τεχνική

έκθεση, σύμφωνα με την οποία κατά την προσπάθεια ε-

φαρμογής των τίτλων των πέντε (5) επιδίκων ακινήτων

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αοριστία και ασάφεια ως προς

τα όρια, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να εφαρμόζο-

νται σε διαφορετικές θέσεις. Μετά από την στατιστική α-

πεικόνιση – τοποθέτηση των ακινήτων όλων των εκθέσε-

ων, προέκυψε (με αντίθετη γνώμη του μέλους της Επι-

τροπής, Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας) ότι έ-

να από τα πέντε ακίνητα εμπίπτει στην περιοχή του

Α.Π.Θ., με πιθανότερη θέση αυτή που βρίσκεται πλησίον

του Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α..

Ακολούθως, σύμφωνα με τα από 20.7.2009 πρακτικά, η

Επιτροπή πρότεινε «κατά συμβιβασμό, την παραχώρηση

από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ισραηλιτική Κοινότη-

τα εκτάσεως 7.349, 37 τ.μ. αξίας 9.943.697 ευρώ», απο-

φαινόμενη ότι το ανωτέρω ακίνητο εκτάσεως 8 παλαιών

στρεμμάτων έχει έκταση 7.349, 37 τ.μ., και σύμφωνα με

το 3929/2.3.2009 έγγραφο της Ι΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης έ-
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χει αξία 9.943.697 ευρώ.

V.  Επί της από 2.12.2009 αίτησης της Ισραηλιτικής

Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Θ.) περί συμβιβαστικής ε-

πίλυσης της διαφοράς που προκλήθηκε με την άσκηση

της από 21.9.1961 (αρ. κατ. 2046/1961) αγωγής της

Ι.Κ.Θ. κατά του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-

νίκης (Α.Π.Θ.), ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης, υπέρ του οποίου παρενέβη το Δημόσιο

με την από 5.5.1992 (αρ. κατ. 1508ΤΠ/2444/15.5.1992

πρόσθετη παρέμβασή του, το Α΄ Τμήμα του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους, όπως προκύπτει από το

1915/2010 πρακτικό του, που εγκρίθηκε από τον Υπουρ-

γό Οικονομικών, γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία να από-

σχει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους από την εξέταση

της προαναφερθείσας αίτησης, επειδή είναι αναρμόδιο,

καθ’ όσον το τιθέμενο ζήτημα άπτεται της άσκησης της

κυβερνητικής πολιτικής. 

VI. Ενόψει των ανωτέρω ενδείκνυται η οριστική επίλυ-

ση της διαφοράς, η οποία πέραν της αβεβαιότητας ως

προς την τελική έκβασή της, δεν έχει αποκλειστικώς νο-

μική διάσταση, αλλά συνδέεται και με τα ανθρωπιστικά ι-

δεώδη, διότι εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης α-

ποκατάστασης των συνεπειών του ολοκαυτώματος, ενό-

ψει του γεγονότος ότι συνάπτεται με την προκληθείσα

κατά τρόπο βέβηλο καταστροφή, κατά διαταγή των αρ-

χών κατοχής, σχεδόν του συνόλου της Ισραηλιτικής Κοι-

νότητας της Θεσσαλονίκης, καθώς και της συνδεδεμέ-

νης με το νεκροταφείο μακραίωνης ιστορικής της μνή-

μης. Υπενθυμίζεται η διακήρυξη του Συνεδρίου στο Τε-

ρεζίν (της 26-30.6.2009), όπου με τη σύμφωνη γνώμη

της Ελλάδας διατυπώνεται η ανάγκη διευθέτησης των

ζητημάτων που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία ε-

βραϊκών οργανισμών την περίοδο του ολοκαυτώματος.   

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται, ύστερα α-

πό σύμφωνη γνώμη της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσα-

λονίκης, η αποζημίωσή της για την αξία του ενός από τα

πέντε ακίνητα, που διεκδικεί, συνολικής έκτασης

7.349,37 τ.μ., ως προς το οποίο η συσταθείσα από το Δη-

μόσιο Επιτροπή, έκρινε κατά πλειοψηφία, ότι έχει δικαί-

ωμα κυριότητας συνολικού ποσού 9.943.697 ευρώ, όπως

έκρινε η ίδια Επιτροπή, με παραίτηση της Ι.Κ.Θ. τόσο από

την ασκηθείσα αγωγή, και από το δικαίωμα για άσκηση

αγωγής. Η εξόφληση της οφειλής θα πραγματοποιηθεί

με την έκδοση δύο εντόκων ομολόγων του Δημοσίου πε-

νταετούς και δεκαετούς διάρκειας. Οι λεπτομέρειες για

την έκδοση των ομολόγων θα καθοριστούν με απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών.

Με την παρ. 11 ρυθμίζεται το θέμα της απρόσκοπτης

δανειοδότησης του Οργανισμού του Μεγάρου Μουσικής

Αθηνών, καθώς για  το έργο της κατασκευής του Μεγά-

ρου Μουσικής Αθηνών και την αποπεράτωση όλων των

εργασιών ολοκλήρωσής του είχε χορηγηθεί, μεταξύ άλ-

λων πηγών χρηματοδοτήσεως, δάνειο στον ΟΜΜΑ από

την Εθνική Τράπεζα με την εγγύηση του Ελληνικού Δη-

μοσίου. Ενόψει του περιορισμού του ύψους της επιχορη-

γήσεως του ΟΜΜΑ από το Δημόσιο λόγω της τρεχούσης

δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, η απρόσκοπτη εξυ-

πηρέτηση του δανείου κάθε φορά από τον ΟΜΜΑ δεν εί-

ναι βέβαιη. Προς αποφυγή εμπλοκών που θα μπορούσαν

να επηρεάσουν τη λειτουργία της δανειακής συμβάσεως

αλλά και τις δραστηριότητες του ΟΜΜΑ, και ενόψει επί-

σης των δυσχερειών που συνδέονται με την ενεργοποίη-

ση κάθε φορά της εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου,

προβλέπεται προς διευκόλυνση του όλου χρηματοδοτι-

κού σχήματος η απευθείας εξυπηρέτηση του δανείου α-

πό το Δημόσιο.

Για τους ίδιους λόγους αντίστοιχη ρύθμιση προτείνε-

ται και για την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ).

Με την παρ. 12, παρέχεται αναδρομικά, η δυνατότητα

στο Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να καλύψει υπο-

χρεώσεις του σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,

σε εθνικό ή αλλοδαπό νόμισμα, να εκδίδει  κρατικά χρε-

όγραφα εντόκων γραμματίων ή ομολόγων ή άλλων τίτ-

λων δανεισμού στα πλαίσια του εκτελούμενου κρατικού

προϋπολογισμού, με την σύμφωνη γνώμη των εν λόγω

φορέων. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να

καθορίσει με απόφασή του το ύψος των εκδιδόμενων

τίτλων, τον σκοπό, τους όρους, τις διαδικασίες και κάθε

άλλη τεχνική λεπτομέρεια που αφορά την έκδοσή των

τίτλων αυτών.

Στην παρ. 13 παρέχεται η δυνατότητα διανυκτέρευσης

τόσο στους ελεγκτές που υπηρετούν σε ορισμένες Περι-

φερειακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. όσο και σε όλο το προ-

σωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για μετακινήσεις τους από 120 χι-

λιόμετρα και πάνω, με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνη-

το ή από 80 χιλιόμετρα και πάνω, με συγκοινωνιακό μέ-

σο, λόγω της φύσεως της εργασίας τους, προκειμένου

να αποφευχθεί δαπάνη άσκοπων μετακινήσεων και απώ-

λεια εργατοωρών που μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα

στην ομαλή ροή του έργου τους.

Με την παρ. 14 οι διατάξεις που αφορούν στα έξοδα

κίνησης του άρθρου 35 παρ. 3 του ν.1882/1990 καθώς και

στα έξοδα μετακίνησης εντός έδρας του άρθρου 5 του

ν.2685/1999, επεκτείνονται και στο σύνολο του προσω-

πικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

Επί του άρθρου 46  

Η προτεινόμενη διάταξη  έχει σκοπό την αντιμετώπιση

με ενιαία κριτήρια και την εξ αυτών ορθολογική κατηγο-

ριοποίηση των παραβόλων και των χρηματικών ποσών

που εισπράττονται από  το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης

Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) για τον έλεγχο

που πραγματοποιεί στους φακέλους και στις εγκαταστά-

σεις των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η κατηγοριοποίηση των ποσών συναρτάται με τον

πραγματικό όγκο εργασίας του  ΕΚΕΠΙΣ για τον έλεγχο

κάθε είδους φορέα (ΚΕΜΕ, ΕΕΣ).  Για την  ταχύτερη εί-

σπραξη από το ΕΚΕΠΙΣ, το οποίο χρηματοδοτείται με

ποσοστό χαμηλότερο του 1% από τον Κρατικό Προϋπο-

λογισμό, τα χρηματικά ποσά για χορήγηση, ανανέωση

κλπ άδειας λειτουργίας των ΚΕΜΕ και των ΕΕΣ κατα-

βάλλονται απευθείας  σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε-

ΚΕΠΙΣ. 

Επί του άρθρου 47   

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παρ. 1 επέρχονται

τροποποιήσεις στο ν. 3862/2010, με τις διατάξεις του ο-

ποίου ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδη-

γία 2007/64, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερι-

κή αγορά. Διορθώνονται τα εκ παραδρομής λάθη προκει-

μένου να γίνονται ορθά οι παραπομπές καθώς αυτές α-

ναφέρονται στις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ιδρυ-

μάτων πληρωμών και να καταστεί δυνατή η εφαρμογή

των διατάξεων του νόμου αυτού.  

Με την παρ. 2 προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 στο

ν. 3878/2010, με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα διαδι-

κασίας της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΕΤΑΙ-

33



ΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.», η οποία μετονο-

μάζεται σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». Ο-

ρίζεται ότι το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και

παθητικού της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»  εισφέρο-

νται στην απορροφώσα εταιρεία, η οποία από την έναρ-

ξη ισχύος του νόμου υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώμα-

τα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμε-

νης εταιρείας η οποία παύει να υφίσταται. 

Με την παρ. 3 προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο

21 του ν. 3878/2010, με την οποία ορίζεται ότι  ενόψει

της συγχώνευσης των δύο εταιρειών και μεταφοράς του

προσωπικού της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»

στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»

καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας στον

οποίο ορίζονται οι απαιτούμενες οργανικές θέσεις προ-

σωπικού της εταιρείας. Ο Οργανισμός εγκρίνεται με κοι-

νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και

Τουρισμού και στις θέσεις που προβλέπει εντάσσονται

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι πάσης φύσε-

ως εργαζόμενοι των δύο εταιρειών. 

Με την παρ. 4 προστίθενται λέξεις στην παράγραφο 3

του άρθρου 9 του ν. 3861/2010, με την οποία προβλέπε-

ται ότι ως εισηγητές στο ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο,

συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί της διοικητικής δι-

καιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχοι

λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Συ-

μπληρώνεται η ρύθμιση και με τους συνταξιούχους δικα-

στικούς λειτουργούς της πολιτικής δικαιοσύνης, οι οποί-

οι εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική

ρύθμιση. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία

προς διευκόλυνση του έργου και την αποτελεσματικότε-

ρη λειτουργία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

(Ε.Υ.Σ)   

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 5 προστίθεται

νέο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κώδικα

Διοικητικής Δικονομίας. Η ρύθμιση αυτή είναι ειδική  α-

φού αφορά μόνο την αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφε-

τείου για τις φορολογικές υποθέσεις που προκύπτουν

στο πλαίσιο του ιδίου φορολογικού ελέγχου και ανεξάρ-

τητα από την συνάφεια των προσβαλλόμενων πράξεων,

προϋπόθεση, η οποία, αντιθέτως,  απαιτείται από το δεύ-

τερο εδάφιο  της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ΚΔΔ,

που ως γενική διάταξη αφορά την αρμοδιότητα των Διοι-

κητικών Πρωτοδικείων και Διοικητικών Εφετείων για το

σύνολο των χρηματικών διαφορών. Με τη ρύθμιση αυτή

το Διοικητικό Εφετείο καθίσταται αρμόδιο για όλα τα φο-

ρολογικά αντικείμενα ανεξαρτήτως ποσού κατά του ιδί-

ου υπόχρεου, με την προϋπόθεση ότι είναι αρμόδιο για

κάποια από αυτά, αν στο πλαίσιο του ίδιου  προσωρινού

ή οριστικού φορολογικού ελέγχου έχουν καταλογιστεί

για  το  ίδιο οικονομικό έτος ή διαχειριστική περίοδο με

την ίδια ή περισσότερες πράξεις, διάφορα ποσά. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 6 καθορίζεται

κατώτατο όριο προμήθειας των εμπόρων χονδρικής και

λιανικής πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων

σε 8,3% και 31,3% αντίστοιχα, στη λιανική τιμή προ φό-

ρων. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2011. 

Με την παρ. 7 επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 3

του ν. 3429/2005, προκειμένου οι εκπρόσωποι των εργα-

ζομένων στα διοικητικά συμβούλια των δημοσίων επιχει-

ρήσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν.

3429/2005, να μην ορίζονται με απόφαση της ΔΕΔΕΚΟ,

αλλά όπως ορίζει το καταστατικό της κάθε δημόσιας επι-

χείρησης. Το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να γνω-

στοποιεί στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ τη σύνθεση των

μελών του, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. 

Αυτά επιδιώκονται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου

και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για την ψήφι-

σή του. 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Ιω. Ραγκούσης Γ. Παπακωνσταντίνου

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ      

Ευάγ. Βενιζέλος Μ. Χρυσοχοΐδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ           

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                             

Χ. Καστανίδης Χ. Παμπούκης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Γερουλάνος
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Κατάπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ε-

λεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότη-

τας Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 1   

Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης

της Φοροδιαφυγής 

1. Συνιστάται, ως συλλογικό κυβερνητικό όργανο, Επι-

τροπή για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, στην ο-

ποία μετέχουν ο Υπουργός Οικονομικών, ως Πρόεδρος,

και οι Υπουργοί: α) Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αντα-

γωνιστικότητας, β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-

πίνων Δικαιωμάτων και γ) Προστασίας του Πολίτη. Η Ε-

πιτροπή για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής εγκρί-

νει το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμη-

σης της Φοροδιαφυγής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για

την εφαρμογή του και παρακολουθεί, εποπτεύει, ελέγχει

και συντονίζει την εφαρμογή του. 

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών η Εκτελε-

στική Διυπουργική Επιτροπή του Εθνικού Επιχειρησια-

κού Προγράμματος Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής,

η οποία αποτελείται από: 

α) τον Υπουργό Οικονομικών, με αναπληρωτή τον Υ-

φυπουργό Οικονομικών με αρμοδιότητα στα έσοδα, ως

Πρόεδρο,   

β) τον επικεφαλής Εισαγγελέα της Αρχής για την κα-

ταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματι-

κές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομο-

κρατίας, 

γ) τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, 

δ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, 

ε) τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνεια-

κών Θεμάτων, 

στ) τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημά-

των,   

ζ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

η) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

θ)  τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας

του Πολίτη,  

ι) τον Διοικητή, με αναπληρωτή τον έναν εκ των Υπο-

διοικητών της Ε.Υ.Π.,  

ια) τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε.,

ιβ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων

του Υπουργείου Οικονομικών, 

ιγ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολο-

γίας του Υπουργείου Οικονομικών,

ιδ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνεί-

ων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οι-

κονομικών,   

ιε) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Α-

στυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Η Εκτελεστική Διυπουργική Επιτροπή συνεδριάζει

τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα στο Υπουργείο Οικονο-

μικών. Υποστηρίζεται γραμματειακά και διοικητικά από

τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουρ-

γείου Οικονομικών. Ενημερώνει την Επιτροπή που προ-

βλέπεται στην παράγραφο 1 για την πορεία εφαρμογής

του Προγράμματος τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες. 

3. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμη-

σης της Φοροδιαφυγής εκπονείται κάθε τρία χρόνια και

περιλαμβάνει σχέδιο δράσεων για την αντιμετώπιση και

την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, εισηγήσεις για

θεσμικές αλλαγές και μέτρα για την αποτελεσματική και

συντονισμένη λειτουργία των φορολογικών, δικαστικών

και διωκτικών αρχών. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμ-

μα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής εκπονείται από

τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων της Γενικής

Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων

του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις οδηγίες

της Εκτελεστικής Διυπουργικής Επιτροπής για την αντι-

μετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία  παρακολουθεί, α-

ξιολογεί και ελέγχει την εφαρμογή του Εθνικού Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος.

4. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμη-

σης της Φοροδιαφυγής  περιλαμβάνει άξονες, ετήσιες ή

και εξαμηνιαίες δράσεις και μέτρα και στόχους με ποσο-

τικούς και ποιοτικούς μετρήσιμους δείκτες για: 

α) Τη σύλληψη φορολογητέας ύλης μέσω προγραμμά-

των προληπτικών και τακτικών ελέγχων των επιχειρήσε-

ων και των επιτηδευματιών.  

β) Τη σύλληψη φορολογητέας ύλης μέσω προγράμμα-

τος τεκμηρίων και πόθεν έσχες και εντοπισμού προσαυ-

ξήσεων περιουσίας που υποκρύπτουν αδήλωτα εισοδή-

ματα.   

γ) Την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης μέ-

σω: αα) της παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης και διευκό-

λυνσης προς τους φορολογούμενους, ββ) της άρσης α-

δικιών, της απλούστευσης και κωδικοποίησης της φορο-

λογικής νομοθεσίας και γγ) της εφαρμογής των κειμέ-

νων διατάξεων για την ποινική καταστολή της φοροδια-

φυγής.  

δ) Τη βελτίωση και επιτάχυνση της εισπραξιμότητας

των βεβαιωθέντων εσόδων και ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

ε) Την αναγνώριση, ταξινόμηση, κατάταξη, μεταχείρι-

ση και αντιμετώπιση των κινδύνων στα θέματα: αα) του

Φ.Π.Α. και λοιπών έμμεσων φόρων, ββ) της άμεσης φο-

ρολογίας και γγ) της φορολογίας κεφαλαίου.  

στ) Την εισαγωγή κριτηρίων για την επιλογή των προς

έλεγχο υποθέσεων στα πεδία της φορολογίας και την α-

νάπτυξη τεχνικών ελέγχου για ομάδες φορολογούμε-

νων, στους οποίους παρατηρείται μεγάλο ποσοστό φο-

ροαποφυγής ή φοροδιαφυγής, καθώς και για τις μεγά-

λες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στο πεδίο των ενδοομιλικών

συναλλαγών.  

ζ) Τη συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση

όλων των πληροφοριών και στοιχείων που λαμβάνονται

από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αμοιβαία διοικητική

και δικαστική συνδρομή, των κρατών - μελών της Ε.Ε.,

τρίτων χωρών, χωρών με τις οποίες έχουν συναφθεί

Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας

σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου ή

Συμβάσεις Ανταλλαγής Πληροφοριών, καθώς και από

διεθνείς υπηρεσίες και οργανισμούς.   

η) Την ισχυροποίηση της φορολογικής διοίκησης με

την εφαρμογή δράσεων για την καταπολέμηση της δια-

φθοράς. 

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το Εθνικό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φορο-

διαφυγής εκπονείται και εγκρίνεται μέχρι 31 Μαρτίου

2011. 
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Άρθρο 2

Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

1. Μετά το άρθρο 17 του ν. 2623/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄)

προστίθεται νέο άρθρο 17Α ως εξής: 

«Άρθρο 17Α

Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

1. Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ορίζεται με

τον αναπληρωτή του, εισαγγελικός λειτουργός με βαθ-

μό αντεισαγγελέα εφετών, από εκείνους που υπηρετούν

στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Η τοποθέτησή τους

διενεργείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστε-

ρα από απόφαση του οικείου Ανωτάτου Δικαστικού Συμ-

βουλίου. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος εκτε-

λεί τα καθήκοντά του με πλήρη και αποκλειστική απα-

σχόληση και συνεπικουρείται από τρεις, τουλάχιστον, ει-

σαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών, εκ των οποίων

δύο τουλάχιστον από εκείνους που υπηρετούν στην Ει-

σαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και ένας από εκείνους

που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλο-

νίκης. Οι τελευταίοι ορίζονται από τους διευθύνοντες τις

οικείες Εισαγγελίες.

2. Το έργο των αρμόδιων για τα οικονομικά εγκλήματα

Εισαγγελέων εποπτεύει και συντονίζει Αντεισαγγελέας

του Αρείου Πάγου που ορίζεται με πλήρη ή μερική απα-

σχόληση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

3. Στα καθήκοντα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλή-

ματος, η κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου επεκτείνε-

ται σε όλη την Επικράτεια, ανήκει η εποπτεία, η καθοδή-

γηση και ο συντονισμός των ενεργειών των γενικών κα-

τά το άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του Κ.Π.Δ.

και ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε υπαλ-

λήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

(Σ.Δ.Ο.Ε.), των Τελωνείων, της Ε.Λ.Υ.Τ. και των φοροε-

λεγκτικών υπηρεσιών, εν γένει, του Υπουργείου Οικονο-

μικών, κατά τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέ-

τασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως κά-

θε είδους φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων και

οποιωνδήποτε άλλων συναφών, εφόσον αυτά διαπράτ-

τονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, οργανισμών

τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δι-

καίου, νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου το-

μέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή βλάπτουν σοβαρά

την εθνική οικονομία.

4. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ενημερώ-

νεται για όλες τις καταγγελίες και τις πληροφορίες που

περιέχονται στις υπηρεσίες της παραγράφου 3 για ε-

γκλήματα της αρμοδιότητάς του, αξιολογεί δε και διε-

ρευνά τις πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε άλλη πλη-

ροφορία που περιέρχεται σε γνώση του, σχετικά με αυ-

τά, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο.

5. Για τη διερεύνηση των υποθέσεων που ανήκουν

στην αρμοδιότητά του ο Εισαγγελέας  Οικονομικού Ε-

γκλήματος μπορεί να παραγγέλλει τη διενέργεια προκα-

ταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης από τους κατά την

παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου γενικούς ή ειδικούς

προανακριτικούς υπαλλήλους.

6. Η δικογραφία που σχηματίζεται μετά την ολοκλήρω-

ση της προκαταρκτικής  εξέτασης ή προανάκρισης διαβι-

βάζεται στους κατά τόπο αρμόδιους για την ποινική δίω-

ξη εισαγγελείς πρωτοδικών.

7. Με σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Αντεισαγγε-

λέα του Αρείου Πάγου, που έχει ορισθεί σύμφωνα με την

παράγραφο 2, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

μπορεί να παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής ε-

ξέτασης από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα πρωτο-

δικών, χωρίς να στερείται τις αρμοδιότητες που αναφέ-

ρονται στην προηγούμενη παράγραφο, μετά το πέρας

της οποίας ενημερώνεται εγγράφως για την πορεία της.

8. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παραγράφου 1 έ-

χουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που α-

φορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους, μη

υποκείμενοι στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί

φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και κάθε

άλλου είδους απορρήτου και σε κάθε μορφής αρχείο Δη-

μόσιας Αρχής ή Οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζε-

ται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

9. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του

Εισαγγελέα Οικονομικού  Εγκλήματος και των εισαγγε-

λικών λειτουργών της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-

θρου, συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών Γραφείο

Εισαγγελέα Οικονομικού  Εγκλήματος, το οποίο διευθύ-

νεται από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Υ-

πηρεσιακή Μονάδα του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομι-

κού Εγκλήματος μπορεί να συστήνεται με απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών και στην Περιφερειακή Διεύθυν-

ση Κεντρικής Μακεδονίας του Σ.Δ.Ο.Ε.. Με απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Ει-

σαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, δημιουργούνται οι

αναγκαίες θέσεις επιστημονικού, διοικητικού και βοηθη-

τικού προσωπικού του Γραφείου, οι οποίες καλύπτονται

με μετακίνηση προσωπικού του Υπουργείου Οικονομι-

κών ή με απόσπαση, μετά από πρόταση του ίδιου Εισαγ-

γελέα. Καθήκοντα προϊσταμένου του Γραφείου  ασκεί υ-

πάλληλος ΠΕ, με βαθμό Α΄ που ορίζεται με απόφαση

του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Η απόσπαση

διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομι-

κών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού για διάρκεια

δύο ετών, χωρίς να απαιτείται γνώμη των υπηρεσιακών

συμβουλίων, και μπορεί να ανανεώνεται με όμοια από-

φαση, για ίσο χρονικό διάστημα μέχρι δύο φορές. 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

μπορεί να αποσπώνται στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών και

Εφετών υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, για

την υποβοήθηση του έργου των εισαγγελικών λειτουρ-

γών όταν διενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική ε-

ξέταση για οικονομικά ή άλλα συναφή με αυτά εγκλήμα-

τα, για χρονικό διάστημα δύο ετών που μπορεί να παρα-

τείνεται με όμοια απόφαση, για ίσο χρονικό διάστημα

μέχρι δύο φορές. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται λαμβά-

νουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών της θέ-

σης από την οποία αποσπάστηκαν.»

2. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 17 του

άρθρου 4 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄) καταργούνται.

Άρθρο 3 

Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής 

στην άμεση και έμμεση φορολογία.  

Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 1882/1990, 

2523/1997, 2960/2001   

1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990

αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις δημό-

σιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα τελωνεία
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χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-

καίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύ-

τερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτε-

ρο των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης:

α) έως ένα έτος, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε

αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή

προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πί-

νακα χρεών, που αναφέρεται στην παράγραφο 5, υπερ-

βαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 

β) έξι τουλάχιστον μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α΄,

υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000)  ευρώ, 

γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέ-

ος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση

α΄, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000)

ευρώ, 

δ) τριών τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέ-

ος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση

α΄, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων

(150.000)  ευρώ. 

Χρόνος τέλεσης του αδικήματος είναι το χρονικό διά-

στημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών μέχρι

τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά

περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής. 

Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από  αίτηση του προϊ-

σταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγε-

λέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται υπο-

χρεωτικά από πίνακα χρεών, συμπεριλαμβανομένων των

κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων. 

Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που

οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης

σε οποιονδήποτε βαθμό.»

β) Στην  παράγραφο 8 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990

προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υ-

ποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενημέρω-

ση του αρμόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ μέ-

ρους της Δ.Ο.Υ. σχετικά με τη διαδικαστική εξέλιξη της

οφειλής, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσι-

μο.»

2. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου

17 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όποιος, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή

φόρου εισοδήματος, αποκρύπτει καθαρά εισοδήματα α-

πό οποιαδήποτε πηγή, παραλείποντας να υποβάλει δή-

λωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση, τελεί  αδίκημα

φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος.»

β) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου

17 του ν. 2523/1997 αντί των λέξεων «με ποινή κάθειρ-

ξης μέχρι δέκα (10) ετών» τίθενται οι λέξεις «με κάθειρ-

ξη».

γ) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του

ν. 2523/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη

και η διάρκεια της απόκρυψης.»

δ) Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου

18 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Όποιος, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή

του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου ερ-

γασιών και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων

φόρων, τελών ή εισφορών, δεν απoδίδει ή αποδίδει ανα-

κριβώς ή συμψηφίζει αυτούς, καθώς και όποιος παρα-

πλανά τη φορολογική αρχή με  την παράσταση ψευδών

γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση

ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και λαμβάνει επιστρο-

φή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή

εισφορές, τιμωρείται:».

ε) Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

18 του ν. 2523/1997 αντί των λέξεων «με κάθειρξη μέχρι

δέκα (10) έτη» τίθενται οι λέξεις «με κάθειρξη».

στ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.

2523/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη

και η διάρκεια της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης

ή διακράτησης τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών.»

ζ) Στο άρθρο 18 του ν. 2523/1997 προστίθεται παρά-

γραφος 3 ως εξής: 

«3. Αν η διάρκεια της μη απόδοσης ή ανακριβούς από-

δοσης ή διακράτησης τέτοιων  φόρων, τελών ή εισφο-

ρών δεν υπερβαίνει το ένα έτος, ο υπαίτιος απαλλάσσε-

ται, εφόσον καταβληθούν, από την ημέρα που γεννήθηκε

η υποχρέωση καταβολής, οι κατά περίπτωση οφειλόμε-

νοι φόροι, τέλη ή εισφορές με τις κάθε είδους προβλε-

πόμενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επί αυτών. Ε-

άν η καταβολή συντελεστεί μετά τη συμπλήρωση έτους,

αλλά πριν τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας σε πρώ-

το βαθμό, επιβάλλεται ποινή μειωμένη κατά το άρθρο 83

του Ποινικού Κώδικα.»    

η) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

19 του ν. 2523/1997 αντί των λέξεων «με κάθειρξη μέχρι

δέκα (10) ετών» τίθενται οι λέξεις «με κάθειρξη».

θ) Η παράγραφος  2 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 α-

ντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα. Η μηνυτή-

ρια αναφορά υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της αρ-

μόδιας Δ.Ο.Υ. ή τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που

διενήργησε τον έλεγχο σε περίπτωση που ο έλεγχος

διενεργήθηκε από όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονο-

μικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) ή των ελεγκτικών κέντρων

του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄) ή υποβάλ-

λεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φο-

ρολογικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Φορολογι-

κών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονο-

μικών, ως εξής:

α) Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αμέσως με την

ολοκλήρωση του ελέγχου και ζητείται από τον αρμόδιο

εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθε-

σης, με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου,

ανεξάρτητα εάν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρ-

μοδίου διοικητικού δικαστηρίου:

αα) στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου

17, εφόσον ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος πα-

ραγγείλει την άμεση άσκηση ποινικής δίωξης,      

ββ) στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του

άρθρου 18, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος έχει διατα-

χθεί για την ημερομηνία που διενεργήθηκε, με ειδική ε-

ντολή ελέγχου του Υπουργού Οικονομικών,   

γγ) στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

18, 

δδ) στην περίπτωση β΄  της παραγράφου 1 του άρθρου

19 και 

εε) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου

19, εφόσον το πλήθος των μη εκδοθέντων παραστατι-

κών στοιχείων είναι πλέον των δέκα ή υπερβαίνουν σε α-

ξία τα πεντακόσια (500) ευρώ.

β) Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται μέσα σε ένα (1)

μήνα από την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας διοικη-

τικής επίλυσης της διαφοράς, επί της οικείας απόφασης
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επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. και ανεξάρτητα αν κατά

της απόφασης αυτής ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του

αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου: 

αα) στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του

άρθρου 18, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος δεν έχει

διαταχθεί με ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομικών, 

ββ) στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου και την περί-

πτωση α΄  της παραγράφου 1 του άρθρου 19 και 

γγ) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου

19, εφόσον το πλήθος των μη εκδοθέντων παραστατι-

κών στοιχείων δεν υπερβαίνει τα δέκα ή δεν υπερβαίνει

σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ.

Η ποινική δίωξη δεν αρχίζει πριν από την τελεσίδικη

κρίση του διοικητικού δικαστηρίου στην προσφυγή που

ασκήθηκε ή σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής πριν

από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής με

την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας για την άσκηση

προσφυγής κατά της εγγραφής αυτής: 

αα) στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου

17 και   

ββ) στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου

17, εφόσον δεν παραγγέλθηκε η άμεση άσκηση ποινικής

δίωξης από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.     

Η ποινική δίωξη δεν αρχίζει σε καμία από τις ανωτέρω

περιπτώσεις, επίσης, αν  αυτός κατά του οποίου πρόκει-

ται να ασκηθεί έχει έναντι του Δημοσίου απαίτηση βέ-

βαιη και εκκαθαρισμένη, ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του

ποσού των φόρων, τελών και εισφορών για τα οποία ε-

πρόκειτο να ασκηθεί η ποινική δίωξη.» 

ι) Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 α-

ντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Αρμόδιο δικαστήριο είναι, κατά περίπτωση, το μο-

νομελές ή το τριμελές πλημμελειοδικείο ή το τριμελές ε-

φετείο κακουργημάτων της έδρας της αρμόδιας για τη

φορολόγηση Δ.Ο.Υ..»

ια) Η παράγραφος 8 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 α-

ντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Για τα πλημμελήματα των άρθρων 17 παράγραφος

2 περίπτωση α΄, 18 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄ και β΄

και 19 παράγραφος 1 περίπτωση α΄,  μετατροπή και ανα-

στολή της ποινής γίνεται κατά τις σχετικές διατάξεις

των άρθρων 82 και 99 επ. του Ποινικού Κώδικα. Δεν επι-

τρέπεται αναστολή ή μετατροπή της ποινής σε περίπτω-

ση δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής. Αν μετα-

τραπεί η ποινή, κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε

ποσό από είκοσι  (20) έως εκατό (100) ευρώ.» 

ιβ) Η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 α-

ντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Στα κακουργήματα του παρόντος νόμου, ως «συ-

γκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης», κατά

το άρθρο 497 παράγραφος 8 του Κώδικα Ποινικής Δικο-

νομίας, νοείται και η εκ μέρους του κατηγορουμένου κα-

ταβολή όλων ή μέρους των οφειλόμενων φόρων, τελών

ή εισφορών  με τις κάθε είδους προβλεπόμενες  προ-

σαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επί αυτών. Εάν το δικα-

στήριο κρίνει ότι  δεν πρέπει να χορηγηθεί ανασταλτικό

αποτέλεσμα στην έφεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις

παραγράφους 4 και 8 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινι-

κής Δικονομίας, τάσσει προθεσμία τριών εργάσιμων ημε-

ρών μέσα στην οποία  ο κατηγορούμενος μπορεί να κα-

ταβάλει τους κατά περίπτωση οφειλόμενους φόρους, τέ-

λη ή εισφορές  με τις κάθε είδους προβλεπόμενες προ-

σαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επί αυτών. Η καταβολή

των ως άνω ποσών συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανα-

στολή εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης. Το ίδιο α-

ποτέλεσμα έχει η καταβολή των ως άνω ποσών όταν ζη-

τείται η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης, κατά το άρ-

θρο 497 παράγραφος 7 του Κώδικα Ποινικής Δικονο-

μίας.»

ιγ) Στην παράγραφο 10 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997

προστίθεται εδάφιο πρώτο ως εξής: 

«Στα αδικήματα του παρόντος νόμου, χρόνος τέλεσης

είναι το χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά την οποία

για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος μέχρι τη

συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά πε-

ρίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Άρθρο 4

Σύσταση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και

Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του  Κράτους

στο Υπουργείο Οικονομικών

1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομικών θέσεις Ε-

λεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Ε-

σόδων του Κράτους, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται

με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ-

ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομι-

κών. 

Με όμοια απόφαση ανακαθορίζεται ο αριθμός των θέ-

σεων αυτών, κατανέμονται ή ανακατανέμονται οι θέσεις

αυτές σε υπηρεσιακές μονάδες και καθορίζονται ή ανα-

καθορίζονται οι οργανικές μονάδες επιπέδου Αυτοτε-

λούς Γραφείου, Τμήματος, Υποδιεύθυνσης ή Διεύθυν-

σης, κεντρικών ή περιφερειακών υπηρεσιών, της Γενικής

Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων

του Υπουργείου Οικονομικών, των οποίων οι θέσεις, με

εξαίρεση τις θέσεις Προϊσταμένου Αυτοτελούς Γραφεί-

ου, Τμήματος, Υποδιεύθυνσης ή Διεύθυνσης, καλύπτο-

νται από υπαλλήλους που κατέχουν τις θέσεις που συνι-

στώνται με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρα-

γράφου αυτής. 

2. Οι θέσεις καλύπτονται από υπαλλήλους όλων των

κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών κατηγορίας ΠΕ και

ΤΕ, οι οποίοι επιλέγονται, μετακινούνται ή αποσπώνται

με απόφαση του ίδιου Υπουργού, με τη διαδικασία που

ορίζεται στις επόμενες παραγράφους. 

3. Οι θέσεις προκηρύσσονται και οι υποψήφιοι επιλέ-

γονται από πίνακα επιτυχόντων που καταρτίζει η Ειδική

Επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 16 με τη

σειρά επιτυχίας αυτών, ύστερα από αξιολόγηση των τυ-

πικών και ουσιαστικών προσόντων τους και μετά από συ-

νέντευξη, προκειμένου η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώ-

μη για την προσωπικότητα και την ουσιαστική ικανότητα

άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης. Ο πίνακας

κατάταξης των επιλεγέντων ισχύει για μια τριετία και οι

θέσεις που κενώνονται καλύπτονται από αυτόν.

4. Με την προκήρυξη προσδιορίζονται οι θέσεις, καθο-

ρίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη

διαδικασία της επιλογής, ορίζονται τα απαιτούμενα τυπι-

κά προσόντα για την κάλυψη αυτών και προσδιορίζονται
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οι τίτλοι σπουδών, η εξειδίκευση, τα πρόσθετα προσόντα

ή η προηγούμενη εμπειρία για ορισμένο ποσοστό των

θέσεων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ανανέωση του ε-

λεγκτικού δυναμικού. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το

π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄). Η αίτηση για συμμετοχή στη

διαδικασία επιλογής, η επιλογή και η τοποθέτηση σε θέ-

ση Ελεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των

Εσόδων του Κράτους δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε

τρόπο την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων.  

5. Στις θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής

Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους δεν επιτρέπεται να

υπηρετεί υπάλληλος ο οποίος έχει τιμωρηθεί ή έχει α-

σκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη για

οποιοδήποτε παράπτωμα ή συμπληρώνει το όριο ηλικίας

ή το χρόνο υπηρεσίας για συνταξιοδότηση, μέσα στην ε-

πόμενη τριετία από την ημερομηνία επιλογής.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Α-

ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι-

κονομικών καθορίζονται και ανακαθορίζονται τα ουσια-

στικά και τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κά-

λυψη των θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστι-

κής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και μπορεί να

ορίζονται ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, καθώς και συ-

ντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών για την επι-

λογή, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία επιλο-

γής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την αξιολόγη-

ση και την επιλογή των υποψήφιων Ελεγκτών Βεβαίω-

σης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κρά-

τους, την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων, τα όργανα

που συνομολογούν το συμβόλαιο αποδοτικότητας για

λογαριασμό του Δημοσίου, τα στοιχεία που πρέπει αυτό

να περιλαμβάνει, ο χρόνος, η διαδικασία και τα αρμόδια

όργανα που ελέγχουν την εφαρμογή του συμβολαίου α-

ποδοτικότητας, καθώς και κάθε θέμα σχετικά με την τα-

κτική και ενδιάμεση επαναξιολόγηση των υπαλλήλων, ο

τρόπος και το όργανο που διενεργεί την επαναξιολόγη-

ση και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του εδαφίου

αυτού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία

του συμβολαίου αποδοτικότητας για τους προϊσταμέ-

νους των οργανικών μονάδων που προβλέπονται στις

παραγράφους 21 και 22, ο χρόνος, η διαδικασία και τα

αρμόδια όργανα που ελέγχουν την εφαρμογή του συμ-

βολαίου αποδοτικότητας, καθώς και κάθε θέμα σχετικά

με την τακτική και ενδιάμεση επαναξιολόγηση των προϊ-

σταμένων αυτών των οργανικών μονάδων, ο τρόπος και

το όργανο που διενεργεί την επαναξιολόγηση και κάθε

άλλο σχετικό θέμα.

7. Οι υποψήφιοι, με την αίτηση επιλογής τους σε θέση

Ελεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Ε-

σόδων του Κράτους, υποβάλλουν Ειδική Αναλυτική Δή-

λωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες). Με α-

πόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το πε-

ριεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Κα-

τά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος,

το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

ορίζεται με την προκήρυξη.  

8. Όσοι υπάλληλοι επιλεγούν και τοποθετηθούν με με-

τακίνηση ή απόσπαση σε θέση Ελεγκτή Βεβαίωσης και

Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, υ-

πογράφουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους συμ-

βόλαιο αποδοτικότητας, για χρονικό διάστημα οκτώ μη-

νών. Στο συμβόλαιο αποδοτικότητας περιλαμβάνονται οι

υποχρεώσεις και οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι που α-

ναλαμβάνουν να επιτύχουν. 

9. Όσοι υπάλληλοι επιλεγούν, τοποθετούνται στις θέ-

σεις αυτές και αξιολογούνται, υποχρεωτικά κατά τη λή-

ξη του συμβολαίου αποδοτικότητας, με δυνατότητα εν-

διάμεσης αξιολόγησης. Για την αξιολόγηση συντάσσεται

Έκθεση. Εκθέσεις Αξιολόγησης συντάσσονται και όταν

υπάρχει ενδιάμεση αξιολόγηση. Αν, σύμφωνα με την Έκ-

θεση Αξιολόγησης, δεν έχουν επιτευχθεί όλοι οι ποσοτι-

κοί και ποιοτικοί στόχοι του συμβολαίου αποδοτικότητας

ή δεν έχουν τηρηθεί οι λοιπές υποχρεώσεις που αναφέ-

ρονται σε αυτό και οφείλεται αυτό και σε υπαιτιότητα

του υπαλλήλου, απαλλάσσονται αυτοδίκαια από τα κα-

θήκοντα της θέσης του Ελεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκα-

στικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και επανέρ-

χονται υποχρεωτικά στην υπηρεσία απ’ όπου μετακινή-

θηκαν, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομι-

κών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα α-

πό αίτηση του υπαλλήλου, μπορεί αυτός να επανέρχεται

οποτεδήποτε στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται,

εφόσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι, ύστερα

από γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής που προβλέ-

πεται στην παράγραφο 16.

10. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις Ελεγκτών

Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων

του Κράτους απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους και

επανέρχονται υποχρεωτικά στην υπηρεσία από την ο-

ποία μετακινήθηκαν, με απόφαση του Υπουργού Οικονο-

μικών, ανεξάρτητα από την αξιολόγησή τους, αν ασκηθεί

σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε παρά-

πτωμα ή δεν υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατά-

στασης ή αν υποβάλλουν ανακριβή δήλωση περιουσια-

κής κατάστασης.  

11. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση Ελεγκτή Βεβαίωσης

και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους,

θεωρείται για τον υπάλληλο χρόνος πραγματικής υπηρε-

σίας στην οργανική του θέση. 

12. Οι υπάλληλοι που μετακινούνται σε εφαρμογή των

διατάξεων του παρόντος, έχουν δικαίωμα να κριθούν για

επιλογή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυν-

σης, Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου, σε θέσεις που

καλύπτονται από τον κλάδο προέλευσής τους ή στο φο-

ρέα προέλευσης αυτών, αντίστοιχα. Εφόσον αποδε-

χθούν τη θέση αυτή απαλλάσσονται από τα καθήκοντα

του Ελεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης

των Εσόδων του Κράτους το αργότερο μέσα σε πέντε η-

μέρες από την επιλογή τους. 

13. Οι υπηρετούντες σε θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης

και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους

απαγορεύεται να ασκούν οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο με

αμοιβή, για όσο διάστημα υπηρετούν σε αυτές.

14. Οι Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπρα-

ξης των Εσόδων του Κράτους μετακινούνται με απόφα-

ση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αίτησή τους

ή αίτημα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φο-

ρολογικών Ελέγχων, σε θέση Ελεγκτή Βεβαίωσης και Α-

ναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους άλλης

οργανικής μονάδας από αυτές που προβλέπονται στο

δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, σύμφωνα με το άρ-

θρο 66 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι-

οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυ-

ρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) και την παρά-

γραφο 2 του άρθρου έκτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65

Α΄). Οι Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπρα-

ξης των Εσόδων του Κράτους μετατίθενται σε θέση Ελε-

γκτή Βεβαίωσης και Είσπραξης των Εσόδων του Κρά-
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τους με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα α-

πό γνώμη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλο-

γής, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί το

υπηρεσιακό συμβούλιο της παραγράφου 5 του άρθρου

67 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη-

τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Για τη μετά-

θεση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρα-

γράφων 1, 2, 3, 6 και 8 του ίδιου άρθρου και Κώδικα. 

15. Οι Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπρα-

ξης των Εσόδων του Κράτους, για τα πειθαρχικά τους

παραπτώματα που τελούνται κατά το χρονικό διάστημα

που υπηρετούν στις θέσεις αυτές, υπάγονται ακόμη και

μετά από την αποχώρησή τους από αυτές στην αποκλει-

στική αρμοδιότητα του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού

Συμβουλίου που προβλέπεται στις διατάξεις της παρα-

γράφου 1 περίπτωση δ΄ του άρθρου 157 και του άρθρου

163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι-

κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο

κρίνει τις πειθαρχικές τους υποθέσεις κατά προτεραιό-

τητα σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. 

16. Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται πενταμε-

λής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσω-

πικού για τις θέσεις που καλύπτονται από Ελεγκτές Βε-

βαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του

Κράτους, η οποία συγκροτείται από: 

1) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι-

κής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών

και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών,

με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Διεύθυνσης που υπά-

γεται στην ίδια Γενική Διεύθυνση, ως Πρόεδρο.

2) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολο-

γίας της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνει-

ακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με ανα-

πληρωτή του Προϊστάμενο Διεύθυνσης που υπάγεται

στην ίδια Γενική Διεύθυνση, ως μέλος.

3) Τρείς Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Γενικής

Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων,

με αναπληρωτές τους Προϊσταμένους Τμημάτων Διευ-

θύνσεων της ίδιας Γενικής Γραμματείας, με εμπειρία στο

φορολογικό έλεγχο, ως μέλη. 

Ως Εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο

Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ε-

λέγχων, με αναπληρωτή έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης

της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.      

17. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζο-

νται ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής της

προηγούμενης παραγράφου, με τους αναπληρωτές

τους, για θητεία δύο ετών, καθώς και οι Γραμματείς αυ-

τών, με τους αναπληρωτές τους.

18. Για τα θέματα της εν γένει υπηρεσιακής κατάστα-

σης των υπηρετούντων σε θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης

και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους,

για τα οποία δεν ορίζεται, με τις διατάξεις του παρόντος,

ως αρμόδια η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στην πα-

ράγραφο 16, αρμοδιότητα έχουν τα υπηρεσιακά συμβού-

λια, που ήταν αρμόδια πριν από την επιλογή τους για τη

θέση αυτή. 

19. Οι υπηρετούντες σε θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης

και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους

λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους με τα κάθε εί-

δους γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέ-

σης, καθώς και όλες τις πρόσθετες αμοιβές και αποζη-

μιώσεις που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Υ-

πουργείου Οικονομικών. 

20. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί-

ζεται ειδικό επίδομα επίτευξης στόχων που καταβάλλε-

ται στο προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις Ελεγκτών

Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων

του Κράτους, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων,

εφόσον επιτεύχθηκαν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι

του συμβολαίου αποδοτικότητας. Με την ίδια απόφαση

καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία

και κάθε άλλο θέμα για την πληρωμή του επιδόματος αυ-

τού, τα ειδικότερα καθήκοντα των Ελεγκτών, καθώς και

κάθε άλλο σχετικό θέμα.  

21. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέ-

δου Αυτοτελούς Γραφείου, Τμήματος, Υποδιεύθυνσης ή

Διεύθυνσης, οι οποίες καθορίζονται με την κοινή απόφα-

ση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγρά-

φου 1, υπογράφουν μέσα σε προθεσμία από την έναρξη

ισχύος του νόμου αυτού που ορίζεται με την απόφαση

που προβλέπεται στην παράγραφο 6, συμβόλαιο αποδο-

τικότητας για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητεί-

ας που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου πέ-

μπτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄). 

22. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων που

προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίοι

επιλέγονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του

ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄), υπογράφουν με την ανάληψη

των καθηκόντων τους συμβόλαιο αποδοτικότητας για

χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών οι Προϊστάμενοι Δι-

ευθύνσεων και δώδεκα μηνών οι Προϊστάμενοι Υποδιευ-

θύνσεων, Τμημάτων ή Αυτοτελών Γραφείων.  

23. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των δύο

προηγούμενων παραγράφων αξιολογούνται υποχρεωτι-

κά κατά τη λήξη του συμβολαίου αποδοτικότητας  και

προκειμένου περί Προϊσταμένων της παραγράφου 21

κατά τη λήξη της θητείας τους, με δυνατότητα ενδιάμε-

σης αξιολόγησης. Για την αξιολόγησή τους συντάσσεται

Έκθεση. Εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και όταν

υπάρχει ενδιάμεση αξιολόγηση. Αν σύμφωνα με την Έκ-

θεση αξιολόγησης δεν έχουν επιτευχθεί όλοι οι ποσοτι-

κοί ή ποιοτικοί στόχοι του συμβολαίου αποδοτικότητας ή

δεν έχουν τηρηθεί οι λοιπές υποχρεώσεις που αναφέρο-

νται σε αυτό και αυτό οφείλεται και σε υπαιτιότητα του

Προϊσταμένου, μετακινούνται υποχρεωτικά από τη θέση

που κατέχουν σε όμοια θέση οργανικής μονάδας του Υ-

πουργείου Οικονομικών, εκτός εκείνων που καθορίζο-

νται με την κοινή απόφαση του δεύτερου εδαφίου της

παραγράφου 1. 

24. Οι διατάξεις των παραγράφων 10, 13, 15 και 20 ε-

φαρμόζονται αναλόγως και για τους Προϊσταμένους ορ-

γανικών μονάδων των παραγράφων 21 και 22. 

25. Οι Εκθέσεις αξιολόγησης και επαναξιολόγησης

που προβλέπονται στις παραγράφους 9 και 23 λαμβάνο-

νται υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 81 του Υ.Κ.

και αποτελούν την υπηρεσιακή αξιολόγηση που προβλέ-

πεται στις περιπτώσεις γ(1) των παραγράφων 1, 2 και 3

του άρθρου 85 του ίδιου Κώδικα, για την εφαρμογή και

αξιολόγηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο ίδιο

άρθρο του ίδιου Κώδικα. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο-

κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο-

νομικών μπορεί να ορίζονται οι συντελεστές, τα μόρια

και κάθε σχετικό θέμα για τη συμμετοχή μεταξύ των κρι-

τηρίων επιλογής του άρθρου 85 του Υ.Κ., των εκθέσεων

αξιολόγησης και επαναξιολόγησης των παραγράφων 9

και 23. 

86



Άρθρο 5 

Αντιμετώπιση διαφθοράς – Πειθαρχική δίωξη 

Σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο 

Υπουργείο Οικονομικών

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών αυτοτελής

Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, επιπέδου Διεύθυν-

σης, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομι-

κών και έχει έδρα την Αθήνα. Ως παράρτημα αυτής λει-

τουργεί η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορεί-

ου Ελλάδος, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσα-

λονίκης.

2. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια

για τη συλλογή, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση, αξιο-

λόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών και στοιχείων,

που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου

Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών

προσώπων, σε ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα, την εξι-

χνίαση, την πειθαρχική τους δίωξη και την άμεση ενημέ-

ρωση των αρμόδιων για την ποινική δίωξη αρχών. 

3. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ελέγχει τις δη-

λώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των υ-

παλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των επο-

πτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων. 

4. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Ε-

σωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος εκτείνεται στα

όρια των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής

Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και

της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων εκτείνεται στις

λοιπές περιοχές της χώρας.

Με ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί

να ανατίθεται στη Διεύθυνση και Υποδιεύθυνση η διε-

νέργεια ελέγχων και ερευνών, στα πλαίσια της καθ’ ύλην

αρμοδιότητάς τους, εκτός των ορίων της κατά τόπον αρ-

μοδιότητας αυτών.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 8, 19, 21 και 22 του

άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) ισχύουν και

για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και το προσω-

πικό αυτής.

6. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στελεχώνεται

από υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών

του Υπουργείου Οικονομικών. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Α-

ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι-

κονομικών καθορίζεται και ανακαθορίζεται η διάρθρωση

των υπηρεσιακών μονάδων της Υπηρεσίας Εσωτερικών

Υποθέσεων και η κατανομή ή ανακατανομή των αρμοδιο-

τήτων και των θέσεων και θεσπίζεται ο Ειδικός Κανονι-

σμός Λειτουργίας και Καθηκόντων του προσωπικού της. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ο

χρόνος έναρξης της λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτε-

ρικών Υποθέσεων. Από την έναρξη λειτουργίας της Υπη-

ρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων παύουν να ισχύουν οι

αρμοδιότητες των κεντρικών και περιφερειακών υπηρε-

σιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης,

κατά το μέρος που αυτές ασκούνται από την Υπηρεσία

Εσωτερικών Υποθέσεων σύμφωνα με τον ειδικό κανονι-

σμό οργάνωσης και λειτουργίας της. 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από

πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ανακαθο-

ρίζονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-

νομικής Επιθεώρησης και των κεντρικών και περιφερεια-

κών υπηρεσιών αυτής, σύμφωνα με την κοινή υπουργική

απόφαση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 6  

Ανανέωση προσωπικού του Σώματος Δίωξης 

Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του π.δ. 85/2005 (ΦΕΚ

122 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται, μετατίθενται ή

αποσπώνται στις Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., εκτός από

τους προϊσταμένους όλων των οργανικών μονάδων,

προέρχονται από τους κλάδους Εφοριακών και Τελωνει-

ακών ή από αυτούς που υπηρετούν σε θέσεις Ελεγκτών

Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων

του Κράτους και έχουν πραγματική υπηρεσία στους κλά-

δους των οργανικών θέσεων που καλύπτουν, μέχρι είκο-

σι έτη. 

Εφόσον πρόκειται για νεοδιόριστους υπαλλήλους, α-

μέσως μετά την τοποθέτησή τους παρακολουθούν εκ-

παιδευτικό πρόγραμμα στα κύρια αντικείμενα του

Σ.Δ.Ο.Ε., διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών, το οποίο

διοργανώνεται από την Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε..

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να υπηρετούν και υπάλληλοι

με περισσότερο από είκοσι έτη χρόνου υπηρεσίας, όχι ό-

μως πάνω από είκοσι πέντε  έτη συνολικό χρόνο υπηρε-

σίας. Για τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο προη-

γούμενο εδάφιο εκτιμώνται ιδίως τα παρακάτω προσό-

ντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του προσω-

πικού μητρώου και του πειθαρχικού τους φακέλου: 

αα) Το ήθος και η προσήλωση στο υπηρεσιακό τους

καθήκον.  

ββ) Η  επαγγελματική επάρκεια και η υπηρεσιακή κα-

τάρτιση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Σ.Δ.Ο.Ε.. 

γγ) Η ικανότητα συνεργασίας και επίδειξης ομαδικού

πνεύματος. 

δδ) Η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και ο ε-

παγγελματικός ζήλος.»   

Άρθρο 7  

Ενίσχυση της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας 

στον τομέα της άμεσης φορολογίας 

1. Συνιστάται στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών

Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών Τμήμα Διεθνούς

Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορο-

λογίας. 

2. Στο τέλος του άρθρου 2 του π.δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186

Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα: 

«γ) Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον το-

μέα της άμεσης φορολογίας

Α. Ανταλλαγή των πληροφοριών και ενίσχυση της α-

μοιβαίας διοικητικής συνδρομής στο πλαίσιο εφαρμο-

γής: 

αα) Των διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής

φορολογίας του εισοδήματος και του κεφαλαίου.  

ββ) Των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με-

ταξύ διεθνών οργανισμών, σχετικά με την αμοιβαία διοι-

κητική συνδρομή στον τομέα της άμεσης φορολογίας.  

γγ) Των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για την α-

μοιβαία διοικητική συνδρομή των αρμόδιων αρχών των

κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα

της άμεσης φορολογίας.  

δδ) Των διεθνών συμβάσεων με άλλες χώρες για την

ανταλλαγή των πληροφοριών στον τομέα της άμεσης

φορολογίας.  

εε) Των μνημονίων συνεργασίας ή πρωτοκόλλων ή ει-

δικότερων συμφωνιών, που έχουν συναφθεί με άλλες
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χώρες για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της

άμεσης φορολογίας, βάσει συμβάσεων για την αποφυγή

της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και του κεφα-

λαίου ή των οικείων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου. 

Β. Διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελ-

λάδας και άλλων χωρών με σκοπό τη σύναψη ή αναθεώ-

ρηση διεθνών συμφωνιών ή μνημονίων συνεργασίας ή

πρωτοκόλλων για την ανταλλαγή των πληροφοριών

στον τομέα της άμεσης φορολογίας. 

Γ. Συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ., τη Γενική Διεύθυνση Φο-

ρολογίας, τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων,

το Σ.Δ.Ο.Ε. και κάθε αρμόδια φορολογική ή ελεγκτική υ-

πηρεσία ή αρχή με σκοπό την άμεση προώθηση και αξιο-

ποίηση των πληροφοριών που προωθούνται από τις αρ-

μόδιες αλλοδαπές αρχές.    

Δ. Εισήγηση και μέριμνα για την εναρμόνιση του εσω-

τερικού δικαίου με το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο στο

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος.»

3. Στο άρθρο 3 του π.δ. 249/1998 η παράγραφος 4 α-

ναριθμείται σε παράγραφο 5 και προστίθεται παράγρα-

φος 4 ως εξής: 

«4. Του Τμήματος Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας

στον τομέα της άμεσης φορολογίας προΐσταται μόνιμος

υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών.» 

Άρθρο 8 

Βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος ελέγχων 

1. Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.,

ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄) μετά το άρθρο 67 προστίθε-

ται νέο άρθρο 67Α, ως εξής:

«Άρθρο 67Α

Έλεγχος από το γραφείο 

1. Οι υποκείμενοι σε φόρο με τις διατάξεις των άρ-

θρων 2 και 101 του Κ.Φ.Ε. μπορούν να υπαχθούν σε τα-

κτικό ή προσωρινό έλεγχο από το γραφείο της ελεγκτι-

κής υπηρεσίας στην οποία υπάγονται για το μερικό

προσδιορισμό του εισοδήματός τους. Ο έλεγχος αυτός

διατάσσεται από τον προϊστάμενο της ελεγκτικής υπη-

ρεσίας για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα και

φορολογικά αντικείμενα και διενεργείται στην ελεγκτική

υπηρεσία με βάση: 

α)  τα στοιχεία του φακέλου, 

β) τα δελτία πληροφοριών,

γ) τις εκθέσεις ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων υπηρε-

σιών του Υπουργείου Οικονομικών, 

δ) τα βιβλία και στοιχεία που θα κληθεί να προσκομίσει

ο ελεγχόμενος,   

ε) τα στοιχεία και τις πληροφορίες των προσώπων που

ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3842/2010 και  

στ) τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μηχανογραφική

επεξεργασία δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.. 

2. Ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας διενερ-

γεί έλεγχο στην έδρα της επιχείρησης, ιδίως σε υποθέ-

σεις  για τις οποίες: 

α) αποφαίνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρ-

μογής των διατάξεων του άρθρου 32 για τον εξωλογιστι-

κό προσδιορισμό  του εισοδήματος, σύμφωνα με τον έ-

λεγχο που διενεργήθηκε από το γραφείο που προβλέπε-

ται στο άρθρο 67 και στην προηγούμενη παράγραφο,   

β) απαιτείται έλεγχος της παραγωγής για τον προσ-

διορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρη-

σης,  

γ) απαιτείται χρήση ειδικού λογισμικού για την επαλή-

θευση της εγκυρότητας των οικονομικών στοιχείων που

δίνονται στις φορολογικές αρχές, 

δ) απαιτείται έλεγχος των ειδικών αρχείων προκειμέ-

νου για επιχειρήσεις που ασχολούνται με το ηλεκτρονι-

κό εμπόριο,  

ε) κρίνει αιτιολογημένα ότι είναι αναγκαίο, 

στ) έχει διενεργηθεί έλεγχος από το γραφείο, για συ-

γκεκριμένο ποσοστό υποθέσεων το οποίο καθορίζεται

με υπουργική απόφαση.  

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 66, των

παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 67 και της παραγρά-

φου 5 του άρθρου 68 έχουν ανάλογη εφαρμογή.  

4. Τα δικαιώματα ελέγχου που αναφέρονται στο παρόν

άρθρο, καθώς και στα προηγούμενα άρθρα 66 και 67 έχει

και η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, η οποία

μπορεί να διατάσσει και επανέλεγχο για οποιαδήποτε

φορολογική υπόθεση με υπαλλήλους της αρμόδιας ελε-

γκτικής υπηρεσίας ή με άλλους υπαλλήλους των ελε-

γκτικών υπηρεσιών που εποπτεύει, οι οποίοι μετακινού-

νται για το σκοπό αυτόν με απόφασή της.

5. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων σχεδιά-

ζει, επιβλέπει τη διενέργεια των ελέγχων και διασταυ-

ρώσεων με βάση καθορισμένες ελεγκτικές διαδικασίες

και τεχνικές ελέγχου και συμμετέχει στη διαδικασία ε-

λέγχου.  

Η επιλογή υποθέσεων που θα ελεγχθούν γίνεται από

τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, μετά από

εισήγηση του προϊστάμενου της ελεγκτικής υπηρεσίας,

με τη συνεργασία της Γ.Γ.Π.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).» 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε. αντικαθί-

σταται ως εξής: 

«1. Ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγ-

χει την ακρίβεια των επιδιδόμενων δηλώσεων και προ-

βαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που

δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Για το σκοπό αυτό δικαιού-

ται:  

α. Να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, ανεξάρτητα αν έ-

χει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, να δώσει μέσα

σε τακτή και σύντομη προθεσμία, είτε αυτοπροσώπως εί-

τε με εντολοδόχο που ορίζεται με δήλωσή του προς την

ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να

προσκομίσει κάθε λογαριασμό και κάθε στοιχείο που εί-

ναι χρήσιμο για τον καθορισμό του εισοδήματος.

β. Να ζητεί από κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης,

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ

247 Α΄), που  έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του ν.

3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄), κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυ-

μα, ιδιωτική επιχείρηση και γενικά από κάθε οργάνωση

επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική κ.λπ.

οποιαδήποτε πληροφορία θεωρεί αναγκαία για τη διευ-

κόλυνση του ελεγκτικού έργου του, οι οποίοι υποχρεού-

νται να την παρέχουν. Για την εκπλήρωση της υποχρέω-

σης αυτής, οποιασδήποτε μορφής γενικό ή ειδικό απόρ-

ρητο αίρεται με πράξη του Εισαγγελέα Οικονομικού Ε-

γκλήματος, μετά από αίτημα του οργάνου που διενεργεί

τον έλεγχο και σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της

Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων. 

γ. Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητεί από

αυτό τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διευκό-

λυνση του ελεγκτικού έργου του και οι οποίες δίνονται

εγγράφως. 

δ. Να ενεργεί, είτε ο ίδιος είτε ο οριζόμενος με έγγρα-

φη εντολή του υπάλληλος της ελεγκτικής υπηρεσίας ή
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άλλος δημόσιος υπάλληλος ή άλλη αρχή, οποιαδήποτε

επιτόπια εξέταση που θα κρίνει αναγκαία και ειδικά, προ-

κειμένου για υπόχρεους που υπάγονται στις διατάξεις

του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και σύμφωνα με αυ-

τές. 

ε. Να ενεργεί, είτε ο ίδιος είτε ο οριζόμενος με έγγρα-

φη εντολή του υπάλληλος της ελεγκτικής υπηρεσίας, ε-

λεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτη-

δευματία αρμοδιότητας άλλου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.,

που έχει την έδρα του στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νομό,

για να διαπιστώνει την ακρίβεια των δεδομένων των

στοιχείων και βιβλίων επιτηδευματία  ο οποίος υπάγεται

στη δική του ελεγκτική αρμοδιότητα, καλώντας τον επι-

τηδευματία να προσκομίσει τα ζητούμενα βιβλία και

στοιχεία στα γραφεία της ελεγκτικής υπηρεσίας.  

Ο έλεγχος του άλλου επιτηδευματία περιορίζεται στη

διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που φέρεται ως εκ-

δότης ή λήπτης αυτών, με τα δεδομένα των βιβλίων και

στοιχείων του. Στον έλεγχο αυτό δεν έχουν εφαρμογή

οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 36 του

π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄).»  

3. Στον Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε με το άρθρο

πρώτο του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), μετά το άρθρο 48

προστίθεται νέο άρθρο 48 Α ως εξής:

«Άρθρο 48Α

Έλεγχος από το γραφείο 

1. Αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου στο φό-

ρο, τις ήδη διαπιστωμένες παραβάσεις και τα λοιπά στοι-

χεία του φακέλου, τα δελτία πληροφοριών, τις εκθέσεις

ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων υπηρεσιών του Υπουρ-

γείου Οικονομικών, τα στοιχεία και τις πληροφορίες των

προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3842/2010,

καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μηχανο-

γραφική επεξεργασία δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., προκύ-

πτει ότι ο υπόχρεος στο φόρο παρέλειψε να δηλώσει ή

δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα αξία ή υπολόγισε ε-

σφαλμένα τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις, ο προϊστάμενος

της ελεγκτικής υπηρεσίας μπορεί να εκδώσει από το

γραφείo μερική πράξη προσδιορισμού του φόρου για μία

ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή και για ολό-

κληρη διαχειριστική περίοδο ακόμα και χωρίς έλεγχο ό-

λων των βιβλίων και στοιχείων και χωρίς να είναι ανα-

γκαία η διενέργεια ελέγχου σε άλλες φορολογίες. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο-

νται τα κριτήρια και οι τεχνικές βάσει των γενικά παρα-

δεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής με τις οποίες

προσδιορίζονται οι εκροές του ελεγχόμενου επιτηδευ-

ματία.»

4.  Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 50 του Κώδικα

Φ.Π.Α., αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 και προστίθεται νέα

παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Εφόσον διαπιστώνεται η μη υποβολή από τον υπό-

χρεο του φόρου, περιοδικής δήλωσης για κάποια φορο-

λογική περίοδο, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρε-

σίας μπορεί, χωρίς άλλη ελεγκτική ενέργεια, να εκδώσει

προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου, με την ο-

ποία προβαίνει στον προσδιορισμό της φορολογητέας α-

ξίας, των ποσοστών και των εκπτώσεων του φόρου με

βάση τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων στις οποίες

έχει προβεί ο υπόχρεος κατά τις τρεις προηγούμενες

φορολογικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή, ως φο-

ρολογητέα αξία ανά συντελεστή φόρου λαμβάνονται οι

αντίστοιχοι μέσοι όροι που προκύπτουν από τις παραπά-

νω δηλώσεις.

Για επιχειρήσεις  που λειτουργούν εποχιακά ο προσ-

διορισμός της φορολογητέας αξίας, των ποσοστών και

των εκπτώσεων του φόρου γίνεται με βάση τα στοιχεία

της αντίστοιχης αμέσως προηγούμενης περιόδου προ-

σαυξημένα κατά δεκαπέντε τοις εκατό.»  

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου

36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων  αντικαθίσταται  ως

εξής: 

«Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται

από τον Κώδικα αυτό γίνεται στην επαγγελματική εγκα-

τάσταση του επιτηδευματία ή στην έδρα της Δ.Ο.Υ. ή

της ελεγκτικής υπηρεσίας μετά από έγγραφη πρόσκλη-

ση του προϊσταμένου αυτής.»

6. Οι καταλογιστικές εν γένει πράξεις φόρου, τέλους,

εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από τις φορολογι-

κές και τελωνειακές αρχές μπορεί να επιδίδονται στον

υπόχρεο και στα πρόσωπα γενικώς στα οποία προβλέπε-

ται η επίδοσή τους με δικαστικούς επιμελητές.

Η επιλογή των δικαστικών επιμελητών γίνεται από τον

προϊστάμενο της φορολογικής και τελωνειακής αρχής

με βάση κατάσταση που αποστέλλεται από τον πρόεδρο

του συλλόγου των δικαστικών επιμελητών του οικείου

πρωτοδικείου.

Η αμοιβή των δικαστικών επιμελητών για τις επιδόσεις

των ως άνω πράξεων ορίζεται στο ήμισυ αυτής που κα-

θορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδε-

ται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 50 του Κώδικα Δικα-

στικών Επιμελητών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο

του ν. 2318/1995 (ΦΕΚ 126 Α΄) και βαρύνει το Δημόσιο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης διοικητικής επίλυσης της

διαφοράς για πράξη που επιδόθηκε με δικαστικό επιμε-

λητή κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, η δαπάνη για την επί-

δοσή της βεβαιώνεται σε βάρος του υπόχρεου και κατα-

βάλλεται εφάπαξ.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται

το είδος των παραπάνω πράξεων που επιδίδονται απο-

κλειστικά με δικαστικούς επιμελητές, ο τρόπος και o

χρόνος βεβαίωσης σε βάρος του υπόχρεου της δαπάνης

για την επίδοση των σχετικών πράξεων, καθώς και κάθε

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δια-

τάξεων του παρόντος άρθρου. Ειδικά ως προς τις ως ά-

νω αναφερόμενες καταστάσεις δικαστικών επιμελητών

που αποστέλλονται στις φορολογικές και τελωνειακές

αρχές, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-

κονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων, ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής τους

στις εν λόγω αρχές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-

πτομέρεια σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άρθρο 9   

Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών  

προς το Δημόσιο 

1. Τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών

προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, όταν αυτές υπερβαί-

νουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000)

ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσιοποιούνται

υποχρεωτικά σε δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονο-

μικών, εφόσον η καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό

διάστημα μεγαλύτερο του έτους.  

2. Από τη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου ε-

ξαιρούνται οι οφειλές, για τις οποίες έχει χορηγηθεί
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στον οφειλέτη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής του

χρέους, για όσο χρόνο διαρκεί η διευκόλυνση και εφό-

σον ο οφειλέτης είναι συνεπής με τους όρους της, κα-

θώς και οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει

διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση.  

3. Δημοσιοποιούνται, επίσης, στοιχεία των παραβάσε-

ων του Κ.Β.Σ. οι οποίες συνίστανται στην έκδοση πλα-

στών ή στην έκδοση και λήψη εικονικών ως προς τη συ-

ναλλαγή φορολογικών στοιχείων ή στη μη έκδοση ή

στην ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, από τα

οποία προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, καθώς

και παραβάσεων που συνίστανται στην καταχώριση στα

βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιη-

θεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται

οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδια-

γραφές δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, τα δεδομένα

που δημοσιοποιούνται, μεταξύ των οποίων και τα στοι-

χεία των οφειλετών, των παραβατών και των συνυπό-

χρεων με αυτούς προσώπων, η διαδικασία και οι προϋπο-

θέσεις άρσης της δημοσιοποίησης, τα οργανωτικά και

τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας και

κάθε άλλο σχετικό θέμα, αφού ληφθούν υπόψη και οι

διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄).»    

Άρθρο 10  

Διάκριση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα 

και ανεπίδεκτα είσπραξης

Μετά το άρθρο 82 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Ε-

σόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α΄) προστίθεται

νέο άρθρο 82Α ως εξής:

«Άρθρο 82Α

Διάκριση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα και

ανεπίδεκτα είσπραξης

1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς

και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους, που έχουν

βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και θεωρού-

νται ανεπίδεκτες είσπραξης από την υπηρεσία στην ο-

ποία είναι βεβαιωμένες  καταχωρίζονται σε ειδικά βιβλία

της υπηρεσίας, με απόφαση Τμήματος του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, που συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλει-

άς του. Το Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίζει

οριστικά μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής που

προβλέπεται στην παράγραφο 5 και εισήγηση της αρμό-

διας υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές χαρακτηρίζο-

νται εκείνες για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλες οι ε-

νέργειες εντοπισμού πηγών αποπληρωμής και αναγκα-

στικής είσπραξης και σε κάθε περίπτωση οι εξής:

α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν προέκυψε η

ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων.

β. Έχει ολοκληρωθεί, εφόσον έχουν εντοπιστεί ακίνη-

τα ή κινητά πράγματα, ικανά να καλύψουν μέρος ή το

σύνολο των οφειλών, η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλε-

σης με επίσπευση από το Δημόσιο ή τρίτους και από το

προϊόν της εκποίησης των πάσης φύσεως περιουσιακών

στοιχείων και προσόδων του οφειλέτη δεν εξοφλήθηκαν

πλήρως οι απαιτήσεις του Δημοσίου.

γ. Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμε-

νο για το σκοπό αυτόν ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί με

βάση εμπεριστατωμένη έκθεση ελέγχου ότι δεν υφίστα-

ται άλλη πηγή αποπληρωμής.

δ. Δεν υφίσταται πτωχευτική και μεταπτωχευτική περι-

ουσία ή έχει εκποιηθεί η  υπάρχουσα, εφόσον πρόκειται

για πτωχό. 

ε. Έχει ολοκληρωθεί, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση

υπό εκκαθάριση, η διαδικασία αυτής και δεν υπάρχουν

περιουσιακά στοιχεία.

στ. Έχουν ολοκληρωθεί, προκειμένου για χρέη για την

καταβολή των οποίων υπάρχουν συνυπόχρεοι, και ως

προς αυτούς τουλάχιστον οι ενέργειες που αναφέρονται

στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄.

ζ. Έχει ολοκληρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφα-

ση, η ποινική διαδικασία σε βάρος των υπευθύνων κατά

τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43

Α΄) και ο οφειλέτης έχει υποβληθεί σε εκτέλεση της ποι-

νής που έχει καταγνωσθεί σε βάρος του.

3. Η πρόταση για την καταχώριση στα ειδικά βιβλία α-

νεπίδεκτων είσπραξης υποβάλλεται οίκοθεν από τον

προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία είναι βεβαιωμέ-

νη η οφειλή προς την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία, με τα

πλήρη στοιχεία και την αιτιολογημένη άποψη αυτού. Α-

πό τα στοιχεία πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν εξα-

ντληθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη

της οφειλής η οποία θεωρείται ανεπίδεκτη είσπραξης και

ότι δεν υπάρχει πλέον καμία πηγή αποπληρωμής της. Έ-

λεγχος και επαλήθευση των υποβαλλόμενων στοιχείων

διενεργείται από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία, η ο-

ποία και εισηγείται στην Επιτροπή που προβλέπεται στην

παράγραφο 5. 

4. Η πρόταση δεν υποβάλλεται εφόσον υπάρχει πιθα-

νότητα έστω και μερικής είσπραξης της οφειλής. Αν ε-

ντοπιστούν κενά στην πρόταση ο φάκελος με τα επισυ-

ναπτόμενα στοιχεία επιστρέφεται από την Κεντρική Υ-

πηρεσία για να συμπληρωθεί ενώ, αν εντοπιστεί πηγή

μερικής ή ολικής αποπληρωμής, ο φάκελος επιστρέφε-

ται και η απαίτηση κατά το μέρος που μπορεί να εισπρα-

χθεί χαρακτηρίζεται εισπράξιμη.

5. Η πρόταση αναρτάται στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα

«Διαύγεια») και μετά παρέλευση τριάντα ημερών από

την ανάρτησή της, η πρόταση και τα παραστατικά της

στοιχεία υποβάλλονται  σε επιτροπή που αποτελείται α-

πό:

α) έναν Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου

του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του

Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.,

β) έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυν-

σης Φορολογίας, ως μέλος,

γ) έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυν-

σης Φορολογικών Ελέγχων, ως μέλος.

Εισηγητής στην Επιτροπή είναι, χωρίς δικαίωμα ψή-

φου, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημο-

σίων Εσόδων.

Αν η αίτηση αφορά τελωνειακή οφειλή συμμετέχει

στην Επιτροπή και ένας προϊστάμενος Διεύθυνσης της

Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατα-

νάλωσης, με εισηγητή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης

Τελωνειακών Διαδικασιών.

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού

Οικονομικών. Με την απόφαση αυτή ορίζονται και οι ανα-

πληρωτές των μελών της Επιτροπής, καθώς και υπάλλη-

λοι κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων

Εσόδων ως Γραμματείς της Επιτροπής. 

6. Η Επιτροπή αξιολογεί τα στοιχεία του φακέλου της

υπόθεσης, αναζητά εφόσον το κρίνει σκόπιμο συμπλη-
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ρωματικά στοιχεία από οποιαδήποτε υπηρεσία ή τρίτο

και γνωμοδοτεί θετικά ή αρνητικά, για την καταχώριση

της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης ή

για την απόρριψη του αιτήματος. Το Τμήμα του Ελεγκτι-

κού Συνεδρίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, α-

φού λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, απο-

φασίζει για την καταχώριση ή μη του συνόλου ή μέρους

της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης.

7. Με απόφαση του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για τον οφει-

λέτη φορολογικής αρχής, ή ύστερα από αίτηση του ο-

φειλέτη και μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής που

προβλέπεται στην παράγραφο 5 και εισήγηση της αρμό-

διας υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο-

φειλή που έχει καταχωρισθεί κατά τα ανωτέρω στα βι-

βλία των ανεπίδεκτων είσπραξης διαγράφεται από τα βι-

βλία αυτά και επανεγγράφεται στα βιβλία των εισπράξι-

μων, εάν σε χρονικό διάστημα είκοσι ετών από την εγ-

γραφή της  διαπιστωθεί ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε περι-

ουσιακό στοιχείο από τον οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρό-

σωπο που καλύπτει μερικά ή ολικά την οφειλή. Κατά το

χρονικό διάστημα από την καταχώριση της οφειλής στα

βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης μέχρι και την ημερο-

λογιακή λήξη του εικοστού έτους από αυτή, αναστέλλε-

ται αυτοδίκαια η παραγραφή της, η οποία συμπληρώνε-

ται με την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,

δεν χορηγείται φορολογική ενημερότητα στον οφειλέτη

και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα για οποιαδήποτε αι-

τία, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί κατά τις δια-

τάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 και δεν χορηγού-

νται πιστοποιητικά για μεταβίβαση ή απόκτηση περιου-

σιακών στοιχείων. 

8. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ε-

φαρμόζονται και για τις διαγραφές που διενεργούνται με

το άρθρο 82.

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα α-

πό γνώμη της Διοικητικής Ολομέλειας του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, μπορεί να προστίθενται περαιτέρω κριτήρια

και προϋποθέσεις καταχώρισης στα βιβλία των ανεπίδε-

κτων είσπραξης, καθώς και διαγραφής από τα βιβλία αυ-

τά και επανεγγραφής τους στην κατηγορία των εισπρά-

ξιμων των παραπάνω οφειλών και να ρυθμίζεται ο ειδικό-

τερος τρόπος, η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με τη

διαχείριση, την παρακολούθηση, τις συνέπειες και τα

χρονικά όρια ισχύος των συνεπειών καταχώρισης στα ει-

δικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και κάθε άλ-

λο  σχετικό θέμα.»

Άρθρο 11

Συμψηφισμός απαιτήσεων 

Το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 83

Ενέργειες και αποτελέσματα συμψηφισμού

1. Βέβαιη και εκκαθαρισμένη χρηματική απαίτηση του

οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η οποία αποδεικνύεται με

τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, συμ-

ψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο. 

2. Ο συμψηφισμός προτείνεται με δήλωση του οφειλέ-

τη που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια

για την είσπραξη του χρέους. Ο συμψηφισμός μπορεί να

ενεργείται και αυτεπάγγελτα, με πράξη του προϊσταμέ-

νου της ίδιας υπηρεσίας, εφόσον από τα υπάρχοντα

στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη. Απαί-

τηση του Δημοσίου παραγεγραμμένη αντιτάσσεται σε

συμψηφισμό για μια τριετία από τη συμπλήρωση της πα-

ραγραφής. 

Η δήλωση του οφειλέτη για συμψηφισμό της απαίτη-

σης κατά του Δημοσίου ή το έγγραφο του προϊσταμένου

της Δ.Ο.Υ. για αυτεπάγγελτο συμψηφισμό, κοινοποιείται

στην εκκαθαρίζουσα την απαίτηση υπηρεσία, η οποία υ-

ποχρεούται σε άμεση απόδοση του συμψηφισθέντος πο-

σού.

3. Με τις πιο πάνω προϋποθέσεις επιτρέπεται ο συμ-

ψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με χρέη προς

το Δημόσιο που καταβάλλονται με ταυτόχρονη υποβολή

δήλωσης φόρου ή άλλου εσόδου. Η δήλωση συμψηφι-

σμού, που υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υ-

ποβολής της δήλωσης που αναφέρεται στο προηγούμε-

νο εδάφιο, δεν απαλλάσσει τον οφειλέτη από τις συνέ-

πειες της εκπρόθεσμης υποβολής της. 

4.  Με το συμψηφισμό οι αμοιβαίες απαιτήσεις απο-

σβένονται από την ημερομηνία που συνυπήρξαν και κατά

το μέρος που καλύπτονται, με την επιφύλαξη των άρ-

θρων 89 και 94 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄). 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο-

νται οι προϋποθέσεις και η ειδικότερη διαδικασία, με την

τήρηση των οποίων εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο

συμψηφισμό χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι

του Δημοσίου με βεβαιωμένα, αλλά μη ληξιπρόθεσμα

χρέη του προς το  Δημόσιο.    

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώ-

δικα.»        

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

Άρθρο 12   

Κατοικία και αλλαγή κατοικίας 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., α-

ντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται

κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη

συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.

Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα

υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον

τόπο  κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του.

Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα η οποία

υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά

μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρε-

ται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει

διαφορετικά.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο με ελληνική ιθαγένεια που υ-

πηρετεί στην αλλοδαπή, αν:  

α) είναι  λειτουργός ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέ-

ση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με φορέα της

Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β

του ν. 2362/1995, που έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του

ν. 3871/2010 ή 

β) συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημόσι-

ου ή ιδιωτικού δικαίου με θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης ή Διεθνή Οργανισμό,  και είχε κατά το χρό-

νο της εισόδου του στην υπηρεσία του θεσμικού οργά-

νου της Ε.Ε. ή του Διεθνούς Οργανισμού την κατοικία ή
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τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, θεωρείται ότι συ-

νεχίζει να έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.   

Ομοίως, θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην

Ελλάδα και τα μέλη της οικογένειας που το βαρύνουν,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, εκτός αν έχουν

την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος στο ο-

ποίο υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά

τους και  το κράτος αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατά-

λογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του

άρθρου 51Α.» 

2. Στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγρα-

φος 5, που έχει ως εξής: 

«5. Κατ’ εξαίρεση από τα οριζόμενα στην παράγραφο

1, υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που προκύ-

πτει στην Ελλάδα, για τρία διαδοχικά έτη και για μία μό-

νο φορά, το φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμο-

νή του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκό-

σμιο εισόδημά του σε κράτος το οποίο δεν έχει συνάψει

με την Ελλάδα Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορο-

λογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), σχετικά με τους φόρους εισοδήματος

και κεφαλαίου και εφόσον το κράτος αυτό δεν περιλαμ-

βάνεται στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην

παράγραφο 4 του άρθρου 51Α. Το χρονικό διάστημα των

τριών ετών υπολογίζεται από την έναρξη διαμονής του

φυσικού προσώπου στην Ελλάδα.»   

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά-

φου 8 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε κράτος

με το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ.  για το

εισόδημα που προέκυψε σε αυτό και μέχρι του ποσού

του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελ-

λάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε στο άλλο

κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ..»

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1

του άρθρου 61 προστίθεται η φράση: «, καθώς και όταν ο

υπόχρεος υπόκειται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που

προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 2.» 

5. Στο άρθρο 61 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται παράγραφοι

7 και 8 ως εξής: 

«7. Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε

φόρο μόνο για το εισόδημά του που προκύπτει στην Ελ-

λάδα, υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που

ορίζονται με την απόφαση που προβλέπεται στην επόμε-

νη παράγραφο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 

Αν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ή υποβληθούν

εκπρόθεσμα, το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει την

κατοικία του στην Ελλάδα.   

8. α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί-

ζονται τα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούται να υπο-

βάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται

σε φόρο μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην

Ελλάδα, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής τους στις

αρμόδιες φορολογικές αρχές.    

β. Όσοι έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας ή συνήθους

διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται κατά την έναρ-

ξη ισχύος του νόμου αυτού, σε φόρο μόνο για το εισό-

δημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούνται

να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται

στην παράγραφο 8 του άρθρου 61, μέσα σε προθεσμία

που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Αν δεν προσκομισθούν ή δεν προσκομισθούν εμπρόθε-

σμα τα δικαιολογητικά αυτά, οι υπόχρεοι θεωρούνται ότι

έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και υπόκεινται σε

φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Με την απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος κλή-

σης των φορολογουμένων, η διαδικασία υποβολής των

δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» 

6. Στο άρθρο 76 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται παράγραφοι

5 και 6 ως εξής: 

«5. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία

ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος που εμπίπτει στον

κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παρ. 4 του

άρθρου 51Α, θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στην

Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδη-

μά του σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1

του άρθρου 2.  

6. α. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοι-

κία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδας και υπαγό-

ταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά

του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη δήλωση μεταβο-

λής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του,  εφό-

σον:  

αα) μεταβάλλει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή

του με μεταφορά της σε κράτος στο οποίο το εισόδημά

του υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κα-

τά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α,  και

ββ)  διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην

Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση  β΄, 

θεωρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το

παγκόσμιο εισόδημά του για χρονικό διάστημα πέντε ε-

τών, που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης μεταβο-

λής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του.  

β. Το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει σημαντικά οι-

κονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, εφόσον κατά τη δή-

λωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής

του: 

αα) συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε εται-

ρεία που υπόκειται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ή συμμετέχει σε ποσο-

στό τουλάχιστον 5% σε νομικό πρόσωπο που υπόκειται

σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1

και 2 του άρθρου 101, ή

ββ) το εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα υ-

περβαίνει το 30% των συνολικών του εισοδημάτων ή υ-

περβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ, ή

γγ) Η αξία των περιουσιακών του στοιχείων στην Ελ-

λάδα, από τα οποία προκύπτει εισόδημα, υπερβαίνει το

30% της αξίας των συνολικών περιουσιακών του στοιχεί-

ων ή υπερβαίνει σε ύψος το ποσό των εκατόν πενήντα

χιλιάδων ευρώ.»

Άρθρο 13  

Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες 

μη συνεργάσιμων κρατών

1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου

51Α του Κ.Φ.Ε, οι λέξεις «κατά την 1η Ιανουαρίου 2010

και εφεξής» και οι λέξεις «μέχρι την 1η Ιανουαρίου

2010» διαγράφονται. 

β) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 51Α προ-

στίθενται εδάφια ως εξής: 

«Για το έτος 2010 ως μη συνεργάσιμα θεωρούνται τα-

κράτη που περιλαμβάνονται στην1108437/2565/ΔΟΣ/

15.11.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι-

κονομικών (ΦΕΚ 1590 Β΄). Για το έτος 2011 ως μη συ-

νεργάσιμα θεωρούνται τα κράτη που καθορίζονται ως τέ-

τοια με την 1150236/ΔΟΣ/2010 απόφαση του Υπουργού

Οικονομικών (ΦΕΚ 1805 Β΄).»  
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γ) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου

51Α του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις:  «κατώτερος σε ποσοστό πάνω

από το ήμισυ του φόρου» αντικαθίστανται από τις λέ-

ξεις: «ίσος ή κατώτερος με τα εξήντα εκατοστά του φο-

ρολογικού συντελεστή».

2.Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 51Β του Κ.Φ.Ε. προστίθενται, από τό-

τε που ίσχυσε το άρθρο 51Β, η εξής φράση:

«, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι οι δαπά-

νες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλα-

γές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών

ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή

ή φοροδιαφυγή.»

Άρθρο 14

Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που 

διανέμουν τα νομικά πρόσωπα

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθί-

σταται ως εξής:

«1. Στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες ε-

ταιρείες με τη μορφή, αμοιβών και ποσοστών στα μέλη

του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές και α-

μοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός μι-

σθού, καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσι-

κά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις

προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η κατα-

βολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, ενεργείται πα-

ρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκα-

τό. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική

υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα.

Αν δικαιούχος των μερισμάτων είναι φυσικό πρόσωπο

και ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας της κλίμα-

κας του άρθρου 9 που προκύπτει μετά τη συνάθροιση

των μερισμάτων με τα λοιπά εισοδήματα είναι μικρότε-

ρος του 25%, με την πιο πάνω παρακράτηση δεν εξα-

ντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, αλλά

τα υπόψη μερίσματα φορολογούνται με τις γενικές δια-

τάξεις και το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου επιστρέφεται. 

Όταν ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία προβαίνει σε διανο-

μή κερδών και στα έσοδά της περιλαμβάνονται έσοδα α-

πό τη συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 101, από το φόρο που υποχρε-

ούται να αποδώσει με τη δήλωση που ορίζεται από τις

διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 54, αφαιρείται

το μέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βά-

ρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα από την ίδια κέρ-

δη τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συμμετοχές.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται

όταν τα μερίσματα καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου

κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας

είναι θυγατρική η καταβάλλουσα τα μερίσματα ημεδαπή

ανώνυμη εταιρεία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις

του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α΄). Ο φόρος

που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της ανώνυμης εταιρεί-

ας επιστρέφεται σε αυτή κατά το μέρος που αναλογεί

στα μερίσματα που διανέμει σε εταιρεία άλλου κράτους -

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι

προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται ανάλο-

γα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη

παρελθουσών χρήσεων.»

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του

Κ.Φ.Ε., όπως αντικαθίστανται με την προηγούμενη παρά-

γραφο, έχουν εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που ε-

γκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1η Ιανουα-

ρίου 2012 και μετά. Ειδικά για τα κέρδη που διανέμονται

εντός του έτους 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου

με συντελεστή είκοσι ένα τοις εκατό, με την οποία εξα-

ντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, με

την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στο τρίτο εδάφιο

της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε..

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθί-

σταται ως εξής:

«3. Στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο,

κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία ε-

νεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέ-

ντε τοις εκατό. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η

φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω

εισοδήματα. Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττονται

εντός του έτους 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου

με συντελεστή είκοσι ένα τοις εκατό, με την οποία εξα-

ντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου.»

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. προ-

στίθεται περίπτωση ζ΄ που έχει ως εξής:

«ζ) Ειδικά για τα εισοδήματα που αναφέρονται στην

παράγραφο 1, η παρακράτηση ενεργείται κατά την κατα-

βολή ή πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα αυτά

και σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την έγκρι-

ση του ισολογισμού από την τακτική γενική συνέλευση

των μετόχων. Αν διανεμηθούν μερίσματα από κέρδη

προηγούμενων χρήσεων, η παρακράτηση φόρου ενερ-

γείται μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης δια-

νομής από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Ειδικά επί

διανομής προμερισμάτων, η παρακράτηση φόρου ενερ-

γείται κατά την καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων με

τα εισοδήματα αυτά και σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα

μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από το διοι-

κητικό συμβούλιο. Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδε-

ται με την υποβολή δήλωσης στο Δημόσιο εφάπαξ μέσα

στον επόμενο μήνα από αυτόν στον οποίο έγινε η παρα-

κράτηση.»

5. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 7 του άρ-

θρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Για τα εισοδήματα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και

ζ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η ημεδαπή ανώνυμη

εταιρεία που τα καταβάλλει.

β) Για τα εισοδήματα της παραγράφου 3 και της περί-

πτωσης δ΄ της προηγούμενης παραγράφου, αυτός που

ενεργεί στην Ελλάδα την εξαργύρωση ή την καταβολή

τους.»

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. προ-

στίθεται περίπτωση δ΄ που έχει ως εξής:

«δ) Στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι η-

μεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, σε φυσικά ή

νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώ-

πων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φό-

ρου με  συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό. Με την πα-

ρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση

των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Αν δικαιού-

χος των κερδών είναι φυσικό πρόσωπο και ο υψηλότε-

ρος συντελεστής φορολογίας της κλίμακας του άρθρου

9 που προκύπτει μετά τη συνάθροιση των υπόψη κερδών

με τα λοιπά εισοδήματα είναι μικρότερος του 25%, με

την πιο πάνω παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογι-

κή υποχρέωση του δικαιούχου, αλλά τα υπόψη κέρδη α-

πό τις πιο πάνω συμμετοχές φορολογούνται με τις γενι-

κές διατάξεις και το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου επιστρέ-

φεται. Για την απόδοση του φόρου εφαρμόζονται οι δια-
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τάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου

54. 

Όταν συνεταιρισμός ή ημεδαπή εταιρεία περιορισμέ-

νης ευθύνης προβαίνει σε διανομή κερδών και στα έσο-

δά της περιλαμβάνονται έσοδα από τη συμμετοχή της σε

άλλο νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου

101, από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει με τη

δήλωση που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή, αφαι-

ρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί

σε βάρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα από τα πιο

πάνω πρόσωπα κέρδη τα οποία προέρχονται από τις

συμμετοχές τους αυτές. Οι διατάξεις της περίπτωσης

αυτής δεν εφαρμόζονται όταν τα κέρδη καταβάλλονται

σε εταιρεία άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης, της οποίας είναι θυγατρική η καταβάλλουσα τα

κέρδη ημεδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφό-

σον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του

ν. 2578/1998. Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος

της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης επιστρέφεται σε

αυτή κατά το μέρος που αναλογεί στα κέρδη που διανέ-

μει σε εταιρεία άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προη-

γούμενου εδαφίου.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται α-

νάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα

κέρδη παρελθουσών χρήσεων.»

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του

Κ.Φ.Ε., όπως αντικαθίστανται με την προηγούμενη παρά-

γραφο, έχουν εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που ε-

γκρίνονται από τα αρμόδια όργανα από την 1η Ιανουαρί-

ου 2012 και μετά. Ειδικά για τα κέρδη που διανέμονται ε-

ντός του έτους 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου με

συντελεστή είκοσι ένα τοις εκατό, με την οποία εξα-

ντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, με

την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στο τρίτο εδάφιο

της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55

του Κ.Φ.Ε..

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. προ-

στίθεται περίπτωση η΄ που έχει ως εξής:

«η) Στα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοι-

κος Ελλάδος, από αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευ-

θύνης ενεργείται παρακράτηση φόρου, με συντελεστή

είκοσι πέντε τοις εκατό. Με την παρακράτηση αυτή εξα-

ντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα

πιο πάνω εισοδήματα. Ειδικά για τα κέρδη που εισπράτ-

τονται εντός του έτους 2011, ενεργείται παρακράτηση

φόρου με συντελεστή είκοσι ένα τοις εκατό, με την ο-

ποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιού-

χου. Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου είναι αυτός που

ενεργεί στην Ελλάδα την καταβολή τους.»

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. αντικα-

θίσταται ως εξής:

«1. Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 101, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι

τοις εκατό στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους.

Με τοv συντελεστή αυτό φορολογούνται και τα κέρδη

που δηλώνονται με την οριστική δήλωση που υποβάλ-

λουν τα υπό εκκαθάριση νομικά πρόσωπα της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 101 με βάση τις διατάξεις της περί-

πτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107, ανεξάρ-

τητα από το χρόνο που τέθηκαν σε εκκαθάριση. Ειδικά

για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ομόρρυθμων ή ετε-

ρόρρυθμων εταιρειών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της

παραγράφου 1 του άρθρου 10. Το εισόδημα από επιχει-

ρηματική αμοιβή υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές

διατάξεις, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος της αμοιβής αυ-

τής είναι κάτοικος ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι διατάξεις

των δύο προηγουμένων εδαφίων έχουν εφαρμογή, εφό-

σον οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριορίστως και

εις ολόκληρον με βάση τη νομοθεσία του κράτους - μέ-

λους στο οποίο έχει την έδρα της η προσωπική εται-

ρεία.»

10. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109

του Κ.Φ.Ε., όπως αντικαθίστανται με την προηγούμενη

παράγραφο, έχουν εφαρμογή για κέρδη που προκύ-

πτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από

την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά. Ειδικά για τα κέρδη

που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που άρχι-

σαν  από την 1η Ιανουαρίου 2010 μέχρι την 31η Δεκεμ-

βρίου 2010, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκο-

σι τέσσερα τοις εκατό. Ο συντελεστής φορολογίας που

ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στα

κέρδη που προκύπτουν από υπερδωδεκάμηνη χρήση που

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010. 

11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε. αντι-

καθίσταται ως εξής:

«1. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες που κεφαλαιο-

ποιούν ή διανέμουν κέρδη με τη μορφή μερισμάτων, προ-

μερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, στα

μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές,

καθώς και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό,

προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 54. Οι διατάξεις

του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και

για τα κέρδη που εξάγει ή πιστώνει μόνιμη εγκατάσταση

αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα προς την έδρα της

ή σε άλλη μόνιμη εγκατάστασή της στην αλλοδαπή. Επί-

σης, οι συνεταιρισμοί και οι ημεδαπές εταιρείες περιορι-

σμένης ευθύνης που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν κέρδη

σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ε-

νώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, προβαίνουν σε

παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55.»

12. Αφορολόγητα αποθεματικά ή εκπτώσεις που έ-

χουν σχηματισθεί ή σχηματίζονται σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄), του ν. 2601/1998

(ΦΕΚ 81 Α΄), του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α΄), καθώς και με

οποιονδήποτε άλλο αναπτυξιακό νόμο, λόγω πραγματο-

ποίησης παραγωγικών επενδύσεων, όταν διανέμονται ή

κεφαλαιοποιούνται, προστίθενται στα κέρδη της επιχεί-

ρησης και φορολογούνται στη διαχειριστική περίοδο μέ-

σα στην οποία έγινε η διανομή ή ανάληψη του αντίστοι-

χου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού. Για τα

κέρδη αυτά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 54 και της περίπτωσης δ΄ της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση, με

την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του

ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α΄) ή του άρθρου 101 του

ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄).

13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. οι

περιπτώσεις ια΄, ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ αναριθμούνται σε ιβ΄,

ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄, αντίστοιχα και προστίθεται νέα περίπτω-

ση ια΄ που έχει ως εξής:

«ια) Τα κέρδη που εισπράττουν ημεδαπές ανώνυμες ε-

ταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης από εταιρεί-

ες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος - μέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες συμμετέχουν κατά την

έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.  2578/1998, α-
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παλλάσσονται της φορολογίας με την προϋπόθεση ότι

εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματι-

κού. Αν διανεμηθεί  ή κεφαλαιοποιηθεί το αποθεματικό

αυτό ή μέρος του, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 54 ή της περίπτωσης δ΄ της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 55, κατά περίπτωση, και όχι οι

διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106.»

14. Οι διατάξεις της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου

1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε.,  όπως προστέθηκε με την

προηγούμενη παράγραφο, έχουν εφαρμογή για μερί-

σματα που αποκτώνται από την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος και εφεξής. 

15. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄

της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. αντικαθί-

στανται ως εξής:

«Ως χρόνος κτήσης, για επιχειρήσεις που τηρούν βι-

βλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεί-

ων, θεωρείται η ημερομηνία στην οποία έκλεισε η διαχεί-

ριση και προκειμένου για τα κέρδη που διανέμουν οι ε-

ταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ο χρόνος έγκρισης αυ-

τών από τη συνέλευση των εταίρων.»

16. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. προ-

στίθεται νέα περίπτωση δ΄ που έχει ως εξής:

«δ) Ως χρόνος κτήσης για τα κέρδη από τη συμμετοχή

σε αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, θεωρεί-

ται ο χρόνος είσπραξης αυτών, ανεξάρτητα αν τα κέρδη

αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στην αλλο-

δαπή. Όταν τα κέρδη προέρχονται από αλλοδαπή προ-

σωπική εταιρεία, χρόνος κτήσης τους είναι ο χρόνος λή-

ξης της διαχειριστικής περιόδου του αλλοδαπού νομικού

προσώπου.»

17. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

105 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Το εισόδημα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από

συμμετοχή σε άλλες εμπορικές επιχειρήσεις, από γεωρ-

γικές επιχειρήσεις, όπως αυτό προκύπτει από τις διατά-

ξεις των άρθρων 13 παράγραφος 1, 20, 21, 22, 24, 25, 28

παράγραφοι 1, 2, 3 και 4, 30, 37, 40, 41, καθώς και κάθε

εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σύμφωνα με τη

διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48.»

18. Το όγδοο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 99 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Πέραν του φόρου εισοδήματος που οφείλεται στις

περιπτώσεις που αναφέρονται στα δύο προηγούμενα ε-

δάφια, στα κέρδη που διανέμονται από την ανώνυμη ε-

ταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ενεργείται και

παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του

άρθρου 54 ή την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του

άρθρου 55, κατά περίπτωση.»

19. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ-

θρου 106 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Πέραν του φόρου εισοδήματος που οφείλεται με βά-

ση τα πιο πάνω, στο καθαρό ποσό των μερισμάτων που

λαμβάνουν οι μέτοχοι ή τα μέλη του συνεταιρισμού ή

των κερδών που λαμβάνουν τα μέλη εταιρείας περιορι-

σμένης ευθύνης, ενεργείται και παρακράτηση φόρου ει-

σοδήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου

54 ή την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

55, κατά περίπτωση.»

Άρθρο 15 

Εταιρικά ομόλογα και ομόλογα του Ελληνικού

Δημοσίου

1. Μετά το έκτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου

12 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν

ως εξής:

«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρ-

μόζονται όταν έχει μεσολαβήσει μεταβίβαση του ομολό-

γου ή τοκομεριδίου αυτού πριν από τη λήξη. Στην περί-

πτωση αυτή, ο φόρος που παρακρατείται κατά το χρόνο

της εξαργύρωσης του τοκομεριδίου ή κατά τη λήξη του

ομολόγου και αναλογεί στο χρονικό διάστημα που μεσο-

λαβεί από την τελευταία μεταβίβαση μέχρι το χρόνο ε-

ξαργύρωσης, αποδίδεται με δήλωση της δικαιούχου τρά-

πεζας ή αυτής που μεσολαβεί για λογαριασμό τρίτου,

μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την

παρακράτηση μήνα, με δήλωση που υποβάλλει στη

Δ.Ο.Υ. που ανήκει.»

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του

ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) δεν έχουν εφαρμογή για τις ο-

μολογίες που εκδίδουν στην ημεδαπή επιχειρήσεις που

εδρεύουν στην Ελλάδα. 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για

μεταβιβάσεις τίτλων που διενεργούνται από τις 23

Μαΐου 2010 και μετά. 

Άρθρο 16

Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του

ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄) και της παραγράφου 2 του άρ-

θρου 27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄) εξακολουθούν να

εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστή-

ριο Αθηνών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε

άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό,

κατά περίπτωση, οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και

την 31η Δεκεμβρίου 2011. Για τις πιο πάνω μετοχές που

αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά έχουν ε-

φαρμογή αποκλειστικά οι διατάξεις των παραγράφων 3

και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε..

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998

(ΦΕΚ 31 Α΄ ) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δύο τοις χιλίοις

(2‰) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματι-

στήριο Αθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται

σε αυτό. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώ-

λησης των μετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό ή

νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιου-

σίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που

διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανε-

ξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή

τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. Η ανώνυμη εταιρεία

με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε-

ΧΑΕ) κατά το διακανονισμό των συναλλαγών που διε-

νεργούνται στο Χρηματιστήριο χρεώνει σε ημερήσια βά-

ση με τον πιο πάνω φόρο τις Ανώνυμες Εταιρείες Παρο-

χής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τα πιστωτικά ιδρύματα

τα οποία παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής, για λο-

γαριασμό των πωλητών για όλες τις συναλλαγές πώλη-

σης μετοχών που διακανονίστηκαν από τις πιο πάνω ε-

ταιρείες και ιδρύματα. Τον αναλογούντα φόρο για τις

πωλήσεις μετοχών που διακανονίστηκαν μέσα σε κάθε

μήνα, υποχρεούται η ΕΧΑΕ να αποδίδει εφάπαξ στην αρ-

μόδια για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ. με δήλωση που υπο-

βάλλεται μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθήμερου

του επόμενου μήνα από το μήνα που διακανονίστηκαν οι

πιο πάνω συναλλαγές. Οι διατάξεις του άρθρου 113 του

ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97
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Α΄) και του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) εφαρμόζονται α-

νάλογα και στο φόρο που οφείλεται με βάση τις διατά-

ξεις της παραγράφου αυτής. Οι διατάξεις της παραγρά-

φου αυτής έχουν εφαρμογή για πωλήσεις μετοχών που

διενεργούνται από 1 Απριλίου 2011.»  

3. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., α-

ντικαθίστανται ως εξής:

«3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή ε-

πιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του

Κ.Β.Σ. από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο X.Α.,

σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησης τους, φορολογού-

νται με τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές α-

ποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από 1η Ιανουαρίου

2012 και μετά. Για τον υπολογισμό του κέρδους που υ-

πόκειται σε φορολογία λαμβάνεται η πραγματική τιμή

πώλησης των μετοχών στο Χ.Α., όπως αυτή αναγράφε-

ται στο πινακίδιο που εκδίδει η Ανώνυμη Εταιρεία Παρο-

χής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή το πιστωτικό ίδρυμα που

μεσολαβεί. Όταν η πώληση των μετοχών πραγματοποι-

είται εξωχρηματιστηριακά ή μέσω πολυμερούς μηχανι-

σμού διαπραγματεύσεων, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται

αυτή που δηλώνεται στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματι-

στήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΧΑΕ) για το διακανονισμό

της συναλλαγής και αν δεν δηλωθεί η τιμή κλεισίματος

της μετοχής κατά την ημέρα της συναλλαγής. 

Για τον υπολογισμό του κόστους απόκτησης των μετο-

χών ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Όταν η απόκτηση των μετοχών έχει γίνει σταδιακά

για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης των πωλούμε-

νων μετοχών λαμβάνεται η μέση τιμή απόκτησης αυτών.

β) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονο-

μιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, για τον υπολογισμό

του κόστους κτήσης λαμβάνεται η αξία που οριστικοποι-

ήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των

διατάξεων φορολογίας κεφαλαίου ή αν δεν οριστικοποι-

ήθηκε η δηλωθείσα αξία.

γ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί δωρεάν μετά από

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών δεν επηρεάζεται το κό-

στος κτήσης του συνόλου των μετοχών. Τα ίδια ισχύουν

κατά τη μεταβολή του αριθμού των μετοχών με αύξηση ή

μείωση της ονομαστικής τους αξίας (split -  reverse split).

δ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν από την έ-

γκριση εισαγωγής τους στο Χ.Α., για τον υπολογισμό

του κόστους κτήσης λαμβάνεται υπόψη η τιμή εισαγω-

γής τους σε αυτό. 

ε) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο προ-

γράμματος χορήγησης μετοχών (stock option plan), ως

τιμή κτήσης λαμβάνεται η χρηματιστηριακή τιμή των με-

τοχών κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος. 

στ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί ως μέρισμα (αντί

μετρητών), ως κόστος κτήσης αυτών λαμβάνεται το πο-

σό του μερίσματος που θα λάμβανε ο κάθε μέτοχος αν η

διανομή γινόταν σε χρήμα.

ζ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο επί-

τευξης της αναγκαίας διασποράς ενόψει της εισαγωγής

τους στο Χ.Α., για τον υπολογισμό του κόστους απόκτη-

σης λαμβάνεται υπόψη η τιμή με την οποία αποκτήθηκαν.

η) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί κατά την εκκαθά-

ριση εισηγμένου στο Χ.Α. παραγώγου προϊόντος επί με-

τοχών με παράδοση της υποκείμενης αξίας έναντι τιμή-

ματος, για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης λαμβά-

νεται υπόψη η τελική τιμή εκκαθάρισης για τα συμβόλαια

μελλοντικής εκπλήρωσης και η τιμή κλεισίματος της υ-

ποκείμενης μετοχής στο Χ.Α. κατά την ημέρα άσκησης

του δικαιώματος για τα δικαιώματα προαίρεσης επί μετο-

χών. 

θ) Όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί από εξαγορά με-

ριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων

(Δ.Α.Κ.) του άρθρου 24Α του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄),

για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης λαμβάνεται υ-

πόψη η τιμή κλεισίματος των υποκείμενων μετοχών στο

Χ.Α. κατά την ημέρα της εξαγοράς. 

Για τον προσδιορισμό του κέρδους που υπόκειται σε

φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η ζημία που προκύπτει

μέσα στο ίδιο έτος από την ίδια αιτία. Αν από το συμψη-

φισμό προκύπτει ζημία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις

της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, οι Ανώνυμες Εταιρεί-

ες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή τα πιστωτικά ι-

δρύματα, που χειρίζονται τις μετοχές των πελατών τους

σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συστήματος Άυλων Τίτ-

λων, χορηγούν, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του

Ιανουαρίου, στους δικαιούχους πελάτες τους κατάσταση

κερδών ή ζημιών που προέκυψαν κατά το προηγούμενο

έτος από τις πωλήσεις μετοχών κάθε εταιρείας διακεκρι-

μένα και συνολικά, στην οποία αναγράφονται τα στοι-

χεία του δικαιούχου, καθώς και ο αριθμός φορολογικού

μητρώου. 

Χρόνος που προκύπτει το εισόδημα είναι ο χρόνος

διακανονισμού της πώλησης των μετοχών, χωρίς να α-

σκεί επιρροή η τιμή στην οποία έχει λάβει χώρα η πώλη-

ση. Όταν πραγματοποιείται ανοιχτή πώληση, το εισόδη-

μα προκύπτει κατά το χρόνο διακανονισμού της αγοράς

των απαιτούμενων μετοχών ή της μεταφοράς μετοχών

στο λογαριασμό του επενδυτή.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται τα

δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φο-

ρολογίας εισοδήματος των δικαιούχων, καθώς και κάθε

άλλο σχετικό θέμα.

4. Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο

Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, που α-

ποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής με βιβλία

τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται με τις γενι-

κές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με ο-

ποιονδήποτε τρόπο από 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά.

Για τον υπολογισμό του κέρδους έχουν εφαρμογή τα ο-

ριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

Για τον προσδιορισμό του κέρδους που υπόκειται σε

φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η ζημία που προκύπτει ε-

ντός του ίδιου έτους από την ίδια αιτία. Αν από το συμ-

ψηφισμό προκύπτει ζημία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις

της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος.»

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου

38 του Κ.Φ.Ε., διαγράφονται οι  λέξεις «και της παρα-

γράφου 4», οι οποίες είχαν τεθεί με την παράγραφο 2

του άρθρου 16 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38

του Κ.Φ.Ε. εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές

εισηγμένες στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο όταν

έχουν αποκτηθεί μέχρι και την  31η Δεκεμβρίου 2011.

6. Ο φόρος που προβλέπεται από τις διατάξεις του

πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του

ν. 2703/1999 δεν επιβάλλεται στις πωλήσεις μετοχών ει-

σηγμένων σε αναγνωρισμένο αλλοδαπό χρηματιστηρια-

κό θεσμό, που πραγματοποιούν Ειδικοί Διαπραγματευ-

τές στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης μεριδίων

Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όταν οι με-

τοχές που πωλούνται συνθέτουν τον αναπαραγόμενο
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δείκτη. Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου εφαρ-

μόζονται για πωλήσεις μετοχών που πραγματοποιήθη-

καν από 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά.

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου

106 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα κέρδη κάθε διαχειριστικής χρήσης των τραπεζι-

κών ανώνυμων εταιρειών, καθώς και των πιστωτικών ι-

δρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστω-

τικού συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄), που

προέρχονται από την εφαρμογή των διατάξεων των πα-

ραγράφων 1 και 7 του άρθρου 38 και του άρθρου 99 και

τα οποία μετά την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθε-

ση των κερδών της οικείας διαχειριστικής περιόδου από

τη γενική συνέλευση των μετόχων, δεν έχουν φορολο-

γηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου και εμφανίζο-

νται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού ή συ-

γκεντρωτικά στον ισολογισμό και αναλύονται στο προ-

σάρτημα (σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσε-

ων) από τις εταιρείες που τηρούν τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), υπόκει-

νται σε φορολογία στο όνομα του νομικού προσώπου με

το συντελεστή φορολογίας που ορίζεται στο άρθρο 109

του Κ.Φ.Ε.»

Άρθρο 17  

Δαπάνες επιχειρήσεων 

1. Μετά το δέκατο πέμπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης

γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

31 του Κ.Φ.Ε., προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρ-

μόζονται για δωρεές χρηματικών ποσών προς αθλητικά

σωματεία».  

2. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτω-

σης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., ό-

πως συμπληρώθηκαν με την προηγούμενη παράγραφο,

έχουν εφαρμογή προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία

Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για κέρδη ισολογισμών που

κλείνουν με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2010 και μετά

και προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄

κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για δωρεές που πραγματοποιούν

από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά.   

3. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ΄ της

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του

Κ.Φ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης αυτής δεν εφαρμό-

ζονται για τις ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μί-

σθωσης του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 183 Α΄), τις εταιρείες

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του ν. 1905/1990

(ΦΕΚ 147 Α΄), τις εταιρείες ειδικού σκοπού του

ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α΄) και του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ

178 Α΄) με έδρα στην Ελλάδα, τις εταιρείες παροχής πι-

στώσεων του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α΄), τις ανώνυμες

εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.)

του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α΄), καθώς και για τα πιστω-

τικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.»  

4. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτω-

σης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., ό-

πως τροποποιήθηκαν με την προηγούμενη παράγραφο,

έχουν εφαρμογή για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν

με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2010 και μετά.   

5. Στο τέλος της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1

του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο τελευταίο ε-

δάφιο που έχει ως εξής:

«Ειδικά στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων

παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Οργανισμός Προ-

γνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε),

παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποι-

ούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα  ένα και

μισό τοις εκατό (1,5%) για αξίες μέχρι 700.000 ευρώ, έ-

να τοις εκατό (1%) για αξίες από 700.001 έως 1.500.000

και μισό τοις εκατό (0,5%) για ποσά άνω των 1.500.001

ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.»

6. Οι διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1

του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., όπως συμπληρώθηκαν με την

προηγούμενη παράγραφο, έχουν εφαρμογή για χρήσεις

που κλείνουν από 31.12.2010 και μετά.

7. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτωσης ια΄

της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. εξακολου-

θούν να ισχύουν για τις δαπάνες που αναφέρονται στην

ίδια παράγραφο και πραγματοποιούνται από την 1η Ια-

νουαρίου 2011 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. 

8. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης α΄ της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«α) των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περι-

λαμβάνονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 20 του

παρόντος άρθρου:»

Άρθρο 18

Απόδοση μερισμάτων και λοιπών ποσών που

παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου

1. Αν υποβληθεί εκπρόθεσμη ή ανακριβής δήλωση ή

δεν υποβληθεί δήλωση για την καταβολή στο Δημόσιο

ποσών που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942

(ΦΕΚ 70 Α΄) και έχουν παραγραφεί υπέρ του Δημοσίου,

εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου

1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997

(ΦΕΚ 179 Α΄).

2. Το ποσό που βεβαιώνεται σύμφωνα με την παρά-

γραφο 1 καταβάλλεται εφάπαξ  χωρίς δικαίωμα έκπτω-

σης και δεν αποτελεί αντικείμενο εξωδικαστικής επίλυ-

σης της διαφοράς. Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλ-

λει την βεβαίωση και την καταβολή των ανωτέρω οφει-

λόμενων ποσών. Για τα ίδια ποσά που καταβάλλονται ή

βεβαιώνονται κατόπιν ελέγχου, δεν επιβάλλεται το πρό-

στιμο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του

ν.δ. 1195/1942.

3. Ποσά που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942

και δεν έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο κατά τη δημοσί-

ευση του παρόντος παρά την ύπαρξη της υποχρέωσης

αυτής, μπορούν να καταβληθούν μέσα στον επόμενο α-

πό τη δημοσίευση μήνα, χωρίς την επιβολή προσαύξη-

σης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής. 

4. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 αρμό-

διος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος

για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-

τος του νομικού προσώπου.

Άρθρο 19 

Μη βεβαίωση προκαταβολής κατά το μετασχηματισμό

εταιρειών

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρ-

θρου 64 του Κ.Φ.Ε., προστίθεται  εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικότερα, για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του

άρθρου 2 που μετατρέπονται ή συγχωνεύονται, σύμφω-

να με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α΄) ή
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του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄), σε ανώνυμη εταιρεία ή ε-

ταιρεία περιορισμένης ευθύνης, οι διατάξεις του άρθρου

52 δεν έχουν εφαρμογή.» 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 111 του Κ.Φ.Ε., αντι-

καθίσταται ως εξής: 

«6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμο-

γή:

α) για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

ή ανώνυμες εταιρείες  που μετατρέπονται ή συγχωνεύο-

νται, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορι-

σμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του

ν.δ.1297/1972 , 

β) για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

ή ανώνυμες εταιρείες, καθώς και τα εγκατεστημένα στη

χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, που

μετασχηματίζονται σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 1 έως  6 του ν. 2166/1993,  

γ) για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες που συγχω-

νεύονται σε ανώνυμη εταιρεία ή διασπώνται, σύμφωνα

με τις διατάξεις των άρθρων 68, 80 και 81, κατά περί-

πτωση, του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), 

δ) για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

που συγχωνεύονται σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,

σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 3190/1955 (ΦΕΚ 91 Α΄),  

ε) για τα πιστωτικά ιδρύματα που μετασχηματίζονται,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/

1997 (ΦΕΚ 154 Α΄),

στ) για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που

συγχωνεύονται σε νέα ή υφιστάμενη αγροτική συνεται-

ριστική οργάνωση, καθώς και τις δευτεροβάθμιες ή τρι-

τοβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που

μετατρέπονται σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορι-

σμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

21 του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α΄),   

ζ) για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 101 που μετασχηματίζονται, σύμφωνα με ειδικές

διατάξεις νόμου, σε άλλο νομικό πρόσωπο που εμπίπτει

στις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, 

η) για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη α-

νωνύμων εταιρειών, που απαλλάσσονται του φόρου ει-

σοδήματος, βάσει ειδικών διατάξεων νόμων, καθώς και

επί των εισοδημάτων που ορίζονται από τις παραγρά-

φους 4 και 5 του άρθρου 106 του παρόντος.» 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 64 και

της παραγράφου 6 του άρθρου 111 του Κ.Φ.Ε., όπως συ-

μπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους

1 και 2, έχουν εφαρμογή για μετατροπές, συγχωνεύσεις

ή διασπάσεις που ολοκληρώνονται ή για ισολογισμούς

μετασχηματισμού που συντάσσονται, κατά περίπτωση,

από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 20

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας και προκαταβλητέων

φόρων εισοδήματος

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε., αντικα-

θίσταται ως εξής:

«2. Ειδικώς, υποχρεούται σε απόδοση των ποσών που

παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε μήνα, μέχρι την

εικοστή μέρα του επόμενου από τη παρακράτηση μήνα: 

α) ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου που απασχολού-

σε κατά μέσο όρο κατά την προηγούμενη χρήση, περισ-

σότερα από πενήντα πρόσωπα, και 

β) τα ασφαλιστικά ταμεία για την καταβολή των συντά-

ξεων. 

Για την υποβολή της δήλωσης έχουν εφαρμογή οι δια-

τάξεις της προηγούμενης παραγράφου.»

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ-

μόζονται για παρακρατήσεις φόρου που διενεργούνται

από την 1η Μαΐου 2011 και εφεξής. 

3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε.,  αντικαθίσταται ως

εξής:

«Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

μέσω διαδικτύου  μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την έ-

ναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρε-

σιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της

προθεσμίας τους.»

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου

107 του Κ.Φ.Ε. η φράση: «Η δήλωση της προηγούμενης

παραγράφου υποβάλλεται:» αντικαθίσταται με τη φρά-

ση: «Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου υποβάλ-

λεται με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων

και δικτυακών υποδομών:». 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. αντικα-

θίσταται ως εξής:

«3. Οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου και της περί-

πτωσης ι΄ της παραγράφου 1, καθώς και των παραγρά-

φων 4, 5 και 6 του άρθρου 61 εφαρμόζονται ανάλογα και

στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101.»

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  καθορίζο-

νται για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.1.2011

και μετά, ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων,

λοιπών εντύπων, καταστάσεων και συμφωνητικών οποι-

ουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, οι διαδικασίες υ-

ποβολής, η υποχρεωτική υποβολή και πληρωμή του φό-

ρου κατά περίπτωση, με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρο-

νικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών και κάθε άλλο

σχετικό θέμα.   

7. α. Στοιχεία κάθε έγγραφης συμφωνίας περί αμοιβής

για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων

με την έναρξη και διεξαγωγή της δίκης, είτε για μέρος ή

για κατ’ ιδίαν πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσεως νομι-

κές υπηρεσίες δικαστικές ή εξωδικαστικές που υποχρε-

ωτικά συνάπτεται μεταξύ του δικηγόρου και του εντολέα

του κατατίθεται υποχρεωτικά στον οικείο δικηγορικό

σύλλογο. Στα στοιχεία αυτά υποχρεωτικά περιλαμβάνο-

νται το  ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. κάθε ε-

ντολέα του, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και  η

συμφωνηθείσα αμοιβή.

β. Επί των ποσών των συμβατικών αμοιβών υπολογίζε-

ται προκαταβλητέος φόρος με  συντελεστή δεκαπέντε

τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό αυτών, ο οποίος

εισπράττεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλό-

γους. 

Δεν υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος:

αα) Επί των αμοιβών για παραστάσεις, καθώς και για

κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέχουν δικηγόροι οι

οποίοι συνδέονται με τον εντολέα τους με σύμβαση έμ-

μισθης εντολής και  αμείβονται με πάγια αντιμισθία.

ββ) Επί των αμοιβών στις περιπτώσεις των εργατικών

και αυτοκινητικών υποθέσεων, όπου ο  δικηγόρος αμεί-

βεται με εργολαβικό συμβόλαιο, εφόσον υποβάλλει α-

ντίγραφο του  συμβολαίου αυτού στην αρμόδια δημόσια

οικονομική υπηρεσία. Το Δημόσιο, τα νομικά  πρόσωπα

δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανι-

σμοί κοινής ωφελείας, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκη-
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σης και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, υποχρεού-

νται  να παρακρατούν φόρο εισοδήματος με συντελεστή

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της  αμοιβής του δικηγό-

ρου.

γ. Ομοίως, παρακρατείται φόρος εισοδήματος με συ-

ντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%)  επί οποιουδήποτε

ποσού εισπράττει ως μέρισμα ο δικηγόρος από το δικη-

γορικό σύλλογο ή από ταμείο συνεργασίας ή διανεμητι-

κό λογαριασμό οποιασδήποτε νομικής μορφής.

δ. Αν ο εντολέας για υποθέσεις που αναθέτει σε δικη-

γόρο υποχρεούται κατά νόμο να προβεί  σε παρακράτη-

ση φόρου, οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 2238/1994

εφαρμόζονται μετά  την αφαίρεση της αμοιβής που ανα-

γράφεται στην έγγραφη συμφωνία από  το ακαθάριστο

ποσό που δικαιούται ο δικηγόρος.

ε. Για την απόδοση του προκαταβλητέου φόρου που

εισπράχθηκε και του φόρου που παρακρατήθηκε από

τους δικηγορικούς συλλόγους  εφαρμόζονται ανάλογα

οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 2238/1994 και την ευ-

θύνη για την  απόδοση αυτή φέρει ο πρόεδρος του οικεί-

ου δικηγορικού συλλόγου. Για την απόδοση του  φόρου

που παρακρατήθηκε από τους υπόχρεους της υποπερί-

πτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ του  παρόντος άρθρου ε-

φαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 60 του

ν. 2238/1994. Μαζί  με την οικεία δήλωση απόδοσης του

παρακρατούμενου φόρου του προηγούμενου εδαφίου

γνωστοποιείται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπη-

ρεσία και αντίγραφο της απόφασης  του δικαστηρίου.

στ. Μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε

έτους ο δικηγόρος υποχρεούται να υποβάλλει, με τη

χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας κατάσταση

των έγγραφων συμφωνιών που έχει συνάψει με τους ε-

ντολείς του, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίο-

δο στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύ-

θυνση, το Α.Φ.Μ. κάθε εντολέα του, το είδος της παρε-

χόμενης υπηρεσίας και  η συμφωνηθείσα αμοιβή. 

ζ. Οι δικηγορικοί σύλλογοι  υποχρεούνται να  υποβάλ-

λουν μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε

έτους με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινω-

νίας, κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που έχουν

συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς του, κατά την

προηγούμενη διαχειριστική περίοδο στην οποία αναγρά-

φονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. κάθε

εντολέα του, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και  η

συμφωνηθείσα αμοιβή. Την ευθύνη για την  υποβολή αυ-

τή φέρει ο πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου. 

η. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ έως ζ΄

έχουν εφαρμογή από 1.7.2011.

θ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορί-

ζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των καταστάσε-

ων, το περιεχόμενο αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λε-

πτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρα-

γράφου αυτής.

8. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αντι-

καθίσταται ως εξής:

«3. Η καθοριζόμενη αμοιβή που ορίζεται από τις διατά-

ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974

όπως ισχύει, όσων ασχολούνται ατομικώς με την ανέ-

γερση οικοδομών προς πώληση, εφόσον αυτοί με την ι-

διότητά τους ως αρχιτέκτονες ή πολιτικοί μηχανικοί εκ-

πόνησαν μερικώς ή ολικώς τη μελέτη ή επέβλεψαν την

εκτέλεση των εργασιών του οικοδομικού έργου, θεωρεί-

ται ότι αποκτάται στο ημερολογιακό έτος που πραγματο-

ποιείται η πρώτη πώληση από το ακίνητο και φορολογεί-

ται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό

(15%), πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δέκα πέντε τοις εκατό

(15%) στο ποσό του φόρου. Ο φόρος αυτός υπολογίζε-

ται στην πιο πάνω αμοιβή μειωμένη κατά δέκα τοις εκατό

(10%) και καταβάλλεται με δήλωση που υποβάλλεται μέ-

σα στο μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου.»

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13

του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός, ο οποίος

αναλαμβάνει τη σύνταξη της μελέτης ή την επίβλεψη α-

νέγερσης οικοδομής, συμμετέχει στην επιχείρηση που

αναλαμβάνει την ανέγερση και πώληση της οικοδομής,

την οποία αφορά η μελέτη ή η επίβλεψη, επιβάλλεται σε

βάρος της επιχείρησης φόρος εισοδήματος, ο οποίος υ-

πολογίζεται με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%)

στο ακαθάριστο ποσό της καθοριζόμενης αμοιβής που ο-

ρίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου

1 του π.δ. 696/1974 όπως ισχύει, ανεξάρτητα από κάθε

άλλη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης

από φόρο εισοδήματος, πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δέκα πέ-

ντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου.»

γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13

του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός που υπο-

γράφει τη μελέτη ή αναλαμβάνει την επίβλεψη είναι μι-

σθωτός της επιχείρησης η οποία αναλαμβάνει τη μελέτη

ή επίβλεψη ή ανέγερση της οικοδομής, η επιχείρηση

μπορεί να ζητήσει να επιβληθεί σε αυτή φόρος δέκα πέ-

ντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της καθορι-

ζόμενης αμοιβής που ορίζεται από τις διατάξεις της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974 όπως ισχύ-

ει, πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δέκα πέντε τοις εκατό (15%)

στο ποσό του φόρου.»

δ) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 50

του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Στο ποσό της συμβατικής αμοιβής, για τις υπόλοι-

πες περιπτώσεις.»

ε) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ και το τρίτο εδάφιο της πα-

ραγράφου 4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται

ως εξής:

«α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συμβατικής αμοι-

βής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αναφέρο-

νται στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 5 του

άρθρου 49. 

β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αμοιβής

για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποι-

ασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της ε-

κτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμε-

νης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμοσύ-

νης κ.τ.λ. για τα έργα αυτά. 

Εξαιρετικά, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών

για την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών

έργων που ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, ο

προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται πριν από τη θεώρη-

ση των οικείων εργασιών από την αρμόδια αρχή στο πο-

σό της αμοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, και προκειμέ-

νου για εκπόνηση μελετών ή σχεδίων και επίβλεψη έρ-

γων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαί-

ου και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων, ο

προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της παραγρά-

φου αυτής, υπολογίζεται στο ποσό της συμβατικής αμοι-

βής.»

στ) Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου

52 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
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«Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του

δικαιούχου της αμοιβής, τη διεύθυνσή του, τη συμβατική

αμοιβή, τον προκαταβλητέο φόρο, την αρμόδια για τη

φορολογία δημόσια οικονομική υπηρεσία του ίδιου και ε-

κείνου που του ανέθεσε τη σύνταξη της μελέτης ή των

σχεδίων ή την επίβλεψη, πλην των περιπτώσεων που την

ανάθεση έκαμε το Δημόσιο.»

ζ) Μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε

έτους ο μηχανικός υποχρεούται να υποβάλλει, με τη

χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο δικτυακό

τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημά-

των (Γ.Γ.Π.Σ.), κατάσταση με τις έγγραφες συμφωνίες

που έχει συνάψει με τους αντισυμβαλλόμενους του μέ-

σα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και στην ο-

ποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το

Α.Φ.Μ. του κάθε συμβαλλόμενου, το είδος της παρεχό-

μενης υπηρεσίας και  η συμφωνηθείσα αμοιβή.

η) Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος υποχρεούται να

υποβάλλει μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου

κάθε έτους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι-

νωνίας στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πλη-

ροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), κατάσταση των έγ-

γραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με

τους αντισυμβαλλόμενους τους μέσα στην προηγούμε-

νη διαχειριστική περίοδο και στην οποία αναγράφονται

το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. του κάθε α-

ντισυμβαλλόμενου, το είδος της παρεχόμενης υπηρε-

σίας και  η συμφωνηθείσα αμοιβή. Την ευθύνη για την  υ-

ποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητη-

ρίου Ελλάδος. 

θ) Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ έως η΄

έχουν εφαρμογή από 1.7.2011.

ι) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορί-

ζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των καταστάσε-

ων, το περιεχόμενο αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λε-

πτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της

παραγράφου.

Άρθρο 21

Λοιπές διατάξεις εισοδήματος

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6  του Κ.Φ.Ε. προστί-

θεται νέα περίπτωση  ιε΄ ως εξής:

«ιε) Από 1.1.2010 και κατά ποσοστό 50% των αποδο-

χών των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά σχολεία που

λειτουργούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερ-

μανίας και έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ελληνική

και την γερμανική ιθαγένεια ή μόνο τη γερμανική ή είναι

πολίτες τρίτης χώρας και πληρώνονται από το Ελληνικό

Δημόσιο ή φορέα που βρίσκεται στην αλλοδαπή και απο-

τελεί υποδιαίρεση του Ελληνικού Δημοσίου ή υπηρεσία

αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί-

ζεται η διαδικασία απόδοσης του παρακρατούμενου φό-

ρου επί του υπολοίπου των αποδοχών τους και κάθε άλ-

λο σχετικό θέμα.» 

2. α) Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1

του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται υποπερίπτωση

δδ΄ που έχει ως εξής: 

«δδ. Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχανές

(Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρ-

θρου 4 του υπ’ αριθμ. Δ2/26314/8802/27.7.2010 Κανονι-

σμού υπερελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών (ΦΕΚ

1360 Β΄), στο ποσό των  είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από

1.1.2011 και μετά.»

β) Στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε. προ-

στίθενται προτελευταία εδάφια ως εξής:

«Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις μεταπώλη-

σης αυτοκινήτων της περίπτωσης αυτής, η ετήσια αντι-

κειμενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση ο-

χήματα, όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες

κυκλοφορίας τους στη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα ανωτέρω,

δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική

δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επιχείρησης.

Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου έχουν εφαρμο-

γή για δαπάνες που προκύπτουν από 1.1.2010 και μετά.»

3. Στο άρθρο 18 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα περίπτωση

η΄ ως εξής:

«η) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κα-

τοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, εφόσον

δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.»

4. Στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου

1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται  νέο πέμπτο ε-

δάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του

άρθρου 2 που αποκτούν εισόδημα από ακίνητα και τους

επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδη-

μα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων και πραγματοποιούν

δαπάνες επισκευής και συντήρησης των ακινήτων αυ-

τών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης β΄

της παραγράφου 1 του άρθρου 31.»

5. Στο άρθρο 46 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παράγραφος 4

ως εξής:

«4. Η εφάπαξ προεξόφληση επικουρικής σύνταξης αλ-

λοδαπού ασφαλιστικού φορέα σε δικαιούχο κάτοικο Ελ-

λάδος, η οποία απαλλάσσεται του φόρου στην αλλοδα-

πή, κατανέμεται για να φορολογηθεί σε ίσα μέρη, στο έ-

τος της καταβολής της και στα τέσσερα επόμενα έτη. Οι

διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή

για τις επικουρικές συντάξεις που δηλώνονται με τις αρ-

χικές ή τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις

φορολογίας εισοδήματος και υποβάλλονται από

1.1.2010 και μετά.» 

6. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57

του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Στις αμοιβές των αξιωματικών και του κατώτερου

πληρώματος του εμπορικού ναυτικού για τις υπηρεσίες

που παρέχουν σε εμπορικά πλοία, με βάση τις διατάξεις

της παραγράφου 6 του άρθρου 9. Οι διατάξεις του προη-

γούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή από 1.1.2010 και

μετά.» 

7. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου

74 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς

και ασκηθεί από το φορολογούμενο εμπρόθεσμη προ-

σφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της

Δ.Ο.Υ. ποσοστό πενήντα τοις εκατό του αμφισβητούμε-

νου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβε-

βαιούμενων με αυτόν φόρων και τελών.»

β) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης της πα-

ραγράφου αυτής ισχύουν για προσφυγές που ασκούνται

από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής.

8. α) Το δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 9 του άρ-

θρου 74 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται, ως εξής:

«Φόροι, τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται, βάσει

προσωρινού φύλλου ελέγχου, που εκδόθηκε μετά από

προσωρινό έλεγχο που προβλέπεται από την παράγρα-
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φο 4 του άρθρου 67, μετά την υπογραφή του πρακτικού

και την καταβολή του 1/5 αυτών, όπως προβλέπεται στην

παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997, καταβάλ-

λονται, κατά το υπόλοιπο μέρος αυτών, σε έξι ισόποσες

μηνιαίες δόσεις με τον περιορισμό ότι, κάθε δόση δεν εί-

ναι μικρότερη των τριακοσίων ευρώ, εκτός της τελευταί-

ας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ερ-

γάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμε-

νου από την υπογραφή του πρακτικού μήνα και οι υπό-

λοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υ-

πηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν. Επί δικα-

στικού συμβιβασμού ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ. Η

άσκηση προσφυγής ενώπιον του διοικητικού δικαστηρί-

ου δεν αναστέλλει την προσωρινή βεβαίωση του φόρου,

ο οποίος καταβάλλεται εφάπαξ.

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 74 του

Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την προηγούμενη παρά-

γραφο, εφαρμόζονται για πρακτικά που υπογράφονται ή

οριστικοποιούνται ή για τις προσφυγές που ασκούνται α-

πό την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και μετά.»

9. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. μετά

τις λέξεις: «πιστωτικά ιδρύματα» προστίθενται οι λέξεις:

«οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές α-

ξίες, τα επιμελητήρια, οι συμβολαιογράφοι, οι υποθηκο-

φύλακες, οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφεί-

ων». 

10. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντι-

καθίσταται ως εξής: 

«3. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις

που απορρέουν από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και

2 ή δηλώνουν ανακριβή στοιχεία, επιβάλλονται οι διοικη-

τικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3

του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.» 

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικα-

θίσταται ως εξής: 

«5. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι

εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008

(ΦΕΚ 174 Α΄) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους

σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευ-

θύνης, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητι-

κού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο

που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονο-

μικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των διατάξε-

ων των άρθρων 31 και 105 σχετικά με το λογιστικό προσ-

διορισμό του καθαρού  εισοδήματος και την αναμόρφω-

ση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που ρητά ορίζε-

ται στις διατάξεις αυτές  ότι δεν αναγνωρίζονται.  Φορο-

λογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής

απόδοση  φόρων  που διαπιστώνονται  από τα τηρούμε-

να βιβλία και στοιχεία, κατά την διενέργεια του διαχειρι-

στικού ελέγχου, οφείλουν οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ε-

λεγκτικά γραφεία  να τις αναφέρουν αναλυτικά στο πι-

στοποιητικό αυτό. Σε περίπτωση που από τα παραπάνω

πιστοποιητικά προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά

δεδομένα  για την ελεγχθείσα εταιρεία  με τα οποία συμ-

φωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, τα εν

λόγω πιστοποιητικά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των

εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής.  Το περιεχόμενο

του πιστοποιητικού αυτού  υπόκειται σε έλεγχο σύμφω-

να με το άρθρο 66. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και

τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών

τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008.»

γ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικα-

θίσταται ως εξής:

«8.α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που

εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα

συγκεκριμένα επί μέρους φορολογικά αντικείμενα του ε-

λέγχου αυτού, το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποι-

ητικού που εκδίδεται, ο τρόπος και η διαδικασία υποβο-

λής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Πέραν της εφαρμο-

γής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5, στους

νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που παρα-

βαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 5 και της κανονι-

στικής απόφασης που προβλέπεται στο προηγούμενο ε-

δάφιο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέ-

πονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.  

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζε-

ται το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληρο-

φοριών, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους και κάθε

άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της προηγουμένης

παραγράφου.»    

11. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. προ-

στίθεται περίπτωση ιβ΄ ως εξής: 

«ιβ) η χορήγηση στοιχείων σε δημόσιες υπηρεσίες, νο-

μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής

αυτοδιοίκησης, καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις που

υπάγονται στο Κεφάλαιο Α΄ ή Β΄ του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ

314 Α΄), εφόσον το Δημόσιο στην περίπτωση αυτή συμ-

μετέχει σε ποσοστό άνω του 50% του μετοχικού τους

κεφαλαίου, και μόνο για την ταυτοποίηση φορολογουμέ-

νων ή διασταύρωση ή επαλήθευσή της, η οποία είναι α-

ναγκαία για την εκτέλεση καθηκόντων ή την άσκηση αρ-

μοδιοτήτων ή την παροχή υπηρεσιών που ορίζει ο νό-

μος.» 

12. H λέξη «και» στο τέλος της υποπερίπτωσης μμ΄

της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12

του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄)  διαγράφεται και στην ίδια

περίπτωση προστίθεται νέα υποπερίπτωση ξξ΄ ως εξής:

«ξξ) με τα άρθρα 25 και 26 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄),

όπως ισχύουν.»

13. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης ξξ΄ της περίπτω-

σης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3842/2010,

όπως προστέθηκαν με την προηγούμενη παράγραφο,  ε-

φαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από την

1η Ιανουαρίου 2010 και μετά. 

14. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της

παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται

ως εξής: 

«Αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρη-

ση ή μερίδιο προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιορι-

σμένης ευθύνης από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της

Α΄ κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του

ν. 2961/2001, η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή

πέντε τοις εκατό (5%).»

15. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της πα-

ραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128

Α΄) αρχίζει από 1.1.2010 και μετά. 

16. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου

1, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του

άρθρου 10 του ν. 2579/1998,καταργούνται από

30.9.2010. Ποσά φόρου που καταβλήθηκαν από

1.10.2010  και μετά δεν επιστρέφονται.

17. Η παράγραφος 10 του πέμπτου άρθρου του ν. 3845/

2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται κατά το μέρος

που αντιστοιχεί σε εισόδημα ή κέρδη άλλης επιχείρη-

σης, για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά σύμφω-

να με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ή του άρθρου 2
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του ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227 Α΄).»

18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν. 3634/2008

(ΦΕΚ 9 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει

από την 1.1.2012 για τις δηλώσεις οικονομικού έτους

2012 και μετά.»   

19. Η παράγραφος  1 του άρθρου 18 του ν. 3842/2010

(ΦΕΚ 58 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο

εισοδήματος στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν ή να

δηλώσουν μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2011, κεφάλαια

για τα οποία συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους,

είτε υποχρέωση καταβολής φόρου σύμφωνα με τις εκά-

στοτε ισχύουσες διατάξεις, στην ημεδαπή και τα οποία

βρίσκονται στην αλλοδαπή, σε προθεσμιακό λογαριασμό

κατάθεσης στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός έ-

τους, εφόσον καταβάλουν φόρο με συντελεστή οκτώ

τοις εκατό (8%) επί της αξίας των καταθέσεων που μετα-

φέρουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς, ή προκειμένου

περί καταθέσεων που παραμένουν κατατεθειμένες στην

αλλοδαπή, επί της αξίας των καταθέσεων κατά το χρόνο

υποβολής της δήλωσης. 

Ως κεφάλαια νοούνται οι καταθετικοί και επενδυτικοί

λογαριασμοί που τηρούνται σε τράπεζα στην αλλοδαπή

ή παρακολουθούνται από αυτή, καθώς και από αλλοδαπή

ασφαλιστική εταιρία, προκειμένου για ασφαλιστήρια

συμβόλαια ζωής που συνδέονται με επενδύσεις. Ως φο-

ρολογητέα αξία των επενδυτικών λογαριασμών λαμβά-

νεται: α) η τιμή κλεισίματος του χρηματοπιστωτικού μέ-

σου στην οργανωμένη αγορά που διαπραγματεύεται, κα-

τά την προηγούμενη ημέρα από αυτή που καταβάλλεται

ο οφειλόμενος φόρος, προκειμένου για χρηματοπιστωτι-

κά μέσα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά

χώρας - πλήρους μέλους του Ο.Ο.Σ.Α. και β) η ονομαστι-

κή αξία για τα μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά χρη-

ματοπιστωτικά μέσα τα οποία έχουν εκδοθεί σε χώρα -

πλήρες μέλος του Ο.Ο.Σ.Α.. Η ρευστοποίηση των χρημα-

τοπιστωτικών μέσων και η εισαγωγή τους στην Ελλάδα

δεν είναι υποχρεωτική.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυ-

τής, τα κεφάλαια αυτά πρέπει να υπάρχουν κατατεθειμέ-

να ή επενδεδυμένα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία

δημοσίευσης του παρόντος.» 

Άρθρο  22  

Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου και

εισφοράς πλοίων

1. Τα ποσά φόρου που οφείλονται σύμφωνα με το

πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του

ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄) προσαυξάνονται για τα έτη 2011

έως και 2015 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό ετη-

σίως.

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προ-

σαύξησης προστίθεται στα ποσά φόρου όπως έχουν δια-

μορφωθεί κατά το έτος 2010, κατ’ εφαρμογή των διατά-

ξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και

σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφω-

θούν μέσα στην παραπάνω πενταετία. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υ-

πολογισμό της εισφοράς που οφείλεται κατά το άρθρο

10 του ν. 27/1975.  

2. Τα ποσά εισφοράς που οφείλονται σύμφωνα με το

πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του

ν. 29/1975 (ΦΕΚ 75 Α΄) προσαυξάνονται για τα έτη 2011

έως και 2015 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό ετη-

σίως.

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προ-

σαύξησης προστίθεται στα ποσά εισφοράς όπως έχουν

διαμορφωθεί κατά το έτος 2010, κατ’ εφαρμογή των δια-

τάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975

και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορ-

φωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.

Άρθρο 23   

Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και 

γονικών παροχών 

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών,

Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από

Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266

Α΄), αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνο-

νται ως εξής:

α) Στην περίπτωση α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 8,

η φράση: «Αν τα αντικείμενα της κτήσης κατέστησαν ε-

πίδικα ή κηρύχθηκαν αναγκαστικά απαλλοτριωτέα μετά

το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου» αντικαθίστα-

ται με τη φράση: «Αν τα αντικείμενα της κτήσης κατέ-

στησαν επίδικα μετά το χρόνο θανάτου του κληρονομου-

μένου» και η φράση: «πριν ή μετά το θάνατο του κληρο-

νομουμένου ή κηρύχθηκαν αναγκαστικά απαλλοτριωτέα

μετά το θάνατο του κληρονομουμένου» αντικαθίσταται

με τη φράση: «πριν ή μετά το θάνατο του κληρονομου-

μένου.» 

β) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25,

η οποία έχει καταργηθεί με την περίπτωση α΄της παρα-

γράφου 8 του άρθρου 25 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄)

επαναφέρεται σε ισχύ από την κατάργησή της.  

γ)  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου

69 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οποιαδήποτε λάθη των δηλώσεων είτε κατά την

περιγραφή ή την απαρίθμηση ή τον υπολογισμό της α-

ξίας των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθη-

τικού, που δηλώθηκαν, είτε κατά τον υπολογισμό του

φόρου, διορθώνονται από τον προϊστάμενο της αρμό-

διας Δ.Ο.Υ. οίκοθεν ή μετά από αίτηση του φορολογου-

μένου το αργότερο με την πράξη καταλογισμού του φό-

ρου.»

δ) Στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρ-

θρου 81 η φράση: «είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του

αμφισβητούμενου φόρου (κύριου, πρόσθετων και κάθε

άλλης προσαύξησης)» αντικαθίστανται με τη φράση:

«πενήντα τοις εκατό επί του αμφισβητούμενου φόρου

(κύριου, πρόσθετου προστίμου και κάθε άλλης προσαύ-

ξησης)» και οι λέξεις: «τριακοσίων ευρώ» με τις λέξεις:

«πεντακοσίων ευρώ.» 

ε) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου

82 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε άλλη περίπτωση που οφείλεται φόρος που α-

ναλογεί σε μετρητά και γενικά κινητά πράγματα, εφόσον

κατά την κρίση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. δεν δια-

σφαλίζεται η πληρωμή του από την περιουσία του υπό-

χρεου, παρέχεται ασφάλεια με την υποβολή της δήλω-

σης, άλλως καταβάλλεται αμέσως ολόκληρος ο φόρος

αυτός και γίνεται μνεία στη δήλωση για την καταβολή.»

στ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 87 προ-

στίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση
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του φόρου για τις χρηματικές δωρεές προς τα πρόσωπα

που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25, αρμό-

διος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας

της κατοικίας του δωρεοδόχου.»

ζ) Στο άρθρο 89 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει

ως εξής:

«3. Για τις χρηματικές δωρεές προς τα πρόσωπα που

ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 μπορεί να υ-

ποβληθεί από αυτά δήλωση για το συνολικό ποσό των

δωρεών και χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των δω-

ρητών, εφόσον δεν είναι γνωστά στον δωρεοδόχο.»

η) Η παράγραφος 4 του άρθρου 102 αντικαθίσταται ως

εξής:

«4. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της

προηγούμενης παραγράφου, η πράξη του προϊσταμένου

της Δ.Ο.Υ. κοινοποιείται μέσα σε ένα έτος από την ακύ-

ρωση της προγενέστερης πράξης ή από την κοινοποίηση

της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου στη Δ.Ο.Υ. ή

από την υποβολή της δήλωσης του υπόχρεου, ενώ στην

περίπτωση του εδαφίου δ΄, μέσα σε ένα έτος από την

κοινοποίηση στη Δ.Ο.Υ. της αμετάκλητης σχετικής από-

φασης.»

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 87 και

της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του Κώδικα Φορολο-

γίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών

και Κερδών από Λαχεία, όπως συμπληρώθηκαν με τις πε-

ριπτώσεις στ΄και ζ΄ της προηγούμενης παραγράφου ι-

σχύουν από 23 Απριλίου 2010. Για τις δηλώσεις που έ-

χουν ήδη υποβληθεί, για χρηματικές δωρεές προς τα

πρόσωπα που ορίζονται σε αυτές, στη Δ.Ο.Υ. της περι-

φέρειας της κατοικίας του δωρητή, αρμόδιος είναι ο

προϊστάμενος αυτής. Για τις δηλώσεις που δεν έχουν υ-

ποβληθεί και έχει λήξει η προθεσμία υποβολής τους, πα-

ρέχεται προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη  ισχύος

του παρόντος νόμου για την υποβολή αυτών χωρίς την

επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 81 του

Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Πα-

ροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, όπως τροπο-

ποιήθηκαν με την περίπτωση δ) της παραγράφου 1 ισχύ-

ουν για προσφυγές που ασκούνται από την έναρξη  ι-

σχύος του παρόντος νόμου και εφεξής. 

Άρθρο 24   

Φόροι επί της ακίνητης περιουσίας

1. Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29

του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«ιβ) Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από τα Μου-

σεία, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002

(ΦΕΚ 153 Α΄), το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελ-

φών, τις Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές και την Αμερικανι-

κή Γεωργική Σχολή.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.

3842/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο-

νται, για τις περιοχές που εντάσσονται στο σύστημα του

αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων για πρώτη

φορά, οι συντελεστές αξιοποίησης οικοπέδου, καθώς και

κάθε άλλο θέμα για τον προσδιορισμό της αξίας των ακι-

νήτων για τη φορολογία ακίνητης περιουσίας. 

Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων

εδαφίων ως δήμοι και κοινότητες νοούνται οι δήμοι και

κοινότητες του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄). »

3. Στο τέλος του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 προστί-

θεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου

αυτού εφαρμόζονται σε συμβολαιογραφικά έγγραφα

που καταρτίζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.»

4. Στο άρθρο 56 του ν. 3842/2010 προστίθεται παρά-

γραφος 3 ως εξής:

«3. Οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής κατά-

στασης υπόχρεων φυσικών προσώπων που αφορά τα έ-

τη 2005 έως και 2009 πραγματοποιείται με υποβολή δή-

λωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2009.»

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23Α του ν. 3427/2005

(ΦΕΚ 312 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το Περιουσιολόγιο Ακινήτων  προκύπτει από τη μη-

χανογραφική διαχείριση  των δηλώσεων στοιχείων ακι-

νήτων των ετών 2005 έως 2009, οι οποίες υποβάλλονται

από τα υπόχρεα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Έτος δημι-

ουργίας του Περιουσιολογίου Ακινήτων ορίζεται το έτος

2009.»

6. Στα εδάφια τρίτο και τέταρτο της περίπτωσης β΄ της

παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ

330 Α΄), όπου υπάρχει η φράση «από την έκδοση της αρ-

χικής οικοδομικής άδειας» αντικαθίσταται από τη φράση

«από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην αρμόδια

δημόσια υπηρεσία για έκδοση αρχικής οικοδομικής άδειας».

7. α) Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2

του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) , προστί-

θεται  η εξής φράση:

«ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της

παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή απο-

θήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.»

β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15

του ν. 3091/2002, όπως συμπληρώθηκε με την προηγού-

μενη περίπτωση, ισχύει από την 1.1.2010 και εφεξής.

Μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή ή χαριστική αιτία, οι

οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις

της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15

του ν. 3091/2002, όπως ίσχυαν πριν τη συμπλήρωσή

τους με τις διατάξεις της προηγουμένης περίπτωσης δεν

θίγονται.»

8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.

3091/2002 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:

«ζ) Ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής α-

σφάλισης, καθώς και εταιρείες συλλογικών επενδύσεων

σε ακίνητη περιουσία που εποπτεύονται από αρχή της

χώρας της καταστατικής τους έδρας, εκτός αυτών των

οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται σε μη συνεργάσι-

μα κράτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4

και 5 του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδή-

ματος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄).» 

9. Το τέταρτο εδάφιο από το τέλος της παραγράφου 3

του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, με-

ριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω α΄, β΄ και

γ΄ περιπτώσεων κατέχουν πιστωτικά ιδρύματα περιλαμ-

βανομένων και των ταμιευτηρίων ή ταμείων παρακατα-

θηκών και δανείων, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές ε-

ταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια περιλαμβανομένων και των

αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

κλειστού τύπου, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφα-

λαίων, εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη πε-

ριουσία κλειστού τύπου, η καταστατική έδρα των οποίων

δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο κράτος, όπως αυτό ο-

ρίζεται με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρ-
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θρου 51Α του Κ.Φ.Ε., και εποπτεύονται από αρχή της χώ-

ρας της έδρας τους, καθώς και θεσμικοί επενδυτές που

λειτουργούν σε οργανωμένη αγορά  κράτους - μέλους

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή νοείται σύμφωνα

με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 2778/1999

(ΦΕΚ 295 Α΄), δεν απαιτείται περαιτέρω δήλωση των φυ-

σικών προσώπων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.»

10. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου

44 του ν. 3842/2010,  αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της δια-

φοράς και ασκήθηκε από τον φορολογούμενο εμπρόθε-

σμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστά-

μενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ποσοστό πε-

νήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου κύριου και

πρόσθετου φόρου.

β) Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου

5 του άρθρου 44 του ν. 3842/2010, όπως αντικαταστάθη-

κε με την προηγούμενη περίπτωση ισχύουν για προσφυ-

γές που ασκούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος

νόμου και μετά.» 

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 6, 8 και 9 του

άρθρου αυτού ισχύουν από την  1η Ιανουαρίου 2011. Οι

διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού ι-

σχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2010. 

Άρθρο 25

Θέματα Τελών και Ειδικών Φορολογιών

1.  Μετά την υποπερίπτωση ε) της περίπτωσης Α΄ της

παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ

242 Α΄), προστίθενται υποπεριπτώσεις στ) και ζ) ως ε-

ξής:

«στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής

χρήσης επιβατικών οχημάτων που τελούν στο ανασταλ-

τικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής,

υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό

του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της

υποπερίπτωσης α) της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1. 

ζ) Στα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό

Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε. επιβατικά

αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία τίθενται από τους αγορα-

στές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυ-

κλοφορίας υπολογίζονται όπως και στην προηγούμενη

υποπερίπτωση.»

2. Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο για την ανάπτυ-

ξη της κινηματογραφικής τέχνης ο οποίος επιβάλλεται,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του

ν.1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α΄), ποσό πενήντα λεπτών του

ευρώ ανά εισιτήριο υπέρ του εκμεταλλευτή χειμερινού ή

θερινού κινηματογράφου με μία ή δύο οθόνες.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την

1η του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από 1.1.2010 καταργείται η εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

που επιβάλλεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1Α

του άρθρου 11 του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α΄), οι οποίες

διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περ. γ΄ του άρθρου 47 του

ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α΄), για τις αμοιβές που αποκτά

το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας. 

4. Αντί των ενσήμων ταινιών φορολογίας αλκοολού-

χων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών που προ-

βλέπονται από τα άρθρα 84 και 106 του ν. 2960/2001

(ΦΕΚ 265 Α΄), είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού

Οικονομικών να χρησιμοποιούνται για την επισήμανση

των προϊόντων αυτών σύγχρονα ολοκληρωμένα συστή-

ματα σήμανσης και ιχνηλασιμότητας ή ψηφιακής επαλή-

θευσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθο-

ρίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων

του παρόντος άρθρου.   

Άρθρο 26   

Θέματα  Κυρώσεων,  Μητρώου και άλλες διατάξεις

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 α-

ντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Τα ποσοστά πρόσθετων φόρων δεν μπορούν να υ-

περβούν: α) το εξήντα τοις εκατό για την υποβολή  της

εκπρόθεσμης δήλωσης και β) το εκατόν είκοσι τοις εκα-

τό για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή

δήλωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέ-

φευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που έχει επιστραφεί στα

πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. χωρίς να τον

δικαιούνται.»

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του

ν. 2523/1997, όπως τροποποιήθηκαν με την προηγούμε-

νη παράγραφο, έχουν εφαρμογή για δηλώσεις που υπο-

βάλλονται εκπρόθεσμα μετά τη δημοσίευση του νόμου

αυτού και για φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού

που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. 

3. Στο άρθρο 4 του ν. 2523/1997 προστίθενται παρά-

γραφοι 2 και 3 και 4 και η παράγραφος 2 αναριθμείται σε

παράγραφο 5 ως εξής:

«2. Στους υπόχρεους που παραβαίνουν τις υποχρεώ-

σεις που ορίζονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων

α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 και των περι-

πτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 67Α

του Κ.Φ.Ε., επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οι-

κονομικών διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πε-

νήντα χιλιάδες (50.0000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα

της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή. 

3. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις

που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2

του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. ή δηλώνουν ανακριβή στοι-

χεία, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομι-

κών διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευ-

ρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη

βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή.

Αν το πρόσωπο που παραβίασε τις διατάξεις είναι υπάλ-

ληλος του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαί-

ου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης

(Ο.Τ.Α.) ασκείται υποχρεωτικώς πειθαρχική δίωξη για

παράβαση καθήκοντος από τον πειθαρχικό προϊστάμενό

του μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Φορολογι-

κών και Τελωνειακών Θεμάτων ή του Γενικού Γραμματέα

Πληροφοριακών Συστημάτων.

4. Στους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία

που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 5 του

άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. και της κανονιστικής απόφασης

που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου

και Κώδικα, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οι-

κονομικών διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες

(10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανά-

λογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμε-

νη υποτροπή.» 
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4. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8

του άρθρου 5 του ν. 2523/1997  προστίθενται νέο εδάφιο

ως εξής:

«Εξαιρετικά  στις περιπτώσεις που εκδοθέντα φορο-

λογικά στοιχεία λογίζονται ως αθεώρητα, γιατί συντρέ-

χουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36

του π.δ. 186/1992 καταλογίζεται μια γενική παράβαση με

συντελεστή βαρύτητας τρία (3) εφόσον τα στοιχεία αυτά

έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιοδήποτε έ-

λεγχο. Τα αναφερόμενα στα δύο προηγούμενα εδάφια ι-

σχύουν αναλόγως  και όταν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος

εμπρόθεσμης ενημέρωσης των βιβλίων.»

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να

ορίζεται διαδικασία εκκαθάρισης του Υποσυστήματος

Μητρώου του TAXIS από τους ανενεργούς  Αριθμούς

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) που υπάρχουν στο σύ-

στημα, είτε από τη μετάπτωση του παλαιού μηχανογρα-

φικού συστήματος είτε λόγω μη ενημέρωσης του Μη-

τρώου από τους ίδιους τους φορολογούμενους είτε λό-

γω μη χρησιμοποίησής τους, να ορίζονται όλες οι διαδι-

κασίες για την τακτοποίησή τους και κάθε άλλο σχετικό

θέμα.   

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001

(ΦΕΚ 265 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης

παραγράφου, η μη τήρηση των διατυπώσεων του τρίτου

μέρους του παρόντος Κώδικα χαρακτηρίζεται ως απλή

τελωνειακή παράβαση κατά τα προβλεπόμενα από τα

άρθρα 142 και επόμενα του παρόντος Κώδικα και επισύ-

ρει πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ μέχρι δεκαπέ-

ντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε παράβαση, ανάλογα

με τη βαρύτητα και τη συχνότητά της. Με απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται

τα ελάχιστα όρια του προστίμου που προβλέπεται στο

προηγούμενο εδάφιο. Με όμοια απόφαση μπορεί οι α-

πλές τελωνειακές παραβάσεις να κατατάσσονται σε κα-

τηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και να προσ-

διορίζεται ειδικότερα το ύψος του προστίμου μέσα στα

όρια που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.»

7. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997

προστίθενται μετά το τρίτο εδάφιο τα εξής εδάφια:

«Επίσης δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που απο-

δεικνύεται από δημόσια έγγραφα ότι ο φορολογούμενος

έχει κατά του Δημοσίου βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαί-

τηση ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του ποσού των φόρων,

τελών και εισφορών που δεν έχει αποδοθεί στο Δημό-

σιο, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν έχει εκχωρηθεί. Για

την απόδειξη της μη εκχώρησης της απαίτησης υποβάλ-

λεται από τον φορολογούμενο και σχετική υπεύθυνη δή-

λωση. Αν ο φορολογούμενος έχει απαίτηση μικρότερη α-

πό το ποσό αυτό, το ποσό της δέσμευσης των καταθέσε-

ων περιορίζεται κατά το ποσό της οφειλής του Δημοσίου

προς τον φορολογούμενο. Στις περιπτώσεις των δύο

προηγούμενων εδαφίων ενημερώνονται άμεσα οι υπη-

ρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως δ΄ της

παραγράφου 1 του άρθρου 95 του ν. 2362/1995, ώστε να

μην καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό σε αυτόν ή να μην

γίνει δεκτή τυχόν εκχώρηση της απαίτησης από αυτόν

σε τρίτο πρόσωπο.»

β) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997,

όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η ά-

σκησή της  δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προ-

σβαλλόμενης πράξης.»

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 α-

ντικαθίσταται με παραγράφους 5 και 6 ως εξής: 

«5. Επιτρέπεται η δημοσίευση του Α.Φ.Μ., του αντικει-

μένου εργασιών, της ημερομηνίας έναρξης και λήξης ερ-

γασιών και της επαγγελματικής εγκατάστασης των επι-

τηδευματιών, φυσικών και νομικών προσώπων, μέσω η-

λεκτρονικής υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου  Οι-

κονομικών. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο-

νται ο χρόνος διαβίβασης των δεδομένων των στοιχείων

που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο τρόπος, η διαδι-

κασία, η έκταση εφαρμογής, το όριο της αξίας των στοι-

χείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης, η διαδικασία πρόσβασης

των πιστοποιημένων χρηστών και κάθε άλλο θέμα για

την εφαρμογή του άρθρου αυτού και των διατάξεων του

άρθρου 18 παράγραφος  2 του Κ.Β.Σ..»    

9. Στο άρθρο 1 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) προστί-

θεται παράγραφος 8 ως εξής: 

«8. Οι επιτηδευματίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανι-

κής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογι-

κών ταμειακών μηχανών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν

ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων

που εκδίδονται, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμ-

ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου

Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

ορίζονται: α) η έκταση εφαρμογής και οι ειδικότερες υ-

ποχρεώσεις των επιτηδευματιών, β) η διαδικασία και οι

τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης των δεδομένων, γ)

τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφά-

λεια της επεξεργασίας των δεδομένων, δ) η διαδικασία

και τα αρμόδια όργανα για την επιβολή του προστίμου

και τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξής, καθώς και κάθε

άλλο σχετικό θέμα. Σε όσους παραβαίνουν τις υποχρεώ-

σεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου

αυτής και της κανονιστικής απόφασης που εκδίδεται

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο επιβάλλεται με α-

πόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο

ύψους από διακόσια (200) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000)

ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της πα-

ράβασης.» 

Άρθρο 27

Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.

Στις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε

με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), επέρχονται οι εξής

τροποποιήσεις:

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 α-

ντικαθίσταται ως εξής:

«β) ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρησιμοποίηση

με οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων ύστερα από την α-

νέγερσή τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση,

η μίσθωση ή άλλη χρήση. Θεωρείται επίσης ότι πραγμα-

τοποιείται η πρώτη εγκατάσταση κατά το χρόνο που συ-

μπληρώνεται τριετία από την ημερομηνία αποπεράτω-

σης της οικοδομής.»

2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 α-

ντικαθίσταται ως εξής:

«δ) η μίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρί-

δων. Επίσης, η μίσθωση χώρων, αυτοτελώς ή στα πλαί-

σια μικτών συμβάσεων, που πραγματοποιείται από επι-

χειρήσεις που εκμεταλλεύονται εμπορικά κέντρα ή τα ε-

μπορευματικά κέντρα του ν. 3333/2005 (ΦΕΚ 91 Α΄), ε-
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φόσον ο υποκείμενος το επιθυμεί και υποβάλλει για αυ-

τό αίτηση επιλογής φορολόγησης.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου

33 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τα ακίνητα, η μίσθωση των οποίων υπάγεται στο

φόρο, κατόπιν της επιλογής που προβλέπεται στην περί-

πτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η έκπτωση

του φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε δεκαετή διακα-

νονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησής τους. Ο

διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα δέκατο

του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα με τις με-

ταβολές του δικαιώματος έκπτωσης. Το ποσό του φόρου

που εναπομένει για διακανονισμό κατά το χρόνο άσκη-

σης της επιλογής φορολόγησης, διακανονίζεται με βάση

συνολική περίοδο δέκα ετών.»

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 προστίθεται νέο

εδάφιο ως εξής:

«Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) υποχρε-

ούται μέσα στο μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, να απο-

στέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη-

μάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.), τα στοι-

χεία των οικοδομών που δηλώθηκαν ως αποπερατωθεί-

σες κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος

καθώς και τα στοιχεία του κυρίου του έργου και του κα-

τασκευαστή.» 

5. Στο άρθρο 38 προστίθεται παράγραφος 1α, ως εξής:

«1α. Εφημεριδοπώλες, η δραστηριότητα των οποίων

προσδιορίζεται από τις διατάξεις του ν.δ. 2943/1954

(ΦΕΚ 181 Α΄), δεδομένου ότι πραγματοποιούν πράξεις

για τις οποίες δεν επιβάλλουν Φ.Π.Α., έχοντας παράλλη-

λα δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρ-

θρου 19, μπορούν να επιλέγουν τη μη υποβολή περιοδι-

κών και εκκαθαριστικών δηλώσεων, εφόσον με δήλωσή

τους επιλέγουν τη μη διενέργεια έκπτωσης του φόρου

εισροών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια

Δ.Ο.Υ. μέσα σε τριάντα ημέρες από την έναρξη της δια-

χειριστικής περιόδου και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν

την παρέλευση πενταετίας. Ειδικά κατά την πρώτη ε-

φαρμογή για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από

1.7.2010, η εν λόγω δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι

31.5.2011.»

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου

38 αντικαθίσταται με τέσσερα εδάφια, ως εξής:

«Με την υποβολή περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλω-

σης καταβάλλεται το συνολικά οφειλόμενο ποσό. Αν υ-

ποβάλλεται εμπρόθεσμα περιοδική δήλωση, μπορεί να

καταβληθεί ταυτόχρονα με την υποβολή ποσοστό του-

λάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά οφει-

λόμενου ποσού και το υπολειπόμενο ποσό μπορεί να κα-

ταβάλλεται, σύμφωνα με την  παράγραφο 2 του άρθρου

54, προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%). Ως καταβο-

λή λογίζεται και η απόσβεση της οφειλής δια συμψηφι-

σμού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου

83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε., ΦΕΚ 90 Α΄). Εκκαθαριστι-

κή δήλωση και εκπρόθεσμη περιοδική δήλωση, χωρίς την

καταβολή όλου του ποσού και εμπρόθεσμη περιοδική δή-

λωση χωρίς την καταβολή τουλάχιστον του ανωτέρω πο-

σοστού δεν επάγονται έννομα αποτελέσματα. 

7.  Η παράγραφος 8 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως

εξής:

«8. Τα πρόσωπα που καθίστανται υποκείμενα στο φό-

ρο από περιστασιακή παράδοση καινούργιου μεταφορι-

κού μέσου υποχρεούνται να υποβάλλουν έκτακτη περιο-

δική δήλωση, πριν από την άσκηση του δικαιώματος επι-

στροφής του φόρου, που προβλέπεται από το άρθρο

34.»

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 38 καταργείται.

9. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 38 προστίθεται τρί-

το εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται

ο τρόπος άσκησης της επιλογής που αναφέρεται στην

παράγραφο 1α.»

10. Ο τίτλος του άρθρου 39α αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 39α

Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη

αγαθών και υπηρεσιών».

11. Στο άρθρο 39α προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως

εξής:

«3. Αν μεταβιβαστούν σε άλλο υποκείμενο στο φόρο

εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας δικαιώματα

εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατά-

ξεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ (L 275/25.10.2003) «σχετι-

κά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκ-

πομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και

την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλί-

ου», ο φόρος καταβάλλεται από το λήπτη. Ο παρέχων

τις υπηρεσίες αυτές έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου

εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει

φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρε-

ούται να αναγράφει σε αυτά «Άρθρο 39α, υπόχρεος για

την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρε-

σιών.»»

12. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 41

αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστη-

ριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βι-

βλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας του Κώδικα Βι-

βλίων και Στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους

αγρότες που πωλούν προϊόντα δικής τους παραγωγής α-

πό δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή πραγμα-

τοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς άλλο κράτος -

μέλος, καθώς και για τους αγρότες οι οποίοι εντάσσο-

νται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύ-

σεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄) και α-

σχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας έως 100 KW ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μο-

νάδων έως 10 δωματίων.»

13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως

εξής:

«1. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει

στο όνομα του υπόχρεου που προβλέπουν οι διατάξεις

της παραγράφου 1 του άρθρου 35 τον κύριο και πρόσθε-

το φόρο που προκύπτει: 

α) Βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται.

Αν δεν καταβληθεί το σύνολο του οφειλόμενου ποσού

ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης  κατ’ εφαρμο-

γή των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγρά-

φου 2 του άρθρου 38, με τον κύριο και πρόσθετο φόρο

συμβεβαιώνεται και η αναλογούσα προσαύξηση που

προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο. 

β) Βάσει των πράξεων προσδιορισμού του φόρου που

αναφέρονται στα άρθρα 49 και 50, εφόσον αυτές έχουν

οριστικοποιηθεί με διοικητική επίλυση της διαφοράς ή

λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής.

γ) Βάσει οριστικών αποφάσεων διοικητικών δικαστη-

ρίων ή πρακτικών δικαστικού συμβιβασμού.

Για τη βεβαίωση του φόρου, ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.

106



συντάσσει χρηματικό κατάλογο μέσα σε προθεσμία δύο

μηνών από τη λήξη του μήνα που αποκτήθηκε ο τίτλος

βεβαίωσης και πάντως όχι αργότερα από τρία έτη από το

τέλος του έτους κατά το οποίο αποκτήθηκε ο τίτλος βε-

βαίωσης.

Η παράλειψη βεβαίωσης του φόρου μέσα στην προθε-

σμία των δύο μηνών που προβλέπεται στο προηγούμενο

εδάφιο αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που τιμωρείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.»

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως

εξής:

«2. Αν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς

και ασκηθεί από τον υπόχρεο εμπρόθεσμη προσφυγή,

βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

ποσοστό πενήντα τοις εκατό του αμφισβητούμενου κύρι-

ου φόρου και του πρόσθετου φόρου.»

15. Το άρθρο 54 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 54

Τρόπος καταβολής του φόρου

1. Ο φόρος που οφείλεται, κατά τις διατάξεις του πα-

ρόντος νόμου, καταβάλλεται σύμφωνα με τις παραγρά-

φους 2, 3 και 4.

2. Ο φόρος που οφείλεται βάσει περιοδικών και εκκα-

θαριστικών δηλώσεων,  καταβάλλεται εφάπαξ, με την υ-

ποβολή των δηλώσεων που προβλέπουν οι διατάξεις του

παρόντος νόμου. Ο φόρος που οφείλεται με βάση τις ε-

μπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις μπορεί να καταβάλλε-

ται και σε τρεις δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλ-

λεται ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης και δεν

μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσοστό που ορίζεται

με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου

2 του άρθρου 38. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται προ-

σαυξημένο κατά δύο τοις εκατό, σε δύο ισόποσες μηνι-

αίες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται μέχρι

την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέ-

ρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα. Το ποσό κάθε

δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων ευ-

ρώ. Ποσό που οφείλεται βάσει οποιασδήποτε άλλης δή-

λωσης καταβάλλεται εφάπαξ.

Αν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα μία δόση, ο φορολο-

γούμενος στερείται του δικαιώματος καταβολής του φό-

ρου σε δόσεις, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, για

την τρέχουσα και την επόμενη κάθε φορά διαχειριστική

περίοδο. 

3. Ο φόρος που οφείλεται καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι

την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από

τη βεβαίωση, εφόσον αφορά:

α) το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβη-

τούμενου κύριου φόρου και  πρόσθετου φόρου που προ-

βλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 53, εκτός από τον  αμ-

φισβητούμενο φόρο και πρόσθετο φόρο που προκύπτει

με βάση προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου,  ο

οποίος καταβάλλεται στο σύνολό του, 

β) το φόρο που βεβαιώθηκε με βάση οριστική απόφαση

του διοικητικού δικαστηρίου,

γ) φόρο που βεβαιώθηκε, ο οποίος δεν υπερβαίνει το

ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

4. O φόρος που οφείλεται, με βάση οριστική πράξη

προσδιορισμού, η οποία οριστικοποιήθηκε λόγω μη ά-

σκησης ή μη εμπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, κατα-

βάλλεται σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αν το συνο-

λικό ποσό του φόρου είναι μεγαλύτερο των τριακοσίων

ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία

εργάσιμη ημέρα, για τις δημόσιες υπηρεσίες, του επόμε-

νου μήνα από τη βεβαίωση.

5. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄ της  παραγρά-

φου 3, ο φόρος που οφείλεται, μετά την υπογραφή του

πρακτικού και την καταβολή του 1/5 του συνολικά οφει-

λόμενου φόρου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2

του άρθρου 24 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), καταβάλ-

λεται σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η

πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμε-

νου μήνα από τη βεβαίωση, στις περιπτώσεις:

α) διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, 

β) κατάργησης  της φορολογικής δίκης, σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 4600/1966, επί ορι-

στικής πράξης προσδιορισμού του φόρου, 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να

ορίζονται ο τρόπος καταβολής του φόρου, οι προϋποθέ-

σεις, οι διαδικασίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για

την απόδοση του οφειλόμενου φόρου και χωρίς την υπο-

βολή περιοδικών δηλώσεων. Με όμοια απόφαση ορίζεται

η ημερομηνία από την οποία εφαρμόζεται η κύρωση του

τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 και κάθε άλλο

σχετικό θέμα για την εφαρμογή της κύρωσης αυτής.»

16. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος

άρθρου εφαρμόζονται για οικοδομές οι οποίες αποπερα-

τώνονται από 1.1.2011 και εφεξής. Για τις οικοδομές που

αποπερατώθηκαν έως 31.12.2010, ως χρόνος έναρξης

της τριετίας από την αποπεράτωση θεωρείται η

1.1.2011. 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 6 εφαρμόζονται για

δηλώσεις των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει μετά

την 1.7.2011. 

γ) Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 5,

9, 10 και 11 αρχίζει από 1.1.2011. 

δ) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 12 αρχίζει

από 31.12.2010. 

Άρθρο 28

Συμπλήρωση διατάξεων για το αποδεικτικό

ενημερότητας χρεών και φορολογικών υποχρεώσεων

προς το Δημόσιο 

Στο άρθρο 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄) προστίθε-

νται παράγραφοι 8 και 9, ως εξής:

«8. Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπρα-

ξη χρημάτων και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της

παραγράφου 3 για τη χορήγησή του, ούτε συντρέχουν οι

προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974

(Κ.Ε.Δ.Ε.) περί συμψηφισμού, εκδίδεται από την υπηρε-

σία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή, βεβαίωση ο-

φειλής προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του α-

ποδεικτικού ενημερότητας στην υπηρεσία ή τον οργανι-

σμό πληρωμής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται

το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφει-

λής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία.

Η βεβαίωση εκδίδεται: 

α) μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημο-

σίων Εσόδων, ή 

β) οίκοθεν, από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιω-

μένη η οφειλή, όταν εντοπιστεί απαίτηση του οφειλέτη

για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η κατάθεση απο-

δεικτικού ενημερότητας ή

γ) μετά από αίτημα της υπηρεσίας ή του φορέα που

διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωμή προς τον οφει-
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λέτη του Δημοσίου, όταν ο δικαιούχος της πληρωμής ο-

φειλέτης αμελεί ή αδυνατεί να προσκομίσει αποδεικτικό

ενημερότητας.

Για κάθε τίτλο πληρωμής εκδίδεται χωριστή βεβαίωση

οφειλής, η οποία έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από

την έκδοσή της και επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής

αντί του αποδεικτικού ενημερότητας. Για την απόδοση

τυχόν επιπλέον ποσού που αποδίδεται στον δικαιούχο,

απαιτείται κατάθεση αποδεικτικού φορολογικής του ενη-

μερότητας. 

Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν μεταβιβάζεται α-

κίνητο, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις που πρέπει να

συντρέχουν σωρευτικά:

α) από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως

οι βεβαιωμένες κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές και  

β) δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτι-

κού φορολογικής ενημερότητας παρά μόνο οι ανωτέρω

βεβαιωμένες οφειλές. 

Η βεβαίωση οφειλής επισυνάπτεται στην πράξη μετα-

βίβασης, αντί του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότη-

τας.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται

η ειδικότερη διαδικασία και κάθε άλλο θέμα για την ε-

φαρμογή της παραγράφου αυτής.

9. Για την καταβολή των εκχωρημένων χρηματικών α-

παιτήσεων κατά των φορέων που προβλέπονται στην

παράγραφο 1 ή των προϊόντων των πράξεων που προ-

βλέπονται στην παράγραφο 2, το αποδεικτικό ενημερό-

τητας προσκομίζεται τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυρά-

σαντα, όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανει-

στή. Στην περίπτωση αυτή η έκδοση αποδεικτικού ενημε-

ρότητας του εκχωρητή ή ενεχυράσαντα μπορεί να ζητη-

θεί κι από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή στους ο-

ποίους χορηγείται, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋ-

ποθέσεις. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγη-

σής του, λόγω οφειλών, τα προς είσπραξη χρήματα απο-

δίδονται στο Δημόσιο μέχρι το ύψος της βεβαιωμένης ο-

φειλής κατά το χρόνο της απόδοσης αυτών.»

Άρθρο 29     

Κάρτα αποδείξεων και ηλεκτρονική φορολογική

ενημερότητα  

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του

Κ.Φ.Ε. προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Η καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπα-

νών που απαιτείται να προσκομισθούν σύμφωνα με τις

διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να γίνεται

μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυ-

μη και προαιρετική για τον φορολογούμενο. Τα δεδομέ-

να που καταγράφονται για λογαριασμό του φορολογού-

μενου είναι: α) ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της απόδειξης και β)

η ημερομηνία και το ποσό της συναλλαγής. Αρμόδια αρ-

χή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων είναι

η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται: α) η διαδικασία

και το σύστημα καταγραφής των στοιχείων των αποδεί-

ξεων μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας, β) οι φο-

ρείς, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, που υποχρεούνται να παρέ-

χουν την υποστήριξη και συνεργασία τους για την πραγ-

ματοποίηση του ως άνω συστήματος, καθώς και οι σχετι-

κές διαδικασίες, γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των απαι-

τούμενων εφαρμογών και υποδομών για τη λειτουργία

του, δ) τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την

ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, ε) η έναρξη

εφαρμογής της καταγραφής των στοιχείων των αποδεί-

ξεων δαπανών μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας και

κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου

26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:  

«Οι φορείς των προηγούμενων εδαφίων μπορούν να

λαμβάνουν αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση

για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή νομικών προ-

σώπων ή ενώσεων προσώπων και ηλεκτρονικά μέσω δια-

δικτύου από τη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται

οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο χρόνος έ-

ναρξης παροχής των υπηρεσιών των προηγούμενων ε-

δαφίων από τη Γ.Γ.Π.Σ., οι λεπτομέρειες και κάθε άλλο

σχετικό θέμα.» 

3. Όπου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται κα-

τάθεση παραβόλου σε έντυπη μορφή, δύναται να αντικα-

τασταθεί η έντυπη μορφή με ηλεκτρονικό παράβολο. Το

ηλεκτρονικό παράβολο δημιουργείται με τη χορήγηση

μοναδικού ψηφιακού κωδικού, ο οποίος πιστοποιείται και

ελέγχεται από κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. Η διά-

θεση των ηλεκτρονικών παραβόλων δύναται να πραγμα-

τοποιείται με χρήση οποιουδήποτε καθιερωμένου στις

συναλλαγές τρόπου πληρωμής. Με απόφαση του Υ-

πουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες, οι

διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαιτείται για

την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Άρθρο 30   

Τελωνειακές Διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 2960/2001 

1. Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

(ΦΕΚ 265 Α΄), μετά το άρθρο 100 προστίθεται άρθρο

100Α, ως εξής:

«Άρθρο 100Α 

1. Για τη σύσταση καπνοβιομηχανίας ή επαγγελματι-

κού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού, εκτός

από τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας που χορη-

γούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οι-

κείας Περιφέρειας, απαιτείται και άδεια του Υπουργού

Οικονομικών. Η άδεια αυτή, η οποία εκδίδεται μετά από

αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώ-

που, είναι τριετούς διάρκειας και για την ανανέωσή της

απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. 

2. Για τη χορήγηση άδειας σύστασης καπνοβιομηχα-

νίας απαιτείται κατοχή μηχανικών εγκαταστάσεων ετή-

σιας παραγωγικής δυναμικότητας τουλάχιστον 250.000

χιλιόγραμμων επεξεργασμένου καπνού. 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να συστή-

σει καπνοβιομηχανία οφείλει επιπλέον πριν από την έ-

ναρξη της εργασίας του να συστήσει φορολογική αποθή-

κη και να λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή. 

3. Για τη χορήγηση άδειας σύστασης επαγγελματικού

εργαστηρίου απαιτείται κατοχή μηχανικών εγκαταστά-

σεων ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας τουλάχιστον

2.000 χιλιόγραμμων επεξεργασμένου καπνού. 

Όταν παράγονται προϊόντα καπνού από επαγγελματι-

κό εργαστήριο υπό καθεστώς αναστολής του φόρου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου  μέρους του παρό-

ντος Κώδικα, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσω-
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πο οφείλει επιπλέον πριν από την έναρξη της εργασίας

του να συστήσει φορολογική αποθήκη και να λάβει άδεια

εγκεκριμένου αποθηκευτή.  

Όταν παράγονται προϊόντα καπνού από επαγγελματι-

κό εργαστήριο εκτός καθεστώτος αναστολής του φό-

ρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56, 106 και

111 του παρόντος Κώδικα, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή

νομικό πρόσωπο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που

καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να παρέχει εγγύηση

προς το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων

του και να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επι-

βάλλει ο Υπουργός Οικονομικών και η αρμόδια αρχή. 

4. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 18 του

προεδρικού διατάγματος της 28ης Ιουλίου 1931 (ΦΕΚ

239 Α΄), ως άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου

νοείται η άδεια που προβλέπεται από τις διατάξεις του

παρόντος άρθρου.» 

2. Επιβατικά αυτοκίνητα, στα οποία περιλαμβάνονται

και τα αυτοκίνητα τύπου Jeep που πληρούν εκ κατασκευ-

ής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 98/69/ΕΚ Φάσης Β (L

350/28.12.1998) ή μεταγενέστερης, εξακολουθούν να υ-

πάγονται στους συντελεστές τέλους ταξινόμησης που

προβλέπονται από την περίπτωση α΄της παραγράφου 2

του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, εφόσον μέχρι και

29.6.2011 τελωνισθούν και καταβληθούν γι’ αυτά, οι ο-

φειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.        

3. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16

του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α΄) τροποποιούνται ως εξής: 

αα) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ αντικαθίστα-

ται ως εξής:

«A. Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες

των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

κατοικία στην Ελλάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν.

2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄), ηλικίας άνω των τεσσάρων ε-

τών, οι οποίοι:».  

ββ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Β΄ αντικαθίστα-

ται ως εξής:

«Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των

άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κα-

τοικία στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 2 του

Κ.Φ.Ε., που έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας

τους, εφόσον έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς

τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.»

γγ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Γ΄ αντικαθίστα-

ται ως εξής:

«Γ. Στους άνω των τεσσάρων ετών Έλληνες πολίτες

και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, κατά την έννοια του

άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., οι οποίοι:». 

β) Στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 προστίθεται νέα πα-

ράγραφος  8,  ως εξής:  

«8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί-

ζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος

άρθρου.»

γ) Η περίπτωση β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 16

του ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α΄) καταργείται. 

4. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1567/1985 (ΦΕΚ 171

Α΄), όπως έχει  αντικατασταθεί με τις διατάξεις της

παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 2443/1996 (ΦΕΚ 265 Α΄), α-

ντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Από τις ναρκωτικές ουσίες που κατάσχονται από

τις αρμόδιες αρχές κατά το άρθρο 41 του ν. 3459/2006

(ΦΕΚ 103 Α΄), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διατί-

θενται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι απο-

λύτως αναγκαίες ποσότητες για την εκπαίδευση των τε-

λωνειακών υπαλλήλων και των σκύλων ανιχνευτών ναρ-

κωτικών ουσιών της Τελωνειακής Υπηρεσίας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΩΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 31

Σώμα Φορολογικών Διαιτητών

1. Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών

(Σ.Φ.Δ.) ως ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα.

2. Έργο του Σ.Φ.Δ. είναι η διαιτητική επίλυση των δια-

φορών που αναφύονται:  

α) κατά τον καταλογισμό των φόρων, δασμών, τελών

και  συναφών δικαιωμάτων του Δημοσίου, καθώς και των

προστίμων και λοιπών χρηματικών κυρώσεων, 

β) κατά την επιβολή, με διοικητικές πράξεις, κάθε  εί-

δους κυρώσεων για  παράβαση των διατάξεων της φορο-

λογικής γενικά νομοθεσίας (στην οποία περιλαμβάνεται

και η νομοθεσία για τα  τελωνεία, τα μονοπώλια, τον  κα-

πνό, το  οινόπνευμα και  κάθε  άλλη συναφής), ακόμη και

αν οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται αυτοτελώς ή άσχετα

με υποχρέωση καταβολής φόρου, δασμού, τέλους ή άλ-

λου δικαιώματος του Δημοσίου, εφόσον το αντικείμενό

τους υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων

(150.000) ευρώ.

3. Το Σ.Φ.Δ. υπάγεται στα Υπουργεία Οικονομικών και

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλ-

λη διοικητική αρχή και οι πράξεις του δεν υπόκεινται σε

ιεραρχικό έλεγχο ούτε από άποψη νομιμότητας, εκτός

από εκείνες που αφορούν το προσωπικό του. 

4. Μέλη του Σ.Φ.Δ. είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος,

οι Πρόεδροι Φορολογικών Διαιτητών και οι Φορολογικοί

Διαιτητές, οι οποίοι ασκούν δημόσιο λειτούργημα, έχουν

αποκλειστική απασχόληση και διορίζονται με πενταετή

θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Τα μέλη αυτά

συγκροτούν την Ολομέλεια του Σώματος. 

5. Φορολογικοί Διαιτητές διορίζονται πρόσωπα εγνω-

σμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγ-

γελματικής επάρκειας, και ιδίως πρόσωπα που έχουν

διατελέσει δικαστικοί λειτουργοί ή έχουν διατελέσει ή

είναι ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή δημόσι-

οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄ ή καθηγητές ή αναπληρωτές

καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ανώτατα στελέχη δημοσίων οργανι-

σμών και επιχειρήσεων, εφόσον όλοι έχουν δεκαετή ε-

μπειρία στην επίλυση φορολογικών διαφορών ή σε ελε-

γκτικό φορολογικό έργο ή στην άσκηση καθηκόντων επί

φορολογικών θεμάτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ-

πουργείου Οικονομικών.

6. Οι Πρόεδροι Φορολογικών Διαιτητών επιλέγονται α-

πό τους Φορολογικούς Διαιτητές με απόφαση Συμβουλί-

ου, το οποίο αποτελείται από: α) έναν επίτιμο αντιπρόε-

δρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή έναν επίτιμο Σύμ-

βουλο της Επικρατείας, ως πρόεδρο, β) έναν νομικό σύμ-

βουλο του Κράτους, γ) έναν επίτιμο πρόεδρο εφετών δι-

οικητικών δικαστηρίων, δ) τον Πρόεδρο του Σ.Φ.Δ. και ε)

τον Αντιπρόεδρό του.

7. Το Σώμα Φορολογικών Διαιτητών διοικείται από τον

Πρόεδρό του, ο οποίος ορίζεται από τα μέλη του με κοι-
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νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύ-

νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δη-

μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με θητεία

πέντε ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Με τον ίδιο

τρόπο ορίζεται και ένας Αντιπρόεδρος, ο οποίος αναπλη-

ρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο Πρό-

εδρος μπορεί με πράξη του να αναθέσει την άσκηση ορι-

σμένων αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 32

Ασφάλιση και φορολογία μελών του Σ.Φ.Δ.

1. Τα μέλη του Σ.Φ.Δ. υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Α-

σφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολου-

μένων-Τομέα Ασφάλισης Νομικών στην κατηγορία των

εμμίσθων Α΄ τάξης. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογί-

ζονται στο σύνολο των αμοιβών τους κατά τις διατάξεις

που διέπουν τους δικηγόρους με πάγια αντιμισθία. Κατά

την πρώτη θητεία τους μπορούν να διατηρήσουν την α-

σφάλισή τους στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλι-

σης, στους οποίους υπάγονταν πριν από το διορισμό

τους.

2. Οι αμοιβές των μελών του Σ.Φ.Δ. φορολογούνται ως

εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Άρθρο 33  

Διαδικασίες της διαιτητικής επίλυσης διαφορών 

1. Το Σ.Φ.Δ. επιλαμβάνεται του έργου του ύστερα από

αίτηση του φορολογουμένου, η οποία υποβάλλεται στο

Σ.Φ.Δ. μέσα στην προθεσμία άσκησης της προσφυγής

στο διοικητικό δικαστήριο και πρέπει να περιέχει όλα τα

κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας στοιχεία του δι-

κογράφου της προσφυγής. Αντίγραφο της αίτησης επιδί-

δεται, με τη φροντίδα του αιτούντος, στη φορολογική ή

τελωνειακή αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πρά-

ξη, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την υπο-

βολή της αίτησης. Η φορολογική ή τελωνειακή αρχή

πρέπει, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την επί-

δοση, να διαβιβάσει την αίτηση, μαζί με αντίγραφο της

προσβαλλόμενης πράξης και της οικείας έκθεσης ελέγ-

χου, στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος πρέπει να δη-

λώσει στο Σ.Φ.Δ. αν το Δημόσιο συμφωνεί για τη διαιτη-

τική επίλυση της διαφοράς, μέσα σε προθεσμία δύο μη-

νών από την επίδοση της αιτήσεως στην αρμόδια φορο-

λογική ή τελωνειακή αρχή. Αν υποβληθεί θετική δήλωση,

καλείται ο αιτών, με έγγραφο του Σ.Φ.Δ. που επιδίδεται

σε αυτόν, να καταβάλει την προβλεπόμενη αμοιβή μέσα

σε προθεσμία είκοσι ημερών από την επίδοση, διαφορε-

τικά η υπόθεση τίθεται στο αρχείο του Σ.Φ.Δ..

2. Η αίτηση διαιτητικής επίλυσης της διαφοράς μπορεί

να υποβληθεί μετά την υποβολή αίτησης για διοικητική

επίλυση της διαφοράς, κατά τις κείμενες διατάξεις ή την

άσκηση προσφυγής στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.

Στην περίπτωση αυτή αντίγραφα της αίτησης, της θετι-

κής δήλωσης του Δημοσίου για τη διαιτητική επίλυση

της διαφοράς και του αποδεικτικού εγγράφου καταβο-

λής της αμοιβής των διαιτητών επιδίδονται, με τη φρο-

ντίδα του αιτούντος, στην αρμόδια φορολογική ή τελω-

νειακή αρχή και στον πρόεδρο του διοικητικού δικαστη-

ρίου, κατά περίπτωση, οπότε η υπόθεση που εκκρεμεί

στη φορολογική ή τελωνειακή αρχή ή στο δικαστήριο τί-

θεται στο αρχείο.

3. Αν η αίτηση για διαιτητική επίλυση της διαφοράς υ-

ποβληθεί πριν από την αίτηση διοικητικής επίλυσης της

διαφοράς ή την άσκηση της προσφυγής, η προθεσμία για

την υποβολή αίτησης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς

ή την άσκηση προσφυγής αρχίζει από την επίδοση στον

αιτούντα βεβαίωσης του Σ.Φ.Δ. για την υποβολή της αρ-

νητικής δήλωσης από το Δημόσιο για τη διαιτητική επί-

λυση της διαφοράς.

4. Αν κατατεθούν την ίδια ημέρα η αίτηση για διαιτητι-

κή επίλυση της διαφοράς και η προσφυγή, θεωρείται ότι

έχει κατατεθεί πρώτη η αίτηση για διαιτητική επίλυση

της διαφοράς.

5. Η διαφορά επιλύεται από τρεις διαιτητές. Τον πρόε-

δρο των διαιτητών και τους διαιτητές ορίζει ο Πρόεδρος

του Σ.Φ.Δ. ανά δικάσιμο με αλφαβητική σειρά του επω-

νύμου τους.

6. Η δικάσιμος για τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς

δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δύο μήνες από

την περιέλευση της θετικής δήλωσης του Δημοσίου για

τη διαιτητική επίλυση της υπόθεσης. Οι απόψεις της διοι-

κητικής αρχής υποβάλλονται στο Σ.Φ.Δ. μέσα σε προθε-

σμία ενός μηνός από την υποβολή της θετικής δήλωσης.

Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται μέσα σε τρεις μήνες α-

πό τη συζήτηση της υπόθεσης. Αν η προθεσμία αυτή πα-

ρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως η εξουσία των διαι-

τητών για επίλυση της διαφοράς και αναβιώνει η προθε-

σμία για τη υποβολή αίτησης διοικητικής επίλυσης της

διαφοράς και την άσκηση προσφυγής, εκτός αν οι διάδι-

κοι συμφωνήσουν εγγράφως για την παράταση της προ-

θεσμίας για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

7. Για τη διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφο-

ρών εφαρμόζονται κατά λοιπά, αναλόγως, οι οικείες δια-

τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως ισχύ-

ουν κάθε φορά.

8. Αν η αίτηση διαιτητικής επίλυσης της διαφοράς γίνει

εν όλω ή εν μέρει δεκτή, η υπόθεση διαβιβάζεται από το

Σ.Φ.Δ. στο διοικητικό δικαστήριο για να προβεί στην ακύ-

ρωση ή τροποποίηση της προσβαλλόμενης πράξης, σύμ-

φωνα με τα κριθέντα με τη διαιτητική απόφαση και μέσα

στα όρια της αίτησης για διαιτητική επίλυση της διαφο-

ράς. Αρμόδιο δικαστήριο είναι ο Πρόεδρος Πρωτοδικών,

ο οποίος δικάζει κατά τη διαδικασία της παραγράφου 9

του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως η

παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του

ν. 3900/2010 (ΦΕΚ 213 Α΄).

9. Κατά της διαιτητικής απόφασης χωρεί αίτηση ακυ-

ρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 897 και

899 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες εφαρ-

μόζονται αναλόγως. Η εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως

υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Α-

θηνών, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Η άσκηση

αιτήσεως ακυρώσεως δεν επηρεάζει την πρόοδο της

διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου. 

Άρθρο 34  

Οργάνωση και λειτουργία του Σ.Φ.Δ. 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση

των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνει-

ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα σε ένα μήνα από

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται θέ-

ματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τη διοίκη-

ση και λειτουργία του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών,

110



τα όργανα του Σ.Φ.Δ., τις αρμοδιότητες των οργάνων

αυτών, του Προέδρου και των μελών του Σ.Φ.Δ., τα απαι-

τούμενα ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

τον αριθμό των Φορολογικών Διαιτητών και των Προέ-

δρων Φορολογικών Διαιτητών, τη διαδικασία διορισμού

και απόλυσης αυτών, τις ευθύνες που υπέχουν κατά την

άσκηση των καθηκόντων τους, τις επιβαλλόμενες κυρώ-

σεις για παράβαση των καθηκόντων τους, τον τρόπο ορι-

σμού της αμοιβής τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετι-

κό με την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος.

2. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι κατα-

βαλλόμενες αμοιβές από τους αιτούντες τη διαιτητική ε-

πίλυση φορολογικών διαφορών. Οι αμοιβές αυτές κατα-

βάλλονται από τους υπόχρεους σε ειδικό λογαριασμό

που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τον τίτλο

«Λογαριασμός Φορολογικών Διαιτητών».

3. Για την αντιμετώπιση των κατά την εφαρμογή του

παρόντος δαπανών είναι δυνατόν κατά τα δύο πρώτα έ-

τη λειτουργίας του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών να

επιχορηγείται από το Δημόσιο ο ανωτέρω λογαριασμός

με ποσό που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουρ-

γών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων, εγγράφεται δε προς τούτο σε ι-

διαίτερο κεφάλαιο και άρθρο  σχετική πίστωση στο προ-

ϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση

των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνει-

ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ορίζεται η έναρξη λει-

τουργίας του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών. 

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος ορίζεται

με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαι-

οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Συμ-

βούλιο Διοίκησης του Σ.Φ.Δ. αποτελούμενο από: α) έναν

επίτιμο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή

έναν επίτιμο Σύμβουλο της Επικρατείας, ως πρόεδρο, β)

ένα νομικό σύμβουλο του Κράτους, γ) έναν επίτιμο πρό-

εδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων, δ) έναν προϊστά-

μενο γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών

και ε) έναν προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης του Υπουρ-

γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων. Το Συμβούλιο αυτό προβαίνει στο διορισμό των

Φορολογικών Διαιτητών και στην επιλογή των Προέ-

δρων Φορολογικών Διαιτητών για την αρχική πλήρωση

των θέσεων. 

Άρθρο 35  

Ίδρυση και οργάνωση Γραμματείας. Προσωπικό

του Σ.Φ.Δ. 

1. Στο Σ.Φ.Δ. συνιστάται Γραμματεία, η οποία λειτουρ-

γεί σε επίπεδο διεύθυνσης. Ο προϊστάμενος της Γραμμα-

τείας επιλέγεται από την ολομέλεια του Σώματος και

διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-

κών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-

ωμάτων. Η πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου διεύ-

θυνσης μπορεί, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρό-

ντος, να γίνει και με μετάταξη προϊσταμένου διεύθυνσης

διοικητικής υπηρεσίας του Δημοσίου ή δικαστηρίου ή

Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. που επιλέγεται από το Συμβούλιο Διοί-

κησης, ύστερα από ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιο-

τήτων που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες

των Αθηνών. Για τη μετάταξη απαιτείται γνώμη του υπη-

ρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία ο υ-

πάλληλος μετατάσσεται. Η μετάταξη γίνεται με κοινή α-

πόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του οικεί-

ου Υπουργού. Ο διοριζόμενος ή μετατασσόμενος δεν

πρέπει να έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η πλήρω-

ση των θέσεων προϊσταμένων τμημάτων γίνεται με με-

τάταξη υπαλλήλων βαθμού Α΄ του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή

Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και υπαλλήλων των δικαστηρίων και ει-

σαγγελιών, ή με διορισμό, ύστερα από ανακοίνωση για

υποβολή υποψηφιοτήτων που δημοσιεύεται σε δύο ημε-

ρήσιες εφημερίδες των Αθηνών. Διορισμός γίνεται μόνο

στις θέσεις που δεν θα καλυφθούν με μετάταξη. Η επι-

λογή των διοριζόμενων ή μετατασσόμενων γίνεται από

το Συμβούλιο Διοίκησης. Για τη μετάταξη απαιτείται και

γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας από

την οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται. Ο διορισμός των

επιλεγομένων γίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικο-

νομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων και η μετάταξη με απόφαση των ίδιων και

του οικείου Υπουργού. Αποκλείονται υποψήφιοι που έ-

χουν υπερβεί, κατ’ αντιστοιχία των θέσεων του πρώτου

εδαφίου, το 55ο και 50ό έτος της ηλικίας τους κατά την

ημερομηνία της ανακοίνωσης. 

3. Οι λοιπές θέσεις, κατά την πρώτη εφαρμογή του πα-

ρόντος, καλύπτονται με τη διαδικασία και τις προϋποθέ-

σεις της παραγράφου 2, εφόσον οι διοριζόμενοι ή μετα-

τασσόμενοι δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας

τους. 

4. Το υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο των υπαλ-

λήλων του Σ.Φ.Δ. συγκροτείται με απόφαση του Προέ-

δρου από έναν Πρόεδρο Φορολογικών Διαιτητών, δύο

(2) Φορολογικούς Διαιτητές και δύο (2) αιρετούς εκπρο-

σώπους των υπαλλήλων.

5. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στη Γραμματεία του

Σ.Φ.Δ. λαμβάνουν από την υπηρεσία τους το μισθό και ό-

λες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα

κάθε είδους τακτικά επιδόματα, όπως και τις ειδικές απο-

ζημιώσεις και απολαβές της οργανικής τους θέσης, που

καταβάλλονται παγίως και εξακολουθούν να καταβάλλο-

νται από την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται, με

την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10

του ν. 2470/1997.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση

των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Δικαιοσύ-

νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορί-

ζονται τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία

διορισμού και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του

προσωπικού του Σ.Φ.Δ., οι αποσπάσεις υπαλλήλων σε

αυτό, η οργάνωση της Γραμματείας, οι αρμοδιότητες

των υπηρεσιών της, ο αριθμός των θέσεων προσωπικού,

η κατανομή τους σε κλάδους και ειδικότητες, τα ζητήμα-

τα σχετικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση και το

πειθαρχικό δίκαιο που διέπει το προσωπικό της Γραμμα-

τείας και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση, τη

λειτουργία της Γραμματείας και το προσωπικό της. 

Άρθρο 36 

Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική

Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου

Οικονομικών

Μετά το άρθρο 70 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται άρθρο 70Α

που έχει ως εξής:
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«Άρθρο 70Α

Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική

Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου

Οικονομικών

1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ε-

λέγχων του Υπουργείου Οικονομικών πενταμελής Επι-

τροπή αποτελούμενη από έναν πρώην δικαστικό λει-

τουργό ή πρώην λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους, ως πρόεδρο, δύο υπαλλήλους της Κεντρικής

Υπηρεσίας του Υπουργείου, προϊσταμένους οργανικών

μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, έναν υπάλληλο του Σώ-

ματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με βαθμό Α΄ και

έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχα-

νιών (Σ.Ε.Β.). Αν ο φορολογούμενος είναι μέλος ομο-

σπονδίας επαγγελματιών, βιοτεχνών ή εμπόρων αντί του

εκπροσώπου του Σ.Ε.Β. στην επιτροπή που προβλέπεται

στο προηγούμενο εδάφιο μετέχει ένας εκπρόσωπος της

Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Ε-

μπόρων Ελλάδος.

Η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Δια-

φορών συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονο-

μικών.  Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές

του Προέδρου και των μελών της. 

2. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διοικητική επίλυ-

ση των φορολογικών διαφορών σε κάθε φορολογικό α-

ντικείμενο, εφόσον η διαφορά υπερβαίνει το ποσό των

πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

3. Δεν θίγονται τα υφιστάμενα όργανα και οι ισχύου-

σες διαδικασίες για τη διοικητική επίλυση των φορολογι-

κών διαφορών.

4. Ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε πράξη

καταλογισμού φόρου ή πράξη επιβολής οποιασδήποτε

κυρώσεως για παράβαση της φορολογικής εν γένει νο-

μοθεσίας, μπορεί, αν αμφισβητεί την ορθότητά της, να

ζητήσει, με αίτησή του απευθυνόμενη στην Επιτροπή Δι-

οικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

(Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.), τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. 

5. Η υποβολή της αίτησης αυτής αποκλείει την υποβο-

λή για την ίδια υπόθεση και άλλης αίτησης διοικητικής ε-

πίλυσης της διαφοράς με βάση τις λοιπές ισχύουσες δια-

δικασίες για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών δια-

φορών. 

6. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρ-

χή και διαβιβάζεται, μαζί με το σχετικό φάκελο, από αυ-

τή στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημε-

ρών από την κατάθεσή της. Αν έχει υποβληθεί προγενε-

στέρως άλλη αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς

σε άλλο υφιστάμενο όργανο, η αίτηση προς την

Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. διαβιβάζεται σε αυτήν, εφόσον ο φορολογού-

μενος παραιτηθεί από την προγενέστερη αίτηση. 

7. Για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφο-

ρών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ε-

φαρμόζονται κατά τα λοιπά οι ισχύουσες διαδικαστικές

και ουσιαστικές διατάξεις για τη διοικητική  επίλυση των

φορολογικών διαφορών.

8. Γραμματειακή υποστήριξη στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. παρέχε-

ται από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου

Οικονομικών. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η

ημερομηνία από την οποία μπορεί να υποβάλλονται στην

Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. αιτήσεις για διοικητική επίλυση φορολογικής

διαφοράς.

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί-

ζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον

Γραμματέα της Επιτροπής και μπορεί να ιδρύονται τμή-

ματα της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., να καθορίζεται η αρμοδιότητά

τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνω-

ση και λειτουργία της Επιτροπής και της υπηρεσίας για

τη γραμματειακή της υποστήριξη.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

2008/55/ΕΚ, 2009/162/ΕΚ ΚΑΙ 2009/69/ΕΚ 

Άρθρο 37

Σκοπός και πεδία εφαρμογής 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του παρόντος Κε-

φαλαίου σκοπείται η ενσωμάτωση στην ελληνική νομο-

θεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ του Συμ-

βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Μαΐου 2008

(ΕΕ L 150/28/10.6.2008). Η Οδηγία αυτή κωδικοποιεί την

Οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου

1976 (L 73/19.3.1976), όπως τροποποιήθηκε με τις Οδη-

γίες: 79/1071/ΕΟΚ (EE L331/27.12.1979), 92/12/ΕΟΚ (EE

L76/23.3.1992) και 2001/44/ΕΚ (EE L175/28.6.2001) που

έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τις διατά-

ξεις των άρθρων 86 έως και 98 του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του

ν.1402/1983 «περί προσαρμογής της τελωνειακής και

δασμολογικής νομοθεσίας στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως οι διατάξεις αυτές έ-

χουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του

Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α΄). 

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος Κε-

φαλαίου σκοπείται η ενσωμάτωση στην ελληνική νομο-

θεσία των διατάξεων των Οδηγιών 2009/162/ΕΕ (ΕΕ L

10/15.1.2010 και 2009/69/ΕΚ (ΕΕ L175/4.7.2009) του

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Οδηγίες αυτές

τροποποιούν την Οδηγία 2006/112/ΕΚ (ΕΕ L 347/11.12.2006),

σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης α-

ξίας που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη

με τις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Α-

ξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248

Α΄).  

Άρθρο 38

(άρθρα 1-27 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ που αποτελεί

κωδικοποιημένη έκδοση)

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.1402/1983 

Το κεφάλαιο ΙΑ΄ του ν. 1402/1983 όπως έχει τροποποι-

ηθεί από το Κεφάλαιο Δ΄ του ν. 3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α΄),

αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 

Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη των απαιτήσεων

Άρθρο 86

(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ)

1. Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού αφορούν την εί-

σπραξη απαιτήσεων από την Ελλάδα οι οποίες γεννήθη-

καν σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

αφορούν σε οφειλέτη που διαμένει στην Ελλάδα, καθώς

και την είσπραξη των απαιτήσεων από τα άλλα κράτη -

μέλη της Ε.Ε. οι οποίες γεννήθηκαν στην Ελλάδα και α-

φορούν σε οφειλέτη που διαμένει σε άλλο κράτος - μέ-

λος.   
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2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ-

μόζονται για κάθε απαίτηση που αφορά:

α) τις επιστροφές, παρεμβάσεις και άλλα μέτρα που α-

ποτελούν μέρος του συστήματος ολικής ή μερικής χρη-

ματοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγ-

γυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγρο-

τικής Ανάπτυξης, καθώς και στα εισπρακτέα ποσά στα

πλαίσια αυτών των ενεργειών,

β) τις εισφορές και άλλα τέλη που προβλέπονται στα

πλαίσια της κοινής οργάνωσης των αγορών για τον το-

μέα της ζάχαρης,

γ) τους εισαγωγικούς δασμούς που οφείλονται, κατά

τα οριζόμενα στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 87,

δ) τους εξαγωγικούς δασμούς που οφείλονται, κατά

τα οριζόμενα στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 87, 

ε) το φόρο προστιθέμενης αξίας,

στ) τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί:

αα) των βιομηχανοποιημένων καπνών,

ββ) της αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών,

γγ) των πετρελαιοειδών,

ζ) τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της περι-

ουσίας, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο γ΄της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 87,

η) τους φόρους επί των ασφαλίστρων, κατά τα οριζό-

μενα στο στοιχείο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 87,

θ) τους τόκους, διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα και

τα έξοδα από απαιτήσεις που αναφέρονται στις περιπτώ-

σεις α΄ έως η΄, αποκλειομένης κάθε είδους ποινικής κυ-

ρώσεως που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία

του κράτους - μέλους, όπου έχει την έδρα της η αρμόδια

αρχή.

Άρθρο 87

(άρθρα 3  και 4 παρ.1, 2  και 5 και  7 παρ.1, 3, 4 

και 11 και 17 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ)

1. Για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως:

α) «εισαγωγικοί δασμοί», οι δασμοί και οι φόροι ισοδύ-

ναμου αποτελέσματος επί των εισαγωγών και οι επιβα-

ρύνσεις επί των εισαγωγών, που έχουν θεσπισθεί στα

πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια ει-

δικών καθεστώτων για ορισμένα εμπορεύματα προερχό-

μενα από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων,

β) «εξαγωγικοί δασμοί», οι δασμοί και οι φόροι ισοδύ-

ναμου αποτελέσματος επί των εξαγωγών και οι επιβα-

ρύνσεις επί των εξαγωγών, που έχουν θεσπισθεί στα

πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια ει-

δικών καθεστώτων για ορισμένα εμπορεύματα προερχό-

μενα από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων,

γ) «φόροι εισοδήματος και περιουσίας», αυτοί που ορί-

ζονται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων 2238/1994

(ΦΕΚ 151 Α΄), 1587/1950 (ΦΕΚ 294 Α΄) και 2961/2001

(ΦΕΚ 266 Α΄).

δ) «φόροι επί των ασφαλίστρων», ο φόρος κύκλου ερ-

γασιών (Φ.Κ.Ε.) και τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς και πα-

ρόμοιοι ή ανάλογου χαρακτήρα φόροι, που ενδεχομέ-

νως προστίθενται ή αντικαθιστούν τους φόρους αυτούς,

ε) «αιτούσα αρχή», η αρμόδια αρχή της Ελλάδας ή άλ-

λου κράτους - μέλους της  Ε.Ε., η οποία απευθύνει αίτη-

ση συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων, όπως προ-

βλέπονται στις παραγράφου 1 και 2 του προηγούμενου

άρθρου, 

στ) «αρμόδια αρχή», η αρμόδια αρχή της Ελλάδας ή

άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε., η οποία δέχεται αίτη-

ση συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων,

ζ) «αίτηση συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων»

μπορεί να είναι: 

(i) «Αίτηση παροχής πληροφοριών», με την οποία ζη-

τούνται πληροφορίες χρήσιμες για την είσπραξη των α-

παιτήσεων.

Η «αίτηση παροχής πληροφοριών» περιέχει το ονομα-

τεπώνυμο και  τη διεύθυνση του οφειλέτη και κάθε άλλο

στοιχείο χρήσιμο για τον ακριβή προσδιορισμό της ταυ-

τότητάς του, στο οποίο έχει πρόσβαση η αιτούσα αρχή

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τη φύση

και το ποσό της απαίτησης για την οποία υποβάλλεται η

αίτηση.

(ii) «Αίτηση κοινοποίησης», που υποβάλλεται από την

αιτούσα αρχή και με την οποία ζητείται η κοινοποίηση

στον παραλήπτη όλων των πράξεων ή αποφάσεων, στις

οποίες περιλαμβάνονται και οι δικαστικές που αναφέρο-

νται σε μια απαίτηση ή την είσπραξή της, σύμφωνα με

την ισχύουσα νομοθεσία της αρμόδιας αρχής. 

Η αίτηση κοινοποίησης περιέχει: (α) το ονοματεπώνυ-

μο και  τη διεύθυνση του παραλήπτη και κάθε άλλο στοι-

χείο χρήσιμο για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς του,

στο οποίο έχει πρόσβαση η αιτούσα αρχή, σύμφωνα με

τις ισχύουσες διατάξεις, (β)  τη φύση και το αντικείμενο

της πράξεως ή της αποφάσεως προς κοινοποίηση, (γ) αν

συντρέχει περίπτωση, το ονοματεπώνυμο και τη διεύ-

θυνση του οφειλέτη και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για

τον προσδιορισμό της ταυτότητάς του, στο οποίο έχει

πρόσβαση η αιτούσα αρχή, καθώς και (δ)  την απαίτηση

που αναφέρεται στην πράξη ή την απόφαση, καθώς και

κάθε σχετική χρήσιμη πληροφορία.

Η αρμόδια αρχή πληροφορεί χωρίς καθυστέρηση την

αιτούσα αρχή για τη συνέχεια που δόθηκε στην αίτηση

κοινοποίησης και ειδικότερα για την ημερομηνία στην ο-

ποία η απόφαση ή η πράξη διαβιβάσθηκε στον παραλή-

πτη.

(iii) «Αίτηση είσπραξης ή λήψης συντηρητικών μέ-

τρων», η αίτηση την οποία απευθύνει η αιτούσα αρχή

προς την αρμόδια αρχή για την είσπραξη απαιτήσεων,

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που εφαρμόζεται

για την είσπραξη παρόμοιων απαιτήσεων, που γεννήθη-

καν στο κράτος - μέλος, όπου έχει η αρμόδια αρχή την έ-

δρα της και οι οποίες αποτελούν αντικείμενο τίτλου, ο ο-

ποίος επιτρέπει την εκτέλεση. Η αίτηση είσπραξης μιας

απαίτησης την οποία η αιτούσα αρχή απευθύνει στην αρ-

μόδια αρχή πρέπει να συνοδεύεται: (α) από ένα επίσημο

αντίτυπο ή ακριβές κυρωμένο αντίγραφο του τίτλου, ο ο-

ποίος επιτρέπει την εκτέλεσή της, που εκδόθηκε στο

κράτος - μέλος όπου η αιτούσα αρχή έχει την έδρα της

και, (β) αν συντρέχει περίπτωση, από το πρωτότυπο ή α-

πό ακριβές κυρωμένο αντίγραφο άλλων εγγράφων που

είναι αναγκαία για την είσπραξη.

Η αίτηση είσπραξης περιέχει:

αα) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και κάθε άλλο

στοιχείο χρήσιμο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας

του προσώπου που αφορά ή/και του τρίτου κατόχου των

περιουσιακών στοιχείων του,

ββ) το όνομα, τη διεύθυνση και κάθε άλλο στοιχείο

χρήσιμο για τον προσδιορισμό της αιτούσας αρχής,

γγ) τον εκτελεστό τίτλο που έχει εκδοθεί στο κράτος -

μέλος όπου έχει την έδρα της η αιτούσα αρχή,

δδ) τη φύση και το ποσό της απαίτησης, συμπεριλαμ-

βανομένων του κεφαλαίου και των τόκων, καθώς και κά-

θε άλλων οφειλόμενων κυρώσεων, προστίμων και εξό-
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δων, εκφρασμένο στο νόμισμα των κρατών - μελών όπου

έχουν την έδρα τους οι δύο αρχές,

εε) την ημερομηνία κοινοποίησης του τίτλου στον α-

ποδέκτη της από την αιτούσα αρχή ή/και από την αρμό-

δια αρχή,

στστ) την ημερομηνία από την οποία και την περίοδο

κατά την οποία είναι δυνατή η εκτέλεση βάσει της νομο-

θεσίας που ισχύει στο κράτος - μέλος, όπου έχει την έ-

δρα της η αιτούσα αρχή,

ζζ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

Η αίτηση είσπραξης περιέχει επίσης δήλωση της αι-

τούσας αρχής που βεβαιώνει ότι πληρούνται οι όροι και

οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3

του επόμενου άρθρου.

Η αρμόδια αρχή πληροφορεί χωρίς καθυστέρηση την

αιτούσα αρχή για τη  συνέχεια που δόθηκε στην αίτηση

είσπραξης.

Η αιτούσα αρχή γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή, μό-

λις περιέλθει σε  γνώση της, κάθε χρήσιμη πληροφορία

για την υπόθεση που ήταν η βάση της αίτησης είσπρα-

ξης.

2. Οι αιτήσεις των υποπεριπτώσεων (i) (ii) και (iii) της

περίπτωσης ζ΄ της προηγούμενης παραγράφου μπορεί

να αφορούν οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που ορίζο-

νται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1179/2008

της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2008 (L

319/29.11.2008) και είναι: 

(α) ο οφειλέτης, 

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο υπόχρεο για την πληρωμή

της απαίτησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο

κράτος - μέλος της αιτούσας αρχής,  

(γ) οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που κατέχει περιου-

σιακά στοιχεία που ανήκουν στα πρόσωπα των προηγού-

μενων περιπτώσεων.     

3. Οι αιτήσεις συνδρομής, ο εκτελεστός τίτλος που ε-

πιτρέπει την είσπραξη και τα λοιπά έγγραφα που αναφέ-

ρονται στο κεφάλαιο αυτό συνοδεύονται από μετάφρα-

ση στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες

γλώσσες του κράτους της αρμόδιας αρχής.  

Άρθρο 88

(άρθρα 4 παρ. 3, 4 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ)

1. Η αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται να διαβιβάζει πλη-

ροφορίες στην αιτούσα αρχή για τις απαιτήσεις που ανα-

φέρονται στο άρθρο 86, αν:

α) δεν είναι σε θέση να έχει για την είσπραξη παρόμοι-

ας φύσεως εθνικών της απαιτήσεων, ή

β) θα αποκάλυπταν εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελ-

ματικό απόρρητο, ή

γ) η γνωστοποίησή τους θα προκαλούσε κίνδυνο για

τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια.

2. Η αρμόδια αρχή πληροφορεί την αιτούσα αρχή για

τους λόγους για τους οποίους απορρίπτει την αίτηση πα-

ροχής πληροφοριών.

3. Η αιτούσα αρχή διατυπώνει αίτηση είσπραξης μόνο

αν:

α) η απαίτηση ή ο τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεσή

της δεν αμφισβητείται στο κράτος - μέλος όπου έχει την

έδρα της η αιτούσα αρχή, εκτός από την περίπτωση που

εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του

άρθρου 91 του παρόντος,

β) έχουν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες

είσπραξης στο κράτος - μέλος όπου έχει την έδρα της, οι

οποίες μπορούν να ασκηθούν με βάση τον τίτλο που α-

ναφέρεται στο στοιχείο ζ΄ της παραγράφου 1 του προη-

γούμενου άρθρου, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί δεν

θα καταλήξουν στην ολική πληρωμή της απαίτησης.

Άρθρο 89

(άρθρα 6 και 8 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ)

1. Ο εκτελεστός τίτλος που επιτρέπει την είσπραξη

της απαίτησης αναγνωρίζεται  αμέσως και λογίζεται αυ-

τομάτως ως τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση απαίτη-

σης του κράτους - μέλους όπου έχει την έδρα της η αρ-

μόδια αρχή.   

Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, ο εκτε-

λεστός τίτλος που επιτρέπει την είσπραξη της απαίτη-

σης μπορεί, αν είναι αναγκαίο και προβλέπεται από τις ι-

σχύουσες διατάξεις του κράτους - μέλους της αρμόδιας

αρχής, να γίνει δεκτός ως εκτελεστός τίτλος, να ανα-

γνωρισθεί ως εκτελεστός τίτλος, να συμπληρωθεί με ε-

κτελεστό τίτλο ή να αντικατασταθεί με εκτελεστό τίτλο. 

2. Μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλα-

βής της αίτησης  είσπραξης, η αρμόδια αρχή προσπαθεί

να ολοκληρώσει την αποδοχή, αναγνώριση, τη συμπλή-

ρωση ή αντικατάσταση αυτού, εκτός των περιπτώσεων,

κατά τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρά-

φου 4. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την αιτούσα αρχή για

τους λόγους που δικαιολογούν την ενδεχόμενη υπέρβα-

ση του τριμήνου. Η αναγνώριση, αποδοχή, συμπλήρωση

ή αντικατάσταση του τίτλου είναι υποχρεωτική για την

αρμόδια αρχή, εφόσον ο τίτλος είναι νομότυπος, σύμ-

φωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος - μέλος

της αιτούσας αρχής.

3. Η είσπραξη της απαίτησης ενεργείται σύμφωνα με

τις ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη των δημόσιων

εσόδων του κράτους της αρμόδιας αρχής.

4. Αν για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυ-

τού ανακύψουν θέματα  αμφισβήτησης, η οποία αφορά

την απαίτηση ή τον τίτλο που εκδόθηκε από την αιτούσα

αρχή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 91.

Άρθρο 90

(άρθρο 9 και άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ)

1. Η είσπραξη της απαίτησης ενεργείται στο εθνικό νό-

μισμα του κράτους - μέλους της αρμόδιας αρχής. Η αρ-

μόδια αρχή μεταβιβάζει στην αιτούσα αρχή ολόκληρο το

ποσό της εισπραχθείσας απαίτησης.

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με

την αιτούσα αρχή, να παρέχει στον οφειλέτη προθεσμία

πληρωμής ή να επιτρέπει τμηματική καταβολή της οφει-

λόμενης απαίτησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις

της νομοθεσίας του κράτους - μέλους, όπου αυτή εδρεύ-

ει.

3. Οι τόκοι που εισπράττονται από την αρμόδια αρχή,

λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής ή της παροχής προ-

θεσμίας καταβολής ή της τμηματικής καταβολής, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους όπου

εδρεύει η αρμόδια αρχή, αποδίδονται στην αιτούσα αρ-

χή.

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 89,

οι απαιτήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν δεν απο-

λαμβάνουν απαραίτητα των προνομίων, των οποίων τυγ-

χάνουν ανάλογες απαιτήσεις, οι οποίες γεννώνται στο

κράτος - μέλος όπου έχει την έδρα της η αρμόδια αρχή. 
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Άρθρο 91

(άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ)

1. Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είσπραξης, η α-

παίτηση ή ο τίτλος που εκδόθηκε στο κράτος της αιτού-

σας αρχής αμφισβητούνται από τον ενδιαφερόμενο, η

πράξη με την οποία διατυπώνεται η αμφισβήτηση αυτή

(προσφυγή) φέρεται από αυτόν ενώπιον του αρμόδιου

οργάνου του κράτους - μέλους της αιτούσας αρχής,

σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος αυτό.

Η πράξη του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται από

την αιτούσα αρχή στην αρμόδια αρχή. Μπορεί ακόμη να

κοινοποιείται σε αυτήν από τον ενδιαφερόμενο.

2. Μόλις η αρμόδια αρχή παραλάβει την κοινοποίηση

που προβλέπεται στην παράγραφο 1, είτε από την αιτού-

σα αρχή είτε από τον ενδιαφερόμενο,  αναστέλλει τη

διαδικασία εκτέλεσης μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το

αρμόδιο καθ’ ύλην όργανο του κράτους της αιτούσας αρ-

χής, εκτός αν η αιτούσα αρχή ζητήσει διαφορετικά σύμ-

φωνα με το επόμενο εδάφιο. Η αρμόδια αρχή μπορεί, ε-

άν το κρίνει αναγκαίο και με την επιφύλαξη του άρθρου

92, να λάβει συντηρητικά μέτρα, για να εγγυηθεί την εί-

σπραξη, εφόσον προβλέπονται στην εσωτερική της νο-

μοθεσία για παρόμοιες απαιτήσεις. 

Η αιτούσα αρχή μπορεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία

της, να ζητεί από την αρμόδια αρχή να εισπράξει αμφι-

σβητούμενη απαίτηση, εφόσον η νομοθεσία της χώρας

όπου εδρεύει η αρμόδια αρχή, το επιτρέπει. Εάν το απο-

τέλεσμα της αμφισβήτησης είναι ευνοϊκό για τον οφει-

λέτη, η αιτούσα αρχή υποχρεούται να επιστρέψει κάθε

εισπραχθέν ποσό, προσαυξημένο κατά την τυχόν οφει-

λόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-

σία όπου έχει την έδρα της η αρμόδια αρχή.

3. Αν η αμφισβήτηση στρέφεται κατά των μέτρων ε-

κτέλεσης που λαμβάνονται στο κράτος - μέλος της έ-

δρας της αρμόδιας αρχής, η πράξη της παραγράφου 1

φέρεται ενώπιον του αρμοδίου οργάνου αυτού του κρά-

τους - μέλους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στο

κράτος αυτό.

4. Όταν το αρμόδιο όργανο, ενώπιον του οποίου φέρε-

ται η πράξη της παραγράφου 1,   είναι πολιτικό ή διοικη-

τικό δικαστήριο, η απόφαση του δικαστηρίου αυτού, ε-

φόσον είναι ευνοϊκή για την αιτούσα αρχή και επιτρέπει

την είσπραξη της απαίτησης, αποτελεί τον «τίτλο που ε-

πιτρέπει την εκτέλεση», όπως αναφέρεται στα προηγού-

μενα άρθρα και η είσπραξη της απαίτησης διενεργείται

με βάση την απόφαση αυτή.

Άρθρο 92

(άρθρο 13 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ)

1. Με αιτιολογημένη αίτηση της αιτούσας αρχής, η αρ-

μόδια αρχή λαμβάνει συντηρητικά μέτρα για να εγγυηθεί

την είσπραξη της απαίτησης εφόσον η  ισχύουσα νομο-

θεσία στο κράτος - μέλος όπου  έχει την έδρα της το ε-

πιτρέπει. 

2. Για την εφαρμογή της πρώτης παραγράφου εφαρ-

μόζονται ανάλογα τα άρθρα 87, 89, 90, 91 και 93.

Άρθρο 93

(άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ)

1. Η αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται:

α) Να παρέχει τη συνδρομή που προβλέπεται στα

προηγούμενα άρθρα του κεφαλαίου αυτού, εάν η εί-

σπραξη της απαίτησης, λόγω της κατάστασης του οφει-

λέτη, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές οικονομικές ή

κοινωνικές δυσχέρειες στο κράτος όπου αυτή εδρεύει,

εφόσον η νομοθεσία της επιτρέπει ένα τέτοιο μέτρο για

παρόμοιες εθνικές απαιτήσεις.

β) Να παρέχει τη συνδρομή που προβλέπεται στα

προηγούμενα άρθρα του κεφαλαίου αυτού, εάν η υπο-

βαλλόμενη αρχική αίτηση αφορά απαιτήσεις παλαιότε-

ρες των πέντε ετών, από τη στιγμή της έκδοσης του ε-

κτελεστού τίτλου που επιτρέπει την είσπραξη, σύμφωνα

με τη νομοθεσία του κράτους όπου έχει την έδρα της η

αιτούσα αρχή, μέχρι την ημερομηνία της αίτησης. Ωστό-

σο, όταν αμφισβητείται η απαίτηση ή ο τίτλος, η προθε-

σμία αρχίζει από τη στιγμή κατά την οποία το αιτούν

κράτος αποφαίνεται ότι η παραπάνω απαίτηση ή ο εκτε-

λεστός τίτλος που επιτρέπει την είσπραξη δεν μπορεί

πλέον να αμφισβητηθεί.

2. Η αρμόδια αρχή ανακοινώνει στην αιτούσα αρχή

τους λόγους για τους οποίους απορρίπτει την αίτηση

συνδρομής. Η αιτιολογημένη αυτή απόρριψη ανακοινώ-

νεται και στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 94

(άρθρο 15 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ)

1. Τα θέματα που αφορούν την παραγραφή της απαίτη-

σης ρυθμίζονται από τη νομοθεσία του κράτους στο ο-

ποίο έχει την έδρα της η αιτούσα αρχή.

2. Για την αναστολή ή διακοπή της παραγραφής, οι

διαδικαστικές ενέργειες είσπραξης της απαίτησης που

έγιναν από την αρμόδια αρχή θεωρούνται ότι πραγματο-

ποιήθηκαν από την αιτούσα αρχή, εφόσον κατά τη νομο-

θεσία του κράτους της αρχής αυτής θα είχαν ως αποτέ-

λεσμα την αναστολή ή διακοπή της παραγραφής.

Άρθρο 95

(άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ)

Τα έγγραφα και οι πληροφορίες, που κοινοποιούνται

στην αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυ-

τού, μπορούν να γνωστοποιηθούν από αυτήν μόνο: 

α) στο πρόσωπο που αναφέρεται στην αίτηση συνδρομής,

β) στα πρόσωπα και στις αρμόδιες αρχές για την εί-

σπραξη των απαιτήσεων  και 

γ) στις δικαστικές αρχές, οι οποίες έχουν επιληφθεί

των υποθέσεων που αφορούν στην είσπραξη των απαι-

τήσεων.

Άρθρο 96

(άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ)

1. Η αρμόδια αρχή εισπράττει επίσης από τον οφειλέ-

τη και παρακρατεί όλα τα έξοδα που συνδέονται με την

είσπραξη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του

κράτους που έχει την έδρα της οι οποίες εφαρμόζονται

σε παρόμοιες απαιτήσεις. 

2. Η Ελλάδα παραιτείται με τον όρο της αμοιβαιότητας

απέναντι στα λοιπά κράτη - μέλη από οποιαδήποτε απαί-

τηση για την απόδοση των εξόδων που προκύπτουν από

την αμοιβαία συνδρομή, την οποία παρέχει κατ’ εφαρμο-

γή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.  

3. Όταν η είσπραξη παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία,

που χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλο ποσό εξόδων ή

συνδέεται με την καταπολέμηση του οργανωμένου ε-

γκλήματος, οι αιτούσες και οι αρμόδιες αρχές μπορούν
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να συμφωνούν ειδικούς διακανονισμούς απόδοσης εξό-

δων.

4. Η Ελλάδα είναι υπεύθυνη έναντι του κράτους - μέ-

λους όπου έχει την έδρα της η αρμόδια αρχή για όλα τα

έξοδα και τις ζημίες που ενδεχομένως υπέστη κατόπιν

προσφυγών ή αγωγών που κρίθηκαν αβάσιμες, είτε ως

προς την ύπαρξη της απαίτησης είτε ως προς το κύρος

του τίτλου που εκδόθηκε από την ελληνική αιτούσα αρχή.

Άρθρο 97

(άρθρα 19 και 23  της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ)

1. Η Ελλάδα υποχρεούται να κοινοποιεί κατάλογο των

αρχών της όπως προβλέπονται στις περιπτώσεις ε΄ και

στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 87. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εμποδί-

ζουν την παροχή ευρύτερης αμοιβαίας συνδρομής, την

οποία η Ελλάδα και άλλα κράτη - μέλη θα συμφωνούσαν

μεταξύ τους, στην οποία περιλαμβάνεται και η συνδρομή

για την κοινοποίηση των δικαστικών και εξώδικων πρά-

ξεων.

Άρθρο 98

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  καθορίζο-

νται:

α) η τελωνειακή ή φορολογική ή άλλη αρμόδια αρχή ή

υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με το

είδος της απαίτησης, που ενεργεί «ως αιτούσα αρχή»

και «ως αρμόδια αρχή» για την εφαρμογή των διατάξεων

του κεφαλαίου αυτού,  

β) οι αρμόδιες αρχές για την είσπραξη, διαχείριση και

απόδοση των απαιτήσεων αυτών,

γ) ο τρόπος είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης

στους δικαιούχους των απαιτήσεων που προβλέπονται

από το κεφάλαιο αυτό, και κάθε άλλο θέμα για την ε-

φαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.»

Άρθρο 39    

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/162/ΕΚ και 

άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση β΄ της Οδηγίας

2009/69/ΕΚ) 

Τροποποίηση και συμπλήρωση 

του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

1. Η  παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Φόρου

Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικα  Φ.Π.Α.), που κυρώθηκε με

το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων

του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μετα-

βιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως κύριος εν-

σώματα κινητά αγαθά, καθώς και τα ακίνητα του άρθρου

6. Eξομοιώνονται με ενσώματα αγαθά η ηλεκτρική ενέρ-

γεια, το αέριο, η θερμότητα ή το ψύχος και παρόμοια α-

γαθά.» 

2. Η  περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7

του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3

του άρθρου 18 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄), αντικαθί-

σταται ως εξής: 

«στ) παράδοση αερίου μέσω συστήματος φυσικού αε-

ρίου ευρισκόμενου στο έδαφος της Κοινότητας ή μέσω

οποιουδήποτε δικτύου συνδεδεμένου με τέτοιο σύστη-

μα, την παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας ή

ψύχους μέσω των δικτύων θέρμανσης ή ψύξης, σύμφω-

να με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παρα-

γράφου 3 του άρθρου 13.»

3. Η  περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 11

του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως αντικα-

ταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3763/2009

(ΦΕΚ 80 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) νοούνται ως «προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο

κατανάλωσης» τα ενεργειακά προϊόντα, η αλκοόλη και

τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά,

όπως ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις,

εκτός από το αέριο που παραδίδεται μέσω συστήματος

φυσικού αερίου ευρισκόμενου στο έδαφος της Κοινότη-

τας ή μέσω οποιουδήποτε δικτύου συνδεδεμένου με τέ-

τοιο σύστημα,»

4. Το εισαγωγικό εδάφιο και η περίπτωση α΄ της παρα-

γράφου 3 του άρθρου 13  του Κώδικα Φόρου Προστιθέ-

μενης Αξίας, όπως η παράγραφος 3 προστέθηκε με την

παρ. 4 του άρθρου 10  του ν. 3312/2005, αντικαθίστανται

ως εξής: 

«3. Στην  περίπτωση παράδοσης αερίου μέσω συστή-

ματος φυσικού αερίου, ευρισκόμενου στο έδαφος της

Κοινότητας ή οποιουδήποτε άλλου δικτύου συνδεδεμέ-

νου με τέτοιο σύστημα, ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμό-

τητας ή ψύχους μέσω δικτύων θέρμανσης ή ψύξης: 

α)  σε μεταπωλητή υποκείμενο στο φόρο, ως τόπος

παράδοσης θεωρείται ο τόπος όπου ο υποκείμενος στο

φόρο μεταπωλητής έχει την έδρα της οικονομικής δρα-

στηριότητάς του ή τη μόνιμη εγκατάστασή του για την ο-

ποία παραδίδονται τα αγαθά ή, σε περίπτωση έλλειψης

έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ο τόπος όπου έχει τη

μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του.

Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ως «μετα-

πωλητής υποκείμενος στο φόρο» νοείται ο υποκείμενος

στο φόρο του οποίου η κύρια δραστηριότητα όσον αφο-

ρά τις αγορές αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότη-

τας ή ψύχους, είναι η μεταπώληση των ανωτέρω προϊό-

ντων και του οποίου η ίδια κατανάλωση των προϊόντων

αυτών είναι αμελητέα.»

5. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 14

του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως το άρθρο

αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του

ν. 3763/2009, αντικαθίσταται ως  εξής:

«η) παροχή πρόσβασης σε σύστημα φυσικού αερίου

ευρισκόμενου στο έδαφος της Κοινότητας ή σε δίκτυο

συνδεδεμένο με αυτό το σύστημα, στο σύστημα ηλεκτρι-

κής ενέργειας ή στα δίκτυα θέρμανσης ή ψύξης, καθώς

και μεταφοράς ή διανομής μέσω των συστημάτων ή των

δικτύων αυτών και παροχή άλλων υπηρεσιών που συνδέ-

ονται άμεσα με αυτές.»

6. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

23 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας προστίθεται

νέο εδάφιο ως εξής:

«Η απαλλαγή κατά την εισαγωγή στην περίπτωση αυ-

τή ισχύει μόνον εάν, κατά τη στιγμή της εισαγωγής, ο ει-

σαγωγέας έχει παράσχει στις αρμόδιες αρχές τις ακό-

λουθες τουλάχιστον πληροφορίες:

i) τον αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. που έχει

χορηγηθεί στον εισαγωγέα στo εσωτερικό της χώρας, ή

μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου του, ως υπόχρε-

ου, για την καταβολή του Φ.Π.Α., 

ii) τον αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. του απο-

κτώντος, στον οποίο παραδίδονται τα αγαθά, που έχει

χορηγηθεί σε άλλο κράτος - μέλος ή τον δικό του αριθμό

φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. ο οποίος έχει χορηγηθεί
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στο κράτος - μέλος άφιξης της αποστολής ή της μετα-

φοράς των αγαθών όταν τα αγαθά αποτελούν αντικείμε-

νο μεταφοράς, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 28,

iii) την απόδειξη ότι τα εισαγόμενα αγαθά προορίζο-

νται να μεταφερθούν ή να αποσταλούν από τη χώρα μας

σε άλλο κράτος - μέλος.»

7. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23

του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, η οποία έχει

προστεθεί με την παρ.6 του άρθρου 18 του ν. 3312/2005,

αντικαθίσταται ως εξής:

«ε)  η εισαγωγή αερίου μέσω συστήματος φυσικού αε-

ρίου ή οποιουδήποτε άλλου δικτύου συνδεδεμένου με

τέτοιο σύστημα ή που εισάγεται από πλοίο μεταφοράς

αερίου σε σύστημα φυσικού αερίου ή σε ανάντη δίκτυο

αγωγών, ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας ή ψύχους

μέσω των δικτύων θέρμανσης ή ψύξης.»

8. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας προστίθεται

νέα  υποπερίπτωση  δδ΄ και η υποπερίπτωση ββ΄ αντικα-

θίσταται ως εξής:

«ββ) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλά-

δα διεθνών οργανισμών άλλων από αυτούς που αναφέ-

ρονται στην υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης αυτής, ή

των μελών τους, με τις προϋποθέσεις και μέσα στα όρια

που καθορίζονται από τις ιδρυτικές τους συμβάσεις ή τις

συμφωνίες για την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα,»

«δδ) για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της Ευρω-

παϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Επενδύσεων, ή των οργανισμών που έχουν συσταθεί α-

πό τις Κοινότητες, για τους οποίους ισχύει το πρωτόκολ-

λο της 8ης Απριλίου 1965 περί προνομίων και ασυλιών

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι συμφωνίες για την

εφαρμογή του ή οι συμφωνίες για την έδρα τους, ιδίως

στο μέτρο που αυτό δεν προκαλεί στρεβλώσεις του α-

νταγωνισμού,» 

9. H παράγραφος 1 του άρθρου 30 του Κώδικα Φόρου

Προστιθέμενης Αξίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο

που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις πα-

ράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτι-

κής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επι-

βαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών

που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγ-

ματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφεί-

λεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που

πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.

Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγα-

θά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματο-

ποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο.

Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωμα έκπτω-

σης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμο-

ποίησης των αγαθών αυτών.

Στην περίπτωση που αγαθά επένδυσης χρησιμοποιού-

νται, τόσο για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων του υ-

ποκειμένου στο φόρο, όσο και για ιδιωτική χρήση του ί-

διου ή του προσωπικού του, ή, γενικότερα για σκοπούς

άλλους από της επιχείρησης, ο Φ.Π.Α. που βαρύνει τις

δαπάνες που συνδέονται με τα επενδυτικά αυτά αγαθά

εκπίπτει μόνο κατ’ αναλογία του ποσοστού της χρησιμο-

ποίησής τους για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της

επιχείρησης. 

Οι μεταβολές στην αναλογία χρήσης των αγαθών ε-

πένδυσης που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο

λαμβάνονται υπόψη υπό τους όρους που προβλέπονται

στα άρθρα 31 και 33.»

Άρθρο 40    

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄

1. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου αυτού εφαρ-

μόζονται για τις αιτήσεις  αμοιβαίας συνδρομής, που υ-

ποβάλλονται από 1ης Ιανουαρίου 2009. 

2. Οι  διατάξεις του άρθρου 39 ισχύουν από 1η Ιανουα-

ρίου 2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

KAI ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 41       

Θέματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3461/2006 και του 

ν. 3340/2005

1. Η περίπτωση β΄του άρθρου 8 του ν. 3461/2006 (ΦΕΚ

106 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«(β) Οι κινητές αξίες της εταιρείας έχουν αποκτηθεί με

προαιρετική δημόσια πρόταση που υποβλήθηκε σύμφω-

να με τις διατάξεις του νόμου αυτού προς όλους τους

κατόχους των κινητών αξιών και για το σύνολο των κινη-

τών αξίων τους, εφόσον το αντάλλαγμα της προαιρετι-

κής δημόσιας πρότασης ήταν εύλογο και δίκαιο κατά την

έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 9, χωρίς να απαι-

τείται στην περίπτωση αυτή η καταβολή του ανταλλάγ-

ματος σε μετρητά κατ’ επιλογήν των αποδεκτών.»

2. Η περίπτωση β΄της παρ. 4 του άρθρου 9 του

ν. 3461/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«(β) από την υψηλότερη τιμή στην οποία το υπόχρεο

πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για

λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό απέκτησε, κατά

τους έξι μήνες που προηγούνται της δημοσιοποίησης

της δημόσιας πρότασης, κινητές αξίες που αποτελούν α-

ντικείμενο της δημόσιας πρότασης.»

3. Πρόστιμα που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κε-

φαλαιαγοράς για παραβάσεις των διατάξεων της νομο-

θεσίας περί κεφαλαιαγοράς μειώνονται από τον Προϊ-

στάμενο της αρμόδιας για την είσπραξη του προστίμου

Δ.Ο.Υ. σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτού, ε-

φόσον ο υπόχρεος εντός δύο μηνών από τη γνωστοποί-

ηση σε αυτόν της σχετικής ταμειακής βεβαίωσης, απο-

δεχθεί την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που

αποτελεί το νόμιμο τίτλο αυτής και παραιτηθεί από την

άσκηση οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου και

υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει εφάπαξ το μειού-

μενο πρόστιμο, εντός της ανωτέρω δίμηνης προθεσμίας. 

4. Αν ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοι-

κητικών δικαστηρίων κατά ατομικής διοικητικής πράξης

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία έχει επιβλη-

θεί χρηματικό πρόστιμο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση α-

ναστολής για τμήμα του προστίμου που ανέρχεται σε

ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίμου αυ-

τού.

5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.

3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν η απόφαση κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή α-

φορά επιβολή προστίμου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση α-

ναστολής για τμήμα του προστίμου που ανέρχεται σε πο-

σοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίμου αυτού.»
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Άρθρο 42

Σύσταση ανώνυμης εταιρείας για την αξιοποίηση της

έκτασης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού

1. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙ-

ΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΙΑ » και με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» (στο ε-

ξής «Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός

τίτλος αποδίδεται στα αγγλικά ως «ΗELLINIKΟΝ S.A.»  ή

σε ακριβή μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα. 

2. α) Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμ-

φέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.  

β) Η Εταιρεία διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις

του νόμου αυτού, και για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται

ρητά από το νόμο αυτόν από τις διατάξεις του κ.ν.

2190/1920, ενώ εξαιρείται από τις διατάξεις του δημόσι-

ου τομέα.

3. α) Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείρι-

ση και η αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσε-

ων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. 

β) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η διοί-

κηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ακινήτου και των

επ' αυτού κτιρίων και εγκαταστάσεων του πρώην Αερο-

δρομίου Ελληνικού, με τα παραρτήματα και τα συστατι-

κά του, περιέρχονται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, η ο-

ποία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρι-

σης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης για δικό

της λογαριασμό και στο όνομά της. Τυχόν συμβάσεις μί-

σθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης,

διαχείρισης και εκμετάλλευσης εκχωρούνται αυτοδικαί-

ως στην Εταιρεία μαζί με όλα τα σχετικά με τα ακίνητα

δικαιώματα.

γ) Ο κινητός εξοπλισμός όλων των ανωτέρω κτιρίων

και εγκαταστάσεων περιέρχεται σε αυτήν κατά κυριότη-

τα χωρίς αντάλλαγμα, μετά από προηγούμενη καταγρα-

φή και τη σύνταξη και υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου

παράδοσης και παραλαβής. 

δ) Το ακριβές εμβαδόν και τα όρια του ανωτέρου ακι-

νήτου ορίζονται βάσει σχετικού τοπογραφικού διαγράμ-

ματος που συντάσσεται, μέσα σε  σαράντα ημέρες από

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από τη Διεύθυν-

ση Τοπογραφικών  Εφαρμογών του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ε) Η Εταιρεία μπορεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού

της να αποκτά εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε

άλλα ακίνητα, που βρίσκονται πλησίον της εκτάσεως του

πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με σκοπό τη διοίκηση,

αξιοποίηση και εν γένει συνολική εκμετάλλευση αυτών. 

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο

ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων

(1.500.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες

(15.000) ευρώ ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας

της καθεμιάς εκατό (100) ευρώ, αναλαμβάνεται εξ ολο-

κλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται μέ-

σα σε ένα  μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος

νόμου. 

5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου

της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το προβλεπόμενο στο

άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 προβλεπόμενο καταστατικό

της Εταιρείας, με το οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα

που προβλέπονται από την κείμενη για τις ανώνυμες ε-

ταιρείες νομοθεσία και καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανώ-

νυμων Εταιρειών, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ε-

μπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας. Το καταστατικό της Εταιρείας, συ-

μπεριλαμβανομένων των διατάξεών του, οι οποίες ρυθ-

μίζονται κατά περιεχόμενο και από τις διατάξεις του νό-

μου αυτού, μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιεί-

ται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου

της Εταιρείας.  

6. Για τη μετάθεση της κυριότητας ολόκληρου ή μέ-

ρους του ακινήτου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου

3, στην Εταιρεία απαιτείται τυπικός νόμος, ο οποίος απο-

τελεί το μεταγραπτέο τίτλο. Η μεταγραφή τίτλων κτήσης

ακινήτων, και κάθε πράξη ή συμφωνία για τη μεταβίβαση

στην Εταιρεία, της κυριότητας των ανωτέρω περιουσια-

κών στοιχείων, καθώς και κάθε πράξη ή συμφωνία, που

αφορά στη μεταβίβαση κάθε εμπράγματου δικαιώματος

στην Εταιρεία, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή α-

μοιβή, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος

για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δρα-

στηριότητά της, φόρου μεταβίβασης για οποιαδήποτε αι-

τία, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, φόρου έναρξης

δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ

του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημο-

σίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, των

δικαιωμάτων και αμοιβών συμβολαιογράφων, δικηγόρων,

δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών

τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτι-

κών τελών. Τα περιουσιακά στοιχεία, που μεταβιβάζο-

νται, αποτιμώνται από πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μέσα σε ένα

έτος από τη δημοσίευση του οικείου νόμου και εισφέρο-

νται στην Εταιρεία, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού

της κεφαλαίου, με απόφαση της γενικής συνέλευσης

του μετόχου της. Η απόφαση για την αύξηση μετοχικού

κεφαλαίου λαμβάνεται μέσα σε δύο μήνες από την κατά

τα παραπάνω αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών

στοιχείων που μεταβιβάζονται. Κατά τα λοιπά εφαρμό-

ζονται οι διατάξεις των άρθρων 7α, 7β, 11, 29, 31 και 34

του κ.ν. 2190/1920.

7. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται

από πέντε μέλη, που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υ-

πουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Ε-

πικρατείας. 

8. α) Η Εταιρεία προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση

εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση

έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου, σύμ-

φωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με κοινή απόφαση των

Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και

Επικρατείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουρ-

γίας της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται η διάρ-

θρωση της Εταιρείας, οι θέσεις προσωπικού, τα ανα-

γκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση, οι πάσης

φύσεως αποδοχές του προσωπικού και κάθε άλλο σχετι-

κό ζήτημα. 

β) Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπι-

κό μπορεί να γίνει και με μεταφορά και ένταξη ή από-

σπαση προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του ευ-

ρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), το

οποίο κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης για την ο-

ποία προορίζεται, χωρίς να απαιτείται η κατάληψη αντί-

στοιχης θέσης με αυτή του φορέα προέλευσης. Η μετα-

φορά και ένταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση

των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού,

Επικρατείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ-
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γού. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμε-

νου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέ-

λευσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας

στην Εταιρεία. Η απόσπαση προσωπικού διενεργείται με

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού

και Τουρισμού, Επικρατείας και του κατά περίπτωση αρ-

μόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του φορέα

από τον οποίο αποσπάται. Η διάρκεια της απόσπασης ο-

ρίζεται μέχρι δύο χρόνια και μπορεί να παραταθεί με α-

πόφαση των ίδιων Υπουργών μία ή περισσότερες φορές

για ίσο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος υπηρεσίας των απο-

σπασθέντων στην Εταιρεία υπαλλήλων θεωρείται χρό-

νος πραγματικής υπηρεσίας για οποιαδήποτε συνέπεια.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασθέντων υπαλλήλων

βαρύνει τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, οι

οποίοι εξακολουθούν να καταβάλλουν τις πάσης φύσε-

ως αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές αυτών. 

9. Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφα-

ση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρι-

σμού και Επικρατείας, καθορίζονται οι όροι και οι διαδι-

κασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έρ-

γων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξο-

πλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μι-

σθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρή-

σης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώμα-

τος επί ακινήτων.

Άρθρο 43  

Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων

Δυνάμεων και Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού

Ταμείου Στρατού 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του

ν. 1105/1980 (ΦΕΚ 299 Α΄)  προστίθενται τρία εδάφια ως

εξής:

«Το μέρισμα της χηρεύουσας οικογένειας του κυρίως

ασφαλισμένου (μερισματούχου ή μετόχου) συνίσταται

σε ποσοστό του μερίσματος, το οποίο ελάμβανε ο κυ-

ρίως ασφαλισμένος μερισματούχος ή θα δικαιούνταν ο

μέτοχος αν κατά το χρόνο του θανάτου του καθίστατο

μερισματούχος, ίσο με το ποσοστό της κύριας σύνταξης

που της κανονίζεται και καταβάλλεται από το συνταξιο-

δοτικό φορέα του κυρίως ασφαλισμένου. Οι εισφορές

και το ύψος του προβλεπόμενου στην κοινή απόφαση

2412/Φ.951/360/431347/17.1.1984 των Υπουργών Εθνι-

κής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ 74 Β΄) βοηθήματος

για τη δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής αυ-

τοτέλειας, στις περιπτώσεις των ορφανικών οικογενει-

ών, εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση το πλήρες

μέρισμα του αποβιώσαντος κυρίως ασφαλισμένου του

Ταμείου. Χηρεύουσες οικογένειες που έχουν δικαιωθεί,

με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, ακέραιο το μέρι-

σμα του κυρίως ασφαλισμένου, διατηρούν, ως προσωπι-

κή διαφορά, τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που

τους κανονίστηκε και αυτού που δικαιούνται με βάση τη

ρύθμιση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του πα-

ρόντος άρθρου, μέχρι πλήρους συμψηφισμού της διαφο-

ράς αυτής με μελλοντικές αυξήσεις του μερίσματος.» 

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του α.ν. 559/1937

(ΦΕΚ 107 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σε οικογένειες θανόντων μερισματούχων που δικαι-

ούνται να συνεχίσουν το μέρισμα του θανόντος σύμφω-

να με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, χορηγείται, ύ-

στερα από αίτησή τους και μέσα σε τριάντα ημέρες από

το θάνατο του μερισματούχου, εφάπαξ βοήθημα ίσο με

δέκα μηνιαία μερίσματα.» 

3. α.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του π.δ. 21/31 Ο-

κτωβρίου 1932 (ΦΕΚ 387 Α΄) όπως αυτή τροποποιήθηκε

με το άρθρο 3 του ν.δ. 3967/1959 (ΦΕΚ 176 Α΄) αντικαθί-

σταται ως εξής:

«1. Τα μέλη της οικογένειας των μετόχων επί των ο-

ποίων εκτείνεται η προστασία του Ταμείου είναι εκείνα

που δικαιούνται σύνταξη κατά τις ισχύουσες κάθε φορά

διατάξεις για τις συντάξεις  του Δημοσίου. Στα μέλη αυ-

τά, καταβάλλεται ποσοστό του μερίσματος που ελάμβα-

νε ο κυρίως ασφαλισμένος μερισματούχος ή θα δικαιού-

ταν ο ενεργός μέτοχος αν κατά το χρόνο του θανάτου

του καθίστατο μερισματούχος, ίσο με το ποσοστό της

κύριας σύνταξης που τους κανονίζεται και καταβάλλεται

από το Δημόσιο.»

β. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 68 του π.δ. 21/31 Οκτω-

βρίου 1932 (ΦΕΚ 387 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις χηρεύουσες οικογένειες καταβάλλεται ποσοστό

του μερίσματος, το οποίο θα δικαιούνταν ο προστάτης

τους, αν ζούσε και γινόταν μερισματούχος, κατά την

προβλεπόμενη στο νόμο σειρά, ίσο με το ποσοστό της

κύριας σύνταξης που τους κανονίζεται και καταβάλλεται

από το Δημόσιο, παύει δε μόνο, όταν κανένα μέλος αυ-

τής δεν έχει δικαίωμα μεταβιβαζόμενο από τη μία κατη-

γορία στην άλλη. Χηρεύουσες οικογένειες που έχουν δι-

καιωθεί, με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, ακέραιο

το μέρισμα του κυρίως ασφαλισμένου, διατηρούν ως

προσωπική διαφορά, τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος

που τους έχει απονεμηθεί και του μερίσματος που δικαι-

ούνται με βάση την προηγούμενη  παράγραφο, μέχρι

πλήρους συμψηφισμού της διαφοράς αυτής με μελλοντι-

κές αυξήσεις του μερίσματος. Οι κρατήσεις και το ύψος

του προβλεπόμενου από τις εκάστοτε ισχύουσες διατά-

ξεις Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυ-

τοτέλειας (ΒΟΕΑ), στις περιπτώσεις των χηρευουσών

οικογενειών υπολογίζονται με βάση το πλήρες μέρισμα

του αποβιώσαντος κυρίως ασφαλισμένου του Ταμείου.»

4. Η παρ. 11 του άρθρου 9 του α.ν. 1988/1939 (ΦΕΚ

414 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρ-

θρου 4 του ν.δ. 3981/1959 (ΦΕΚ 193 Α΄), αντικαθίσταται

ως εξής:

«11. Το μέρισμα της χηρεύουσας οικογένειας του κυ-

ρίως ασφαλισμένου (μερισματούχου ή μετόχου) συνί-

σταται σε ποσοστό του μερίσματος, που ελάμβανε ο κυ-

ρίως ασφαλισμένος μερισματούχος ή θα δικαιούνταν ο

μέτοχος αν κατά το χρόνο του θανάτου του καθίστατο

μερισματούχος, ίσο με το ποσοστό της κύριας σύνταξης

που της κανονίζεται και καταβάλλεται από το συνταξιο-

δοτικό φορέα του κυρίως ασφαλισμένου. Οι εισφορές

και το ύψος του προβλεπόμενου στην κοινή απόφαση

453090/25.11.1983 των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και

Οικονομικών (ΦΕΚ 706 Β΄) βοηθήματος, για τη δημιουρ-

γία οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας, στις

περιπτώσεις των ορφανικών οικογενειών, εξακολουθούν

να υπολογίζονται με βάση το πλήρες μέρισμα του απο-

βιώσαντος κυρίως ασφαλισμένου του Ταμείου. Χηρεύου-

σες οικογένειες που έχουν δικαιωθεί με βάση τις προϊ-

σχύουσες διατάξεις ακέραιο το μέρισμα του κυρίως α-

σφαλισμένου διατηρούν, ως προσωπική διαφορά, τη δια-

φορά μεταξύ του μερίσματος που τους κανονίσθηκε και

αυτού που δικαιούνται με βάση τη ρύθμιση του προηγού-

μενου εδαφίου, μέχρι πλήρους συμψηφισμού της διαφο-

ράς αυτής με μελλοντικές αυξήσεις του μερίσματος.»

5. α. Η πολιτική και στρατιωτική υπηρεσία των ασφαλι-

σμένων μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Τα-

μείου Αεροπορίας (ΜΤΑ), η οποία δεν υπάγεται υποχρε-
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ωτικώς στην ασφάλισή του, αλλά αναγνωρίζεται ως συ-

ντάξιμη από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία, μπορεί να α-

ναγνωρισθεί ως χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο, εφόσον

υποβληθεί σχετική αίτηση από τους ενδιαφερόμενους

και καταβληθούν οι κρατήσεις που προβλέπονται κατω-

τέρω:

αα. Οι μέτοχοι υπόκεινται, για όσο χρόνο αναγνωρί-

ζουν, σε κράτηση μερίσματος ΜΤΑ, υπολογιζόμενη στις

αποδοχές του βαθμού με τον οποίο μισθοδοτούνται.

ββ. Οι εξερχόμενοι από την ενεργό υπηρεσία μέτοχοι,

καθώς και οι μερισματούχοι καταβάλλουν για το χρόνο

που αναγνωρίζουν την προβλεπόμενη υπέρ μερίσματος

κράτηση, υπολογιζόμενη στις αποδοχές του βαθμού με

τον οποίο μισθοδοτήθηκαν κατά την έξοδό τους από την

Υπηρεσία. Το ποσό που προκύπτει καταβάλλεται είτε ε-

φάπαξ είτε νομιμοτόκως με υπογραφή σχετικού χρεω-

στικού ομολόγου με χρόνο αποπληρωμής όχι μεγαλύτε-

ρο του αναγνωριζόμενου χρόνου.

β. Οι εξερχόμενοι, μετά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος νόμου, από Στρατιωτικές Σχολές, αναγνωρίζουν υ-

ποχρεωτικά τα έτη σπουδών τους ως χρόνο μετοχικής

σχέσης στο ΜΤΑ, αμέσως μετά την έξοδό τους από τις

Σχολές, καταβάλλοντας την κράτηση του εδαφίου (1)

της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου.

γ.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ-

γείται:

(1) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του

α.ν. 1988/1939 (ΦΕΚ 414 Α΄) όπως αυτό είχε αντικατα-

σταθεί  με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2913/2001

(ΦΕΚ 102 Α΄).

(2) Οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του άρθρου 1 της κοινής

απόφασης 451890/27.10/16.11.1983 των Υπουργών Ε-

θνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ 654 Β΄).

6. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 12 του α.ν. 1988/

1939 (ΦΕΚ 414 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9

παρ. 1 του ν. 343/1943 (ΦΕΚ 212 Α΄) και αντικαταστάθη-

κε με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν.δ.  3981/1959 (ΦΕΚ 193

Α΄), εφάπαξ βοήθημα πένθους δεκαπέντε αρτίων μηνιαί-

ων μερισμάτων μειώνεται σε δέκα άρτια μηνιαία μερί-

σματα, των λοιπών προβλέψεων του υπόψη άρθρου πα-

ραμενόντων ως έχουν.

7. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του α.ν. 1988/1939 (ΦΕΚ 414

Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4

του ν.δ. 3981/1959 (ΦΕΚ 193 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Σαν χρόνος πραγματικής  συντάξιμης υπηρεσίας

για τις παροχές του Ταμείου και ειδικότερα για την ανα-

γνώριση μερίσματος νοείται ο χρόνος πραγματικής υπη-

ρεσίας που προκύπτει από τη συνταξιοδοτική πράξη. Ο

χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που σύμφωνα με συντα-

ξιοδοτικές διατάξεις, λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο

ή τριπλάσιο για τον κανονισμό σύνταξης, δεν λογίζεται

αυξημένος για την αναγνώριση μερίσματος και γενικά

για τις παροχές του Ταμείου. Ο περιορισμός της ανωτέ-

ρω διάταξης δεν ισχύει για όσους έχουν θεμελιώσει συ-

νταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 31.12.2010 και υπάγο-

νται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010

(ΦΕΚ 120 Α΄), για τους οποίους εξακολουθούν να εφαρ-

μόζονται οι προϋσχύουσες διατάξεις.»

8. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 και η παρ. 3 του άρθρου

4 του ν.δ. 1171/1972 (ΦΕΚ 82 Α΄) καταργούνται. Η ενα-

πομείνασες περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του

άρθρου 4 του ν.δ. 1171/1972 αναριθμούνται αναλόγως

σε α΄, β΄, γ΄ και δ΄.

9. α. Η μισθοδοσία του τακτικού (μόνιμου) πολιτικού

προσωπικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού

Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) βαρύνει τις πιστώσεις του

προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

β. Η μισθοδοσία και η δαπάνη εφημεριών των ιατρών

κλάδου ΕΣΥ που διορίζονται στο ΝΙΜΤΣ και των ειδικευ-

όμενων ιατρών ΕΣΥ που απασχολούνται σε αυτό, καθώς

και η δαπάνη που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση του

τακτικού (μόνιμου) πολιτικού προσωπικού του ΝΙΜΤΣ

που διορίσθηκε πριν την 1.1.1994, βαρύνουν τις πιστώ-

σεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

γ. Από της ισχύος του παρόντος νόμου η ετήσια επιχο-

ρήγηση του ΝΙΜΤΣ από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολο-

γισμό (αρ.κωδ.0100) παύει να καταβάλλεται.

δ. Κάθε   διάταξη   αντίθετη   προς   τις  ρυθμίσεις   του

παρόντος άρθρου καταργείται.

ε. Το ισχύον θεσμικό και νομικό καθεστώς του ΝΙΜΤΣ

ουδόλως θίγεται από τις ρυθμίσεις οικονομικής φύσης

που επέρχονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

10. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του ν. 3818/1958

(ΦΕΚ 36 Α΄) εισφορά του εν ενεργεία στρατιωτικού προ-

σωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας υπέρ ΝΙΜΤΣ, το ύψος

της οποίας καθορίζεται από τη  Φ.870/220838/10.6.1975 α-

πόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 907

Β΄), επεκτείνεται σε όλους τους μετόχους του Μετοχι-

κού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) παύει να αποδίδεται στο

ΝΙΜΤΣ και αποδίδεται στο ΜΤΑ για την εκπλήρωση του

σκοπού του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 44

Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

(Ο.Κ.Ε.) 

1. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, και 11 του άρθρου 3 του

ν. 2232/1994 (ΦΕΚ 140 Α΄),  αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. H Ο.Κ.Ε. αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλα ε-

ξήντα μέλη τα οποία συνθέτουν τρεις ομάδες με ίσο α-

ριθμό μελών.» 

«3. Τα μέλη της πρώτης ομάδας ορίζονται: α) ανά τέσ-

σερα από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),

τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Ε-

μπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ένωση Εμπορικών

Συλλόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Σ.Ε.), το Σύνδεσμο Ελληνικών

Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και β) ανά ένα από

την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, την Ένωση Ελλήνων

Εφοπλιστών, το Σύνδεσμο Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρει-

ών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Σ.Α.Τ.Ε.), την

Ομοσπονδία Κατασκευαστών-Οικοδομικών Επιχειρήσε-

ων Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ο.Ε.Ε.). 

4. Στη δεύτερη ομάδα δεκατέσσερα μέλη ορίζονται α-

πό τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος

(Γ.Σ.Ε.Ε.) και έξι από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων

Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) επιλεγόμενα κατά το

δυνατόν από διαφορετικούς κλάδους. 

5. Στην τρίτη ομάδα τα μέλη ορίζονται: α) τέσσερα από

την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών

Συνεταιρισμών (ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ.) και δύο από τη Γενική Συ-

νομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος

(ΓΕ.ΣΑ.ΣΕ.), β) ένα μέλος που ασκεί ελευθέριο επάγγελ-

μα από τη Συντονιστική Επιτροπή Δικηγόρων, τον Πα-

νελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Κεντρική Ένωση Επιμε-

λητηρίων Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,

το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Γεωτεχνικό Ε-

πιμελητήριο Ελλάδας, γ) ανά έναν εκπρόσωπο από τους

καταναλωτές, το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αει-

φόρου Ανάπτυξης, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων
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με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), το Κέντρο Ερευνών για Θέματα

Ισότητας, δ) δύο μέλη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Κοινοτήτων και ε) δύο μέλη από τις Περιφερειακές Αυ-

τοδιοικήσεις.»

«11. Η θητεία των μελών της Ο.Κ.Ε. είναι τετραετής,

αρχίζει την επόμενη από τη δημοσίευση της υπουργικής

απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είναι

ανανεώσιμη. Τα μέλη της όμως εξακολουθούν να α-

σκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη συγκρότηση της νέας

Επιτροπής.»

2. Οι  παράγραφοι 1, 3, 4, 6, 8, 10 και 13 του άρθρου 4

του ν. 2232/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Όργανα της Ο.Κ.Ε. είναι: η Ολομέλεια, η Εκτελε-

στική Επιτροπή, το Συμβούλιο Προέδρων, ο Πρόεδρος

και οι τρεις Αντιπρόεδροι.»

«3. Η Ολομέλεια είναι αρμόδια για την έγκριση των α-

ποφάσεων του Συμβουλίου Προέδρων, για τη διατύπωση

της γνώμης, την έκδοση κανονισμών που αφορούν την

οργάνωση ή τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε., καθώς και για ο-

ποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν έχει ανατεθεί σε άλλο

όργανο. 

4. Η Ολομέλεια μπορεί με πλειοψηφία των 2/3 του ό-

λου αριθμού των μελών της να αναθέτει την έκφραση

γνώμης για ορισμένο θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Μπορεί επίσης με την ίδια πλειοψηφία να διαχωρίζει την

Ο.Κ.Ε. σε τμήματα προσωρινά ή οριστικά μετά από πρό-

ταση του Συμβουλίου των Προέδρων και της Εκτελεστι-

κής Επιτροπής, με ανάλογη εκπροσώπηση των τριών ο-

μάδων. Η Ολομέλεια εγκρίνει τη σύνθεση και τον αριθμό

των μελών κάθε τμήματος. Ο πρόεδρος και τα μέλη κάθε

τμήματος έχουν διετή και ανανεώσιμη θητεία. Ο Πρόε-

δρος εκλέγεται από την Ολομέλεια, μετά από πρόταση

της ομάδας που έχει κάθε φορά την προεδρία του αντί-

στοιχου τμήματος. Τα μέλη ορίζονται από τις ομάδες.

Την επιστημονική στήριξη του τμήματος αναλαμβάνει ο

επιστημονικός συνεργάτης της Ο.Κ.Ε. που διαθέτει την

ανάλογη εξειδίκευση.»

«6. Η Ολομέλεια συνέρχεται υποχρεωτικά σε δύο συ-

νεδριάσεις το χρόνο, μία φορά ανά εξάμηνο και οποτε-

δήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Η πρόσκλη-

ση κοινοποιείται πέντε ημέρες πριν από την ημέρα της

συνεδρίασης. Σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθεί το

τακτικό μέλος ενημερώνεται η Ο.Κ.Ε. και ειδοποιείται ο

αναπληρωτής του, ώστε να παραστεί αυτός στη θέση

του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ενός τακτι-

κού μέλους σε τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Ολο-

μέλειας ζητείται από τον αρμόδιο φορέα η άμεση αντικα-

τάστασή του.»

«8. Για το σχηματισμό γνώμης απαιτείται απαρτία των

2/3 του όλου αριθμού των μελών και πλειοψηφία των πα-

ρόντων. Οι απόψεις της μειοψηφίας αναφέρονται στην

απόφαση, εφόσον αυτές καλύπτουν το 1/3 των παρό-

ντων μελών και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δέκα

μέλη.»

«10. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον

πρόεδρο, τους τρεις αντιπροέδρους και από πέντε εκ-

προσώπους από κάθε ομάδα που ορίζονται από τις αντί-

στοιχες ομάδες. Η θητεία των μελών της εκτελεστικής

επιτροπής είναι διετής, εκτός αν άλλως αποφασίσει η Ο-

λομέλεια, και είναι ανανεώσιμη.»

«13. Για το σχηματισμό γνώμης, απαιτείται απαρτία

των 2/3 του όλου αριθμού των μελών της Εκτελεστικής

Επιτροπής και πλειοψηφία των παρόντων. Οι προτάσεις

διαβιβάζονται στον πρόεδρο και κοινοποιούνται στα μέλη

της Ολομέλειας που συγκαλείται για την τελική γνώμη.» 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2232/1994, όπως αντι-

καταστάθηκε από το ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄), αντικαθί-

σταται ως εξής:

«1. Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. ορίζεται με απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών για μία τετραετία, μετά από πρό-

ταση της ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. Η επιλογή του Προέ-

δρου γίνεται από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους,

επαρκούς επιστημονικής κατάρτισης και ευρείας κοινω-

νικής αποδοχής που υποδεικνύονται ανά τετραετία από

καθεμία από τις τρεις ομάδες, οι οποίες κατά το άρθρο 3

συγκροτούν την Ο.Κ.Ε. και κατά τη σειρά που αναφέρο-

νται σε αυτό. Το προτεινόμενο πρόσωπο για τη θέση του

προέδρου πρέπει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των

δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των μελών της

Ο.Κ.Ε.. Μετά από δύο άκαρπες ψηφοφορίες προτείνεται

από την Ολομέλεια νέος ή νέοι υποψήφιοι και την θέση

του Προέδρου καταλαμβάνει εκείνος που θα συγκεντρώ-

σει την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της Ο-

λομέλειας. Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. μπορεί να επανεκλε-

γεί για άλλη μία θητεία, εφόσον υποδειχθεί ως υποψή-

φιος από την ομάδα της οποίας είναι η σειρά και επανε-

κλεγεί με την ίδια παραπάνω διαδικασία και πλειοψηφία

από την Ολομέλεια.» 

4. Οι  παράγραφοι 3, 4 και 6 του άρθρου 5 του ν. 2232/

1994 αντικαθίστανται ως εξής:

«3.  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ο.Κ.Ε., έχει την ευ-

θύνη της δράσης της Ο.Κ.Ε., διευθύνει τις συνεδριάσεις

του Συμβουλίου Προέδρων, της Ολομέλειας και της Ε-

κτελεστικής Επιτροπής, καθορίζει την ημερήσια διάταξη

λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις που διατυπώνουν τα

μέλη και προβαίνει στη θεώρηση των πρακτικών. Η εγ-

γραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας

που τη ζήτησαν δεκαέξι τουλάχιστον μέλη είναι υποχρε-

ωτική.

4. Η Ο.Κ.Ε. έχει τρεις αντιπροέδρους οι οποίοι εκλέγο-

νται από τα μέλη της Ομάδας από την οποία προέρχο-

νται για μία τετραετία. Η εκλογή απαιτεί πλειοψηφία των

δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των μελών της ομά-

δας. Η θητεία των αντιπροέδρων δεν είναι ανανεώσιμη.

Η σύγκλιση των ομάδων προς εκλογή αντιπροέδρων γί-

νεται με ευθύνη του προέδρου της Ο.Κ.Ε.»

«6. Η εκλογή των λοιπών μελών της Εκτελεστικής Επι-

τροπής γίνεται από την Ολομέλεια με μυστική ψηφοφο-

ρία.»

5. Η παράγραφος  3 του άρθρου 6 του ν. 2232/1994 α-

ντικαθίσταται ως εξής:

« 3. Ο Γενικός Γραμματέας επικουρεί τον Πρόεδρο και

τα λοιπά όργανα στη διοίκηση της Ο.Κ.Ε. και είναι υπεύ-

θυνος για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων που έχουν

ληφθεί. Η θητεία του είναι τετραετής και μπορεί να ανα-

νεωθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της Εκτελεστι-

κής Επιτροπής μία μόνο φορά. Η θέση του είναι πλήρους

και αποκλειστικής απασχόλησης.»  

6. Στο άρθρο 6 του ν. 2232/1994 προστίθεται παράγρα-

φος  5, ως εξής:

«5. Ο Γενικός Γραμματέας εφόσον προέρχεται από

φορέα του δημόσιου τομέα επανέρχεται αυτοδικαίως

μετά τη λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν

από το διορισμό του. Αν είναι μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ΑΕΙ Πα-

νεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, του χορηγείται ά-

δεια κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ο.Κ.Ε.. Οι α-

ποδοχές του βαρύνουν τις πιστώσεις της Ο.Κ.Ε. και κα-

θορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά

από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η θητεία του

λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπει-
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ες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολο-

γική και η μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατεί-

χε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή, ή έχει κα-

ταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση

του κλάδου του, που συνίσταται αυτοδικαίως και καταρ-

γείται με την αποχώρηση του από τον φορέα.»  

7. Το άρθρο 7 του ν. 2232/1994 αντικαθίσταται  ως εξής:

« Άρθρο 7

Πόροι

Πόροι της Ο.Κ.Ε. είναι η επιχορήγηση από τον προϋ-

πολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών στον οποίο α-

ναγράφεται ειδικός κωδικός αριθμός. Χρηματοδοτήσεις

από άλλες πηγές είναι δυνατές, εφόσον γίνουν αποδε-

κτές ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή της

Ο.Κ.Ε.. Αν δεν υπάρξει ομόφωνη απόφαση της Εκτελε-

στικής Επιτροπής τότε η απόφαση λαμβάνεται με πλειο-

ψηφία του όλου αριθμού των μελών στην Ολομέλεια. Η

διαχείριση της Ο.Κ.Ε. δεν υπάγεται στις διατάξεις του

δημόσιου λογιστικού και του δημόσιου τομέα. Η Ολομέ-

λεια καταρτίζει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό και ε-

γκρίνει τον απολογισμό.»

8. Στην  παράγραφο  1 του άρθρου 8 του ν. 2232/1994

προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το επιστημονικό προσωπικό, όπως και το διοικητικό

προσωπικό της Ο.Κ.Ε. προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ και

πρέπει να πληρούν τα προσόντα σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στο π.δ. 50/2001.

Το προσωπικό που προβλέπεται στο προηγούμενο ε-

δάφιο στηρίζει επιστημονικά το έργο της Ο.Κ.Ε.. Του επι-

στημονικού προσωπικού προΐσταται ο Γενικός Γραμματέ-

ας ο οποίος συντονίζει και έχει την επιστημονική ευθύνη

του γνωμοδοτικού έργου της Ο.Κ.Ε.. Η θητεία του Επι-

στημονικού Συμβούλου είναι τετραετής και ανανεώσιμη,

ύστερα από αξιολόγηση από την Εκτελεστική Επιτροπή,

με βάση τα κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τον Ε-

σωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες της Ο.Κ.Ε.

προΐσταται ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υ-

ποθέσεων. Η θητεία του είναι τετραετής και ανανεώσιμη,

ύστερα από αξιολόγηση από την Εκτελεστική Επιτροπή,

με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά καθορίζο-

νται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσε-

ων προέρχεται από το διοικητικό προσωπικό της Ο.Κ.Ε.» 

9. Το άρθρο 12 του ν. 2232/1994 αναριθμείται σε 13 και

προστίθεται νέο άρθρο 12 ως εξής: 

«Άρθρο 12

1. Συνιστάται στην Ο.Κ.Ε. Συμβούλιο Προέδρων. Το

Συμβούλιο Προέδρων αποτελείται από τους προέδρους

των τριτοβάθμιων οργανώσεων που είναι μέλη της

Ο.Κ.Ε., σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 5 του άρ-

θρου 3.  

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προέδρων δεν έχουν θη-

τεία, αλλά κάθε μέλος μετέχει  στο Συμβούλιο για όσο

χρόνο προεδρεύει του οικείου φορέα. Οι αρμόδιοι φο-

ρείς κοινοποιούν αμέσως στην Ο.Κ.Ε. την εκλογή ή τον

ορισμό του προέδρου τους. Τα μέλη του Συμβουλίου ε-

ξακολουθούν να ασκούν τα  καθήκοντά τους έως την

κοινοποίηση αυτή.

3. Το Συμβούλιο Προέδρων χαράσσει τις κατευθυντή-

ριες γραμμές δράσης της Ο.Κ.Ε.,  καθώς και τα ειδικευ-

μένα τμήματα οριστικά η προσωρινά στα οποία διαχωρί-

ζεται το έργο της Ο.Κ.Ε., ανάλογα με τους κρίσιμους το-

μείς κοινωνικού διαλόγου. Οι προτάσεις του επικυρώνο-

νται από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Ολομέλεια.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψη-

φία των 2/3 των μελών του. Σε περίπτωση αδυναμίας

προσέλευσης ενός μέλους αυτό αντικαθίσταται από τον

αντιπρόεδρο του αντίστοιχου φορέα.

4. Το Συμβούλιο Προέδρων συνεδριάζει δύο φορές ε-

τησίως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.

Η πρόσκληση κοινοποιείται πέντε ημέρες πριν από την

ημερομηνία της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.»

10. Η υφιστάμενη σύμβαση εργασίας του Γενικού

Γραμματέα της Ο.Κ.Ε. λύεται τρεις μήνες μετά τη δημο-

σίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-

ως. 

Για τη λύση της υφιστάμενης εργασιακής σχέσης ε-

φαρμόζεται η εργατική νομοθεσία για τις συμβάσεις ερ-

γασίας αορίστου χρόνου.

Άρθρο 45

Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  

1. α) Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247

Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3781/

2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη διαχείριση των δημο-

σίων χρημάτων και της δημόσιας περιουσίας καθώς και

στη διαχείριση των προγραμμάτων που χρηματοδοτού-

νται  ή επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

ή  την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανι-

σμούς σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν.»

β) Στο άρθρο 3 του ν. 2362/1995 προστίθενται περι-

πτώσεις ως εξής: 

«18. Επιμελείται της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπο-

λογισμού και ασκεί έλεγχο στη δημόσια διαχείριση.

19. Εξετάζει και αξιολογεί το συνολικό κόστος λει-

τουργίας μονάδων ή/και φορέων της Γενικής Κυβέρνη-

σης σε σχέση με τη δραστηριότητά τους και το προσφε-

ρόμενο έργο. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται ανεξάρτητα

από τυχόν συντρέχουσα σχετική αρμοδιότητα των οικεί-

ων φορέων.»

γ) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου

60 του ν. 2362/1995 προστίθενται μετά την παρένθεση,

οι λέξεις «που συνιστώνται με πράξη του Υπουργού Οι-

κονομικών».

δ) Στο τέλος του άρθρου 76Β του ν. 2362/1995 προστί-

θεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από

εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ε-

λέγχων (ΕΛΤΕ), συνιστώνται ή καταργούνται λογαρια-

σμοί της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Τα-

μειακής Βάσης  του άρθρου 1 ή παραλείπονται γνωστο-

ποιήσεις από το Προσάρτημα.»

2. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του π.δ. 79/1990

(ΦΕΚ 37 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 22

του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄), Διεύθυν-

ση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μετονομάζεται σε Δι-

εύθυνση Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και υπάγεται στη

Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογι-

σμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι-

κής του Υπουργείου Οικονομικών.       
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3. α) Στο τέλος της περίπτωσης γ΄  της κατηγορίας I

της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ

35 Α΄), προστίθενται οι λέξεις «και ο πρόεδρος του Συμ-

βουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του Υ-

πουργείου Οικονομικών.»

β) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της κατηγορίας II της

παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2685/1999, προστίθε-

νται οι λέξεις «τα μέλη και οι επιστημονικοί συνεργάτες

του Σ.Ο.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.»  

4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 28

του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως ε-

ξής: 

«Ο υπολογισμός των πρόσθετων αποδοχών, αποζη-

μιώσεων ή απολαβών για την εφαρμογή του προηγουμέ-

νου εδαφίου γίνεται σε ετήσια βάση και ως έτος βάσης

λαμβάνεται το έτος κατά το οποίο καταβάλλονται από

τον υπόχρεο σε καταβολή οι πρόσθετες αποδοχές, απο-

ζημιώσεις ή απολαβές.»

5. Στο τέλος της παραγράφου 18 του άρθρου τρίτου

του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄),  προστίθεται εδάφιο ως ε-

ξής:

«Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαι-

ρούνται οι απασχολούμενοι σε νομικά πρόσωπα ιδιωτι-

κού δικαίου, τα οποία είναι ερευνητικοί και τεχνολογικοί

φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το

κράτος και αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του

ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄).»

6. Στο άρθρο 28 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄) προστί-

θεται παράγραφος 4 ως εξής:   

«4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται

και στα Ν.Π.Ι.Δ. και στις δημόσιες επιχειρήσεις των πα-

ραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, όπως

έχουν συμπληρωθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-

θρου 90 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), στις Ανεξάρτητες

Διοικητικές Αρχές, καθώς και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-

τα (Τ.Ε.Ι.)».

7. α) Οι διατάξεις του τέταρτου και έκτου εδαφίου της

περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3614/

2007 (ΦΕΚ 267 Α΄) καταργούνται.

β) Η περ. (α) της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3614

/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«5 (α). Οι αποσπώμενοι ή μετακινούμενοι στις ειδικές

υπηρεσίες υπάλληλοι του δημόσιου και του ευρύτερου

δημόσιου τομέα λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής

τους θέσης, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους.»

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου

7 του ν. 3833/2010, καθώς και οι διατάξεις του ν. 2685/

1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζο-

νται και στα Ν.Π.Ι.Δ. και στις δημόσιες επιχειρήσεις, που

εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του

άρθρου 1 του ν. 3833/2010,  καθώς και των διατάξεων

του άρθρου 2 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄).

9. Στο τέλος της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 17 του

ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) όπως ισχύει, προστίθενται εδά-

φια ως εξής:

«Τα ποσά των πρόσθετων κρατήσεων των υπαλλήλων

του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία παρακρατούνται

σε μηνιαία βάση από την καταβαλλόμενη σε κάθε δικαι-

ούχο παροχή ΔΙΒΕΕΤ, για τη χορήγηση πρόσθετου μερί-

σματος, κατατίθενται στο λογαριασμό που λειτουργεί

στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Τ.Ε.ΑΔ.Υ. Ειδικός

Λογαριασμός Οικονομικών Υπαλλήλων» και αφορά απο-

κλειστικά τους δικαιούχος ΔΙΒΕΕΤ.

Στο λογαριασμό αυτό συγκεντρώνονται:

α) Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού

«Τ.Ε.ΑΔ.Υ. Ειδικός Λογαριασμός Υπηρεσιακής Μονάδας

Ε», που τηρούσε το ΤΕΑΔΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος,

β) Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού που τηρεί-

ται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Ε.Δ. Υπουργείο

Οικονομικών - Εισφορές από ΔΙΒΕΕΤ 1.7.2001 –

31.7.2004 Πρόσθετο Μέρισμα»,

γ) Το χρηματικό υπόλοιπο της πρόσθετης κράτησης

για το χρονικό διάστημα διαχείρισης του λογαριασμού α-

πό το Γ.Λ.Κ. δυνάμει της Οικ.2/42423/Α0024/10.6.2009

απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1162 Β΄).

Η διαχείριση και η λειτουργία του παραπάνω λογαρια-

σμού ασκείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Δι-

εύθυνση 24η Λογαριασμών του Δημοσίου.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται

κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση και τη λειτουργία

του λογαριασμού αυτού, τους δικαιούχους και το ύψος

του πρόσθετου μερίσματος.»

10. Για την οριστική επίλυση της δικαστικής διαφοράς

που εκκρεμεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονί-

κης μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

(Ι.Κ.Θ.), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης και του Ελληνικού Δημοσίου, ύστερα από την υπό η-

μερομηνία 21.9.1961 και αύξοντα αριθμό καταθέσεως

2046/1961 αγωγή της πιο πάνω Κοινότητας, το Δημόσιο

αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής στην Ι.Κ.Θ. συ-

νολικά ποσό εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα

τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά (9.943.697)

ευρώ σε δύο έντοκες δόσεις, που λήγουν το πέμπτο και

το δέκατο έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού

και υπό τον όρο ότι πριν από την εξόφληση της οφειλής,

όπως ορίζεται κατωτέρω, η Ι.Κ.Θ. θα παραιτηθεί από το

δικόγραφο και το δικαίωμα αγωγής. Με απόφαση του Υ-

πουργού Οικονομικών ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και

οι προϋποθέσεις εκδόσεως των δύο ομολόγων, το επιτό-

κιό τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ε-

ξόφληση της οφειλής.   

11. Για την εξυπηρέτηση του δανείου το οποίο έχει χο-

ρηγηθεί στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

(Ο.Μ.Μ.Α.) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυ-

νάμει της υπ’ αριθμ. 2/48243/0025/8.8.2007 αποφάσεως

του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1587

Β΄), το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση

να καταβάλει απευθείας και εμπροθέσμως στην δανεί-

στρια Τράπεζα το ποσό της εκάστοτε οφειλής, σύμφωνα

με τους όρους της δανειακής συμβάσεως, χωρίς δικαίω-

μα αναγωγής ή και συμψηφισμού κατά του Ο.Μ.Μ.Α., και

χωρίς εν γένει να διατηρεί αξίωση έναντι του Ο.Μ.Μ.Α.

για την αναζήτηση οιουδήποτε ποσού καταβάλλεται από

το Ελληνικό Δημόσιο εξ αυτής της αιτίας. Αντίστοιχη υ-

ποχρέωση αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο, με τους ί-

διους όρους και προϋποθέσεις και για την εξυπηρέτηση

του δανείου που έχει χορηγηθεί στην Κτηματική Εταιρία

του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) με την εγγύηση του Ελληνικού

Δημοσίου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/1485/0025/11.4.2003

(ΦΕΚ 459 Β΄) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας

και Οικονομικών. 

12. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να εξοφλεί παντός

είδους υποχρεώσεις του, σε εθνικό ή αλλοδαπό νόμι-

σμα, προς όλους τους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού

τομέα, με τη σύμφωνη γνώμη τους, με έκδοση κρατικών

χρεογράφων εντόκων γραμματίων ή ομολόγων ή άλλων

τίτλων δανεισμού, στο πλαίσιο του εκάστοτε εκτελούμε-
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νου Κρατικού Προϋπολογισμού. Με απόφαση του Υ-

πουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος των εκδιδό-

μενων τίτλων, ο σκοπός, οι όροι, οι διαδικασίες και κάθε

άλλη τεχνική λεπτομέρεια που αφορά την έκδοσή τους.

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 12 Δεκεμβρίου 2010. 

13. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του

ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 38 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά για τους ελεγκτές των υπηρεσιών των περι-

πτώσεων ε΄ έως και ιε΄ του άρθρου 10 του π.δ. 85/2005

και το προσωπικό (τακτικούς μόνιμους, ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου και μετακλητούς υπαλλήλους) της Ελ-

ληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εξακολουθούν

να ισχύουν από 1.1.2011 τα όρια των 120 και 80 χιλιομέ-

τρων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του

ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄).»

14. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3832/

2010 (ΦΕΚ 38 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 1882/

1990 (ΦΕΚ 43 Α΄) και του άρθρου 5 του ν. 2685/1999 από

1.1.2011 εφαρμόζονται αναλόγως στο σύνολο του προ-

σωπικού (τακτικούς μόνιμους, ιδιωτικού δικαίου αορί-

στου χρόνου και μετακλητούς υπαλλήλους) της Ελληνι-

κής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).» 

Άρθρο 46

1.  Το άρθρο 20 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) αντικα-

θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20 

Παράβολα – Χρηματικά ποσά

1. Από τα ΚΕ.Μ.Ε. καταβάλλονται παράβολα ως εξής:

(α) για χορήγηση άδειας ίδρυσης δέκα χιλιάδων

(10.000) ευρώ

(β) για εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων εκατό

(100) ευρώ.

Τα παράβολα αυτά εισπράττονται από τις κατά τόπους

αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και αποδίδο-

νται υπέρ του Δημοσίου

Το ύψος των παραβόλων δύναται να αναπροσαρμόζε-

ται  κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-

νομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-

των.

2. Από τα ΚΕ.Μ.Ε. καταβάλλονται στο Εθνικό Κέντρο

Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) χρη-

ματικά ποσά ως εξής:

(α) για χορήγηση άδειας λειτουργίας δέκα χιλιάδων

(10.000) ευρώ,

(β) για ανανέωση άδειας λειτουργίας δύο χιλιάδων

(2.000) ευρώ,

(γ) για άδεια μετεγκατάστασης/προσθήκης κτιρίου  πέ-

ντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,

δ) για λοιπές κτιριακές αλλαγές και προσθήκη νέων ει-

δικοτήτων, ποσό που δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευ-

ρώ, ως ειδικότερα μπορεί να καθοριστεί με απόφαση του

Δ.Σ. του ΕΚΕΠΙΣ.

Τα χρηματικά αυτά ποσά καταβάλλονται σε τραπεζικό

λογαριασμό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Το ύψος των χρηματικών αυτών ποσών δύναται να α-

ναπροσαρμόζεται  κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υ-

πουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης

και Θρησκευμάτων.» 

2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 11

του ν. 3696/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6

του άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄), αντικαθί-

σταται ως εξής:

«δ. Χρηματικό ποσό ύψους χιλίων πεντακοσίων

(1.500) ευρώ, το οποίο κατατίθεται σε τραπεζικό λογα-

ριασμό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια

βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Εάν το Ε.Ε.Σ. στεγάζεται σε

περισσότερα του ενός κτήρια, για κάθε πρόσθετο κτήριο

και ανάλογα με το εμβαδόν του, καταβάλλεται χρηματι-

κό ποσό που ορίζεται  αναλογικά με απόφαση του ΔΣ

του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ και πάντως όχι πέραν του ως άνω ποσού.

Για τη μετεγκατάσταση των φορέων και λοιπές κτηρια-

κές αλλαγές, μετά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, κα-

θώς και για την ανανέωση άδειας λειτουργίας,  ορίζεται

με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. χρηματικό ποσό που

δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος των 1.000 ευρώ. 

Το ανώτατο όριο των 1.000 ευρώ που αφορά στην με-

τεγκατάσταση και στις λοιπές αλλαγές των φορέων κα-

θώς και το ποσό των 1.500 ευρώ που αφορά στην  αδειο-

δότηση των φορέων, δύνανται να αναπροσαρμόζονται

κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-

κών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-

των.»

Άρθρο 47  

Λοιπές διατάξεις 

1. α) Στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 6 του

ν. 3862/2010  (ΦΕΚ 113 Α΄), αντί των στοιχείων «ζ΄»,

«η΄» και «στ΄» τίθενται τα στοιχεία «στ΄» «ζ΄» και «ε΄»

αντίστοιχα.  

β) Στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2

του άρθρου 8 του ν. 3862/2010,  αντί των στοιχείων

«ζ΄», «η΄» και «στ΄» τίθενται τα στοιχεία «στ΄» «ζ΄» και

«ε΄» αντίστοιχα.  

γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου

16 του ν. 3862/2010, αντί των στοιχείων  «ε΄», «στ΄» και

«η΄» τίθενται τα στοιχεία «δ΄» «ε΄» και «ζ΄» αντίστοιχα.  

2. Στο άρθρο 21 του ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161 Α΄) προ-

στίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής: 

«5. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ολυμπιακά

Ακίνητα  Ανώνυμη Εταιρεία» συγχωνεύεται με απορρό-

φηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εται-

ρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία» η οποία

μετονομάζεται εφεξής σε «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα

Ανώνυμη Εταιρεία». Το σύνολο των στοιχείων του ενερ-

γητικού και παθητικού, της κατά 100% θυγατρικής, α-

πορροφώμενης  εταιρείας, όπως αυτά περιγράφονται

στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία

31.12.2010, εισφέρονται στην απορροφώσα εταιρεία, η

δε λογιστική αξία τους διαπιστώνεται με σχετική έκθεση

ορκωτών ελεγκτών λογιστών, η οποία διενεργείται με ε-

ντολή της απορροφώσας εταιρείας.

Οι υφιστάμενες ζημίες της απορροφώμενης εταιρείας

κατά την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού,

μειώνουν ισόποσα το μετοχικό κεφάλαιο αυτής. 

Από 1.1.2011 όλες οι πράξεις της απορροφώμενης ε-

ταιρείας θεωρείται ότι διενεργούνται για λογαριασμό

της απορροφώσας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με

συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η απορ-

ροφώσα εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυ-

μη Εταιρεία» (Ε.Τ.Α. Α.Ε.) υποκαθίσταται σε όλα τα δι-

καιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορ-

ροφώμενης εταιρείας, η οποία παύει να υφίσταται. Η με-

ταβίβαση της απορροφώμενης εταιρείας εξομοιώνεται
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με καθολική διαδοχή και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται

αυτοδικαίως από την απορροφώσα εταιρεία. 

Για τη  συγχώνευση των άνω εταιρειών εφαρμόζεται,

ως προς τις φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις,

το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3139/2003 (ΦΕΚ 100 Α΄).

Οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διατυ-

πώσεις δημοσιότητας λογίζεται ότι πληρούνται με τη δη-

μοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης

εταιρείας «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εται-

ρεία» καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

χρηματοοικονομικής αναφοράς που αποφασίζονται από

το Διοικητικό της Συμβούλιο.

7. Απαιτήσεις της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ-

ΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΘΗΝΑ 2004 ΑΕ» κατά

του Ελληνικού Δημοσίου κατά το χρόνο λήξης της εκκα-

θάρισης του άρθρου 89 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195 Α΄),

που έχουν διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία της εται-

ρείας «Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ», σε βάρος των αποτελε-

σμάτων αυτής, αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα α-

καθάριστα έσοδα της χρήσης πραγματοποίησης της δια-

γραφής.»

3. Στο άρθρο 21 του ν. 3878/2010  προστίθεται παρά-

γραφος 8 ως εξής: 

«8. Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Ε.Τ.Α. Α.Ε.

που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-

νομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, καταρτίζεται Ε-

σωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, στον

οποίο ορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέ-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμέ-

νου χρόνου, καθώς και εποχικού προσωπικού, όπως προ-

κύπτουν ενόψει της απορρόφησης της εταιρείας «ΟΛΥ-

ΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». Με απόφαση του Δ.Σ. της εται-

ρείας το προσωπικό της εταιρείας Ε.Τ.Α. Α.Ε. εντάσσε-

ται και καταλαμβάνει τις οργανικές θέσεις που προβλέ-

πονται στο προηγούμενο εδάφιο. Με όμοια απόφαση ε-

ντάσσεται και καταλαμβάνει τις θέσεις αυτές και το προ-

σωπικό της  «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  Α.Ε.» μετά την ο-

λοκλήρωση της συγχώνευσης.» 

4. Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του

ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) μετά τις λέξεις «Δικαστικοί

Λειτουργοί της Διοικητικής» προστίθεται από την ημερο-

μηνία ισχύος του ν. 3861/2010 η φράση «ή της Πολιτι-

κής». 

5. α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του

Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας  (Κ.Δ.Δ.) προστίθεται τρί-

το εδάφιο, ως εξής:

«Kατ’ εξαίρεση, αν στο πλαίσιο του ίδιου προσωρινού

ή οριστικού φορολογικού  ελέγχου έχουν καταλογιστεί

για το ίδιο οικονομικό έτος ή διαχειριστική περίοδο με

την ίδια ή περισσότερες πράξεις, διάφορα ποσά, κατά

του ίδιου υποχρέου, ανεξαρτήτως αν αυτά αφορούν δια-

φορετικά φορολογικά αντικείμενα, το εφετείο, εφόσον

είναι αρμόδιο για κάποια απ’ αυτές, καθίσταται αρμόδιο

και για τις υπόλοιπες, ανεξαρτήτως ποσού.»

β) Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης της παρα-

γράφου αυτής καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την

έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις. 

6. Το κατώτατο όριο προμήθειας των εμπόρων χονδρι-

κής και λιανικής πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊ-

όντων, ορίζεται σε 8,3% και 31,3% αντίστοιχα επί της τι-

μής λιανικής τους προ φόρων. Η ισχύς της διάταξης του

προηγουμένου εδαφίου αρχίζει από 1.1.2011. 

7. α) Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του

άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄) οι λέξεις «με α-

πόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχει-

ρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του παρόντος

νόμου.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «όπως ορίζεται

στο καταστατικό της.»

β) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του

ν. 3429/2005 διαγράφεται και στο τέλος της παραγρά-

φου προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να κοινοποιεί

στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ορ-

γανισμών τη σύνθεση των μελών του, όπως αυτή δια-

μορφώνεται μετά από κάθε αλλαγή των εκπροσώπων

των προηγουμένων παραγράφων.»

Άρθρο 48

Καταργούμενες διατάξεις – Έναρξη ισχύος 

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργού-

νται: 

α) το άρθρο 13 του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 3052/2002

(ΦΕΚ 221 Α΄), 

β) τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. ΒΡΙΑ΄ του 1892 (ΦΕΚ

461 Α΄), 

γ) το άρθρο 24 του ν. 522/1914 (ΦΕΚ 1 Α΄), 

δ) το τέταρτο άρθρο του ν. 1943/1920 (ΦΕΚ 20 Α΄) και 

ε) το άρθρο 5 του ν.δ. 2946/1954 (ΦΕΚ 183 Α΄).  

2. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-

ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ο-

ρίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Ιώ. Ραγκούσης Γ. Παπακωνσταντίνου

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ      

Ευάγ. Βενιζέλος Μ. Χρυσοχοϊδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ           

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                             

Χ. Καστανίδης Χ. Παμπούκης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Γερουλάνος                        
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Αριθμ.  41/5/2011

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών « Κα-

ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελε-

γκτικών Υπηρεσιών και άλλες  διατάξεις αρμοδιότητας

Υπουργείου Οικονομικών».

Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου εισάγονται

ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τη

στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και για άλλα θέ-

ματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδι-

κότερα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄

1.α. Συνιστάται, ως συλλογικό κυβερνητικό όργανο, Ε-

πιτροπή με τους οριζόμενους Υπουργούς για την αντιμε-

τώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία εγκρίνει το Εθνικό Ε-

πιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδια-

φυγής και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμο-

γή του.

Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συντάσσεται με

τις οδηγίες της Εκτελεστικής Διϋπουργικής Επιτροπής.

Η Εκτελεστική Διϋπουργική Επιτροπή είναι συλλογικό

όργανο με δέκα πέντε (15) μέλη και Πρόεδρος ορίζεται ο

Υπουργός των Οικονομικών.

β. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμη-

σης της Φοροδιαφυγής εκπονείται κάθε τρία (3) χρόνια

από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων της Γε-

νικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμά-

των του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις οδη-

γίες της Εκτελεστικής Διυπουργικής Επιτροπής, περι-

λαμβάνει άξονες, ετήσιες ή εξαμηνιαίες δράσεις και μέ-

τρα, καθώς και στόχους με μετρήσιμους δείκτες για:

- Τη σύλληψη της φορολογητέας ύλης (μέσω προ-

γραμμάτων προληπτικών και τακτικών ελέγχων ή μέσω

προγράμματος τεκμηρίων).

- Τη βελτίωση και επιτάχυνση της εισπραξιμότητας

των βεβαιωμένων εσόδων και ληξιπρόθεσμων οφειλών.

- Την ισχυροποίηση της φορολογικής διοίκησης κ.λπ.

γ. Το πρώτο Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατα-

στολής της Φοροδιαφυγής εκπονείται και εγκρίνεται μέ-

χρι 31.3.2011.                (άρθρο 1)

2.α. Ορίζεται Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος,

που τοποθετείται με π.δ/γμα, με πλήρη και αποκλειστική

απασχόληση και συνεπικουρείται από τρεις (3) τουλάχι-

στον εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών, που ο-

ρίζονται από τους Διευθύνοντες τις οικείες Εισαγγελίες.

β. Περιγράφονται, αναλυτικά, τα καθήκοντα του Ει-

σαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

γ. Ορίζεται ότι, δεν ισχύουν για τους προαναφερόμε-

νους Εισαγγελικούς Λειτουργούς διατάξεις νόμων σχε-

τικά με το απόρρητο ή την αδυναμία ή περιορισμό στην

πρόσβαση αρχείων και στοιχείων.

δ. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των

Εισαγγελικών Λειτουργών συστήνεται στο Υπουργείο

Οικονομικών σχετικό Γραφείο, στο οποίο:

- Συνιστώνται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομι-

κών, οι αναγκαίες θέσεις επιστημονικού, διοικητικού και

βοηθητικού προσωπικού, που καλύπτονται με μετακίνη-

ση προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ή με από-

σπαση από άλλους φορείς.

- Ο προϊστάμενος του Γραφείου ορίζεται με απόφαση

του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

- Επίσης παρέχεται η εξουσιοδότηση σύστασης Γρα-

φείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στην

Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του

Σ.Δ.Ο.Ε.

ε. Για την υποβοήθηση του έργου των εισαγγελικών

λειτουργών στα οικονομικά και συναφή εγκλήματα είναι

δυνατή η απόσπαση, με κ.υ.α., υπαλλήλων του Υπουρ-

γείου Οικονομικών στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών και Ε-

φετών.

στ. Καταργούνται τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παρ.

17 του άρθρου 4 του ν. 2343/1995, τα οποία αναφέρονται

στις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Α-

θηνών στις προκαταρτικές εξετάσεις και προανακρίσεις

υποθέσεων αρμοδιότητας του Σ.Δ.Ο.Ε., που επιλαμβάνε-

ται η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής. (άρθρο 2)

3.α. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.

1882/1992 και ορίζεται ότι η άνω των τεσσάρων (4) μη-

νών καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωμένων χρεών

προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και τις επιχειρήσεις και ορ-

γανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διώκεται ύ-

στερα από αίτηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του

Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας

τους, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα χρε-

ών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης:

- Μέχρι ένα (1) έτος, εάν το συνολικό χρέος από κάθε

αιτία, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.

- Έξι (6) τουλάχιστον μηνών εάν το συνολικό χρέος, υ-

περβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

- Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εάν το συνολικό χρέος,

υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ.

- Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εάν το συνολικό χρέος

υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

β. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις

του ν. 2523/1997, που αναφέρονται στις διοικητικές και

ποινικές κυρώσεις για φορολογικές παραβάσεις, στα ε-

ξής, κατά βάση, σημεία:

- Η απόκρυψη εισοδημάτων με τη μη υποβολή δήλω-

σης ή με την υποβολή ανακριβούς δήλωσης, συνιστά α-

δίκημα φοροδιαφυγής για όσο χρόνο διαρκεί η συγκεκρι-

μένη απόκρυψη.

- Κατά την επιμέτρηση της ποινής για το προηγούμενο

αδίκημα, λαμβάνεται υπόψη και η διάρκεια της απόκρυ-

ψης.

- Το αδίκημα της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή α-

νακριβή απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων,

τελών ή εισφορών, περιλαμβάνει και τη μη σύννομη πα-

ρακράτηση Φ.Π.Α.

- Επιπλέον, κατά την επιμέτρηση της ποινής για το αδί-

κημα αυτό, λαμβάνεται υπόψη και η διάρκεια της μη από-

δοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης τέτοιων

φόρων, τελών ή εισφορών.

- Όμως, αν η χρονική διάρκεια δεν υπερβαίνει το ένα

έτος, αυτός που διαπράττει το αδίκημα απαλλάσσεται, ε-

άν καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι, τέλη ή εισφορές

ή πρόστιμα με τις κάθε είδους προβλεπόμενες προσαυ-

ξήσεις. 

Σε περίπτωση που καταβληθούν μέχρι τη λήξη της α-

ποδεικτικής διαδικασίας σε πρώτο βαθμό, επιβάλλεται

ποινή μειωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ποινικού

Κώδικα.
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Προσδιορίζονται τα αρμόδια όργανα για την υποβολή

μηνυτήριας αναφοράς και διατηρείται η διαφοροποίηση,

ως προς το χρόνο υποβολής της, ανάλογα με το είδος

του αδικήματος. Τίθενται προϋποθέσεις για την έναρξη

της ποινικής δίκης.

Καθορίζεται το καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Δικα-

στήριο.

Η μετατροπή ή αναστολή της ποινής στα πλημμελήμα-

τα του ν. 2523/1997 γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα

στα άρθρα 82 και 99 επ. του Ποινικού Κώδικα. Δεν είναι

επιτρεπτή η μετατροπή ή αναστολή της ποινής σε περί-

πτωση δεύτερης και περαιτέρω υποτροπής (ισχύει και

σήμερα). Το ποσό της μετατροπής υπολογίζεται από εί-

κοσι (20) έως εκατό (100) ευρώ για κάθε ημέρα φυλάκι-

σης. 

Επί κακουργημάτων η καταβολή των κατά περίπτωση

οφειλόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, εντός τριών (3)

εργάσιμων ημερών, συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανα-

στολή εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης.

Χρόνος τέλεσης του αδικήματος ορίζεται το χρονικό

διάστημα από την ημέρα κατά την οποία όφειλε να ενερ-

γήσει ο υπαίτιος μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοι-

χου με το 1/3 της εκάστοτε προθεσμίας.          (άρθρο 3)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄  

1.α. Συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομικών, θέσεις

Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των

Εσόδων του Κράτους, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται

με κ.υ.α. Με όμοια απόφαση ανακαθορίζεται ο αριθμός

των θέσεων αυτών, κατανέμονται ή ανακατανέμονται οι

οργανικές μονάδες και καθορίζονται ή ανακαθορίζονται

οι οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Φορολο-

γικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικο-

νομικών, των οποίων οι προϊστάμενοι επιλέγονται από υ-

παλλήλους που κατέχουν τις προαναφερόμενες θέσεις.

Οι ανωτέρω θέσεις καλύπτονται, από υπαλλήλους του

Υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποί-

οι επιλέγονται, μετακινούνται ή αποσπώνται με απόφα-

ση του ίδιου Υπουργού και του κατά περίπτωση συναρ-

μόδιου Υπουργού, με την αναφερόμενη διαδικασία.

β. Προβλέπεται υποχρέωση υποβολής, από τους υπο-

ψηφίους σε θέση Ελεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκαστικής

Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, Ειδικής Αναλυτι-

κής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες),

το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών.

Προβλέπεται, επίσης, ότι όσοι επιλεγούν και μετακινη-

θούν ή αποσπασθούν στην εν λόγω θέση θα υπογρά-

φουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, συμβόλαιο

αποδοτικότητας, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18)

μηνών οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, δώδεκα (12)

μηνών οι προϊστάμενοι των Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων

ή Γραφείων και οκτώ (8) μηνών οι υπάλληλοι. Στο συμβό-

λαιο αποδοτικότητας περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις

και οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι που αναλαμβάνουν

να επιτύχουν.

γ. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τον τρόπο αξιο-

λόγησης και απαλλαγής από τα καθήκοντά τους, όσοι ε-

πιλεγούν, τοποθετηθούν ή αποσπασθούν στις προανα-

φερόμενες θέσεις.

δ. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις Ελεγκτών Βεβαίω-

σης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κρά-

τους, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην

οργανική τους θέση.

ε. Απαγορεύεται στους υπηρετούντες, στις προαναφε-

ρόμενες θέσεις, να ασκούν οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο

με αμοιβή, για όσο διάστημα υπηρετούν σε αυτές.

στ. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών, πενταμε-

λής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσω-

πικού, για την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων, από

τον οποίο θα επιλεγούν οι υπάλληλοι που θα στελεχώ-

σουν τις θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκα-

στικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και ορίζεται

ο τρόπος συγκρότησής τους.

ζ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται

ο Πρόεδρος και τα μέλη των Ειδικών Επιτροπών με τους

αναπληρωτές τους, για θητεία δύο (2) ετών, καθώς και οι

Γραμματείς αυτών, με τους αναπληρωτές τους.

η. Προβλέπεται ότι, οι υπηρετούντες σε θέσεις Ελε-

γκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσό-

δων του Κράτους θα λαμβάνουν το σύνολο των αποδο-

χών τους, με τα κάθε είδους γενικά ή ειδικά επιδόματα

της οργανικής τους θέσης, καθώς και όλες τις πρόσθε-

τες αμοιβές και αποζημιώσεις, που προβλέπεται για τους

υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών. 

θ. Καθορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομι-

κών, ειδικό επίδομα επίτευξης στόχων που καταβάλλεται

στο προσωπικό των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης

και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους,

κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, εφόσον επι-

τευχθούν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι του συμβο-

λαίου αποδοτικότητας. Με την ίδια απόφαση καθορίζο-

νται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία για την

πληρωμή του επιδόματος αυτού, τα ειδικότερα καθήκο-

ντα των Ελεγκτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

(άρθρο 4)

2.α. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών αυτοτε-

λής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, επιπέδου Διεύ-

θυνσης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομι-

κών, με έδρα την Αθήνα. Ως παράρτημα αυτής λειτουρ-

γεί η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου

Ελλάδος, με έδρα την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλο-

νίκης.

β.Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων αα) είναι αρμό-

δια για τη συλλογή, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση, α-

ξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών και στοιχεί-

ων, που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουρ-

γείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό νο-

μικών προσώπων, σε ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα,

την εξιχνίαση, την πειθαρχική τους δίωξη και την άμεση

ενημέρωση των αρμοδίων για την ποινική  δίωξη αρχών

και ββ) ελέγχει τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

(πόθεν έσχες) αυτών.

γ. Ισχύουν και για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσε-

ων και το προσωπικό της οι ρυθμίσεις του άρθρου 30 του

ν. 3296/2004 αναφορικά με το εύρος της χωροταξικής ά-

σκησης της αρμοδιότητάς της, το χρόνο λειτουργίας

της, την εκπαίδευση του προσωπικού της, τις περιπτώ-

σεις αποζημίωσης υπαλλήλων της από το Ελληνικό Δη-

μόσιο κ.λπ.

δ. Με κ.υ.α., καθορίζεται και ανακαθορίζεται η διάρ-

θρωση των υπηρεσιακών μονάδων της Υπηρεσίας Εσω-

τερικών Υποθέσεων και η κατανομή ή ανακατανομή των

αρμοδιοτήτων και των θέσεων και θεσπίζεται ο Ειδικός

Κανονισμός Λειτουργίας και Καθηκόντων του προσωπι-

κού της.

Από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερι-

κών Υποθέσεων, παύουν να ισχύουν οι αρμοδιότητες

των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενι-
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κής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, κατά το μέ-

ρος που αυτές ασκούνται από αυτήν, σύμφωνα με τον ει-

δικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας της.

ε. Με π.δ. ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες της Γενι-

κής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης και των Κε-

ντρικών και Περιφερειακών αυτής. (άρθρο 5)

3. Καταργείται ο περιορισμός ως προς τη στελέχωση

του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

(Σ.Δ.Ο.Ε.) με νεοδιόριστους Εφοριακούς και Τελωνεια-

κούς Υπαλλήλους σε ποσοστό 20-30%. Μειώνεται, επί-

σης, η ελάχιστη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμμα-

τος αυτών από τρεις (3) σε δύο (2) μήνες και ορίζεται ό-

τι αυτό διοργανώνεται από τη Κεντρική Υπηρεσία του

Σ.Δ.Ο.Ε. (άρθρο 6)

4. Συνιστάται στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέ-

σεων  του Υπουργείου Οικονομικών, Τμήμα Διεθνούς Δι-

οικητικής Συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολο-

γίας και ορίζονται οι αρμοδιότητές του (ανταλλαγή πλη-

ροφοριών και ενίσχυση της αμοιβαίας διοικητικής συν-

δρομής στο πλαίσιο εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων

και των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου κ.λπ., διεξα-

γωγή των διαπραγματεύσεων με άλλες χώρες με σκοπό

τη σύναψη ή αναθεώρηση διεθνών συμφωνιών ή μνημο-

νίων συνεργασίας ή πρωτοκόλλων για την ανταλλαγή

των πληροφοριών στον τομέα της άμεσης φορολογίας

κ.λπ.). (άρθρο 7)

5.α. Συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Φορολο-

γίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994), σχετικά με το

σύστημα φορολογικών ελέγχων. Μεταξύ άλλων προβλέ-

πονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο έλεγχος διενεργεί-

ται στο γραφείο της ελεγκτικής υπηρεσίας και αυτές

στις οποίες ο έλεγχος διενεργείται στην έδρα της επι-

χείρησης.

Επίσης, ορίζεται ότι, η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών

Ελέγχων, σχεδιάζει, επιβλέπει τη διενέργεια των ελέγ-

χων και διασταυρώσεων, με βάση καθορισμένες ελεγκτι-

κές διαδικασίες και τεχνικές ελέγχου και συμμετέχει στη

διαδικασία ελέγχου.

β. Συμπληρώνονται, επίσης, διατάξεις του Κώδικα

Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), σχετικά με τις αρμόδιες φορολο-

γικές αρχές και τους φορολογικούς ελέγχους. Συγκεκρι-

μένα: Αν από τα  βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου στο

φόρο, τις ήδη διαπιστωμένες παραβάσεις και τα λοιπά

στοιχεία του φακέλου, τα δελτία πληροφοριών, τις εκθέ-

σεις ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων υπηρεσιών του Υ-

πουργείου Οικονομικών, τα στοιχεία και τις πληροφορίες

των οριζόμενων προσώπων, καθώς και τα στοιχεία που

προκύπτουν από τη μηχανογραφική επεξεργασία δεδο-

μένων της Γ.Γ.Π.Σ., προκύπτει ότι, ο υπόχρεος στο φόρο

παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολο-

γητέα αξία ή υπολόγισε εσφαλμένα τα ποσοστά ή τις εκ-

πτώσεις, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας

μπορεί να εκδώσει από το γραφείο μερική πράξη προσ-

διορισμού του φόρου για μία ή περισσότερες φορολογι-

κές περιόδους ή και για ολόκληρη διαχειριστική περίοδο

ακόμη και χωρίς έλεγχο όλων των βιβλίων και στοιχείων

και χωρίς να είναι αναγκαία η διενέργεια ελέγχου σε άλ-

λες φορολογίες.

Για επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά ο προσ-

διορισμός της φορολογητέας αξίας των ποσοστών και

των εκπτώσεων του φόρου, γίνεται με βάση τα στοιχεία

της αντίστοιχης αμέσως προηγούμενης περιόδου προ-

σαυξημένα κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

γ. Ορίζεται στο ήμισυ (1/2) της προβλεπόμενης (23 ευ-

ρώ για επίδοση δικογράφου ή οιουδήποτε άλλου εγγρά-

φου κ.λπ.), η αμοιβή των δικαστικών επιμελητών για τις

επιδόσεις των καταλογιστικών πράξεων φόρου, τέλους,

εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από τις φορολογι-

κές αρχές.

Σε περίπτωση μη επίτευξης διοικητικής επίλυσης της

διαφοράς για πράξη που επιδόθηκε με δικαστικό επιμε-

λητή κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, η δαπάνη για την επί-

δοσή της βεβαιώνεται σε βάρος του υπόχρεου και κατα-

βάλλεται εφάπαξ. (άρθρο 8)

6. Δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά, σε δικτυακό τόπο

του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον η καταβολή τους

καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έ-

τους, τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφει-

λών προς το Δημόσιο, όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό

των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά φυσι-

κό ή νομικό πρόσωπο, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις.

Δημοσιοποιούνται, επίσης, στοιχεία των παραβάσεων

του Κ.Β.Σ., καθώς και παραβάσεων που συνίστανται στην

καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν

πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοι-

χείο.            (άρθρο 9)

7.α. Τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια, με βάση τα οποία

διακρίνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη σε «εισπράξιμα» και

«ανεπίδεκτα είσπραξης». Η ένταξη αυτών στην κατηγο-

ρία των ανεπίδεκτα είσπραξης, με την καταχώρισή τους

σε ειδικά βιβλία, διενεργείται με απόφαση Τμήματος του

Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά από γνωμοδότηση συλλογι-

κού οργάνου και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Επι-

τρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β. Συνιστάται Επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) και

ενίοτε από τέσσερα (4) μέλη, με σκοπό τη γνωμοδότηση

για την ένταξη ή μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην κατη-

γορία των «ανεπίδεκτων είσπραξης». 

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού

Οικονομικών. Με την απόφαση αυτή ορίζονται και οι ανα-

πληρωτές των μελών της Επιτροπής, καθώς και υπάλλη-

λοι της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ως

Γραμματείς της Επιτροπής.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να

προστίθενται περαιτέρω κριτήρια και προϋποθέσεις κα-

ταχώρισης στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, κα-

θώς και διαγραφής από τα βιβλία αυτά και επανεγγρα-

φής τους στην κατηγορία των εισπράξιμων των παραπά-

νω οφειλών και να ρυθμίζεται ο ειδικότερος τρόπος, η

διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση, την

παρακολούθηση, τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ι-

σχύος των συνεπειών καταχώρισης στα ειδικά βιβλία α-

νεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο θέμα.

(άρθρο 10)

8.α. Ορίζεται ότι, βέβαιη και εκκαθαρισμένη χρηματική

απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η οποία απο-

δεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο

έγγραφο, συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη αυτού

προς το Δημόσιο (σήμερα η ενέργεια αυτή προβλέπεται

ως δυνατότητα του οφειλέτη).

β. Απαίτηση του Δημοσίου παραγεγραμμένη, αντιτάσ-

σεται σε συμψηφισμό για μία τριετία από τη συμπλήρω-

ση της παραγραφής. 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο-

νται οι προϋποθέσεις και η ειδικότερη διαδικασία με την

τήρηση των οποίων εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο

συμψηφισμό, χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη ένα-

ντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα άλλα μη ληξιπρόθεσμα

χρέη του προς το Δημόσιο.                               (άρθρο 11) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄  

1.α. Προστίθεται και το κριτήριο της συνήθους διαμο-

νής (άνω των 183 ημερών εντός του ίδιου ημερολογια-

κού έτους) στην Ελλάδα (ίσχυε μόνο το κριτήριο της κα-

τοικίας)  για τη φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήμα-

τος των φυσικών προσώπων  με τις οριζόμενες εξαιρέ-

σεις.

β. Προστίθενται επίσης στα φορολογούμενα στην Ελ-

λάδα φυσικά πρόσωπα με ελληνική ιθαγένεια, όσοι συν-

δέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ι-

διωτικού δικαίου με θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης ή Διεθνή Οργανισμό,  και είχαν κατά το χρόνο της

εισόδου τους στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου της

Ε.Ε. ή του Διεθνούς Οργανισμού την κατοικία ή τη συνή-

θη διαμονή τους στην Ελλάδα.

γ. Ορίζεται ότι, εάν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει

την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος που ε-

μπίπτει στον κατάλογο των κρατών της παρ. 4 του άρ-

θρου 51 Α ( μη συνεργάσιμα κράτη)  του Κώδικα Φορο-

λογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) , θεωρείται ότι έχει την κα-

τοικία του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το πα-

γκόσμιο εισόδημά του.

δ. Ορίζεται επίσης ότι, εάν ο υπόχρεος σε δήλωση με-

ταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελ-

λάδας και υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκό-

σμιο εισόδημά του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη

δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμο-

νής του και εφόσον: αα) μεταφέρει την κατοικία του ή τη

συνήθη διαμονή σε κράτος στο οποίο το εισόδημά του υ-

πόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την

έννοια της παρ. 7 του άρθρου 51 Α του Κ.Φ.Ε,  και ββ)

διαθέτει «σημαντικά οικονομικά συμφέροντα» στην Ελ-

λάδα, όπως αυτά ορίζονται στον υπό ψήφιση νόμο, θεω-

ρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το παγκό-

σμιο εισόδημά του για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών,

που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης μεταβολής

της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του.  (άρθρο 12)

2.α. Ως  μη συνεργάσιμα κράτη θεωρούνται για το έτος

2010 αυτά  που περιλαμβάνονται στην 1108437/2565/

ΔΟΣ/15.11.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και

Οικονομικών (ΦΕΚ 1590 Β΄), ενώ για το έτος 2011  αυτά

που καθορίζονται με την 1150236/ΔΟΣ/2010 απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1805 Β΄). 

β. Επαναπροσδιορίζονται οι προϋποθέσεις προκειμέ-

νου να θεωρείται ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νο-

μική οντότητα υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό κα-

θεστώς σε κράτος εκτός Ελλάδας. 

γ. Παρέχεται στους φορολογουμένους η δυνατότητα

να αποδείξουν ότι οι δαπάνες του άρθρου 51 Β του

Κ.Φ.Ε. αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές

και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή ει-

σοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή

φοροδιαφυγή, προκειμένου να αναγνωριστούν ως δαπά-

νες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά τους.

(άρθρο 13)

3.α. Προβλέπεται η διενέργεια παρακράτησης φόρου με

συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στα κέρδη

που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη

μορφή, αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού

συμβουλίου και στους διευθυντές και αμοιβών στο εργα-

τοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός μισθού, καθώς και μερι-

σμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες πε-

ριουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε με-

τρητά ή μετοχές. Αν δικαιούχος των μερισμάτων είναι

φυσικό πρόσωπο και ο υψηλότερος συντελεστής φορο-

λογίας της κλίμακας του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. που προ-

κύπτει μετά τη συνάθροιση των μερισμάτων με τα λοιπά

εισοδήματα είναι μικρότερος του 25%, με την πιο πάνω

παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση

του δικαιούχου, αλλά τα υπόψη μερίσματα φορολογού-

νται με τις γενικές διατάξεις και το πιστωτικό υπόλοιπο

φόρου επιστρέφεται. Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζε-

ται για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές

συνελεύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά. Ειδι-

κά για τα κέρδη που διανέμονται εντός του έτους 2011,

ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι έ-

να τοις εκατό (21%). 

Όταν ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία προβαίνει σε διανο-

μή κερδών και στα έσοδά της περιλαμβάνονται έσοδα α-

πό τη συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., από το φόρο

που υποχρεούται να αποδώσει, αφαιρείται το μέρος του

φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και ανα-

λογεί στα διανεμόμενα από την ίδια κέρδη τα οποία προ-

έρχονται από τις πιο πάνω συμμετοχές. Η αφαίρεση αυ-

τή δεν εφαρμόζεται όταν τα μερίσματα καταβάλλονται

σε εταιρεία άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης, της οποίας είναι θυγατρική η καταβάλλουσα τα

μερίσματα ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, εφόσον συντρέ-

χουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998.

Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της ανώνυμης

εταιρείας επιστρέφεται σε αυτή κατά το μέρος που ανα-

λογεί στα μερίσματα που διανέμει σε εταιρεία άλλου

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τη-

ρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για τα

διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών

χρήσεων.

β. Οι ανωτέρω συντελεστές ( 21% για το 2011 και 25%

από το 2012 και μετά) εφαρμόζονται και για τη παρακρά-

τηση φόρου στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρό-

σωπο, κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή ανώνυμη εται-

ρεία. 

γ. Παρακράτηση φόρου με τους ίδιους συντελεστές,

προϋποθέσεις και διαδικασία με τα οριζόμενα ανωτέρω,

προβλέπεται και για τα κέρδη που διανέμουν οι συνεται-

ρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης,

σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ε-

νώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, καθώς και στα

κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλά-

δος, από αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

(Ε.Π.Ε.). 

δ. Ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται πλέ-

ον επί του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των

νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του

Κ.Φ.Ε. (ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αλλοδαπές επιχειρή-

σεις , δημόσιες, δημοτικές κ.λπ. επιχειρήσεις) μειώνεται

στο 20% για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν

από 1/1/2011 και μετά. (Μέχρι σήμερα προβλεπόταν συ-

ντελεστής  23% για χρήσεις που αρχίζουν το 2011, 22%

για χρήσεις που αρχίζουν το 2012, 21% για χρήσεις που

αρχίζουν το 2013 και 20% για χρήσεις που αρχίζουν από

το 2014 και μετά και εφαρμοζόταν στα αδιανέμητα κέρ-

δη αυτών. Επίσης προβλεπόταν συντελεστής  40% για

τα διανεμόμενα κέρδη με καταβολή του προκύπτοντος

φόρου από την εταιρεία και δυνατότητα συμψηφισμού

του από το φυσικό πρόσωπο)  

Με τον συντελεστή αυτό (20%) φορολογούνται και τα
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κέρδη που δηλώνονται με την οριστική δήλωση που υπο-

βάλλουν τα υπό εκκαθάριση νομικά πρόσωπα της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 101 με βάση τις διατάξεις της πε-

ρίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107, ανεξάρ-

τητα από το χρόνο που τέθηκαν σε εκκαθάριση. 

ε. Αφορολόγητα αποθεματικά ή εκπτώσεις που έχουν

σχηματισθεί ή σχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις

του ν. 3299/2004, του ν. 2601/1998 , του ν. 1262/1982,

καθώς και με οποιονδήποτε άλλο αναπτυξιακό νόμο, λό-

γω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, όταν

διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται, προστίθενται στα κέρ-

δη της επιχείρησης και φορολογούνται στη διαχειριστική

περίοδο μέσα στην οποία έγινε η διανομή ή ανάληψη του

αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού. 

στ. Ορίζεται ότι, τα κέρδη που εισπράττουν ημεδαπές

Α.Ε.  και Ε.Π.Ε., από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νό-

μου και μετά,  από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε

άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις ο-

ποίες συμμετέχουν κατά την έννοια των διατάξεων του

άρθρου 11 του ν. 2578/1998, απαλλάσσονται της φορο-

λογίας με την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε λογαρια-

σμό αφορολόγητου αποθεματικού και προβλέπεται ο

τρόπος φορολόγησής αυτών στη περίπτωση διανομής ή

κεφαλαιοποίησής τους.  

ζ. Τίθενται διατάξεις σχετικά με τον χρόνο κτήσης

των κερδών από ημεδαπές και αλλοδαπές Ε.Π.Ε. 

(άρθρο 14)

4.α. Προβλέπεται ότι, για  τόκους από ομόλογα του

Ελληνικού Δημοσίου, όταν έχει μεσολαβήσει μεταβίβα-

ση του ομολόγου ή τοκομεριδίου αυτού πριν από τη λή-

ξη, ο φόρος εισοδήματος, που παρακρατείται κατά το

χρόνο της εξαργύρωσης του τοκομεριδίου ή κατά τη λή-

ξη του ομολόγου και αναλογεί στο χρονικό διάστημα

που μεσολαβεί από την τελευταία μεταβίβαση μέχρι το

χρόνο εξαργύρωσης, αποδίδεται με δήλωση της δικαιού-

χου τράπεζας ή αυτής που μεσολαβεί για λογαριασμό

τρίτου, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου

από την παρακράτηση μήνα, με δήλωση που υποβάλλει

στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει ( δεν πιστώνεται με αυτόν ο τη-

ρούμενος στη Τράπεζα της Ελλάδας οικείος λογαρια-

σμός του Ελληνικού Δημοσίου.).

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του

ν. 3842/2010 ( για παρακράτηση φόρου από τη μεσολα-

βούσα τράπεζα σε περίπτωση μεταβίβασης του ομολό-

γου ή τοκομεριδίου αυτού πριν από τη λήξη του, για έ-

ντοκους τίτλους που εκδίδονται με τις εγκρίσεις από την

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Διεθνή Οργανι-

σμό Χρηματοδοτήσεως κ.λπ.) δεν έχουν εφαρμογή για

τις ομολογίες που εκδίδουν στην ημεδαπή επιχειρήσεις

που εδρεύουν στην Ελλάδα. 

γ. Τα υπό στοιχεία α και β,  ισχύουν για μεταβιβάσεις

τίτλων που λαμβάνουν χώρα από τις 23 Μαΐου 2010 και

μετά. (άρθρο 15)

5.α. Παρατείνεται και για το έτος 2011 η φορολόγηση

των πωλήσεων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθη-

νών και σε αλλοδαπά χρηματιστήρια μετοχών και αυξά-

νεται ο σχετικός συντελεστής από 1,5%ο στο 2%ο για

πωλήσεις μετοχών που διενεργούνται από την 1.4.2011.

Ο φόρος αυτός δεν επιβάλλεται στις πωλήσεις μετοχών

εισηγμένων σε αναγνωρισμένο αλλοδαπό χρηματιστη-

ριακό θεσμό, που πραγματοποίησαν/πραγματοποιούν α-

πό 1.1.2010 και μετά Ειδικοί Διαπραγματευτές στο πλαί-

σιο της ειδικής διαπραγμάτευσης μεριδίων Διαπραγμα-

τεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όταν οι μετοχές που

πωλούνται συνθέτουν τον αναπαραγόμενο δείκτη.

β.Ορίζεται ότι, τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά

πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κα-

τηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και επιχειρήσεις οποιασδή-

ποτε μορφής με βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., α-

πό την πώληση μετοχών εισηγμένων στο X.Α., σε τιμή α-

νώτερη της τιμής απόκτησης τους, φορολογούνται με

τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται

με οποιονδήποτε τρόπο από 1η Ιανουαρίου 2012 και με-

τά. Για τον προσδιορισμό του κέρδους που υπόκειται σε

φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η ζημία που προκύπτει ε-

ντός του ίδιου έτους από την ίδια αιτία. Αν από το συμ-

ψηφισμό προκύπτει ζημία, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις

της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε.  (Με βάση

τις ισχύουσες έως σήμερα διατάξεις τα ανωτέρω κέρδη

φορολογούνταν μόνο εάν οι μετοχές πωλούνταν εντός

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ). (άρθρο 16)

6.α.Ορίζεται ρητά ότι, τα χρηματικά ποσά που κατα-

βάλλουν λόγω δωρεάς οι επιχειρήσεις σε αθλητικά σω-

ματεία δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάρι-

στα έσοδά τους. Τα προαναφερόμενα έχουν εφαρμογή

προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄ κατηγορίας

του Κ.Β.Σ., για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με ημε-

ρομηνία 31 Δεκεμβρίου 2010 και μετά και προκειμένου

για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του

Κ.Β.Σ., για δωρεές που πραγματοποιούν από την 1η Ια-

νουαρίου 2010 και μετά.

β. Προστίθενται και οι ανώνυμες εταιρείες παροχής ε-

πενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του ν. 3606/2007, στις

εταιρείες που δεν εφαρμόζεται η υποπερίπτωση δδ΄ της

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του

Κ.Φ.Ε. και συνεπώς οι σχετικοί δεδουλευμένοι τόκοι δα-

νείων που καταβάλλουν σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους. Τα προανα-

φερόμενα έχουν εφαρμογή για κέρδη ισολογισμών που

κλείνουν με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2010 και μετά.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης από τις πραγμα-

τοποιούμενες πωλήσεις των επιχειρήσεων επαγγελμα-

τιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε ,

ποσοστού 1,5% για αξίες μέχρι 700.000 ευρώ, 1% για α-

ξίες από 700.001 έως 1.500.000 και 0,5% για ποσά άνω

των 1.500.001 ευρώ,  ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών α-

παιτήσεων. Η εν λόγω διάταξη  έχει εφαρμογή για χρή-

σεις που κλείνουν από 31.12.2010 και μετά.

δ. Παρατείνεται μέχρι 31.12.2014 (έληγε 31.12.2010)

το δικαίωμα έκπτωσης από τα καθαρά κέρδη των επιχει-

ρήσεων επιπλέον ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%)

των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας,

που   χορηγείται όταν οι δαπάνες αυτές, υπερβαίνουν

μέσα στη χρήση, το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών

που πραγματοποιήθηκαν στις δύο προηγούμενες χρή-

σεις. (άρθρο 17)

7. Προβλέπεται, ότι, για τις παραγραφόμενες απαιτή-

σεις (μερίσματα, τόκοι ιδρυτικών τίτλων, ομολογιών

κ.λπ.) που με βάση το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942 πε-

ριέρχονται οριστικά στο Δημόσιο, έχουν  εφαρμογή οι

διατάξεις του ν.2523/1997 για την επιβολή κυρώσεων σε

περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή μη υ-

ποβολής δήλωσης (πρόσθετοι φόροι 1%, 2% και 2,5%

για κάθε μήνα  καθυστέρησης αντίστοιχα) και την κατα-

βολή των σχετικών ποσών εφάπαξ , χωρίς δικαίωμα έκ-

πτωσης ή εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς. 
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Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα τα ποσά που έχουν

παραγραφεί υπέρ του Δημοσίου και δεν έχουν ακόμα α-

ποδοθεί, να καταβληθούν εντός του επόμενου από τη

δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου μήνα, χωρίς την επι-

βολή προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης  υποβολής. 

(άρθρο 18)

8.α. Ορίζεται ότι, για τα πρόσωπα της παραγράφου 4

του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε. , Ε.Ε. , κοινωνίες αστικού

δικαίου κ.λπ.) που μετατρέπονται ή συγχωνεύονται, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 ή του

ν.2166/1993, σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., δεν έχουν εφαρμογή οι

διατάξεις του άρθρου 52 του ίδιου Κώδικα περί προκατα-

βολής φόρου. 

β.  Προστίθενται στις εξαιρέσεις από το άρθρο 111 του

Κ.Φ.Ε. περί προκαταβολής φόρου, οι οριζόμενες περι-

πτώσεις μετατροπής, συγχώνευσης και μετασχηματι-

σμού των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101

αυτού  (Α.Ε. , Ε.Π.Ε., συνεταιρισμοί κ.λπ.) 

γ. Τα υπό στοιχεία α΄ και β΄ εφαρμόζονται  για μετα-

τροπές, συγχωνεύσεις ή διασπάσεις που ολοκληρώνο-

νται ή για ισολογισμούς μετασχηματισμού που συντάσ-

σονται, κατά περίπτωση, από την έναρξη ισχύος του  υ-

πό ψήφιση νόμου. (άρθρο 19)

9.α. Ορίζεται η κατ’ εξαίρεση υποχρέωση μηνιαίας (α-

ντί διμηνιαίας)  απόδοσης των  παρακρατούμενων πο-

σών φόρου για όσους  απασχολούσαν κατά μέσο όρο

κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από πενή-

ντα πρόσωπα, και για τα ασφαλιστικά ταμεία για την κα-

ταβολή των συντάξεων.     (Με βάση τη τροποποιούμενη

διάταξη η κατ’ εξαίρεση υποχρέωση μηνιαίας απόδοσης

ίσχυε για όσους απασχολούσαν ή κατέβαλαν συντάξεις

σε περισσότερα από πεντακόσια πρόσωπα). Τα ανωτέρω

εφαρμόζονται για παρακρατήσεις φόρου που διενεργού-

νται από την 1η Μαΐου 2011 και εφεξής. 

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο υποβολής

των φορολογικών δηλώσεων. Μεταξύ άλλων καθιερώνε-

ται ως υποχρεωτικός τρόπος υποβολής για όλα τα νομι-

κά πρόσωπα του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. , η χρήση σύγ-

χρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδο-

μών.   

γ. Τίθενται οι αναγκαίες διατάξεις για την προκαταβο-

λή φόρου εισοδήματος των δικηγόρων ενόψει της κα-

τάργησης των αντιστοίχων διατάξεων των παρ. 2 έως

και 7 του άρθρου 7 του ν.2753/1999. 

δ. Αντικαθίστανται διατάξεις του Κ.Φ.Ε. σχετικά με τον

τρόπο φορολόγησης των αρχιτεκτόνων και μηχανικών ε-

νόψει της κατάργησης των ελαχίστων αμοιβών αυτών.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι, τόσο ο τεκμαρτός

προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος τους, όσο και

ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται επί της συμβατι-

κής αμοιβής  (αντί της νόμιμης αμοιβής).         (άρθρο 20)

10.α. Από 1.1.2010 απαλλάσσεται από τον φόρο, το

50% των αποδοχών των προσώπων που παρέχουν υπη-

ρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα Ελληνι-

κά σχολεία που λειτουργούν στην Ομοσπονδιακή Δημο-

κρατία της Γερμανίας και έχουν την Ελληνική ιθαγένεια

ή την Ελληνική και την Γερμανική ιθαγένεια ή μόνο τη

Γερμανική ή είναι πολίτες τρίτης χώρας και πληρώνονται

από το Ελληνικό Δημόσιο ή φορέα που βρίσκεται στην

αλλοδαπή και αποτελεί υποδιαίρεση του Ελληνικού Δη-

μοσίου ή υπηρεσία αυτού.

β. Από 1.1.2011 και μετά,  το ποσό που λαμβάνεται υ-

πόψη για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδή-

ματος  για τις μονοθέσιες υπερελαφρές πτητικές αθλητι-

κές μηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην παρ. 1 του

άρθρου 4 του υπ’ αριθμ. Δ2/26314/8802/27.7.2010 Κανο-

νισμού υπερελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών, ορί-

ζεται στα 20.000 ευρώ. 

γ. Ορίζεται ότι, προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις

μεταπώλησης αυτοκινήτων, που έχουν υπαχθεί στο ειδι-

κό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του ν.

2859/2000, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύ-

πτει από τα προς πώληση οχήματα, όταν δεν κατατε-

θούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη

Δ.Ο.Υ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγαλύτερη αντικει-

μενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της επι-

χείρησης. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για δαπάνες που

προκύπτουν από  1.1.2010 και μετά.

δ. Προβλέπεται η μη εφαρμογή της ετήσιας αντικειμε-

νικής δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσια-

κών στοιχείων  για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την

κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην αλλοδαπή, εφό-

σον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα. 

ε. Ειδικά, για τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4

του άρθρου 2  του Κ.Φ.Ε. (σχολάζουσα κληρονομιά,

Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου κ.λπ.),  που απο-

κτούν εισόδημα από ακίνητα και τους επιτηδευματίες

φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από ιδιοχρησι-

μοποίηση ακινήτων, εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισό-

δημα οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης των ακινή-

των αυτών.

στ. Προβλέπεται ότι, η εφάπαξ προεξόφληση των επι-

κουρικών συντάξεων αλλοδαπών ασφαλιστικών φορέων

σε δικαιούχους κατοίκους Ελλάδος, οι οποίες απαλλάσ-

σονται του φόρου στην αλλοδαπή, κατανέμονται για να

φορολογηθούν σε ίσα μέρη στο έτος καταβολής τους

και στα τέσσερα επόμενα έτη. Τα ανωτέρω έχουν εφαρ-

μογή για επικουρικές συντάξεις που δηλώνονται με τις

αρχικές ή τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις

φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από

1.1.2010 και μετά.

ζ. Αυξάνεται στο 50% (από 25%) το  ποσοστό του αμ-

φισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και

λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φόρων και τελών,

που βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της

Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση άσκησης  από τον φορολογούμενο

εμπρόθεσμης προσφυγής.  Το ποσοστό αυτό  ισχύει για

προσφυγές που ασκούνται από την έναρξη ισχύος του υ-

πό ψήφιση  νόμου και εφεξής. 

η. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των φόρων, τε-

λών  και εισφορών  που βεβαιώνονται, βάσει προσωρι-

νού φύλλου ελέγχου, σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις (ό-

χι κατώτερες των 300 ευρώ), μετά την υπογραφή του

πρακτικού και την καταβολή του 1/5 αυτών, όπως προ-

βλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997.

Επί δικαστικού συμβιβασμού ο φόρος καταβάλλεται ε-

φάπαξ. 

θ. Προστίθενται στους υπόχρεους φορείς ηλεκτρονι-

κής υποβολής πληροφοριών στο Υπουργείο Οικονομι-

κών, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Κ.Φ.Ε. και οι οργανι-

σμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τα επι-

μελητήρια, οι συμβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες και

οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων. Επίσης

στα υποβαλλόμενα στοιχεία του ίδιου άρθρου προστίθε-

νται  και τα στοιχεία κάθε είδους λογαριασμών, ενεργών

ή μη. 

ι. Προβλέπεται η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων

στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που α-
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πορρέουν από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του

άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. ή δηλώνουν ανακριβή στοιχεία.

Συγκεκριμένα, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της

παρ. 3 (που προστίθεται με την παρ. 3 του άρθρου 26 του

υπό ψήφιση νόμου) του άρθρου 4 του ν.2523/1997, δηλ.

διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έ-

ως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνό-

τητα και τη βαρύτητα της παράβασης, ενώ μέχρι σήμερα

το πρόστιμο κυμαινόταν από 176,10 έως 880,41 ευρώ.

Παράλληλα (στην ίδια προστιθέμενη παράγραφο 3 του

άρθρου 4 του ν.2523/1997) ορίζεται ότι, εάν το πρόσωπο

που παραβίασε τις διατάξεις είναι υπάλληλος του Δημο-

σίου, ν.π.δ.δ. ή ο.τ.α. ασκείται υποχρεωτικώς πειθαρχική

δίωξη για παράβαση καθήκοντος. 

Διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται από 10.000-

100.000 ευρώ προβλέπεται για τους νόμιμους ελεγκτές

και τα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις

της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου του Κ.Φ.Ε. (υποχρέ-

ωση έκδοσης πιστοποιητικού για τους υποχρεωτικούς ε-

λέγχους που διενεργούν και κοινοποίηση του στη Διεύ-

θυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών) και της

κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται από τον υπό

ψήφιση νόμο  για τον καθορισμό των επιχειρήσεων που

ελέγχονται, των επιμέρους φορολογικών αντικειμένων

που ελέγχονται, του ειδικότερου περιεχομένου του πι-

στοποιητικού κ.λπ.

ια. Προστίθεται περίπτωση , στην οποία επιτρέπεται,

κατ’ εξαίρεση η χορήγηση φορολογικών στοιχείων. 

ιβ. Προστίθενται στις εξαιρέσεις από τις καταργούμε-

νες με το άρθρο 12 του  ν.3842/2010 φοροαπαλλαγές

των νομικών προσώπων και αυτές που προβλέπονται με

το άρθρο 26 του ν. 27/1975, όπως ισχύει, για τις αλλοδα-

πές εταιρείες, πλοιοκτήτριες πλοίων υπό ξένη σημαία,

που τελούν υπό την διαχείριση ή εκμετάλλευση εταιρει-

ών εγκατεστημένων στην Ελλάδα για το εισόδημα που

αποκτήθηκε στο εξωτερικό καθώς και οι ναυτικές εται-

ρείες του ν. 959/1979 για τα πλοία υπό ελληνική σημαία,

που εκμεταλλεύεται ή διαχειρίζεται και ανήκουν στην

κυριότητα αλλοδαπής εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν

για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2010 και με-

τά. 

ιγ. Ορίζεται ότι, εάν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία με-

ρίδιο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από δι-

καιούχο με βαθμό συγγένειας της Α΄ κατηγορίας της

παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η υπεραξία φο-

ρολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

ιδ. Αποσαφηνίζεται ο τρόπος φορολόγησης της μετα-

βίβασης της κυριότητας των Φορτηγών Δημοσίας Χρή-

σης αυτοκινήτων με την άδειά τους, με την κατάργηση

από 30.9.2010 της περ. α΄ του άρθρου 10 του ν. 2579/

1998. Ποσά φόρου που καταβλήθηκαν από 1.10.2010

και μετά δεν επιστρέφονται. 

ιε. Διευκρινίζεται ότι, απαλλάσσονται από την επιβολή

της έκτακτης εισφοράς της παρ. 10 του πέμπτου άρθρου

του ν. 3845/2010 τα έσοδα των επιχειρήσεων από συμ-

μετοχές, για τα οποία έχει καταβληθεί η εν λόγω εισφο-

ρά από τη θυγατρική εταιρεία, βάσει του ν. 3808/2009. 

ιστ. Παρατείνεται έως 30.9.2011 (έληξε 31.12.2010) η

προθεσμία μεταφοράς ή δήλωσης των κεφαλαίων που

βρίσκονται στην αλλοδαπή, με εφαρμογή όμως πλέον

του συντελεστή φορολόγησης 8% και για τα μεταφερό-

μενα κεφάλαια. Επίσης, ορίζεται ότι ως κεφάλαια νο-

ούνται οι καταθετικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί που

τηρούνται σε τράπεζα στην αλλοδαπή ή παρακολουθού-

νται από αυτή, καθώς και από αλλοδαπή ασφαλιστική ε-

ταιρεία, προκειμένου για ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής

που συνδέονται με επενδύσεις και καθορίζεται τι λαμβά-

νεται ως φορολογητέα αξία των επενδυτικών λογαρια-

σμών. (άρθρο 21)                    

11. Προσαυξάνονται, κατά ποσοστό 4% ετησίως και

για την πενταετία 2011-2015 (αντίστοιχη ετήσια προ-

σαύξηση ίσχυε έως και το 2010), τα ποσά φόρου και ει-

σφοράς των πλοίων Α΄ κατηγορίας που είναι νηολογη-

μένα με ελληνική σημαία καθώς και η εισφορά των πλοί-

ων ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία, τα οποία εί-

ναι συμβεβλημένα ασφαλιστικώς με το ΝΑΤ.   (άρθρο 22)

12. Αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνο-

νται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών,

Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από

Λαχεία (ν. 2961/2001). Ειδικότερα:

α. Επαναφέρεται σε ισχύ, από τότε που καταργήθηκε,

η απαλλαγή της  περίπτωσης ε) της παρ. 2 του άρθρου

25 του ν. 2961/2001 η οποία αφορά στην απαλλαγή από

τον φόρο κληρονομιάς της κινητής περιουσίας Έλληνα

υπηκόου που είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή για

δέκα τουλάχιστον συναπτά έτη. 

β. Προβλέπεται ότι, οποιαδήποτε λάθη των δηλώσεων

είτε κατά την περιγραφή ή την απαρίθμηση ή τον υπολο-

γισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ενεργητι-

κού και παθητικού, που δηλώθηκαν, είτε κατά τον υπολο-

γισμό του φόρου, διορθώνονται από τον προϊστάμενο

της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. οίκοθεν ή μετά από αίτηση του φο-

ρολογουμένου το αργότερο με την πράξη καταλογισμού

του φόρου ( αντί εντός πενταετίας από την υποβολή της

δήλωσης). 

γ. Αυξάνεται το ποσοστό επί του αμφισβητούμενου

φόρου (κύριου, πρόσθετων και κάθε άλλης προσαύξη-

σης) που βεβαιώνεται αμέσως σε περίπτωση εμπρόθε-

σμης προσφυγής του φορολογουμένου από το 25% στο

50%. Επίσης,  αυξάνεται το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης

του ποσού που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω στα 500

(από 300) ευρώ. 

δ. Προβλέπεται ότι, για την παραλαβή των δηλώσεων

χρηματικών δωρεών προς νομικά πρόσωπα της παρ. 3

του άρθρου 25 του εν λόγω Κώδικα (ν.π.δ.δ. , ο.τ.α., ιεροί

ναοί, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

κ.λπ.), αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του δωρεο-

δόχου. Η οικεία δήλωση μπορεί να υποβληθεί για το συ-

νολικό ποσό των δωρεών και χωρίς την αναγραφή των

στοιχείων των δωρητών, εφόσον δεν είναι γνωστά στο

δωρεοδόχο. 

Τα ανωτέρω ισχύουν από 23 Απριλίου 2010. Για τις δη-

λώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, για χρηματικές δωρε-

ές προς τα πρόσωπα που ορίζονται σε αυτές, στη Δ.Ο.Υ.

της περιφέρειας της κατοικίας του δωρητή, αρμόδιος εί-

ναι ο προϊστάμενος αυτής. Για τις δηλώσεις που δεν έ-

χουν υποβληθεί και έχει λήξει η προθεσμία υποβολής

τους, παρέχεται προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη

ισχύος του υπό ψήφιση νόμου για την υποβολή αυτών

χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου. 

ε. Ορίζεται ότι η κοινοποίηση πράξης επιβολής φόρου

μπορεί να γίνεται μέσα σε ένα έτος από την κοινοποίηση

(αντί της έκδοσης που ισχύει) της απόφασης του διοικη-

τικού δικαστηρίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.   (άρθρο 23)  

13.α. Απαλλάσσεται από τον Φόρο Ακίνητης Περιου-

σίας (Φ.Α.Π.) η Αμερικανική Γεωργική Σχολή για τα ιδιο-

χρησιμοποιούμενα ακίνητά της. Η διάταξη αυτή ισχύει α-

πό 1.1.2011.
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β. Προστίθενται διατάξεις σχετικές με τον τρόπο

προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων φυσικών προσώ-

πων για την επιβολή του Φ.Α.Π., για τις περιοχές που ε-

ντάσσονται για πρώτη φορά στο σύστημα αντικειμενικού

προσδιορισμού. 

γ. Αναστέλλεται έως την 31.12.2011 η υποχρέωση επι-

σύναψης στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων του προ-

βλεπόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.

3842/2010 πιστοποιητικού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας

(Φ.Α.Π.), καθώς και η υποχρέωση των φυλάκων μεταγρα-

φών και των προϊσταμένων των κτηματολογικών γρα-

φείων να αρνούνται τη μεταγραφή ή τη καταχώριση στα

κτηματολογικά γραφεία αντιστοίχως  των συμβολαίων

που δεν συνοδεύονται από το ανωτέρω πιστοποιητικό. 

δ. Ορίζεται ως έτος δημιουργίας του Περιουσιολογίου

Ακινήτων, το 2009.

ε.  Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ει-

δικού φόρου επί των ακινήτων:

Οι εταιρείες ως προς τα ακίνητά που εκμισθώνουν σε

ναυτιλιακές εταιρείες, αποκλειστικά ως γραφεία ή απο-

θήκες. Η απαλλαγή αυτή ισχύει από 1.1.2010 και εφεξής.   

Ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής ασφάλι-

σης, καθώς και εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε α-

κίνητη περιουσία που εποπτεύονται από αρχή της χώρας

της καταστατικής τους έδρας, εκτός αυτών των οποίων

η καταστατική έδρα βρίσκεται σε μη συνεργάσιμα κράτη,

σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του

άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε. Η απαλλαγή αυτή ισχύει από

1.1.2011.   

στ. Αυξάνεται το ποσοστό επί του αμφισβητούμενου

κύριου και πρόσθετου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας που

βεβαιώνεται αμέσως σε περίπτωση εμπρόθεσμης προ-

σφυγής του φορολογουμένου από το 25% στο 50%. Η

αύξηση αυτή εφαρμόζεται για προσφυγές που ασκού-

νται από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου  και

μετά. (άρθρο 24)

14.α. Ορίζεται ότι, τα τέλη κυκλοφορίας  για τα Επιβα-

τικά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα, που τελούν στο ανα-

σταλτικό τελωνειακό καθεστώς και  για τα εκποιούμενα

από το Δημόσιο ή τον Ο.Δ.Δ.Υ., υπολογίζονται αποκλει-

στικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα, ανεξαρτή-

τως του χρόνου που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά

στην Ελλάδα.

β. Απαλλάσσονται από τον φόρο για την ανάπτυξη της

κινηματογραφικής τέχνης οι εκμεταλλευτές παραδοσια-

κών θερινών και χειμερινών κινηματογράφων με μία ή

δύο οθόνες προβολών, για ποσό πενήντα λεπτών (0,50)

του ευρώ ανά εισιτήριο. Η απαλλαγή αυτή ισχύει από

την 1η του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του  υ-

πό ψήφιση νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ. Καταργείται, από 1.1.2010,  η ειδική κοινωνική ει-

σφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις

της παραγράφου 1Α του άρθρου 11 του ν. 4169/1961, οι

οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περ. γ΄ του άρθρου

47 του ν. 1473/1984, για τις αμοιβές που αποκτά το ιπτά-

μενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας.   (άρθρο 25)

15.α. Μειώνονται τα ανώτερα όρια των πρόσθετων

φόρων του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, στο 60% (από

100%) για την υποβολή   εκπρόθεσμης δήλωσης και

120% (από 200%) για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης

ή μη υποβολής δήλωσης, επί του φόρου, την πληρωμή

του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που έ-

χει επιστραφεί  στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα

Φ.Π.Α. χωρίς να τον δικαιούνται. Οι διατάξεις αυτές έ-

χουν εφαρμογή για δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρό-

θεσμα μετά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου και

για φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού  που εκ-

δίδονται μετά τη δημοσίευση αυτού. 

β. Προβλέπεται ότι, εξαιρετικά, σε περίπτωση που εκ-

δοθέντα φορολογικά στοιχεία λογίζονται ως αθεώρητα

βάσει της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. και εφόσον

αυτά έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιοδή-

ποτε έλεγχο ή χωρίς να έχει παρέλθει ο χρόνος εμπρό-

θεσμης ενημέρωσης αυτών, θεωρείται γενική (και όχι αυ-

τοτελής) παράβαση με συντελεστή βαρύτητας τρία (3).

γ. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 119 Α του  Εθνι-

κού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) και ορίζεται ότι,

με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του ίδιου

άρθρου, η μη τήρηση των διατυπώσεων του τρίτου μέ-

ρους του  Κώδικα χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή

παράβαση κατά τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 142 και

επόμενα του Κώδικα και επισύρει πρόστιμο από πεντα-

κόσια (500) ευρώ μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευ-

ρώ για κάθε παράβαση, ανάλογα με την βαρύτητα και

την συχνότητά της. Με απόφαση του Υπουργού Οικονο-

μικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ελάχιστα όρια

του προστίμου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδά-

φιο. Με όμοια απόφαση μπορεί οι απλές τελωνειακές

παραβάσεις να κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα

με τη σοβαρότητά τους και να προσδιορίζεται ειδικότερα

το ύψος του προστίμου μέσα στα ανωτέρω όρια. (Μέχρι

σήμερα δεν καθοριζόταν το ελάχιστο ύψος του προστί-

μου, ενώ το ανώτατο ύψος αυτού μπορούσε να αναπρο-

σαρμόζεται με π.δ.).

δ. Ορίζεται ότι, δεν εφαρμόζεται η δέσμευση του 50%

των καταθέσεων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων

που προβλέπεται από το άρθρο 14 του ν. 2523/1997 για

φοροδιαφυγή ποσού άνω των 150.000 ευρώ, στις περι-

πτώσεις που αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα ότι ο

φορολογούμενος έχει κατά του Δημοσίου βέβαιη και εκ-

καθαρισμένη απαίτηση ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του

ποσού των φόρων, τελών και εισφορών που δεν έχει α-

ποδοθεί στο Δημόσιο, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν έχει

εκχωρηθεί. Αν ο φορολογούμενος έχει απαίτηση μικρό-

τερη από το ποσό αυτό, το ποσό της δέσμευσης των κα-

ταθέσεων περιορίζεται κατά το ποσό της οφειλής του

Δημοσίου προς τον φορολογούμενο. Στις περιπτώσεις

αυτές, ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώ-

στε να μην καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ή να μη γίνει

δεκτή τυχόν εκχώρηση της απαίτησης από τον φορολο-

γούμενο σε τρίτο πρόσωπο.

ε. Συμπληρώνεται το άρθρο 20 του ν. 3842/2010, σχε-

τικά με την διασφάλιση και τον έλεγχο των συναλλαγών

και ορίζεται ότι επιτρέπεται η δημοσίευση του Α.Φ.Μ.,

του αντικειμένου εργασιών, της ημερομηνίας έναρξης

και λήξης εργασιών και της επαγγελματικής εγκατάστα-

σης των επιτηδευματιών, φυσικών και νομικών προσώ-

πων, μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ. του Υ-

πουργείου  Οικονομικών. Η διαδικασία πρόσβασης των

πιστοποιημένων χρηστών καθορίζεται με απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών.

στ. Θεσπίζεται υποχρέωση των επιτηδευματιών, που

εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπη-

ρεσιών με χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, να

διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών

στοιχείων που εκδίδονται, σε βάση δεδομένων της

Γ.Γ.Π.Σ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθο-

ρίζονται η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία και οι τεχνι-
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κές προδιαγραφές διαβίβασης των δεδομένων κ.λπ. Σε

όσους παραβαίνουν τις εν λόγω υποχρεώσεις επιβάλλε-

ται διοικητικό πρόστιμο ύψους από διακόσια (200) μέχρι

πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα

και τη βαρύτητα της παράβασης. (άρθρο 26)

16.Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.

2859/2000). Ειδικότερα:

α. Εξακολουθεί να θεωρείται ως νεόδμητο για την κα-

ταβολή Φ.Π.Α., το ακίνητο μέχρι την συμπλήρωση τριε-

τίας από την αποπεράτωση της οικοδομής (αντί της συ-

μπλήρωσης της πενταετίας από την έκδοση της άδειας).

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για οικοδομές που αποπερα-

τώνονται από 1.1.2011 και εφεξής. Για τις οικοδομές που

αποπερατώθηκαν έως 31.12.2010, ως χρόνος έναρξης

της τριετίας από την αποπεράτωση θεωρείται η

1.1.2011. 

β. Θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και η μίσθωση χώ-

ρων, αυτοτελώς ή στα πλαίσια μικτών συμβάσεων, που

πραγματοποιείται από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύο-

νται τα εμπορευματικά κέντρα του ν. 3333/2005, εφόσον

ο υποκείμενος το επιθυμεί και υποβάλλει για αυτό αίτη-

ση επιλογής φορολόγησης. Για τα ακίνητα, η μίσθωση

των οποίων υπάγεται στο φόρο με τον προαναφερόμενο

τρόπο, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται

σε δεκαετή διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμο-

ποίησής τους. Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για

το ένα δέκατο (1/10) του φόρου που επιβάρυνε το αγα-

θό, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτω-

σης.  Το ποσό του φόρου που εναπομένει για διακανονι-

σμό κατά το χρόνο άσκησης της επιλογής φορολόγη-

σης, διακανονίζεται με βάση συνολική περίοδο δέκα (10)

ετών. Η ισχύς των εν λόγω διατάξεων αρχίζει από

1.1.2011.

γ. Καθιερώνεται υποχρέωση του Ιδρύματος Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) να αποστέλλει μέσα στο μήνα

Φεβρουάριο κάθε έτους, στην Γενική Γραμματεία Πληρο-

φοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

(Γ.Γ.Π.Σ.), τα στοιχεία των οικοδομών που δηλώθηκαν

ως αποπερατωθείσες κατά το αμέσως προηγούμενο η-

μερολογιακό έτος καθώς και τα στοιχεία του κυρίου του

έργου και του κατασκευαστή.

δ. Παρέχεται στους εφημεριδοπώλες η δυνατότητα να

μην υποβάλλουν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώ-

σεις Φ.Π.Α., στην περίπτωση που επιλέγουν με δήλωση

τους να μην ασκήσουν το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου

των εισροών τους και καθορίζεται ο χρόνος υποβολής

της δήλωσης αυτής. Η ισχύς της  διάταξης αυτής αρχίζει

από 1.1.2011.

ε. Παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής του Φ.Π.Α. σε

δόσεις ως ακολούθως:

Κατά την παραλαβή των εμπρόθεσμων περιοδικών δη-

λώσεων καταβάλλεται ως ελάχιστο το 40% του συνολι-

κά οφειλόμενου ποσού και το υπόλοιπο 60%  προσαυξά-

νεται κατά ποσοστό 2% και καταβάλλεται σε δύο ίσες

μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 300 ευρώ.

Ως καταβολή λογίζεται και η απόσβεση της οφειλής δια

συμψηφισμού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του

άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται

για δηλώσεις των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει

μετά την 1.7.2011.

στ. Καταργείται η παρ. 9 του άρθρου 38 που παρείχε

στους υπόχρεους, που τηρούν βιβλία πρώτης κατηγο-

ρίας του Κ.Β.Σ. να επιλέξουν ειδικό καθεστώς απόδοσης

του φόρου με περιοδικές προκαταβολές, έναντι της ορι-

στικής υποχρέωσης που προσδιοριζόταν με την εκκαθα-

ριστικά δήλωση.   

ζ. Ορίζεται ότι, αν μεταβιβαστούν σε άλλο υποκείμενο

στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας δι-

καιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με

τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ  «σχετικά με τη

θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής

αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τρο-

ποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου», ο φό-

ρος καταβάλλεται από το λήπτη. Ο παρέχων τις υπηρε-

σίες αυτές έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών

σχετικά με τις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα

εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να α-

ναγράφει σ’ αυτά «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την κατα-

βολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών.». Η ι-

σχύς των εν λόγω διατάξεων αρχίζει από 1.1.2011.

η.  Προβλέπεται ότι, οι αγρότες που είναι ενταγμένοι

στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων,

σύμφωνα με το ν. 3874/2010  και ασχολούνται με τη δια-

χείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή

τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωμα-

τίων, έχουν δικαίωμα επιστροφής με τους κατ’ αποκοπή

συντελεστές ΦΠΑ. 

θ. Αυξάνεται το ποσοστό επί του αμφισβητούμενου

κύριου και πρόσθετου φόρου, που βεβαιώνεται αμέσως

σε περίπτωση εμπρόθεσμης προσφυγής του φορολο-

γουμένου από το 25 στο 50%.

ι. Επανακαθορίζεται ο τρόπος καταβολής του φόρου.

Πέραν των οριζομένων στο στοιχείο ε΄, ορίζεται μεταξύ

άλλων ότι, εφόσον ο φόρος που βεβαιώθηκε δεν υπερ-

βαίνει τα 300 ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ και εφόσον υ-

περβαίνει το ποσό αυτό και οφείλεται με βάση οριστική

πράξη προσδιορισμού λόγω μη άσκησης ή μη εμπρόθε-

σμης άσκησης προσφυγής, καταβάλλεται σε δύο ίσες

μηνιαίες δόσεις. 

Καταβάλλεται επίσης σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις

(αντί για δύο που ισχύει) στις περιπτώσεις ποσών που

βεβαιώνονται ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφο-

ράς ή  σε περίπτωση κατάργησης φορολογικής δίκης.

(άρθρο 27)

17. Συμπληρώνεται το άρθρο 26 ν.1882/1990, σχετικά

με το αποδεικτικό ενημερότητας και ορίζονται τα εξής:

α. Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη

χρημάτων και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγη-

σής του, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου

83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) περί συμψηφισμού, εκδί-

δεται από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η

οφειλή, βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία κα-

τατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας στην υπη-

ρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής. Με βάση τη βεβαίωση

αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύ-

ψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση, υπηρε-

σία. Προβλέπεται επίσης, η διαδικασία έκδοσης της βε-

βαίωσης αυτής. 

Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται και όταν μεταβιβάζε-

ται ακίνητο, υπό την  προϋπόθεση  πλήρους εξόφλησης

των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλών από το προϊόν

του τιμήματος και μη ύπαρξης άλλων λόγων μη έκδοσης

αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Η βεβαίωση

οφειλής επισυνάπτεται στην πράξη μεταβίβασης, αντί

του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται

η ειδικότερη διαδικασία και κάθε άλλο θέμα για των ανω-

τέρω.

β. Για την καταβολή των εκχωρημένων χρηματικών α-

παιτήσεων, υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενη-

134



μερότητας έχουν τόσο ο εκχωρητής ή ενεχυράσας, όσο

και ο εκδοχέας ή ενεχυρούχος δανειστής. Στην περίπτω-

ση αυτή η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας του εκχω-

ρητή ή ενεχυράσαντα μπορεί να ζητηθεί κι από τον εκδο-

χέα ή ενεχυρούχο δανειστή στους οποίους χορηγείται,

εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αν δεν

συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, λόγω ο-

φειλών, τα προς είσπραξη χρήματα αποδίδονται στο Δη-

μόσιο μέχρι το ύψος της βεβαιωμένης οφειλής κατά το

χρόνο της απόδοσης αυτών. (άρθρο 28)

18.α.  Καθορίζεται εναλλακτικό σύστημα καταγραφής

των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή πα-

ροχής υπηρεσιών, που συγκεντρώνουν οι φορολογούμε-

νοι, μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας, που είναι α-

νώνυμη και προαιρετική για τον φορολογούμενο. Τα δε-

δομένα που καταγράφονται για λογαριασμό του φορο-

λογούμενου είναι ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της απόδειξης,

καθώς και η ημερομηνία και το ποσό της συναλλαγής.

Αρμόδια αρχή για τη συλλογή και επεξεργασία των δε-

δομένων είναι η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. 

β. Προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασης του πα-

ραβόλου σε έντυπη μορφή, με ηλεκτρονικό παράβολο,

που δημιουργείται με τη χορήγηση μοναδικού ψηφιακού

κωδικού, ο οποίος πιστοποιείται και ελέγχεται από κε-

ντρικό πληροφοριακό σύστημα. Η διάθεση των ηλεκτρο-

νικών παραβόλων δύναται να πραγματοποιείται με χρή-

ση οποιουδήποτε καθιερωμένου στις συναλλαγές τρό-

που πληρωμής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

καθορίζονται οι αρμοδιότητες, οι διαδικασίες, οι λεπτο-

μέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται για την εφαρμογή του η-

λεκτρονικού παραβόλου.                                  (άρθρο 29)

19.α. Προστίθεται στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνει-

ακός Κώδικας» νέο άρθρο 100 Α, με το οποίο ορίζεται ό-

τι, για τη σύσταση καπνοβιομηχανίας ή επαγγελματικού

εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού, εκτός από

τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας της αρμόδιας

Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, απαι-

τείται και άδεια του Υπουργού Οικονομικών. Η άδεια αυ-

τή είναι τριετούς διάρκειας και για την ανανέωσή της α-

παιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Επίσης καθορίζονται

οι προϋποθέσεις  χορήγησης άδειας σύστασης  τόσο κα-

πνοβιομηχανίας, όσο και επαγγελματικού εργαστηρίου 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να συστή-

σει καπνοβιομηχανία οφείλει επιπλέον πριν από την έ-

ναρξη της εργασίας του να συστήσει φορολογική αποθή-

κη και να λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή. Την ίδια

υποχρέωση έχει και φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε περί-

πτωση παραγωγής προϊόντων καπνού από επαγγελματι-

κό εργαστήριο υπό καθεστώς αναστολής του φόρου.

Σε περίπτωση παραγωγής προϊόντων καπνού από ε-

παγγελματικό εργαστήριο εκτός καθεστώτος αναστολής

του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56,

106 και 111 του εν λόγω Κώδικα, το ενδιαφερόμενο φυ-

σικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να πληροί τις προϋποθέ-

σεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικο-

νομικών, καθώς και να παρέχει εγγύηση προς το Δημό-

σιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του και να συμ-

μορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο Υπουρ-

γός Οικονομικών και η αρμόδια αρχή. 

Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 18 του π.δ.

της 28ης Ιουλίου 1931  «Περί κώδικος των νόμων περί

τελών χαρτοσήμου», ως άδεια σύστασης ειδικού κα-

πνεργοστασίου νοείται η άδεια που προβλέπεται κατά τα

ανωτέρω. 

β. Προβλέπεται ότι, επιβατικά αυτοκίνητα συμπεριλαμ-

βανομένων και των αυτοκινήτων τύπου Jeep, που πλη-

ρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών

98/69/ΕΚ Φάσης Β ή μεταγενέστερης, εξακολουθούν να

υπάγονται στους συντελεστές τέλους ταξινόμησης που

προβλέπονται από την περίπτωση α’ της παραγράφου 2

του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, εφόσον τελωνισθούν

και καταβληθούν γι’ αυτά, οι οφειλόμενες δασμοφορο-

λογικές επιβαρύνσεις έως και 29.6.2011.        

γ. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής

των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής επιβατικών αυ-

τοκινήτων από πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρω-

παϊκής Ένωσης που είναι ανάπηροι, τυφλοί κ.λπ. Οι εν

λόγω πολίτες πρέπει να έχουν κατοικία την Ελλάδα κατά

την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., (αντί της έως τώρα

προϋπόθεσης  να εργάζονται ή να έχουν εργασθεί στην

Ελλάδα και να διαμένουν σε αυτήν).                (άρθρο 30)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

1. α. Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών

(Σ.Φ.Δ.), ως ανεξάρτητη αρχή, με έδρα την Αθήνα.

β. Έργο του Σ.Φ.Δ. είναι η διαιτητική επίλυση των δια-

φορών που αναφύονται 

- κατά τον καταλογισμό των φόρων, δασμών, τελών

και συναφών δικαιωμάτων του Δημοσίου, καθώς και των

προστίμων και λοιπών χρηματικών κυρώσεων, 

- κατά την επιβολή, με διοικητικές πράξεις, κάθε  εί-

δους κυρώσεων για  παράβαση των διατάξεων της φορο-

λογικής γενικά νομοθεσίας, εφόσον το αντικείμενό

τους, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 εδ. δεύτε-

ρο του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας υ-

περβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων

(150.000) ευρώ.

γ. Το Σ.Φ.Δ. υπάγεται στους Υπουργούς Οικονομικών

και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργα-

να ή άλλη διοικητική αρχή ούτε σε ιεραρχικό έλεγχο των

πράξεων του από άποψη νομιμότητας, με εξαίρεση τις

πράξεις που αφορούν το προσωπικό του. 

δ. Μέλη του Σ.Φ.Δ. είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος,

οι Πρόεδροι Φορολογικών Διαιτητών και οι Φορολογικοί

Διαιτητές, οι οποίοι ασκούν δημόσιο λειτούργημα, έχουν

αποκλειστική απασχόληση και διορίζονται με πενταετή

θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Φορολογικοί Δι-

αιτητές διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ε-

παγγελματικής επάρκειας, ιδίως δε πρόσωπα που έχουν

διατελέσει δικαστικοί λειτουργοί ή είναι ή έχουν διατε-

λέσει ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή δημό-

σιοι υπάλληλοι με βαθμό Α΄ ή καθηγητές ή αναπληρωτές

καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ανώτατα στελέχη δημοσίων οργανι-

σμών και επιχειρήσεων, εφόσον όλοι έχουν δεκαετή ε-

μπειρία στην επίλυση φορολογικών διαφορών ή σε ελε-

γκτικό φορολογικό έργο ή στην άσκηση καθηκόντων επί

φορολογικών θεμάτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ-

πουργείου Οικονομικών.

ε.Οι Πρόεδροι Φορολογικών Διαιτητών, επιλέγονται α-

πό τους Φορολογικούς Διαιτητές με απόφαση πενταμε-

λούς Συμβουλίου. Το Σώμα Φορολογικών Διαιτητών διοι-

κείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος, όπως και ο Αντι-

πρόεδρος, ορίζεται από τα μέλη του με κ.υ.α. με θητεία

πέντε ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.   (άρθρο 31)

2.α. Ορίζεται ότι τα μέλη του Σ.Φ.Δ. υπάγονται στον

Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρ-

τητα Απασχολουμένων-Τομέα Ασφάλισης Νομικών στην
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κατηγορία των εμμίσθων Α΄ τάξεως. Οι ασφαλιστικές ει-

σφορές υπολογίζονται στο σύνολο των αμοιβών τους

κατά τις διατάξεις που διέπουν τους δικηγόρους με πά-

για αντιμισθία. Κατά την πρώτη θητεία τους μπορούν να

διατηρήσουν την ασφάλισή τους στους οργανισμούς

κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους υπάγονταν πριν

από το διορισμό τους.

β. Οι αμοιβές των μελών του Σ.Φ.Δ. φορολογούνται ως

εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. (άρθρο 32)

3. Καθορίζονται  οι διαδικασίες της διαιτητικής επίλυ-

σης των διαφορών. Ειδικότερα προβλέπεται , μεταξύ άλ-

λων, ότι:  

α. Το Σ.Φ.Δ. επιλαμβάνεται του έργου του κατόπιν αι-

τήσεως του φορολογουμένου, η οποία υποβάλλεται στο

Σ.Φ.Δ. εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Εφόσον ο Υ-

πουργός Οικονομικών, μετά την διαβίβαση της αίτησης

από τη φορολογική ή τελωνειακή αρχή που εξέδωσε την

προσβαλλόμενη πράξη, δηλώσει στο Σ.Φ.Δ. ότι το Δημό-

σιο συμφωνεί για τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς,

καλείται ο αιτών να καταβάλει την προβλεπόμενη αμοιβή

μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επίδοση

του σχετικού εγγράφου, διαφορετικά η υπόθεση τίθεται

στο αρχείο του Σ.Φ.Δ.

β.  Αν η αίτηση διαιτητικής επίλυσης της διαφοράς γί-

νει εν όλω ή εν μέρει δεκτή, η υπόθεση διαβιβάζεται στο

διοικητικό δικαστήριο για να προβεί στην ακύρωση ή

τροποποίηση της προσβαλλόμενης πράξεως. (άρθρο 33)

4.α. Παρέχεται εξουσιοδότηση, να ορισθούν με π.δ.,

τα σχετικά με τη συγκρότηση, σύνθεση, διοίκηση, λει-

τουργία και όργανα του Σώματος Φορολογικών Διαιτη-

τών, τα απαιτούμενα ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά

προσόντα, ο αριθμός των Φορολογικών Διαιτητών και

των Προέδρων Φορολογικών Διαιτητών, η διαδικασία

διορισμού και απολύσεως αυτών, οι ευθύνες που υπέ-

χουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και οι επι-

βαλλόμενες κυρώσεις για την παράβαση αυτών, ο τρό-

πος ορισμού της αμοιβής τους, καθώς και κάθε αναγκαία

λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος.

Με όμοιο π.δ/γμα καθορίζονται, επίσης, οι καταβαλλό-

μενες αμοιβές από τους αιτούντες τη διαιτητική επίλυση

φορολογικών διαφορών, οι οποίες καταβάλλονται από

τους υπόχρεους σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην

Τράπεζα της Ελλάδος με την τίτλο «Λογαριασμός Φορο-

λογικών Διαιτητών».

β. Για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας του,

το Σώμα Φορολογικών Διαιτητών κατά τα δύο πρώτα έ-

τη, μπορεί να επιχορηγείται από το Δημόσιο ο ανωτέρω

λογαριασμός με ποσό που καθορίζεται με κ.υ.α.  

γ. Η έναρξη λειτουργίας του Σ.Φ.Δ. ορίζεται με π.δ.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του υπό ψήφιση νόμου, η αρ-

χική επιλογή των Φορολογικών Διαιτητών και των Προέ-

δρων Φορολογικών Διαιτητών γίνεται από πενταμελές

Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο ορίζεται με κ.υ.α. 

(άρθρο 34)

5.α. Στο Σ.Φ.Δ. λειτουργεί Γραμματεία σε επίπεδο δι-

εύθυνσης, της οποίας ο προϊστάμενος επιλέγεται από

την ολομέλεια του Σώματος και διορίζεται με κ.υ.α. Η

πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου διεύθυνσης μπο-

ρεί, κατά την πρώτη εφαρμογή του υπό ψήφιση νόμου,

να γίνει και με μετάταξη προϊσταμένου διεύθυνσης διοι-

κητικής υπηρεσίας του Δημοσίου ή ο.τ.α. ή ν.π.δ.δ. που

επιλέγεται από το Συμβούλιο Διοίκησης, με την οριζόμε-

νη διαδικασία.

β. Η κατά την πρώτη εφαρμογή του υπό ψήφιση νόμου

πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων τμημάτων  και των

λοιπών θέσεων, γίνεται με μετάταξη υπαλλήλων βαθμού

Α΄ του Δημοσίου, ο.τ.α. ή ν.π.δ.δ., περιλαμβανομένων

και των υπαλλήλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών, ή

με διορισμό, ύστερα από ανακοίνωση για υποβολή υπο-

ψηφιοτήτων. Διορισμός γίνεται μόνο στις θέσεις που δεν

θα καλυφθούν με μετάταξη. Η επιλογή των διοριζομέ-

νων ή μετατασσομένων γίνεται από το Συμβούλιο Διοί-

κησης. 

γ. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στη Γραμματεία του

Σ.Φ.Δ. λαμβάνουν από την υπηρεσία τους το μισθό και ό-

λες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα

κάθε είδους τακτικά επιδόματα, όπως και τις ειδικές απο-

ζημιώσεις και απολαβές της οργανικής τους θέσης, που

καταβάλλονται παγίως και που εξακολουθούν να κατα-

βάλλονται από την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται.

δ. Με π.δ. καθορίζονται μεταξύ άλλων τα προσόντα,

τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία διορισμού και η εν γέ-

νει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Σ.Φ.Δ., η

οργάνωση της Γραμματείας, ο αριθμός των θέσεων προ-

σωπικού, ζητήματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάστα-

ση και το πειθαρχικό δίκαιο που διέπει το προσωπικό της

Γραμματείας κλπ. (άρθρο 35)

6α. Συμπληρώνονται διατάξεις του Κ.Φ.Ε. και προστί-

θεται άρθρο 70Α, με τις διατάξεις του οποίου συνιστάται

στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπ.

Οικονομικών, πενταμελής Επιτροπή Διοικητικής Επίλυ-

σης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.), ορίζεται η

σύνθεσή της και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουρ-

γό Οικονομικών για τη συγκρότησή της.

β. Έργο της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. είναι η διοικητική επίλυση φο-

ρολογικών διαφορών με αντικείμενο άνω των πενήντα

χιλιάδων (50.000) ευρώ.

γ. Ορίζεται ότι, ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκ-

δόθηκε πράξη καταλογισμού φόρου ή πράξη επιβολής ο-

ποιασδήποτε κυρώσεως για παράβαση της φορολογικής

εν γένει νομοθεσίας, μπορεί, αν αμφισβητεί την ορθότη-

τά της, να ζητήσει, με αίτησή του απευθυνόμενη στην

Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.

δ. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις διαδικαστι-

κές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της διοικητικής επίλυ-

σης των διαφορών στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., και προβλέπεται ότι

παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από τη Γενική Διεύ-

θυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η

ημερομηνία από την οποία μπορεί να υποβάλλονται στην

Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. αιτήσεις για διοικητική επίλυση φορολογικής

διαφοράς. Επίσης, με όμοια απόφαση καθορίζεται απο-

ζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα

της Επιτροπής και παρέχεται δυνατότητα ίδρυσης τμη-

μάτων της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., κ.λπ.                              (άρθρο 36)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις

α) της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ με την οποία κωδικοποιείται

παλαιότερη σχετικά με την προσαρμογή της τελωνεια-

κής και δασμολογικής νομοθεσίας στο δίκαιο των Ευρω-

παϊκών Κοινοτήτων και β) των Οδηγιών 2009/162/ΕΚ και

2009/69/ΕΚ οι οποίες τροποποιούν την 2006/112/ΕΚ α-

ναφορικά με το κοινό σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Α-

ξίας (Φ.Π.Α.). 

Ειδικότερα, τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατά-

ξεις των ν. 1402/1983 και ν. 2859/2006 (Κ.Φ.Π.Α.), όπως
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ισχύουν και προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α. Επανακαθορίζεται ο εννιολογικός προσδιορισμός ό-

ρων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή διατάξεων

του ν. 1402/1983.

β. Εξαιρείται από την έννοια ως «προϊόντων υποκείμε-

να σε ειδικό φόρο κατανάλωσης» το αέριο που παραδί-

δεται μέσω συστήματος φυσικού αερίου ευρισκόμενου

στο έδαφος της Κοινότητας ή μέσω οιουδήποτε δικτύου

συνδεδεμένου με τέτοιο σύστημα.

γ. Ορίζονται οι πληροφορίες που απαιτούνται, προκει-

μένου να τύχουν της προβλεπόμενης απαλλαγής από

Φ.Π.Α. η εισαγωγή αγαθών, τα οποία στη συνέχεια απο-

στέλλονται ή μεταφέρονται από τον εισαγωγέα ή από

άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά  του, σε άλλο

κράτος-μέλος.

δ. Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. αα) η εισαγωγή αερί-

ου και με οιοδήποτε άλλο δίκτυο το οποίο είναι συνδεδε-

μένο με το υφιστάμενο σύστημα διανομής φυσικού αερί-

ου ή που εισάγεται από πλοίο μεταφοράς αερίου σε σύ-

στημα φυσικού αερίου κ.λπ.,  ββ) η παράδοση και η εισα-

γωγή αγαθών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που πραγ-

ματοποιούνται για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Κοινότη-

τας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Ευρωπαϊκής

Τράπεζας Επενδύσεων, ή των οργανισμών που έχουν

συσταθεί από τις Κοινότητες, για τους οποίους ισχύει το

πρωτόκολλο της 8ης Απριλίου 1965 περί προνομίων και

ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κα οι συμφωνίες

για την εφαρμογή του ή οι συμφωνίες για την έδρα τους,

ιδίως στο μέτρο που αυτό δεν προκαλεί στρεβλώσεις

του ανταγωνισμού.

ε. Στην περίπτωση που αγαθά επένδυσης χρησιμοποι-

ούνται, τόσο για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων του

υποκειμένου στον φόρο, όσο και για ιδιωτική χρήση του

ίδιου ή του προσωπικού του, ή γενικότερα για σκοπούς

άλλους από της επιχείρησης, ο Φ.Π.Α. που βαρύνει τις

δαπάνες που συνδέονται με τα εν λόγω αγαθά, εκπίπτει

μόνο κατ’ αναλογία του ποσοστού της χρησιμοποίησής

τους για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της επιχεί-

ρησης, κ.λπ.                                                 (άρθρα 37-40)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

1. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς και τα οποία έχουν σχέση με:

- Την εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δημό-

σιας πρότασης για εξαγορά του συνόλου ή μέρους των

κινητών αξιών εταιρείας από τους κατόχους των, καθώς

και στον προσδιορισμό του ευλόγου και δικαίου ανταλ-

λάγματος.

- Τη δυνατότητα μείωσης κατά 50% του επιβαλλόμε-

νου προστίμου, για παράβαση της νομοθεσίας περί κε-

φαλαιαγοράς, εάν ο υπόχρεος, εντός δύο (2) μηνών από

τη γνωστοποίηση της σχετικής ταμειακής βεβαίωσης,

καταβάλει εφάπαξ το πρόστιμο και παραιτηθεί από την

άσκηση οιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή μέσου.

- Με τη χορήγηση αναστολής του 50% του επιβαλλό-

μενου προστίμου, στην περίπτωση άσκησης προσφυγής,

αντί του 20% που ισχύει.                                  (άρθρο 41) 

2.α. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ-

ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥ-

ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία») η οποία λειτουργεί

χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες

της ιδιωτικής οικονομίας. Η Εταιρεία διέπεται αποκλει-

στικά από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου και για τα

θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από το νόμο αυτόν α-

πό τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ενώ εξαιρείται από

το δημόσιο τομέα.

β. Καθορίζεται ο σκοπός της Εταιρείας που είναι η δι-

οίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της έκτασης και των ε-

γκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού.

γ. Περιέρχονται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, από την έ-

ναρξη ισχύος των ρυθμίσεων του υπό ψήφιση άρθρου, η

διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ακινήτου και

των επ’ αυτού κτιρίων και εγκαταστάσεων του πρώην Α-

εροδρομίου Ελληνικού, με τα παραρτήματα και τα συ-

στατικά του. Τυχόν συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης

ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλ-

λευσης εκχωρούνται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, μαζί με

όλα τα σχετικά με τα ακίνητα δικαιώματα.

Επίσης, από την απόκτηση της κυριότητας της παρα-

πάνω έκτασης και των εγκαταστάσεών της, η Εταιρεία

θα έχει αυτοδικαίως και το δικαίωμα πλήρους διάθεσης

αυτών κατ’ οποιοδήποτε τρόπο για δικό της λογαριασμό

και στο όνομά της. Ο κινητός εξοπλισμός όλων των ανω-

τέρω κτιρίων και εγκαταστάσεων περιέρχεται σε αυτήν

κατά κυριότητα χωρίς αντάλλαγμα, μετά από προηγού-

μενη καταγραφή και τη σύνταξη και υπογραφή σχετικού

πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

δ. Παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης, από την Εται-

ρεία, εμπράγματων και ενοχικών δικαιωμάτων και σε άλ-

λα ακίνητα, που βρίσκονται πλησίον της εκτάσεως του

πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με σκοπό την διοίκηση,

αξιοποίηση και εν γένει συνολική εκμετάλλευση αυτών.

ε. Ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακο-

σίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο

της Εταιρείας, διαιρούμενο σε δέκα πέντε χιλιάδες

(15.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της

καθεμιάς εκατό (100) ευρώ, το οποίο αναλαμβάνεται εξ

ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται

μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του υπό

ψήφιση νόμου.

στ. Καταρτίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης

του μετόχου της Εταιρείας, το κατά το άρθρο 2 του κ.ν.

2190/1920 καταστατικό της, με το οποίο ρυθμίζονται όλα

τα θέματα που προβλέπονται από την κείμενη, για τις α-

νώνυμες εταιρείες, νομοθεσία και καταχωρείται στο Μη-

τρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται στη Γενική

Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Α-

νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ζ. Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή αμοιβή, η με-

ταγραφή τίτλων κτήσης ακινήτων και κάθε πράξη ή συμ-

φωνία, που αφορά στη μεταβίβαση στην Εταιρεία, της

κυριότητας των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων, κα-

θώς και κάθε πράξη ή συμφωνία, που αφορά στη μεταβί-

βαση κάθε εμπράγματου δικαιώματος σε αυτήν. Τα περι-

ουσιακά στοιχεία, που μεταβιβάζονται, αποτιμώνται, ε-

ντός της οριζόμενης προθεσμίας, από πιστοποιημένο ε-

κτιμητή ακινήτων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρό-

τυπα και εισφέρονται στην Εταιρεία, με αντίστοιχη αύξη-

ση του μετοχικού της κεφαλαίου, με απόφαση της γενι-

κής συνέλευσης του μετόχου της.

η. Προβλέπεται ο τρόπος ορισμού του Διοικητικού

Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας το οποίο απαρτίζεται α-

πό πέντε (5) μέλη.

θ. Η Εταιρεία προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση
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εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση

έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου, σύμ-

φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ι. Με κ.υ.α., εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λει-

τουργίας της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται η

διάρθρωση της Εταιρείας, οι θέσεις προσωπικού, τα ανα-

γκαία προσόντα για την πρόσληψη του, οι πάσης φύσε-

ως αποδοχές του και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

ια. Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπι-

κό μπορεί να γίνει με μεταφορά και ένταξη ή απόσπαση

προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου

δημόσιου τομέα.

Η μεταφορά και ένταξη πραγματοποιείται με κ.υ.α. Ο

συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προ-

σωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης

λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Εται-

ρεία.

Η απόσπαση προσωπικού διενεργείται με όμοια από-

φαση, χωρίς να απαιτείται γνώμη του φορέα από τον ο-

ποίο αποσπάται. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέ-

χρι δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση των

ίδιων Υπουργών μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρο-

νικό διάστημα. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων

στην Εταιρεία υπαλλήλων θεωρείται χρόνος πραγματι-

κής υπηρεσίας, για οποιαδήποτε συνέπεια. Η δαπάνη μι-

σθοδοσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνει τους

φορείς από τους οποίους προέρχονται, οι οποίοι εξακο-

λουθούν να καταβάλλουν τις πάσης φύσεως αποδοχές

και ασφαλιστικές εισφορές αυτών.

ιβ. Με κανονισμό που καταρτίζεται από το διοικητικό

συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κ.υ.α., καθο-

ρίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υ-

πηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθει-

ών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργα-

σιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και

γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού

ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων.      (άρθρο 42)

3. Τροποποιείται και συμπληρώνεται το νομοθετικό

πλαίσιο που διέπει τα Μετοχικά Ταμεία Ενόπλων Δυνά-

μεων (Μ.Τ.Σ.-Μ.Τ.Α.-Μ.Τ.Π.Ν.), καθώς και το Νοσηλευτι-

κό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), στα

εξής σημεία:

- Στα μέλη της οικογένειας στρατιωτικών των Ε.Δ. κα-

ταβάλλεται μέρος του μερίσματος που ελάμβανε ή εδι-

καιούτο να λάβει ο θανών στρατιωτικός από το αντίστοι-

χο Μετοχικό Ταμείο (Μ.Τ.Σ.-Μ.Τ.Α.-Μ.Τ.Π.Ν.) και το ο-

ποίο είναι το ίδιο με το μέρος (ποσοστό) που χρησιμο-

ποιείται για τον προσδιορισμό της κύριας σύνταξης από

μεταβίβαση. Σε όσες οικογένειες καταβλήθηκε στο ακέ-

ραιο το μέρισμα του αποβιώσαντος, η επιπλέον διαφορά

διατηρείται ως προσωπική, η οποία μειώνεται με μελλο-

ντικές αυξήσεις του μερίσματος, μέχρι την πλήρη εξα-

φάνισή της.

- Το βοήθημα που καταβάλλεται στις ορφανικές οικο-

γένειες των στρατιωτικών των Ε.Δ. από τα αντίστοιχα

Μετοχικά Ταμεία (Μ.Τ.Σ.-Μ.Τ.Α.-Μ.Τ.Π.Ν.), για τη δημι-

ουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας

(πρώην προικοδότηση), εξακολουθεί να υπολογίζεται με

βάση το πλήρες μέρισμα του αποβιώσαντος ασφαλισμέ-

νου, και όχι με βάση το μεταβιβαζόμενο μέρισμα.

- Το εφάπαξ βοήθημα των μελών οικογένειας θανό-

ντος μερισματούχου του Μ.Τ.Σ., που δικαιούνται να συ-

νεχίσουν το μέρισμα του θανόντος, είναι ίσο με δέκα

(10) μηνιαία μερίσματα, αντί δεκαπέντε (15) που ισχύει.

- Παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους και μερι-

σματούχους του Μ.Τ.Α. να αναγνωρίσουν ως χρόνο α-

σφάλισης στο Ταμείο και κάθε προϋπηρεσία που λογίζε-

ται συντάξιμη από τον φορέα συνταξιοδότησής τους (κύ-

ρια σύνταξη), με την καταβολή εκ μέρους τους των ανα-

λογουσών εισφορών.

Επίσης, από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νό-

μου, οι εξερχόμενοι από τις στρατιωτικές σχολές της

Π.Α. (Αξιωματικών – Υπαξιωματικών), υποχρεούνται να

αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στο Μ.Τ.Α. και το

χρόνο φοίτησης σ’ αυτές, με την καταβολή των αναλο-

γουσών εισφορών.

Το εφάπαξ βοήθημα των μελών οικογένειας θανόντος

μερισματούχου του Μ.Τ.Α., μειώνεται από τα δεκαπέντε

(15), στα δέκα (10) μηνιαία μερίσματα.

Για τους μετόχους του Μ.Τ.Α., οι οποίοι θεμελιώνουν

δικαίωμα κύριας σύνταξης μετά την 1.1.2011, για την α-

ναγνώριση μερίσματος και γενικά για τις παροχές του

συγκεκριμένου Ταμείου, δεν λογίζεται αυξημένος ο χρό-

νος που διατέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας ή

υπηρέτησαν σε μονάδες εκστρατείας.

Από τους πόρους των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωμα-

τικών Στρατού – Αεροπορίας – Ναυτικού απαλείφεται η

ετήσια εισφορά των εν ενεργεία αξιωματικών και ανθυ-

πασπιστών.

Τακτοποιείται το θέμα της μισθοδοσίας του προσωπι-

κού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Συγκεκριμένα, η μισθοδοσία του τα-

κτικού πολιτικού προσωπικού βαρύνει τις πιστώσεις του

προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ

η μισθοδοσία και η δαπάνη εφημεριών των γιατρών και

ειδικευμένων γιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που διορίζονται

στο ίδρυμα, καθώς και η δαπάνη για τη συνταξιοδότηση

του τακτικού πολιτικού προσωπικού που διορίστηκε πριν

την 1.1.1994, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργεί-

ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Μετά τη ρύθμιση αυτή, παύει να καταβάλλεται η ετή-

σια επιχορήγηση του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. από τον Kρατικό Προϋ-

πολογισμό.

- Η μηνιαία εισφορά των εν ενεργεία και πολεμική δια-

θεσιμότητα αξιωματικών και ανθυπασπιστών της Π.Α. για

τη νοσηλευτική κάλυψή τους από το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., η οποία

προσδιορίστηκε στο 0,50% επί του βασικού μισθού και

χρονοεπιδόματος, θα αποδίδεται στο Μ.Τ.Α. (αντί του

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προς κάλυψη του σκοπού του. Η κράτηση αυ-

τή επεκτείνεται και στους λοιπούς μετόχους του Μ.Τ.Α.

(άρθρο 43)

4. Τροποποιείται το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2232/1994)

που διέπει την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(Ο.Κ.Ε. – ν.π.ι.δ.) στα εξής, κατά βάση, σημεία:

- Αυξάνουν τα μέλη της από σαράντα οκτώ (48) σε ε-

ξήντα (60).

- Η θητεία του Προέδρου και των μελών είναι τετραε-

τής, αντί τριετής που ισχύει.

- Στα όργανα της Ο.Κ.Ε. προστίθεται και το Συμβούλιο

Προέδρων, που απαρτίζεται από τους Προέδρους των

τριτοβάθμιων οργανώσεων – μελών της Ο.Κ.Ε.

- Η θέση του Γενικού Γραμματέα της Ο.Κ.Ε. είναι με

πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ενώ η θητεία του

(4ετής) μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά με πλειοψη-

φία των 2/3 της Εκτελεστικής Επιτροπής.

- Ο Γενικός Γραμματέας, μετά τη λήξη της θητείας του,

επανέρχεται στη θέση του, αν προέρχεται από φορέα

του δημόσιου τομέα, και στην περίπτωση που δεν υπάρ-

χει κενή θέση ή καταργηθεί, συνιστάται προσωρινή ομοι-
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όβαθμος θέση μέχρι την αποχώρησή του. Εάν ο Γενικός

Γραμματέας είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή Επιστημονικού Προσω-

πικού Α.Ε.Ι. λαμβάνει άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας

του.

- Οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται με

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώ-

μη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

- Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της Ο.Κ.Ε.

προσλαμβάνεται μέσω Α.Σ.Ε.Π.

- Του επιστημονικού προσωπικού προΐσταται ο Γενικός

Γραμματέας.

- Ο προϊστάμενος (Διευθυντής) των διοικητικών και οι-

κονομικών υπηρεσιών της Ο.Κ.Ε. ορίζεται, με τετραετή

θητεία, από το διοικητικό προσωπικό της Ο.Κ.Ε.

- Η υφιστάμενη σύμβαση εργασίας του Γενικού Γραμ-

ματέα της Ο.Κ.Ε. λύεται τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσί-

ευση του υπό ψήφιση νόμου και στη λύση της εφαρμόζε-

ται η εργατική νομοθεσία για τις συμβάσεις αορίστου

χρόνου. (άρθρο 44)

5.α. Τροποποιούνται οι διατάξεις του Δημόσιου Λογι-

στικού (ν.2362/1995), σχετικά με τις αρμοδιότητες του

Υπουργού των Οικονομικών και της αρμοδιότητες του

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

β. Η Διεύθυνση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

του Γ.Λ.Κ. μετονομάζεται σε Διεύθυνση Φορέων Γενικής

Κυβέρνησης και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Θησαυ-

ροφυλακίου και Προϋπολογισμού. (Σήμερα υπάγεται στη

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματο-

δοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.).

γ. Καθορίζονται οι θέσεις των μεταφορικών μέσων,

στις οποίες ταξιδεύουν στο εσωτερικό ή εξωτερικό ο

Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμό-

νων, καθώς και τα μέλη και οι επιστημονικοί συνεργάτες

του ιδίου σώματος.

δ. Διευκρινίζεται ότι, οι πρόσθετες αποδοχές των με-

λών Δ.Ε.Π. από ερευνητικά προγράμματα εν γένει, ανά-

γονται σε ετήσια βάση.

ε. Αποσαφηνίζονται τα θέματα που αφορούν στην πε-

ρικοπή των επιδομάτων των απασχολούμενων σε ερευ-

νητικά κέντρα του ν. 1514/1985, προκειμένου να μην υ-

φίσταται ζήτημα διπλής περικοπής.

στ. Επεκτείνεται ο υφιστάμενος έλεγχος των εκκαθα-

ριστών αποδοχών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και

στους αντίστοιχους εκκαθαριστές των Ν.Π.Ι.Δ. και δημό-

σιων επιχειρήσεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 1 του ν.

3833/2010, των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και των

Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

ζ. Οι προϊστάμενοι των ειδικών υπηρεσιών (Διαχειρι-

στικές Αρχές, ΕΣΠΑ) λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές της

συγκεκριμένης θέσης, χωρίς να διατηρούν επιδόματα

και παροχές της οργανικής θέσης τους. Επίσης, οι απο-

σπασμένοι και μετακινούμενοι στις ίδιες υπηρεσίες λαμ-

βάνουν μόνο τις αποδοχές της οργανικής θέσης τους.

η. Οι περιορισμοί που θεσπίστηκαν με το άρθρο 7 του

ν. 3833/2010, σχετικά με τη λειτουργία και τις αποζημιώ-

σεις των μελών συλλογικών οργάνων, επεκτείνονται και

στα Ν.Π.Ι.Δ. και στις δημόσιες επιχειρήσεις των παρ. 5

και 6 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου.

θ. Ανατίθεται στην 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του

Δημοσίου του Γ.Λ.Κ., η διαχείριση του Λογαριασμού

«ΤΕΑΔΥ-Ειδικός Λογαριασμός Οικονομικών Υπαλλή-

λων», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, και στον

οποίο συγκεντρώνονται τα αναφερόμενα ποσά. Με από-

φαση του Υπουργού των Οικονομικών ρυθμίζονται θέμα-

τα σχετικά με τη διαχείριση και τη λειτουργία του Λογα-

ριασμού, τους δικαιούχους και το ύψος του πρόσθετου

μερίσματος.

ι. Ρυθμίζεται η δικαστική διαφορά που εκκρεμεί στο

Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μεταξύ της Ισ-

ραηλινής Κοινότητας, του Α.Π.Θ. και του Δημοσίου. Το

Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει

στην Κοινότητα το ποσό των 9.943.697 ευρώ, σε δύο (2)

έντοκες δόσεις, που λήγουν το πέμπτο και το δέκατο έ-

τος από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, και

με τον όρο της παραίτησης της Κοινότητας από το δικό-

γραφο και το δικάσιμο αγωγής. Με απόφαση του Υπουρ-

γού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία, οι όροι και οι

προϋποθέσεις έκδοσης των δύο ομόλογων, καθώς και το

επιτόκιό τους.

ια. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση

να καταβάλει εμπρόθεσμα στην Εθνική Τράπεζα το ποσό

της εκάστοτε οφειλής, σύμφωνα με τους όρους της δα-

νειακής σύμβασης μεταξύ Οργανισμού Μεγάρου Μουσι-

κής Αθηνών και δανείστριας Τράπεζας. (Σύμφωνα με την

υπουργική απόφαση αρ. 2/48243/25/2007 παρασχέθηκε

εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ε.Τ.Ε. για

την κάλυψη δανείου προς τον Ο.Μ.Μ.Α. ποσού

95.000.000 ευρώ, για την ολοκλήρωση των κτηριακών ε-

γκαταστάσεων).

Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ε-

μπρόθεσμα στην Εμπορική Τράπεζα το ποσό της οφει-

λής που απορρέει από την δανειακή σύμβαση μεταξύ

Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.) και δα-

νείστριας Τράπεζας (με την Υ.Α. αριθμ. 2/1485/0025/

11.4.2003 παρασχέθηκε εγγύηση του Ελληνικού Δημο-

σίου προς την Εμπορική Τράπεζα για κάλυψη δανείου

56.100.000 ευρώ).

Οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις του Δημοσίου δεν

είναι νέες, έχουν ήδη αναληφθεί και καταβάλλονται στις

Τράπεζες οι δόσεις που προβλέπονται στις δανειακές

συμβάσεις. Από την ψήφιση των ρυθμίσεων οι δόσεις θα

συνεχίσουν, χωρίς το Ελληνικό Δημόσιο να διατηρεί α-

ξιώσεις έναντι των φορέων (Ο.Μ.Μ.Α.-Κ.Ε.Δ.).

ιβ. Παρέχεται η δυνατότητα, αναδρομικά από

12.12.2010, στο Ελληνικό Δημόσιο, να εξοφλεί τις κάθε

είδους υποχρεώσεις του προς άλλους φορείς του δημο-

σίου ή ιδιωτικού τομέα, με έκδοση κρατικών χρεογρά-

φων εντόκων γραμματίων ή ομολόγων ή άλλων τίτλων

δανεισμού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κα-

θορίζονται οι όροι, ο σκοπός, η διαδικασία και κάθε λε-

πτομέρεια που αφορά στην έκδοση των τίτλων.

ιγ. Για τους Ελεγκτές των Υπηρεσιών των περιπτώσε-

ων ε΄ έως ιε΄ του άρθρου 10 του π.δ/τος 85/2003

(ΥΠ.Ε.Ε.) και το προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η διανυκτέρευ-

ση εκτός έδρας είναι επιτρεπτή με βάση τα προϊσχύοντα

χιλιομετρικά όρια.

ιδ. Επεκτείνεται η καταβολή των μηνιαίων εξόδων κί-

νησης και στους υπαλλήλους της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (άρθρο 45)

6. Ρυθμίζονται εκ νέου, θέματα σχετικά με τα παράβο-

λα που καταβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους για

την ίδρυση και εν γένει λειτουργία Κέντρων Μεταλυκει-

ακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε.) και των Εργαστηρίων Ε-

λευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.). Ειδικότερα: 

α. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του

άρθρου 20 του ν. 3696/2008 όπως ισχύουν, και ορίζεται

ότι, εφεξής, τα προβλεπόμενα παράβολα που καταβάλ-

λουν τα ΚΕ.Μ.Ε. για τη χορήγηση και την ανανέωση ά-

δειας λειτουργίας, καθώς και τη μετεγκατάστασή τους,
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ονομάζονται χρηματικά ποσά και κατατίθενται από τους

ενδιαφερόμενους σε τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού

Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης

(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). (Σήμερα, τα προβλεπόμενα για τον ίδιο σκο-

πό παράβολα, εισπράττονται από τα αρμόδια Δημόσια

Ταμεία και αποδίδονται στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). 

β. Περαιτέρω ορίζεται ότι, το ύψος των προαναφερό-

μενων χρηματικών ποσών αναπροσαρμόζεται με κοινή

υπουργική απόφαση. 

γ. Θεσπίζεται νέο χρηματικό ποσό, που δεν υπερβαίνει

τα χίλια (1.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται, κατά την

προαναφερόμενη διαδικασία, από τα ΚΕ.Μ.Ε., σε περί-

πτωση λοιπών κτιριακών αλλαγών και προσθήκης νέων

ειδικοτήτων. Το ποσό αυτό καθορίζεται ειδικότερα με α-

πόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., αναπροσαρμόζεται δε με κοινή υπουργική α-

πόφαση.  

δ. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του

άρθρου 11 του ν. 3698/2008, όπως ισχύουν,  και ορίζεται

ότι το προβλεπόμενο παράβολο χιλίων πεντακοσίων

(1.500) ευρώ, που καταβάλλουν τα Ε.Ε.Σ. για την αδειο-

δότησή τους, ονομάζεται εφεξής χρηματικό ποσό και κα-

τατίθεται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό του

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Σήμερα, το προβλεπόμενο παράβολο ει-

σπράττεται από τα αρμόδια Δημόσια Ταμεία και αποδίδε-

ται στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). 

ε.Περαιτέρω ορίζεται ότι, σε περίπτωση που το Εργα-

στήριο Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) στεγάζεται σε πε-

ρισσότερα του ενός κτήρια, για κάθε πρόσθετο κτήριο

και ανάλογα με το εμβαδόν του, καταβάλλεται χρηματι-

κό ποσό, που ορίζεται αναλογικά με απόφαση του Δ.Σ.

του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. 

στ. Για τη μετεγκατάσταση και τις λοιπές κτηριακές

αλλαγές, μετά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των

Ε.Ε.Σ., ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. χρη-

ματικό ποσό που δεν ξεπερνά το ύψος των χιλίων

(1.000) ευρώ. 

ζ. Τα προαναφερόμενα χρηματικά ποσά αναπροσαρ-

μόζονται, ομοίως, με κοινή υπουργική απόφαση.        

(άρθρο 46)

7.α. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3862/2010,

σχετικά με τα ελάχιστα ποσά που πρέπει να διαθέτουν

τα ιδρύματα πληρωμών, ανάλογα με τις παρεχόμενες υ-

πηρεσίες.

β. Προβλέπεται ότι:

- Η ανώνυμη εταιρεία «Ολυμπιακά Ακίνητα» συγχω-

νεύεται με απορρόφηση από την Εταιρεία Τουριστικής

Ανάπτυξης (Α.Ε.), η οποία μετονομάζεται σε «Ελληνικά

Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Τ.Α. Α.Ε.).

- Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού

της απορροφώμενης εταιρείας, όπως περιγράφονται

στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία

31.12.2010, εισφέρονται στην απορροφώσα και η λογι-

στική αξία αυτών διαπιστώνεται με σχετική έκθεση ορ-

κωτών ελεγκτών – λογιστών.

Οι υφιστάμενες ζημίες της απορροφώμενης εταιρείας

κατά την 31.12.2010, μειώνουν ισόποσα το μετοχικό κε-

φάλαιό της.

- Από 1.1.2011 όλες οι πράξεις της απορροφώμενης ε-

ταιρείας θεωρείται ότι δεινεργούνται για λογαριασμό

της απορροφώσας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με

συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

- Για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών εφαρμόζονται,

ως προς τις φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις,

οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.3139/2003.

- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης ε-

ταιρείας «Ε.Τ.Α. Α.Ε.», καταρτίζονται σύμφωνα με τα

διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.

- Οι απαιτήσεις της εταιρείας Ο.Ε.Ο.Α. – ΑΘΗΝΑ 2004

Α.Ε. κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που έχουν διαγρα-

φεί από τα βιβλία της εταιρείας «Ολυμπιακά Ακίνητα» σε

βάρος των αποτελεσμάτων αυτής, αναγνωρίζονται προς

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης πραγμα-

τοποίησης της διαγραφής. (Σύμφωνα με το άρθρο 89 του

ν.3606/2007, μετά την εκκαθάριση της Ο.Ε.Ο.Α.-ΑΘΗΝΑ

2004 Α.Ε. τα περιουσιακά στοιχεία της μεταβιβάστηκαν

στην «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.»).

- Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Ε.Τ.Α.  Α.Ε. που

εγκρίνεται με κ.υ.α., καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονι-

σμός Λειτουργίας της Εταιρείας, στον οποίο ορίζονται οι

οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου καθώς

και εποχικού προσωπικού, όπως προκύπτουν ενόψει της

απορρόφησης της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Α.Ε.».

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας το προσωπικό των

εταιρειών «Ε.Τ.Α. Α.Ε.» και «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.»,

εντάσσεται και καταλαμβάνει τις προαναφερόμενες ορ-

γανικές θέσεις.

γ. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους εισηγητές

του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και στις αρμοδιό-

τητες των δικαστηρίων για την εκδίκαση συγκεκριμένων

φορολογικών υποθέσεων.

δ. Καθορίζεται, αναδρομικά από 1.1.2011, στο 8,3%

και 31,3%, το κατώτατο όριο προμήθειας των εμπόρων

χονδρικής και λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών

προϊόντων αντίστοιχα.

ε. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση

των διοικητικών συμβουλίων των Δημοσίων Επιχειρήσε-

ων και Οργανισμών και στις υποχρεώσεις αυτών.

(άρθρο 47)

8. Αναφέρονται οι καταργούμενες διατάξεις και ορίζε-

ται η έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου. (άρθρο 48)

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα α-

κόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 1.300 ευρώ από την καταβο-

λή του επιδόματος θέσης στον Προϊστάμενο του Γραφεί-

ου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος 

(άρθρο 2 παρ. 9)

2. Ενδεχόμενη συνολική δαπάνη ύψους 9.943.697 ευ-

ρώ περίπου, συν τους τόκους που θα καθορισθούν με

κ.υ.α., από την τακτοποίηση της εκκρεμούσας δικαστικής

διαφοράς με την Ισραηλινή Κοινότητα Θεσσαλονίκης, η

οποία θα εξοφληθεί εντός 10ετίας και εφόσον παραιτη-

θεί η Κοινότητα από το δικόγραφο.    (άρθρο 45 παρ. 10)

3.Ετήσια δαπάνη από την: 

α. Σύσταση των αναγκαίων θέσεων επιστημονικού, δι-

οικητικού και βοηθητικού προσωπικού του Γραφείου Ει-

σαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, το ύψος της οποίας

θα προσδιοριστεί από την έκδοση της σχετικής υπουργι-

κής απόφασης. (άρθρο 2 παρ. 9)

β. Αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του Γραφεί-

ου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, από πραγματι-
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κά γεγονότα (αριθμός θέσεων κ.λπ.).       (άρθρο 2 παρ.9)

γ. Σύσταση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Είσπρα-

ξης των Εσόδων του Κράτους.                (άρθρο 4 παρ. 1)

δ. Σύσταση νέων οργανικών μονάδων στο Υπουργείο

Οικονομικών.   (άρθρο 5 παρ. 1 και 8 και άρθρο 7 παρ. 1)

ε. Αντιμετώπιση εξόδων εκπαίδευσης του προσωπικού

της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. 

(άρθρο 5 παρ. 5)

στ. Καταβολή αποζημίωσης στην Επιτροπή που είναι

αρμόδια για τη γνωμοδότηση ένταξης ή μη ληξιπρόθε-

σμων οφειλών στην κατηγορία των «ανεπίδεκτων εί-

σπραξης». (άρθρο 10 παρ. 5)

ζ. Καταβολή αποζημίωσης, στον Πρόεδρο, τα μέλη και

τον Γραμματέα της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φο-

ρολογικών Διαφορών. (άρθρο 36 παρ. 10)

Το ύψος της δαπάνης εκ των αιτιών αυτών δεν μπορεί

να προσδιορισθεί εξαρτώμενο από πραγματικά γεγονό-

τα και την έκδοση των σχετικών κ.υ.α.

4. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από την:

α. Κάλυψη των λειτουργικών εξόδων σε περίπτωση

σύστασης Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήμα-

τος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδο-

νίας του Σ.Δ.Ο.Ε. (άρθρο 2 παρ.9)

β. Καταβολή του ειδικού επιδόματος στους Ελεγκτές

Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων

του Κράτους, σε περίπτωση επίτευξης των ποιοτικών και

ποσοτικών στόχων του «συμβολαίου αποδοτικότητας».  

(άρθρο 4 παρ. 20)

γ. Αποζημίωση υπαλλήλων της Υπηρεσίας Εσωτερι-

κών Υποθέσεων των οποίων σε περίπτωση που η κινητή

ή ακίνητη περιουσία τους ζημιωθεί ή καταστραφεί εξαι-

τίας της θέσης του υπαλλήλου.  (άρθρο 5 παρ. 5)

δ. Δυνατότητα σύστασης Τμημάτων της Επιτροπής Δι-

οικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. 

(άρθρο  36 παρ.10)

5. Ενδεχόμενη δαπάνη για δύο έτη από τη δυνατότητα

επιχορήγησης του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών, το

ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με κ.υ.α.

(άρθρο 34 παρ.3)

6. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 1.500.000 Ευρώ από την κα-

ταβολή ισόποσης πίστωσης από το Ελληνικό Δημόσιο,

για την ανάληψη απ’ αυτό, του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας, με ταυτόχρονη αύξηση του χαρτοφυλακίου

του. (άρθρο 42 παρ. 4)

7. Εφάπαξ δαπάνη από την προμήθεια του απαραίτη-

του εξοπλισμού:

α. Του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήμα-

τος. (άρθρο 2 παρ.9)

β. Για τη λειτουργία των νέων οργανικών μονάδων του

Υπουργείου Οικονομικών.  

(άρθρο 5 παρ. 1 και 8 και άρθρο 7 παρ. 1)

8. Ενδεχόμενη εφάπαξ δαπάνη για τον εξοπλισμό του

Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στην

Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του

Σ.Δ.Ο.Ε. (άρθρο 2 παρ.9)

9. Ετήσια μείωση εσόδων από:

α. Την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των κερ-

δών που εισπράττουν ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε., από ε-

ταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες συμμετέχουν κατά

την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.

2578/1998, εφόσον τα κέρδη αυτά εμφανίζονται σε λο-

γαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.

(άρθρο 14 παρ. 13)

β. Την έκπτωση των δεδουλευμένων τόκων δανείων,

που καταβάλλουν οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επεν-

δυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του ν.3606/2007, σε συνδε-

δεμένες επιχειρήσεις από τα ακαθάριστα έσοδα τους.  

(άρθρο 17 παρ. 3 και 4)

γ. Την έκπτωση από τις πραγματοποιούμενες πωλή-

σεις των πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της ΟΠΑΠ

Α.Ε, ποσοστού 1,5% για αξίες μέχρι 700.000 ευρώ, 1%

για αξίες από 700.001 έως 1.500.000 και 0,5% για ποσά

άνω των 1.500.001 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφα-

λών απαιτήσεων. (άρθρο 17 παρ. 5)

δ. Την επέκταση για όλα τα νομικά πρόσωπα του άρ-

θρου 101 του Κ.Φ.Ε. , της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υ-

ποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της

επακόλουθης έκπτωσης φόρου (λόγω ηλεκτρονικής υπο-

βολής).   (άρθρο 20 παρ. 4)

ε. Την απαλλαγή του 50% των αποδοχών των προσώ-

πων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου στα Ελληνικά σχολεία που λειτουργούν

στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

(άρθρο 21 παρ. 1)

στ. Τον περιορισμό του ποσού που λαμβάνεται υπόψη

για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος

για τις μονοθέσιες υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μη-

χανές (Υ.Π.Α.Μ.) στα 20.000 ευρώ.

(άρθρο 21 παρ. 2 περ. α΄)

ζ. Τον περιορισμό, επίσης, τις ετήσιας αντικειμενικής

δαπάνης των ατομικών επιχειρήσεων μεταπώλησης αυ-

τοκινήτων, που προκύπτει από τα προς πώληση οχήματα,

όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφο-

ρίας τους στη Δ.Ο.Υ.     (άρθρο 21 παρ. 2 περ. β΄)

η. Τη μη εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής δαπά-

νης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συ-

νήθη διαμονή τους στην αλλοδαπή και δεν αποκτούν ει-

σόδημα στην Ελλάδα. (άρθρο 21 παρ. 3)

θ. Την έκπτωση των δαπανών  επισκευής και συντήρη-

σης των ακινήτων από το ακαθάριστο εισόδημα των πρό-

σωπων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2  του

Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. εφόσον αποκτούν εισόδημα από

ακίνητα) και των επιτηδευματιών φυσικών πρόσωπων

που αποκτούν εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινή-

των. (άρθρο 21 παρ. 4)

ι. Την κατανομή των επικουρικών συντάξεων αλλοδα-

πών ασφαλιστικών φορέων, που προεξοφλούνται εφά-

παξ σε δικαιούχους κατοίκους Ελλάδος, σε πέντε έτη. 

(άρθρο 21 παρ. 5)

ια. Τη φορολόγηση της υπεραξίας μεριδίου εταιρείας

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), που μεταβιβάζεται από

επαχθή αιτία από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της Α΄

κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001,

με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

(άρθρο 21 παρ. 14)

ιβ. Την απαλλαγή από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας

(Φ.Α.Π.) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής  για τα ιδιο-

χρησιμοποιούμενα ακίνητά της.            (άρθρο 24 παρ. 1)

ιγ. Την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινή-

των των εταιρειών ως προς τα ακίνητά που εκμισθώνουν

σε ναυτιλιακές εταιρείες αποκλειστικά ως γραφεία ή α-

ποθήκες, καθώς και των ασφαλιστικών ταμείων ή οργα-

νισμών κοινωνικής ασφάλισης και των εταιρειών  συλλο-

γικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. 

(άρθρο 24 παρ. 7 και 8)

ιδ. Την απαλλαγή  από τον φόρο για την ανάπτυξη της

κινηματογραφικής τέχνης των εκμεταλλευτών παραδο-

σιακών θερινών και χειμερινών κινηματογράφων με μία ή
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δύο οθόνες προβολών, για ποσό πενήντα λεπτών (0,50)

του ευρώ ανά εισιτήριο. Η μείωση από την αιτία αυτή ε-

κτιμάται στο ποσό των 117.000 ευρώ περίπου.

(άρθρο 25 παρ. 2)

ιε. Την πρόβλεψη ότι, εξαιρετικά η έκδοση φορολογι-

κών στοιχείων, που λογίζονται ως αθεώρητα βάσει της

παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. και εφόσον αυτά έχουν

καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιοδήποτε έλεγχο ή

χωρίς να έχει παρέλθει ο χρόνος εμπρόθεσμης ενημέ-

ρωσης αυτών, θεωρείται γενική (και όχι αυτοτελής) πα-

ράβαση με συντελεστή βαρύτητας τρία (3). 

(άρθρο 26 παρ. 4)

ιστ. Την επιστροφή με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές

ΦΠΑ  στους αγρότες που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με

το ν. 3874/2010  και ασχολούνται με τη διαχείριση ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τη λειτουρ-

γία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων.

(άρθρο  27 παρ. 12)

ιζ. Τη διεύρυνση των απαλλαγών από Φ.Π.Α. κατά την

παράδοση και εισαγωγή αγαθών, καθώς και την παροχή

υπηρεσιών.  (άρθρο 39)

ιη. Την απαλλαγή από κάθε φόρο και τέλος της μετα-

γραφής τίτλων κτήσης ακινήτων, καθώς και κάθε πράξης

ή συμφωνίας που αφορά στη μεταβίβαση στην Εταιρεία

της κυριότητας των οριζόμενων περιουσιακών στοιχείων

κ.λπ. (άρθρο 42 παρ. 6)

ιθ. Τις φορολογικές απαλλαγές που θα διέπουν το κα-

θεστώς συγχώνευσης των Ανωνύμων «Εταιρειών Ολυ-

μπιακά Ακίνητα Α.Ε.» και «Ε.Τ.Α. Α.Ε.». (47 παρ. 2)

10. Ετήσια μείωση εσόδων για τα έτη 2012 έως 2014

από την επίσπευση της εφαρμογής του συντελεστή 20%

για την φορολόγηση του συνολικού  εισοδήματος των

νομικών προσώπων από τις χρήσεις που αρχίζουν από

1.1.2011 (αντί 1.1.2014) και μετά. Η εν λόγω μείωση α-

φορά μόνο στα μη διανεμόμενα κέρδη, καθόσον για τα

διανεμόμενα η συνολική φορολόγηση (κέρδη επιχειρή-

σεων και μερίσματα) αυξάνεται. (άρθρο 14 παρ. 9 και 10)

11. Ετήσια μείωση εσόδων για τα έτη 2012 έως 2015

από  την παράταση μέχρι 31.12.2014 (έληγε 31.12.2010)

του δικαιώματος έκπτωσης από τα καθαρά κέρδη των ε-

πιχειρήσεων, επιπλέον ποσοστού πενήντα τοις εκατό

(50%) των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έ-

ρευνας, σε περίπτωση που αυτές, υπερβαίνουν μέσα στη

χρήση, το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που

πραγματοποιήθηκαν τις δύο προηγούμενες χρήσεις. Το

ύψος της μείωσης αυτής εκτιμάται στο ποσό των

5.000.000 ευρώ, περίπου για το έτος 2012. 

(άρθρο 17 παρ. 7)

12. Ενδεχόμενη μείωση εσόδων από:

α. Τη  δυνατότητα που παρέχεται στους φορολογου-

μένους να αποδείξουν ότι οι δαπάνες του άρθρου 51 Β

του Κ.Φ.Ε. αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλα-

γές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών

ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή

ή φοροδιαφυγή, προκειμένου να αναγνωριστούν ως δα-

πάνες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά

τους. (άρθρο 13 παρ. 2)

β. Την απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς της κινη-

τής περιουσίας Έλληνα υπηκόου που είναι εγκατεστημέ-

νος στην αλλοδαπή για δέκα τουλάχιστον συναπτά έτη.

(άρθρο  23 παρ. 1 περ. β΄)

γ. Την έκπτωση του φόρου εισροών (Φ.Π.Α.) των εμπο-

ρευματικών κέντρων.                   (άρθρο  27 παρ. 2 και 3)

δ. Τη δυνατότητα του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. να μει-

ώνει κατά 50% τα πρόστιμα για παράβαση της νομοθε-

σίας περί κεφαλαιαγοράς. Η απώλεια αυτή αντιρροπείται

εν μέρει από την εφάπαξ είσπραξη των μειωμένων προ-

στίμων εντός διμήνου από την γνωστοποίηση της σχετι-

κής ταμειακής βεβαίωσης. (άρθρο 41 παρ. 3)

13. Μείωση της περιουσίας του Δημοσίου από την πε-

ριέλευση περιουσιακών του στοιχείων του πρώην αερο-

δρομίου Ελληνικού στην Εταιρεία.   (άρθρο 42 παρ. 3γ΄)

14. Εξοικονόμηση δαπάνης, από τη συρρίκνωση κατά

ένα (1) μήνα (από 3 σε 2) της χρονικής διάρκειας του εκ-

παιδευτικού προγράμματος των υπαλλήλων που στελε-

χώνουν το Σ.Δ.Ο.Ε. (άρθρο 6)

15. Ετήσια αύξηση εσόδων από:

α. Την εντατικοποίηση των ελέγχων και γενικότερα

την αλλαγή της διαδικασίας και του τρόπου διεξαγωγής

αυτών με διασταυρώσεις και άλλες τεχνικές διαδικα-

σίες. (άρθρο 8)

β. Τη φορολόγηση στην Ελλάδα περισσοτέρων προ-

σώπων για το παγκόσμιο εισόδημα τους, σύμφωνα με τις

νέες προϋποθέσεις. (άρθρο 12)

γ. Την αύξηση της συνολικής (κέρδη επιχειρήσεων και

μερίσματα) φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών

των επιχειρήσεων από το 40% στο 45% (20% στο όνομα

της εταιρείας και 25% παρακράτηση στο μέρισμα), κα-

θώς  και από τη δυνατότητα έκπτωσης από το φόρο του

φυσικού προσώπου του φόρου που αντιστοιχεί στο 25%

(αντί του 40%) των μερισμάτων.      (άρθρο 14 παρ. 1-10)

δ. Την προσθήκη στα κέρδη της επιχείρησης και την ε-

πακόλουθη φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματι-

κών ή εκπτώσεων, που έχουν σχηματισθεί ή σχηματίζο-

νται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, του ν.

2601/1998, του ν. 1262/1982, καθώς και με οποιονδήπο-

τε άλλο αναπτυξιακό νόμο λόγω πραγματοποίησης πα-

ραγωγικών επενδύσεων, όταν αυτά διανέμονται ή κεφα-

λαιοποιούνται.                                    (άρθρο 14 παρ. 12)

ε. Την επιβολή αυστηρότερων διοικητικών προστίμων

σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-

θρου 66, της παρ. 9 του άρθρου 67Α και των παρ. 1,2 και

5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε.                   (άρθρο 26 παρ. 3)

στ. Την αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και

εισφοράς των πλοίων Α΄ κατηγορίας που είναι νηολογη-

μένα με ελληνική σημαία. (άρθρο 22 παρ. 1)

ζ. Την καταβολή Φ.Π.Α. για τα νεόδμητα ακίνητα επί

της αξίας που θα έχουν αυτά ως αποπερατωμένες και ό-

χι ως ημιτελείς ιδιοκτησίες. (άρθρο 27 παρ. 1)

η. Την προσαύξηση κατά 2% των ποσών Φ.Π.Α. που ε-

ξοφλούνται σε δόσεις.          (άρθρο 27 παρ. 6, 13 και 15)

16. Αύξηση εσόδων για το έτος 2011 από:

α. Την παράταση της φορολόγησης των πωλήσεων

των μετοχών και την αύξηση, από την 1.4.2011, του σχε-

τικού συντελεστή από το 1,5%ο στο 2%ο, το ύψος της ο-

ποίας εκτιμάται στο ποσό των 15.000.000 ευρώ, περί-

που. (άρθρο 16 παρ. 1 και 2)

β. Την παράταση έως 30.9.2011 της προθεσμίας μετα-

φοράς ή δήλωσης των κεφαλαίων που βρίσκονται στην

αλλοδαπή και την εφαρμογή του συντελεστή φορολόγη-

σης 8% και για τα μεταφερόμενα κεφάλαια. 

(άρθρο  21 παρ. 19)

17. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από:

α. Τη δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και την

πίεση που ενδεχομένως δεχθούν οι οφειλέτες για την α-

ποπληρωμή τους.  (άρθρο 10)

β. Τον επαναπροσδιορισμό των προϋποθέσεων, προ-

κειμένου να θεωρείται ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο

ή νομική οντότητα υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό
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καθεστώς σε κράτος εκτός Ελλάδας, με συνέπεια να

μην εκπίπτουν οι δαπάνες προς τα πρόσωπα αυτά από τα

ακαθάριστα έσοδα των  φορολογουμένων στην Ελλάδα.

(άρθρο 13 παρ.1)

γ. Την επιβολή των κυρώσεων του ν. 2523/1997 σε πε-

ρίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή μη υπο-

βολής δήλωσης (πρόσθετοι φόροι 1%, 2% και 2,5% για

κάθε μήνα  καθυστέρησης αντίστοιχα), για τις παραγρα-

φόμενες απαιτήσεις (μερίσματα, τόκοι ιδρυτικών τίτλων,

ομολογιών κλπ.) που με βάση το άρθρο 1 του ν.δ.

1195/1942 περιέρχονται οριστικά στο Δημόσιο.

(άρθρο 18)

δ. Τη μη έκπτωση του φόρου εισροών από τους εφημε-

ριδοπώλες που θα επιλέξουν να μην υποβάλλουν περιο-

δικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

(άρθρο 27 παρ. 5)

18. Ενδεχόμενη ετήσια αύξηση εσόδων του Δημοσίου

από την είσπραξη αυξημένου φόρου σε περίπτωση που

διαπιστωθεί, μετά από σχετικό έλεγχο, ότι ο υπόχρεος

στο φόρο παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη

φορολογητέα αξία ή υπολόγισε εσφαλμένα τα ποσοστά

ή τις εκπτώσεις επ’ αυτής. (άρθρο 8)

19. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από το 2013 και μετά,

λόγω της φορολόγησης της υπεραξίας των μετοχών που

αποκτώνται από 1.1.2012 και μετά με τις γενικές διατά-

ξεις  και ανεξαρτήτως του χρόνου διακράτησής τους.  

(άρθρο 16 παρ. 3)

20. Ετήσια επίσπευση και διασφάλιση είσπραξης εσό-

δων από την αύξηση στο 50% (από 25%) του  ποσοστού

του αμφισβητούμενου κύριου φόρου και πρόσθετου φό-

ρου, που βεβαιώνεται, σε περίπτωση άσκησης  από τον

φορολογούμενο εμπρόθεσμης προσφυγής στα διοικητι-

κά δικαστήρια. 

(άρθρα  21 παρ. 7,  23 παρ. 1 περ. δ, 25 παρ.10 και 27

παρ. 14)

21. Διασφάλιση είσπραξης εσόδων από:

α. Τη διεύρυνση των υπόχρεων προς υποβολή στοιχεί-

ων και πληροφοριών στο Υπουργείο Οικονομικών.

(άρθρα  21 παρ. 9)

β. Τη συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με το απο-

δεικτικό ενημερότητας και την προβλεπόμενη βεβαίωση

οφειλής προς το Δημόσιο, με βάση την οποία μπορούν

να εκποιούνται ακίνητα των οφειλετών και να εξοφλείται

από το προϊόν του τιμήματος οι βεβαιωμένες κατά

Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές.                                             (άρθρα  28)

γ. Την καθιέρωση της μαγνητικής κάρτας καταγραφής

των αποδείξεων.                                   (άρθρα  29 παρ. 1)

Β. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού, και του προϋ-

πολογισμού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών φορέων της

παρ. 2, του άρθρου 4, του ν. 663/1977 (Ενιαίο Ταμείο Α-

νεξάρτητα Απασχολουμένων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.) 

Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την μετατροπή σε

χρηματικές των ποινών φυλάκισης και την είσπραξη των

χρηματικών ποινών και προστίμων που τυχόν επιβάλλο-

νται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νομοσχεδίου.  

(άρθρο 3)

Γ. Επί του προϋπολογισμού του Ν.Α.Τ. (ν.π.δ.δ. επιχο-

ρηγούμενο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) 

Ετήσια αύξηση εσόδων από την αναπροσαρμογή των

συντελεστών  εισφοράς των πλοίων ελληνικών συμφε-

ρόντων με ξένη σημαία, τα οποία είναι συμβεβλημένα α-

σφαλιστικώς με το ΝΑΤ. (άρθρο 22 παρ. 2)

Δ. Επί του προϋπολογισμού του Ο.Γ.Α. (ν.π.δ.δ. επιχο-

ρηγούμενο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) 

Ετήσια απώλεια εσόδων, ύψους 1.000.000 ευρώ περί-

που από την κατάργηση  της ειδικής κοινωνικής εισφο-

ράς υπέρ Ο.Γ.Α. που επιβάλλεται στις αμοιβές που απο-

κτά το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας.

(άρθρο 25 παρ. 3)

Ε. Επί των προϋπολογισμών των Μετοχικών Ταμείων

Ενόπλων Δυνάμεων (ν.π.δ.δ.)

1. Μ.Τ.Σ. 

Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης από τον περιορισμό:

Του κανονιζόμενου μερίσματος στις ορφανικές οικο-

γένειες. Με βάση υπάρχοντα στοιχεία η εξοικονόμηση

κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της ρύθμισης εκτιμάται

στο ποσό των 750.000 ευρώ, το οποίο θα αυξάνει σχε-

δόν με αριθμητική πρόοδο στο καθένα από τα επόμενα έ-

τη και θα ανέλθει τελικά στο ποσό των 20.000.000 ευρώ.

(άρθρο 43 παρ. 1)

Του εφάπαξ βοηθήματος στα μέλη οικογένειας θανό-

ντος μερισματούχου, η οποία εκτιμάται στο ποσό του

1.000.000 ευρώ.  (άρθρο 43 παρ. 2)

2. Μ.Τ.Π.Ν.

Ετήσια εξοικονόμηση από τον περιορισμό του κανονι-

ζόμενου μερίσματος στις ορφανικές οικογένειες, η ο-

ποία κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της ρύθμισης θα εί-

ναι πολύ μικρή και σε βάθος χρόνου (25ετία) θα αυξάνει

σταδιακά και θα προσεγγίσει το ποσό των 2.000.000 ευ-

ρώ περίπου.  (άρθρο 43 παρ. 3)

3. Μ.Τ.Α.

α. Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης από τον περιορισμό:

Του κανονιζόμενου μερίσματος στις ορφανικές οικο-

γένειες. Η εξοικονόμηση κατά το πρώτο έτος εφαρμο-

γής της ρύθμισης θα είναι μικρή και σταδιακά με την πά-

ροδο του χρόνου (25ετία) θα προσεγγίσει το ποσό των

2.400.000 ευρώ. (άρθρο 43 παρ. 4)

Του εφάπαξ βοηθήματος στα μέλη οικογένειας θανό-

ντος μερισματούχου, η οποία εκτιμάται στο ποσό του

200.000 ευρώ περίπου. (άρθρο 43 παρ. 6)

β. Ετήσια αύξηση 400.000 ευρώ περίπου, από την κα-

ταβολή εισφορών για το χρόνο φοίτησης στις στρατιωτι-

κές σχολές.  (άρθρο 43 παρ. 5)

ΣΤ. Επί του προϋπολογισμού της Ελληνικής Στατιστι-

κής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ. – Ανεξάρτητη Αρχή)

1. Ετήσια δαπάνη 2.000.000 ευρώ περίπου, από την

καταβολή μηνιαίων εξόδων κίνησης σε όλες τις κατηγο-

ρίες του προσωπικού της.  (άρθρο 45 παρ. 15)

2. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, από τη θέσπιση ευνοϊ-

κότερων όρων όσον αφορά τη δυνατότητα διανυκτέρευ-

σης εκτός έδρας των μετακινουμένων για εκτέλεση υπη-

ρεσίας υπαλλήλων. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτά-

ται από πραγματικά γεγονότα.             (άρθρο 45 παρ. 14)

Ζ. Επί του προϋπολογισμού του Σώματος Φορολογι-

κών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ. - Ανεξάρτητη Αρχή)

Ετήσια δαπάνη από την καταβολή της αμοιβής των με-

λών του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών, η οποία θα ε-
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ξαρτηθεί από την έκδοση του σχετικού π.δ/τος.

(άρθρο 34 παρ.1),

Ετήσια δαπάνη για τα λειτουργικά έξοδα του Σώματος

Φορολογικών Διαιτητών. (άρθρο 31)

Απροσδιόριστη ετήσια δαπάνη από την καταβολή του

επιδόματος Προϊσταμένου της Γραμματείας του Σώμα-

τος Φορολογικών Διαιτητών.                 (άρθρο 35 παρ.1)

4. Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή αποζημίω-

σης στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης    του Σώματος

Φορολογικών Διαιτητών, το ύψος της οποίας θα προσ-

διοριστεί με κ.υ.α. (άρθρο 34 παρ.5)

5. Εφάπαξ δαπάνη για τον εξοπλισμό του Σώματος Φο-

ρολογικών Διαιτητών. (άρθρο 31)

Έσοδα από τις καταβαλλόμενες από τους αιτούντες τη

διοικητική επίλυση αμοιβές, το ύψος των οποίων θα

προσδιοριστεί από π.δ/γμα.                          (άρ.34 παρ.2)

Η. Επί του προϋπολογισμού της Οικονομικής και Κοι-

νωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε. – ν.π.ι.δ. επιχορηγούμενο α-

πό τον Κρατικό Προϋπολογισμό) 

Ετήσια δαπάνη από:

α. Τον καθορισμό μηνιαίων αποδοχών του Γενικού

Γραμματέα 

β. Την αύξηση των μελών της Ο.Κ.Ε. κατά δώδεκα

(12).

Η δαπάνη αυτή θα προσδιοριστεί με την έκδοση των

σχετικών διοικητικών πράξεων που θα καθορίσουν το μη-

νιαίο ύψος των αποδοχών του Γραμματέα αφ’ ενός και

τον αριθμό των συνεδριάσεων και το ύψος της ανά συ-

νεδρίασης αποζημίωσης των μελών της Ο.Κ.Ε., αφ’ ετέ-

ρου. (άρθρο 44)

Θ. Επί του προϋπολογισμού του ΕΚΕΠΙΣ (ν.π.ι.δ. επιχο-

ρηγούμενο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) 

Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων, από την είσπραξη των

χρηματικών ποσών που καταβάλλουν: α) τα ΚΕΜΕ, σε

περίπτωση λοιπών κτιριακών αλλαγών και προσθήκης

νέων ειδικοτήτων, β) τα Ε.Ε.Σ. για την μετεγκατάστασή

τους και τις λοιπές κτηριακές αλλαγές. (άρθρο 46)

Ι. Επί του προϋπολογισμού της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Α.Ε. με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο)

1. Ετήσια δαπάνη από την:

α. Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. της Εται-

ρείας,

β. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών

της Εταιρείας,

γ. Αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των οργα-

νικών μονάδων της Εταιρείας.      (άρθρο 42 παρ. 7 και 8)

Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής δεν μπορεί

να προσδιορισθεί διότι εξαρτάται από την έκδοση των

σχετικών κ.υ.α.

2. Εφάπαξ δαπάνη από την προμήθεια του απαραίτη-

του εξοπλισμού για τη λειτουργία της Εταιρείας. 

(άρθρο 42 παρ. 8)

3. Ετήσια αύξηση των εσόδων της από την αξιοποίηση

της έκτασης και των εγκαταστάσεων του πρώην αερο-

δρομίου Ελληνικού.                               (άρθρο 42 παρ. 3)

4. Αύξηση της περιουσίας από την περιέλευση στην Ε-

ταιρεία της κυριότητας της έκτασης του πρώην αεροδρο-

μίου Ελληνικού, των εγκαταστάσεων του, καθώς και κά-

θε κινητού εξοπλισμού αυτών.             (άρθρο 42 παρ. 3)

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011 

Ο Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυ-

γής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου

προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Α.Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 1.300 ευρώ από την καταβο-

λή του επιδόματος θέσης στον Προϊστάμενο του Γραφεί-

ου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος  

(άρθρο 2 παρ. 9)

2. Ετήσια δαπάνη από την: 

α. Σύσταση των αναγκαίων θέσεων επιστημονικού, δι-

οικητικού και βοηθητικού προσωπικού του Γραφείου Ει-

σαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, το ύψος της οποίας

θα προσδιοριστεί από την έκδοση της σχετικής υπουργι-

κής απόφασης.  (άρθρο 2 παρ. 9)

β. Αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του Γραφεί-

ου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, από πραγματι-

κά γεγονότα (αριθμός θέσεων κ.λπ.).      (άρθρο 2 παρ.9)

γ. Σύσταση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Είσπρα-

ξης των Εσόδων του Κράτους. (άρθρο 4 παρ. 1)

δ. Σύσταση νέων οργανικών μονάδων στο Υπουργείο

Οικονομικών.    (άρθρο 5 παρ. 1 και 8 και άρθρο 7 παρ. 1)

ε. Αντιμετώπιση εξόδων εκπαίδευσης του προσωπικού

της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.  

(άρθρο 5 παρ. 5)

στ. Καταβολή αποζημίωσης στην Επιτροπή που είναι

αρμόδια για τη γνωμοδότηση ένταξης ή μη ληξιπρόθε-

σμων οφειλών στην κατηγορία των «ανεπίδεκτων εί-

σπραξης». (άρθρο 10 παρ. 5)

ζ. Καταβολή αποζημίωσης, στον Πρόεδρο, τα μέλη και

τον Γραμματέα της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φο-

ρολογικών Διαφορών.                          (άρθρο 36 παρ. 10)

Το ύψος της δαπάνης εκ των αιτιών αυτών δεν μπορεί

να προσδιορισθεί εξαρτώμενο από πραγματικά γεγονό-

τα και την έκδοση των σχετικών κ.υ.α.

3. Ενδεχόμενη συνολική δαπάνη ύψους 9.943.697 ευ-

ρώ περίπου, συν τους τόκους που θα καθορισθούν με

κ.υ.α., από την τακτοποίηση της εκκρεμούσας δικαστικής

διαφοράς με την Ισραηλινή Κοινότητα Θεσσαλονίκης, η

οποία θα εξοφληθεί εντός 10ετίας και εφόσον παραιτη-

θεί η Κοινότητα από το δικόγραφο.     (άρθρο 45 παρ. 10)

4. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από την:

α. Κάλυψη των λειτουργικών εξόδων σε περίπτωση

σύστασης Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήμα-
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τος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδο-

νίας του Σ.Δ.Ο.Ε.  (άρθρο 2 παρ.9)

β. Καταβολή του ειδικού επιδόματος στους Ελεγκτές

Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων

του Κράτους, σε περίπτωση επίτευξης των ποιοτικών και

ποσοτικών στόχων του «συμβολαίου αποδοτικότητας».  

(άρθρο 4 παρ. 20)

γ. Αποζημίωση υπαλλήλων της Υπηρεσίας Εσωτερι-

κών Υποθέσεων των οποίων σε περίπτωση που η κινητή

ή ακίνητη περιουσία τους ζημιωθεί ή καταστραφεί εξαι-

τίας της θέσης του υπαλλήλου. (άρθρο 5 παρ. 5)

δ. Δυνατότητα σύστασης Τμημάτων της Επιτροπής Δι-

οικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

(άρθρο  36 παρ.10)

5. Ενδεχόμενη δαπάνη για δύο έτη από τη δυνατότητα

επιχορήγησης του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών, το

ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με κ.υ.α.

(άρθρο 34 παρ.3)

6. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 1.500.000 Ευρώ από την κα-

ταβολή ισόποσης πίστωσης από το Ελληνικό Δημόσιο,

για την ανάληψη απ’ αυτό, του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας, με ταυτόχρονη αύξηση του χαρτοφυλακίου

του.                                                        (άρθρο 42 παρ. 4)

7. Εφάπαξ δαπάνη από την προμήθεια του απαραίτη-

του εξοπλισμού:

α. Του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήμα-

τος. (άρθρο 2 παρ.9)

β. Για τη λειτουργία των νέων οργανικών μονάδων του

Υπουργείου Οικονομικών.  

(άρθρο 5 παρ. 1 και 8 και άρθρο 7 παρ. 1)

8. Ενδεχόμενη εφάπαξ δαπάνη για τον εξοπλισμό του

Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στην

Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του

Σ.Δ.Ο.Ε. (άρθρο 2 παρ.9)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπιστούν από πιστώ-

σεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.

9. Ετήσια μείωση εσόδων από:

α. Την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των κερ-

δών που εισπράττουν ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε., από ε-

ταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος - μέ-

λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες συμμετέχουν

κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.

2578/1998, εφόσον τα κέρδη αυτά εμφανίζονται σε λο-

γαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.

(άρθρο 14 παρ. 13)

β. Την έκπτωση των δεδουλευμένων τόκων δανείων,

που καταβάλλουν οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επεν-

δυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του ν.3606/2007, σε συνδε-

δεμένες επιχειρήσεις από τα ακαθάριστα έσοδα τους.  

(άρθρο 17 παρ. 3 και 4)

γ. Την έκπτωση από τις πραγματοποιούμενες πωλή-

σεις των πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της ΟΠΑΠ

Α.Ε, ποσοστού 1,5% για αξίες μέχρι 700.000 ευρώ, 1%

για αξίες από 700.001 έως 1.500.000 και 0,5% για ποσά

άνω των 1.500.001 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφα-

λών απαιτήσεων. (άρθρο 17 παρ. 5)

δ. Την επέκταση για όλα τα νομικά πρόσωπα του άρ-

θρου 101 του Κ.Φ.Ε. , της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υ-

ποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της

επακόλουθης έκπτωσης φόρου (λόγω ηλεκτρονικής υπο-

βολής). (άρθρο 20 παρ. 4)

ε. Την απαλλαγή του 50% των αποδοχών των προσώ-

πων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου στα Ελληνικά σχολεία που λειτουργούν

στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.). 

(άρθρο 21 παρ. 1)

στ. Τον περιορισμό του ποσού που λαμβάνεται υπόψη

για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος

για τις μονοθέσιες υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μη-

χανές (Υ.Π.Α.Μ.) στα 20.000 ευρώ.

(άρθρο 21 παρ. 2 περ. α΄)

ζ. Τον περιορισμό, επίσης, τις ετήσιας αντικειμενικής

δαπάνης των ατομικών επιχειρήσεων μεταπώλησης αυ-

τοκινήτων, που προκύπτει από τα προς πώληση οχήματα,

όταν δεν κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφο-

ρίας τους στη Δ.Ο.Υ. (άρθρο 21 παρ. 2 περ. β΄)

η. Τη μη εφαρμογή της ετήσιας αντικειμενικής δαπά-

νης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συ-

νήθη διαμονή τους στην αλλοδαπή και δεν αποκτούν ει-

σόδημα στην Ελλάδα. (άρθρο 21 παρ. 3)

θ. Την έκπτωση των δαπανών  επισκευής και συντήρη-

σης των ακινήτων από το ακαθάριστο εισόδημα των πρό-

σωπων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2  του

Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. εφόσον αποκτούν εισόδημα από

ακίνητα) και των επιτηδευματιών φυσικών πρόσωπων

που αποκτούν εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινή-

των. (άρθρο 21 παρ. 4)

ι. Την κατανομή των επικουρικών συντάξεων αλλοδα-

πών ασφαλιστικών φορέων, που προεξοφλούνται εφά-

παξ σε δικαιούχους κατοίκους Ελλάδος, σε πέντε έτη. 

(άρθρο 21 παρ. 5)

ια. Τη φορολόγηση της υπεραξίας μεριδίου εταιρείας

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), που μεταβιβάζεται από

επαχθή αιτία από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της Α΄

κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001,

με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). 

(άρθρο 21 παρ. 14)

ιβ. Την απαλλαγή από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας

(Φ.Α.Π.) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής  για τα ιδιο-

χρησιμοποιούμενα ακίνητά της. (άρθρο 24 παρ. 1)

ιγ. Την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινή-

των των εταιρειών ως προς τα ακίνητά που εκμισθώνουν

σε ναυτιλιακές εταιρείες αποκλειστικά ως γραφεία ή α-

ποθήκες, καθώς και των ασφαλιστικών ταμείων ή οργα-

νισμών κοινωνικής ασφάλισης και των εταιρειών  συλλο-

γικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. 

(άρθρο 24 παρ. 7 και 8)

ιδ. Την απαλλαγή  από τον φόρο για την ανάπτυξη της

κινηματογραφικής τέχνης των εκμεταλλευτών παραδο-

σιακών θερινών και χειμερινών κινηματογράφων με μία ή

δύο οθόνες προβολών, για ποσό πενήντα λεπτών (0,50)

του ευρώ ανά εισιτήριο. Η μείωση από την αιτία αυτή ε-

κτιμάται στο ποσό των 117.000 ευρώ περίπου.

(άρθρο 25 παρ. 2)

ιε. Την πρόβλεψη ότι, εξαιρετικά η έκδοση φορολογι-

κών στοιχείων, που λογίζονται ως αθεώρητα βάσει της

παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. και εφόσον αυτά έχουν

καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιοδήποτε έλεγχο ή

χωρίς να έχει παρέλθει ο χρόνος εμπρόθεσμης ενημέ-

ρωσης αυτών, θεωρείται γενική (και όχι αυτοτελής) πα-

ράβαση με συντελεστή βαρύτητας τρία (3). 

(άρθρο 26 παρ. 4)

ιστ. Την επιστροφή με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές

ΦΠΑ  στους αγρότες που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με

το ν. 3874/2010  και ασχολούνται με τη διαχείριση ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τη λειτουρ-
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γία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων. 

(άρθρο  27 παρ. 12)

ιζ. Τη διεύρυνση των απαλλαγών από Φ.Π.Α. κατά την

παράδοση και εισαγωγή αγαθών, καθώς και την παροχή

υπηρεσιών.  (άρθρο 39)

ιη. Την απαλλαγή από κάθε φόρο και τέλος της μετα-

γραφής τίτλων κτήσης ακινήτων, καθώς και κάθε πράξης

ή συμφωνίας που αφορά στη μεταβίβαση στην Εταιρεία

της κυριότητας των οριζόμενων περιουσιακών στοιχείων

κ.λπ. (άρθρο 42 παρ. 6)

ιθ. Τις φορολογικές απαλλαγές που θα διέπουν το κα-

θεστώς συγχώνευσης των Ανωνύμων «Εταιρειών Ολυ-

μπιακά Ακίνητα Α.Ε.» και «Ε.Τ.Α. Α.Ε.». 

(άρθρο 47 παρ. 2)

10. Ετήσια μείωση εσόδων για τα έτη 2012 έως 2014

από την επίσπευση της εφαρμογής του συντελεστή 20%

για την φορολόγηση του συνολικού  εισοδήματος των

νομικών προσώπων από τις χρήσεις που αρχίζουν από

1.1.2011 (αντί 1.1.2014) και μετά. Η εν λόγω μείωση α-

φορά μόνο στα μη διανεμόμενα κέρδη, καθόσον για τα

διανεμόμενα η συνολική φορολόγηση (κέρδη επιχειρή-

σεων και μερίσματα) αυξάνεται. (άρθρο 14 παρ. 9 και 10)

11. Ετήσια μείωση εσόδων για τα έτη 2012 έως 2015

από  την παράταση μέχρι 31.12.2014 (έληγε 31.12.2010)

του δικαιώματος έκπτωσης από τα καθαρά κέρδη των ε-

πιχειρήσεων, επιπλέον ποσοστού πενήντα τοις εκατό

(50%) των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έ-

ρευνας, σε περίπτωση που αυτές, υπερβαίνουν μέσα στη

χρήση, το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που

πραγματοποιήθηκαν τις δύο προηγούμενες χρήσεις. Το

ύψος της μείωσης αυτής εκτιμάται στο ποσό των

5.000.000 ευρώ, περίπου για το έτος 2012. 

(άρθρο 17 παρ. 7)

12. Ενδεχόμενη μείωση εσόδων από:

α. Τη  δυνατότητα που παρέχεται στους φορολογου-

μένους να αποδείξουν ότι οι δαπάνες του άρθρου 51 Β

του Κ.Φ.Ε. αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλα-

γές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών

ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή

ή φοροδιαφυγή, προκειμένου να αναγνωριστούν ως δα-

πάνες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά

τους.                                                      (άρθρο 13 παρ. 2)

β. Την απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς της κινη-

τής περιουσίας Έλληνα υπηκόου που είναι εγκατεστημέ-

νος στην αλλοδαπή για δέκα τουλάχιστον συναπτά έτη.

(άρθρο  23 παρ. 1 περ. β΄)

γ. Την έκπτωση του φόρου εισροών (Φ.Π.Α.) των εμπο-

ρευματικών κέντρων. (άρθρο  27 παρ. 2 και 3)

δ. Τη δυνατότητα του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. να μει-

ώνει κατά 50% τα πρόστιμα για παράβαση της νομοθε-

σίας περί κεφαλαιαγοράς. Η απώλεια αυτή αντιρροπείται

εν μέρει από την εφάπαξ είσπραξη των μειωμένων προ-

στίμων εντός διμήνου από την γνωστοποίηση της σχετι-

κής ταμειακής βεβαίωσης.                     (άρθρο 41 παρ. 3)

Οι παραπάνω απώλειες θα αναπληρωθούν από την αύ-

ξηση εσόδων, από διατάξεις του ανωτέρω νομοσχεδίου,

καθώς και από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋ-

πολογισμού.

Β. Επί του προϋπολογισμού του Ο.Γ.Α. (ν.π.δ.δ. επιχο-

ρηγούμενο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) 

Ετήσια απώλεια εσόδων, ύψους 1.000.000 ευρώ περί-

που από την κατάργηση  της ειδικής κοινωνικής εισφο-

ράς υπέρ Ο.Γ.Α. που επιβάλλεται στις αμοιβές που απο-

κτά το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας.

(άρθρο 25 παρ. 3)

Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές

εσόδων του Ο.Γ.Α.

Γ. Επί του προϋπολογισμού της Ελληνικής Στατιστικής

Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ. – Ανεξάρτητη Αρχή)

1. Ετήσια δαπάνη 2.000.000 ευρώ περίπου, από την

καταβολή μηνιαίων εξόδων κίνησης σε όλες τις κατηγο-

ρίες του προσωπικού της. (άρθρο 45 παρ. 15)

2. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, από τη θέσπιση ευνοϊ-

κότερων όρων όσον αφορά τη δυνατότητα διανυκτέρευ-

σης εκτός έδρας των μετακινουμένων για εκτέλεση υπη-

ρεσίας υπαλλήλων. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτά-

ται από πραγματικά γεγονότα.             (άρθρο 45 παρ. 14)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπιστούν από τον

προϋπολογισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Δ. Επί του προϋπολογισμού του Σώματος Φορολογι-

κών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ. - Ανεξάρτητη Αρχή)

Ετήσια δαπάνη από την καταβολή της αμοιβής των με-

λών του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών, η οποία θα ε-

ξαρτηθεί από την έκδοση του σχετικού π.δ/τος.

(άρθρο 34 παρ.1), 

Ετήσια δαπάνη για τα λειτουργικά έξοδα του Σώματος

Φορολογικών Διαιτητών.                                  (άρθρο 31)

Απροσδιόριστη ετήσια δαπάνη από την καταβολή του

επιδόματος Προϊσταμένου της Γραμματείας του Σώμα-

τος Φορολογικών Διαιτητών.                  (άρθρο 35 παρ.1)

4. Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή αποζημίω-

σης στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Σώματος

Φορολογικών Διαιτητών, το ύψος της οποίας θα προσ-

διοριστεί με κ.υ.α. (άρθρο 34 παρ.5)

5. Εφάπαξ δαπάνη για τον εξοπλισμό του Σώματος Φο-

ρολογικών Διαιτητών.                                       (άρθρο 31)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπιστούν από τον

προϋπολογισμό του Σ.Φ.Δ..

Η. Επί του προϋπολογισμού της Οικονομικής και Κοι-

νωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε. – ν.π.ι.δ. επιχορηγούμενο α-

πό τον Κρατικό Προϋπολογισμό) 

Ετήσια δαπάνη από:

α. Τον καθορισμό μηνιαίων αποδοχών του Γενικού

Γραμματέα 

β. Την αύξηση των μελών της Ο.Κ.Ε. κατά δώδεκα

(12).

Η δαπάνη αυτή θα προσδιοριστεί με την έκδοση των

σχετικών διοικητικών πράξεων που θα καθορίσουν το μη-

νιαίο ύψος των αποδοχών του Γραμματέα αφενός και

τον αριθμό των συνεδριάσεων και το ύψος της ανά συ-

νεδρίασης αποζημίωσης των μελών της Ο.Κ.Ε., αφετέ-

ρου. (άρθρο 44)

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋ-

πολογισμό της Ο.Κ.Ε .

Θ. Επί του προϋπολογισμού της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗ-

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ» (Α.Ε. με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο)

1. Ετήσια δαπάνη από την:

α. Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. της Εται-
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ρείας,

β. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών

της Εταιρείας,

γ. Αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των οργα-

νικών μονάδων της Εταιρείας.      (άρθρο 42 παρ. 7 και 8)

Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής δεν μπορεί

να προσδιορισθεί διότι εξαρτάται από την έκδοση των

σχετικών κ.υ.α.

2. Εφάπαξ δαπάνη από την προμήθεια του απαραίτη-

του εξοπλισμού για τη λειτουργία της Εταιρείας. 

(άρθρο 42 παρ. 8)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπιστούν από τον

προϋπολογισμό της Εταιρείας.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου
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