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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Η σταδιακή ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας στη-
ρίζεται στον περιορισµό των δηµοσιονοµικών και µακρο-
οικονοµικών ανισορροπιών και αποτυπώνεται στην ήδη
βελτιωµένη επίδοση των βασικών µακροοικονοµικών δει-
κτών του έτους 2013. Η ύφεση αναµένεται µικρότερη
των αρχικών εκτιµήσεων, η µείωση των τιµών περιορίζει
τη µείωση των πραγµατικών εισοδηµάτων, ενώ η σηµα-
ντική βελτίωση του εξωτερικού τοµέα και η αύξηση των
εξαγωγών αντανακλά την ανάκτηση της απώλειας αντα-
γωνιστικότητας της προηγούµενης δεκαετίας. Η εµπι-
στοσύνη στην ελληνική οικονοµία ανακτάται και αποτυ-
πώνεται στην παρατηρούµενη αύξηση των άµεσων ξέ-
νων επενδύσεων στη χώρα. 
Από την άλλη πλευρά, στον τοµέα των επενδύσεων

συνεχίζεται η συρρίκνωση ιδίως της αγοράς ακινήτων,
αλλά και των κατασκευών. Καθοριστικός παράγοντας εί-
ναι η έλλειψη ρευστότητας λόγω σηµαντικής µείωσης
της πιστωτικής επέκτασης προς τις εγχώριες επιχειρή-
σεις και νοικοκυριά. Η σταδιακή βελτίωση του οικονοµι-
κού κλίµατος για το σύνολο της οικονοµίας αλλά και ει-
δικότερα, στις κατασκευές, σηµατοδοτεί σταδιακή ανά-
κτηση των προσδοκιών των επενδυτών και αναµένεται
να οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση της επενδυτικής δρα-
στηριότητας τα επόµενα χρόνια. Η συµβολή των διαρ-
θρωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται κα-
θοριστική για την εµπροσθοβαρή αύξηση της ρευστότη-
τας στον τοµέα των επενδύσεων. 
Στον αντίποδα των θετικών εξελίξεων, η σηµαντική αύ-

ξηση της ανεργίας όπως και η διάρθρωση αυτής, µε υψη-
λά ποσοστά νέων και µακροχρόνια ανέργων, αποτελεί υ-
ψηλό κοινωνικό κόστος. Αντιδρώντας µε κάποιο βαθµό
υστέρησης στην πορεία της οικονοµικής δραστηριότη-
τας, η ανεργία αναµένεται να αρχίσει σταδιακά να µειώ-
νεται από το 2014. 
Δεδοµένων των βραχυπρόθεσµων εξελίξεων, εκτιµά-

ται ότι ήδη από το 2014 αναµένεται θετικός ρυθµός µε-
ταβολής του ΑΕΠ (0,6%) σε σταθερές τιµές. Η ολοκλή-
ρωση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων αναµένεται να
ενισχύσει περαιτέρω την αναπτυξιακή δυναµική της ελ-
ληνικής οικονοµίας µακροπρόθεσµα. Τέλος, η διατήρηση
πρωτογενών πλεονασµάτων κρίνεται επιτακτική και ανα-
µένεται να βελτιώσει σηµαντικά τη δυναµική του δηµοσί-
ου χρέους.
Με στόχο τη διατήρηση της δηµοσιονοµικής σταθερό-

τητας της χώρας και την εξασφάλιση των δηµοσίων εσό-
δων, µε τις προτεινόµενες διατάξεις του παρόντος νοµο-
σχεδίου καταργείται ο φόρος στην ακίνητη περιουσία
(Φ.Α.Π.) και θεσπίζεται από 1.1.2014 Ενιαίος Φόρος Ιδιο-
κτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σε όλα τα ακίνητα της χώ-
ρας µε κριτήρια την έκταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά του κάθε ακινήτου. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. αποτελεί το άθροι-
σµα του κύριου φόρου επί των ακινήτων και του συµπλη-
ρωµατικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωµά-

των των ακινήτων, ο οποίος για τα φυσικά πρόσωπα επι-
βαρύνει µόνο την ακίνητη περιουσία άνω των τριακοσίων
χιλιάδων (300.000) ευρώ.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις ήδη ψηφισθείσες

διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) η ισχύς του Έκτα-
κτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) που ίσχυσε για
το έτος 2013, ως συνέχεια του Ε.Ε.Τ.ΗΔ.Ε. (Έκτακτου
Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Επιφανειών που ί-
σχυσε για τα έτη 2011 και 2012) παύει. Τα παραπάνω τέ-
λη στα ακίνητα επιβλήθηκαν για επιτακτικούς λόγους ε-
θνικού συµφέροντος, προκειµένου να καταστεί δυνατή η
άµεση µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος µε κρι-
τήριο την καθολικότητα, την αναλογικότητα και την προ-
σφορότητα, ως το λιγότερο επαχθές µέτρο, δεδοµένων
των δηµοσιονοµικών του κράτους στη συγκεκριµένη οι-
κονοµική συγκυρία και ως επιβαλλόµενο σε περιουσία,
της οποίας η πραγµατική αξία εξαρτάται απολύτως από
την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων της χώρας και
τη σταθερή επιδίωξη για δηµοσιονοµική ανεξαρτησία µε
την επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων. 
Ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας των ακινήτων στοχεύει

στην καθολική φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας,
δηλαδή στη φορολόγηση όλων των ακινήτων που βρί-
σκονται στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξαρτήτως της η-
λεκτροδότησης ή µη, διευρύνοντας καθοριστικά µε τον
τρόπο αυτόν τη φορολογητέα ύλη, µε συνέπεια τη δίκαιη
κατανοµή των φορολογικών βαρών στα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή νοµικές οντότητες σε όλη τη χώρα. 

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 

Επί του άρθρου 1 

Στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 1 ορίζεται
το πεδίο εφαρµογής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακι-
νήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και το αντικείµενο αυτού. Ο ΕΝ.Φ.I.Α.
επιβάλλεται στα εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους κυ-
ριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης, σύµ-
φωνα µε όσα ορίζει ο αστικός κώδικας αλλά και κάθε άλ-
λη υφιστάµενη διάταξη (δικαιώµατα µεταλλειοκτησίας
κ.λπ.), και επιφανείας σύµφωνα µε το ν. 3986/2011, κα-
θώς και στα εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα αποκλει-
στικής χρήσης θέσης στάθµευσης, βοηθητικών χώρων
και κολυµβητικών δεξαµενών, που βρίσκονται σε κοινό-
κτητο τµήµα ακινήτου, όπως αυτά ισχύουν την 1η Ιανου-
αρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από τις µετα-
βολές που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του έτους
αυτού είτε στο ακίνητο είτε στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Τα δε ακίνητα πρέπει να βρίσκονται στην Ελλάδα και να
ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κάθε είδους νο-
µικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Στην πα-
ράγραφο 3 ορίζεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο οποίος αποτελείται α-
πό τον κύριο και το συµπληρωµατικό φόρο και προκύπτει
ως το άθροισµα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου
και του συµπληρωµατικού φόρου επί της συνολικής α-
ξίας των δικαιωµάτων στα ακίνητα κάθε υποκειµένου σε
αυτόν το φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 λαµβάνεται υπόψη η

πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. Τα στοιχεία του α-
κινήτου προκύπτουν από την οριστική εγγραφή του στο



κτηµατολογικό γραφείο και σε περίπτωση µη οριστικής
εγγραφής από τον τίτλο κτήσης του. Σε περίπτωση έλ-
λειψης των παραπάνω, λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική
κατάσταση του ακινήτου. Σε περίπτωση που η πραγµατι-
κή επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγρά-
φεται στην οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γρα-
φείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδοµική άδεια, ή έχει
γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου λαµβάνεται υπό-
ψη η πραγµατική επιφάνεια (πραγµατικά τετραγωνικά
µέτρα) και η πραγµατική χρήση του ακινήτου π.χ. αποθή-
κη που έγινε κατοικία, ή κατοικίες ισογείου ή υπογείου
που χρησιµοποιούνται ως επαγγελµατικές στέγες. Δεν
ενδιαφέρει δηλαδή για την επιβολή του φόρου και δεν υ-
πάρχει διαφορετική φορολογική αντιµετώπιση των κτι-
σµάτων, είτε αυτά είναι νόµιµα είτε αυθαίρετα είτε τα-
κτοποιηµένα µε βάση οποιονδήποτε νόµο, ώστε να µην
τίθενται σε µειονεκτικότερη θέση οι κύριοι νόµιµων ακι-
νήτων. 
Καθίσταται σαφές ότι σε περίπτωση που η πραγµατική

και νοµική κατάσταση του ακινήτου είναι διαφορετική α-
πό εκείνη που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο
κτηµατολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην οικο-
δοµική άδεια, είναι αναγκαίο να γίνεται διόρθωση των
στοιχείων των ακινήτων από τους φορολογούµενους,
καθώς ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στη βάση της πραγµατι-
κής κατάστασης του ακινήτου. Κατά τον τρόπο αυτόν οι
φορολογούµενοι αποφεύγουν την επιβολή φορολογίας
µετά από έλεγχο και διασταυρώσεις των στοιχείων των
ακινήτων εντός της προθεσµίας παραγραφής του δικαι-
ώµατος του Δηµοσίου, η οποία είναι εικοσαετής στις πε-
ριπτώσεις της φοροδιαφυγής. 

Επί του άρθρου 2

Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2, ορίζεται το υ-
ποκείµενο του φόρου, το οποίο είναι κάθε φυσικό ή νοµι-
κό πρόσωπο ή κάθε είδους νοµική οντότητα ανεξάρτητα
από ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα, ανάλογα µε το εµπράγ-
µατο δικαίωµα και το ποσοστό του, ήτοι ο αποκτών ε-
µπράγµατα δικαιώµατα από οποιαδήποτε αιτία, ο επιφα-
νειούχος, ο υπερθεµατιστής, ο κληρονόµος, ο αποκτών
εµπράγµατα δικαιώµατα εκ προσυµφώνου µε αυτοσύµ-
βαση µε εξαίρεση τα εργολαβικά προσύµφωνα, ο δικαι-
ούχος ακινήτου από το Δηµόσιο ή τον Οργανισµό Εργα-
τικής Κατοικίας ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Ν.Π.Δ.Δ. για το διάστηµα πριν από τη σύνταξη των ορι-
στικών παραχωρητηρίων, ο κηδεµόνας για τα ακίνητα
σχολάζουσας κληρονοµιάς, για όσο διάστηµα τα διαχει-
ρίζεται και τα διοικεί, ο εκτελεστής διαθήκης για τα κλη-
ρονοµιαία ακίνητα, για όσο διάστηµα τα διαχειρίζεται και
τα διοικεί, ο µεσεγγυούχος ακινήτου, για όσο διάστηµα
τα διαχειρίζεται και τα διοικεί, ο εργολάβος για ακίνητο
το οποίο συµφωνήθηκε να µεταβιβασθεί και δεν έχει µε-
ταβιβασθεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε
τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, εφόσον έχουν
παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της οικοδοµικής άδει-
ας ή έχουν εκµισθωθεί ή χρησιµοποιηθεί µε οποιονδήπο-
τε τρόπο εντός των τριών αυτών ετών από τον εργολά-
βο και ο σύνδικος της πτώχευσης, για όσο διάστηµα δια-
χειρίζεται και διοικεί την πτωχευτική περιουσία. 
Σε περιπτώσεις επιδίκων ακινήτων υπόχρεος σε φόρο

είναι ο νοµέας τους.
Επιπλέον, αν κάποιος χρησιµοποιεί ακίνητα που ανή-

κουν σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναί-

νεση του φορέα αυτού, τότε υποχρεούται στην καταβο-
λή του φόρου για το ακίνητο αυτό. Αυτονόητα από την
ρύθµιση αυτή δεν θίγονται ειδικές διατάξεις που ρυθµί-
ζουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και κάθε άλλη
υποχρέωση για εκείνο το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα που χρησιµοποιεί τα παραπάνω ακίνητα
(π.χ. διατάξεις περί προστασίας της περιουσίας κ.λπ.).
Στις παραγράφους 3, 4 και 5 ορίζεται ρητά ότι ο πλή-

ρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού
φόρου και ότι, σε περίπτωση µη πλήρους κυριότητας, ο
φόρος επιµερίζεται µεταξύ του ψιλού κυρίου και του επι-
καρπωτή µε τους κανόνες που ορίζονται στις παραγρά-
φους αυτές. Επίσης ορίζεται ότι ο φόρος στην οίκηση
και στο δικαίωµα της επιφάνειας ισούται µε το φόρο του
αναλογεί στην επικαρπία.
Στην παράγραφο 6 ρυθµίζεται ο φόρος που αναλογεί

στο δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσης των χώρων που
υπόκεινται στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ορίζεται ότι τα δικαιώµατα
αυτά (εµπράγµατα ή ενοχικά) ακολουθούν, κατά το πο-
σοστό και το εµπράγµατο δικαίωµα) τα ακίνητα των ο-
ποίων αποτελούν παρακολούθηµα, Αφού οι χώροι αυτοί
δεν µπορούν να µεταβιβαστούν µόνοι τους, αλλά αποτε-
λούν πάντοτε αναπόσπαστο µέρος (παρακολούθηµα)
µιας οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας προς ωφέλεια του
εκάστοτε κυρίου αυτής. 
Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι ο φόρος που αναλογεί

σε ακίνητο που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνη-
σης και χρησιµοποιείται από τρίτο χωρίς τη συναίνεση
του κυρίου ισούται µε το φόρο που αναλογεί στην πλήρη
κυριότητα και βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον τρίτο. 

Επί του άρθρου 3

Στο άρθρο αυτό ορίζονται οι απαλλαγές από τον Ενι-
αίο Φόρο Ιδιοκτησίας των Ακινήτων. Συγκεκριµένα απαλ-
λάσσονται τα δικαιώµατα στα ακίνητα τα οποία: 
α) ανήκουν στο Δηµόσιο, στο Ταµείο Αξιοποίησης της

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και στην Ε-
ταιρεία των Ακινήτων του Δηµοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), 
β) ανήκουν σε Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.), Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιµοποιού-
νται. Είναι αυτονόητο ότι δεν εµπίπτουν στη φορολόγη-
ση τα κοινής χρήσεως πράγµατα που ανήκουν σε Ο.Τ.Α.,
σύµφωνα µε το άρθρο 967 του Α.Κ , καθώς και τα προο-
ρισµένα για την εξυπηρέτηση δηµοτικών και κοινοτικών
σκοπών ακίνητα (π.χ. δηµοτικά στάδια, δηµοτικά θέατρα
κ.λπ.).
Οι ανώνυµες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, εκτός

από το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΤΑΔ ΑΕ υπάγονται στον
ΕΝ.Φ.Ι.Α.. 
γ) Ανήκουν σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησι-

µοποιείται για την εγκατάσταση πρεσβείας ή προξενείου
του ξένου κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή,
πρόξενου και λοιπών διπλωµατικών αντιπροσώπων και
πρακτόρων του ξένου κράτους, οι οποίοι είναι διαπιστευ-
µένοι στην Ελλάδα το έτος φορολογίας, µε τον όρο της
αµοιβαιότητας. Η απαλλαγή ισχύσει µόνο αν, µε βάση τη
νοµοθεσία του αλλοδαπού κράτους, τα ακίνητα που βρί-
σκονται στο κράτος αυτό και ανήκουν στην Ελλάδα και
χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση της Ελληνικής
Πρεσβείας ή Προξενείου ή των διαπιστευµένων πρε-
σβευτών, προξένων και λοιπών διπλωµατικών αντιπρο-
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σώπων και πρακτόρων της Ελλάδας απαλλάσσονται του
αντίστοιχου φόρου. Είναι αυτονόητο ότι η εν λόγω α-
παλλαγή αφορά αποκλειστικά τα ακίνητα για την εγκα-
τάσταση των παραπάνω προσώπων. 
δ) Ανήκουν σε Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.) που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά
για την εκπλήρωση µορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτι-
στικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και
κοινωφελούς σκοπού. 
ε) Ανήκουν σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

(Ν.Π.Ι.Δ.) που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιο-
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση µορ-
φωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρη-
σκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού.
στ) Ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότη-

τες των γνωστών θρησκειών και δογµάτων, κατά την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος και στο Άγιο
Όρος και ιδιοχρησιµοποιούνται για την εκπλήρωση του
λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου
τους. Τα ακίνητα της χερσονήσου του Άθω, από τη Με-
γάλη Βίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί την περιοχή του
Αγίου Όρους, απαλλάσσονται λόγω της συνταγµατικής
κατοχύρωσης του ειδικού καθεστώτος του. Στην έννοια
των απαλλασσόµενων ακινήτων εντάσσονται και αυτά
που ανήκουν σε γνωστές θρησκείες ή δόγµατα και στε-
γάζουν τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις διοικητικές α-
νάγκες αυτών. Δεν γίνεται αναλυτική καταγραφή γνω-
στών θρησκειών, δεδοµένου ότι όλες οι γνωστές θρη-
σκείες και δόγµατα απαλλάσσονται, εφόσον εµπίπτουν
στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος. Εν-
δεικτικά αναφέρεται ότι στην απαλλαγή αυτή εµπίπτουν
τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα που ανήκουν π.χ. στο
Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Ό-
ρους Σινά, στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στο
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, στο Πατριαρχείο Αντιοχεί-
ας, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων και στην Ορθόδοξη
Εκκλησία της Αλβανίας και λοιπά. 
Η έννοια του κοινωφελούς σκοπού για τις περιπτώσεις

δ΄, ε΄ και στ΄ λαµβάνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον α.ν. 2039/1939.
ζ) Ανήκουν στα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στο ει-

δικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης του
ν.3647/2008 (Α΄ 37) και ιδιοχρησιµοποιούνται. 
Επίσης, απαλλάσσονται τα δικαιώµατα στα ακίνητα α-

ποκλειστικά κατά το µέρος ή τµήµα του ακινήτου για το
οποίο υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης
σύµφωνα µε τον ισχύοντα Πολεοδοµικό Σχεδιασµό (ι-
δίως ρυµοτοµικό βάρος, ρυµοτοµική απαλλοτρίωση) ή
για λόγους προστασίας µνηµείων και αρχαιοτήτων (ιδίως
αρχαιολογική δέσµευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιο-
λογικού χώρου), καθώς και για λόγους προστασίας του
περιβάλλοντος (π.χ. ζώνη NATURA, συνθήκη RAMSAR),
που έχει επιβληθεί από οποιοδήποτε φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης και µε την προϋπόθεση ότι η δέσµευση αυ-
τή δεν συνοδεύεται από αξίωση ή καταβολή σχετικής α-
ποζηµίωσης. Αν η παραπάνω απαγόρευση οποιασδήποτε
χρήσης συνοδεύεται από αξίωση αποζηµίωσης δεν συ-
ντρέχει περίπτωση απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Σε ό-
λες τις περιπτώσεις στις οποίες δεσµεύονται ακίνητα µε
µερική απαγόρευση ορισµένης χρήσης, η οποία συνεπά-
γεται επιτρεπτές χρήσεις (π.χ. βοσκότοπος, πολεοδόµη-
ση υπό όρους, καλλιέργεια κ.λπ.) δεν προβλέπεται απαλ-

λαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αυ-
τονόητο ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες του Δηµοσίου χορη-
γούν βεβαιώσεις, προκειµένου να αντιστοιχεί η υπαγωγή
στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις επιτρεπτές χρήσεις και µόνο κατά το
µέρος ή τµήµα του ακινήτου όπου υπάρχει αυτή η µερική
απαγόρευση. Στις περιπτώσεις µερικής απαγόρευσης
χρήσης που δεν συνοδεύεται από αξίωση αποζηµίωσης,
ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) του
οφειλόµενου ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το µέρος ή τµήµα του ακινή-
του που αφορά. Ειδικότερα δε, σε περίπτωση µερικής α-
παγόρευσης χρήσης που δεν συνοδεύεται από αξίωση α-
ποζηµίωσης, η οποία συνίσταται στη δέσµευση ακινήτου
εντός σχεδίου πόλης ή οικισµού για κοινωφελή χρήση, ο
ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%). 
Επίσης, απαλλάσσεται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. το ακίνητο

για το οποίο έχει διαταχθεί µε αµετάκλητη δικαστική α-
πόφαση, η αποδέσµευση από απαλλοτρίωση ή ρυµοτοµι-
κό βάρος και η Διοίκηση δεν έχει συµµορφωθεί µε την
έκδοση σχετικής πράξης για την ως άνω αποδέσµευση,
καθώς και όταν έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική από-
φαση αποζηµίωσης για απαλλοτρίωση ή ρυµοτοµικό βά-
ρος και δεν έχει καταβληθεί η αποζηµίωση µετά από ένα
(1) έτος από το έτος έκδοσης της παραπάνω απόφασης.
Είναι αυτονόητο ότι αυτό αφορά µόνο το µέρος του ακι-
νήτου που αφορά η αµετάκλητη δικαστική απόφαση. 
Τέλος, ρητά ορίζεται ότι κάθε άλλη διάταξη, γενική ή

ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη, δεν ε-
φαρµόζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων,
µε την εξαίρεση των συµβάσεων παραχώρησης του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου που έχουν κυρωθεί µε νόµο µέχρι την
κατάθεση του παρόντος νόµου στη Βουλή, εφόσον σε
αυτές έχει προβλεφθεί η πλήρης απαλλαγή από φόρους
ακίνητης περιουσίας έναντι του Δηµοσίου. 

Επί του άρθρου 4

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού
του κύριου φόρου από τον οποίο αποτελείται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.
και ο οποίος είναι ίδιος για τα φυσικά και νοµικά πρόσω-
πα ή νοµικές οντότητες, µε βάση την κατάταξη των ακι-
νήτων σε τρεις (3) διαφορετικές κατηγορίες, ήτοι των
κτισµάτων, των γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή οικι-
σµού (οικοπέδων) και των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης
ή οικισµού (γηπέδων). Συγκεκριµένα:

Α. Υπολογισµός του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα
κτίσµατα

Ο κύριος φόρος για τα κτίσµατα προκύπτει από τον
πολλαπλασιασµό της επιφάνειας του κτίσµατος επί το
βασικό φόρο, που προκύπτει από την κατάταξη του ακι-
νήτου σε φορολογική ζώνη µε βάση την τιµή ζώνης, επί
το συντελεστή παλαιότητας κτίσµατος, επί το συντελε-
στή ορόφου ή µονοκατοικίας και επί το συντελεστή πρό-
σοψης, καθώς και επί το συντελεστή βοηθητικών χώρων
και το συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά περίπτω-
ση.
Ο κύριος φόρος για τα ειδικά κτίρια προκύπτει από τον

πολλαπλασιασµό της επιφάνειας του κτίσµατος, επί το
βασικό φόρο, επί το συντελεστή των ειδικών κτιρίων, επί
το συντελεστή παλαιότητας κτίσµατος, επί το συντελε-
στή αποµείωσης επιφάνειας, καθώς και επί το συντελε-
στή βοηθητικών χώρων και το συντελεστή ηµιτελούς κτί-
σµατος, κατά περίπτωση. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής
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χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελε-
στής βοηθητικών χώρων είναι µηδέν (0). 
Κτίσµατα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, για

τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, καθώς και τα
ειδικά κτίρια, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης
της Δηµοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται. Αν δεν
έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στη Δηµοτική Ενότητα ε-
ντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης του οικείου Δή-
µου και αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στο Δήµο,
εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της οικείας Πε-
ριφερειακής Ενότητας.

Β. Υπολογισµός κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για οικό-
πεδα και γήπεδα 

Ο κύριος φόρος για τα γήπεδα εντός σχεδίου πόλης ή
οικισµού (οικόπεδα) είναι το γινόµενο της επιφανείας
του γηπέδου σε τετραγωνικά µέτρα επί το συντελεστή
φόρου που αντιστοιχεί στη µοναδιαία αξία του οικοπέ-
δου, η οποία προκύπτει ως λόγος της φορολογητέας α-
ξίας του προς τη συνολική επιφάνειά του. 
Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται µε το γι-

νόµενο του συντελεστή οικοπέδου επί τη συνολική τιµή
εκκίνησης του οικοπέδου, το συντελεστή πρόσοψης και
την επιφάνεια του οικοπέδου. 
Εφόσον υπάρχει κτίσµα, οποιασδήποτε κατηγορίας, ε-

ντός του οικοπέδου, η επιφάνεια που φορολογείται είναι
αυτή που προκύπτει ως υπόλοιπο από τη µη χρήση του
συντελεστή δόµησης. Ως συντελεστής δόµησης λαµβά-
νεται υπόψη ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου της
περιοχής. 
Ο συντελεστής οικοπέδου (ΣΟικ) και η συνολική τιµή

εκκίνησης του οικοπέδου, καθώς και ο συντελεστής α-
ξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) για τον υπολογισµό της συ-
νολικής τιµής εκκίνησης του οικοπέδου, λαµβάνονται ό-
πως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρ-
θρου 41 του ν. 1249/1982. 
Για την υπολογισµό του κύριου φόρου, αν το οικόπεδο

βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν έχουν καθοριστεί
τιµές και συντελεστές µε τις παραπάνω αποφάσεις, λαµ-
βάνονται οι χαµηλότεροι ΣΟικ, συνολική τιµή εκκίνησης
του οικοπέδου και ΣΑΟ της ζώνης µε τη χαµηλότερη τιµή
ζώνης της οικείας Δηµοτικής Ενότητας, και αν δεν έ-
χουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές
στη Δηµοτική Ενότητα λαµβάνονται οι κατώτερες αντί-
στοιχες τιµές του οικείου Δήµου και, αν δεν έχουν καθο-
ριστεί ούτε στο Δήµο, λαµβάνονται οι κατώτερες αντί-
στοιχες τιµές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 
Για γήπεδα τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης

ή οικισµού (γήπεδα), ο κύριος φόρος προκύπτει από το
Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε
0,001 του ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο (1 ευρώ ανά
στρέµµα) µε την εφαρµογή των συντελεστών θέσης,
χρήσης, άρδευσης απαλλοτρίωσης και του συντελεστή
κατοικίας.
Δεν εφαρµόζεται συντελεστής κατοικίας, εφόσον ο

φορολογούµενος, η σύζυγος και τα εξαρτώµενα, κατά
τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, τέ-
κνα της οικογένειάς του, δεν έχουν εµπράγµατα δικαιώ-
µατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 σε άλλη κατοικία,
σύµφωνα µε τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλω-
ση φορολογίας εισοδήµατος, και η οικία που υπάρχει
στο γήπεδο έχει επιφάνεια κύριων χώρων µικρότερη των

150 τ.µ.. Αυτή η πρόβλεψη αφορά τις περιπτώσεις όπου
κατοικία µέχρι 150 τετραγωνικά µέτρα σε αγροτική πε-
ριοχή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού της χώρας χρησι-
µοποιείται για τις ανάγκες στέγασης φορολογουµένων,
οι οποίοι δεν διαθέτουν άλλη κατοικία. Η πρόβλεψη αυτή
είναι αναγκαία, προκειµένου να τύχουν της µέριµνας της
Πολιτείας οι οικογένειες που διαβιούν και εργάζονται
κυρίως σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου πόλης ή
οικισµού της χώρας αλλά ταυτόχρονα να διασφαλισθεί
ότι, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, δεν θα τύ-
χουν της ίδιας µεταχείρισης, ιδίως εξοχικές (δευτερεύ-
ουσες) κατοικίες, ευρισκόµενες σε εκτός σχεδίου ή οικι-
σµού περιοχές της χώρας. 
Επιπλέον στο άρθρο αυτό γίνεται ιδιαίτερη µνεία για

τον τρόπο υπολογισµού του φόρου των οικοπέδων και
γηπέδων που χρησιµοποιούνται: 

- για τον ελλιµενισµό σκαφών και αεροσκαφών, ή 
- είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτρο-

χιές, ή οικόπεδα έδρασης πύργων και γραµµών µεταφο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή

- βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυ-
ξης Δηµοσίων Ακινήτων του ν. 3986/2011 ή εντός Σχεδί-
ου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του ν. 4062/2012, ή 

- βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορίζο-
νται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4458/1965
(Βιοµηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του
ν. 2545/1997 (Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές)
και του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Επιχειρηµατικά
Πάρκα). 
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κύριος φόρος υπολογίζεται

επί της πρώτης φορολογικής ζώνης, δηλαδή της χαµη-
λότερης φορολογικής ζώνης. Από τις παραπάνω περι-
πτώσεις εξαιρούνται τα οικόπεδα ή γήπεδα αντίστοιχα
που χρησιµοποιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών
ιδιωτικής χρήσης. Επίσης η ευνοϊκότερη φορολογική ζώ-
νη ισχύει για τα ΕΣΧΑΔΑ του ν. 3986/2011, καθώς και για
το Σχέδιο Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του ν. 4062/2012
αποκλειστικά µέχρι τη µεταβίβασή τους, καθ’ οιονδήποτε
τρόπο, από το φορέα της επένδυσης προς τρίτους,
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Στο άρθρο αυτό ορίζεται ο τρόπος και η βάση υπολογι-
σµού, τα κλιµάκια και ο συντελεστής του συµπληρωµατι-
κού φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. 
Συγκεκριµένα για τα φυσικά πρόσωπα, ο συµπληρωµα-

τικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται µε συγκεκρι-
µένα κλιµάκια και συντελεστές στο µέρος της συνολικής
αξίας των δικαιωµάτων που υπόκεινται σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. που
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.0000) ευρώ,
στην οποία δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων
επί των γηπέδων (εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού).
Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες, ο

συµπληρωµατικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται
στη συνολική αξία των δικαιωµάτων και ισούται µε το πέ-
ντε τοις χιλίοις (5‰), χωρίς να συµπεριλαµβάνονται στη
συνολική αυτή αξία τα δικαιώµατα επί των ακινήτων που
απαλλάσσονται από τον κύριο φόρο του ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα δι-
καιώµατα επί των ακινήτων που χρησιµοποιούνται για
τον ελλιµενισµό σκαφών και αεροσκαφών ή είναι λωρί-
δες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή οικό-
πεδα έδρασης πύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας ή βρίσκονται εντός ΕΣΧΑΔΑ του ν. 3986/
2011 ή εντός ΣΟΑ του ν. 4062/2012 ή βρίσκονται εντός
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των ορίων των Βιοµηχανικών Περιοχών, των Βιοµηχανι-
κών Επιχειρηµατικών Περιοχών και των Επιχειρηµατικών
Πάρκων, καθώς και τα δικαιώµατα επί των ακινήτων (ειδι-
κών κτιρίων) που ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγω-
γή ή την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας, ανεξαρτή-
τως αντικειµένου εργασιών. 
Ειδικά για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπι-

κού χαρακτήρα (τα οποία απαλλάσσονται για τα ιδιοχρη-
σιµοποιούµενα ακίνητά τους), ο συµπληρωµατικός φό-
ρος ισούται µε δύο και µισό τοις χιλίοις (2,5‰) επί της
συνολικής αξίας των δικαιωµάτων που υπάγονται στον
ΕΝ.ΦΙ.Α. και αφορούν τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιµο-
ποιούν. 
Για τον υπολογισµό της αξίας των ακινήτων και για την

επιβολή του συµπληρωµατικού φόρου, για τα φυσικά και
τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες, εφαρµό-
ζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του άρθρου 32 του
ν. 3842/2010, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Επί του άρθρου 6

Στο άρθρο αυτό ορίζεται η βάση προσδιορισµού του Ε-
νιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.
και ο χρόνος υποβολής της. 
Συγκεκριµένα ορίζεται ότι για τον προσδιορισµό του

ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά το έτος 2014 λαµβάνονται υπόψη οι δη-
λώσεις στοιχείων ακινήτων που προβλέπονται στο άρ-
θρο 23 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) για µεν τα φυσικά πρό-
σωπα, οι δηλώσεις των ετών 2005 έως και 2014 και για
δε τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες, οι δη-
λώσεις των ετών 2013 και 2014. Τα στοιχεία που προκύ-
πτουν από τις δηλώσεις αυτές αποτελούν τη «Δήλωση
ΕΝ.Φ.Ι.Α.» έτους 2014, η οποία συντίθεται µηχανογραφι-
κά από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και χρη-
σιµοποιείται ως βάση για τον προσδιορισµό του
ΕΝ.Φ.Ι.Α..
Για κάθε επόµενο του 2014 έτος, ως δήλωση ορίζεται

η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. του προηγούµενου έτους, µε τις µε-
ταβολές της περιουσιακής κατάστασης των ακινήτων
που επήλθαν, όπως αυτές απεικονίζονται κατά την 1η Ια-
νουαρίου του εποµένου έτους στη δήλωση στοιχείων α-
κινήτων.
Επιπλέον προβλέπεται υποχρέωση του φορολογουµέ-

νου για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της σύστασης, από-
κτησης και κάθε άλλης µεταβολής στα δικαιώµατά του ε-
πί των ακινήτων. 

Επί του άρθρου 7 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται χορή-
γηση έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) ή και εκατό
τοις εκατό (100%) σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Επί-
σης, προβλέπεται υπό προϋποθέσεις και η αναστολή
πληρωµής φόρου για τα νοµικά πρόσωπα, προκειµένου
να µπορούν να επιλέξουν το χρόνο καταβολής του
ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε καταλληλότερο για αυτά χρόνο. 
Συγκεκριµένα σε περίπτωση διαπιστωµένης οικονοµι-

κής αδυναµίας ορίζονται τα κριτήρια για την ετήσια έκ-
πτωση από το φόρο των φυσικών προσώπων, σε ποσο-
στό πενήντα τοις εκατό (50%) ή και εκατό τοις εκατό

(100%). Η πρόβλεψη αυτή αφορά πρωτίστως τα νοικοκυ-
ριά που έχουν οικονοµική αδυναµία πληρωµής του
ΕΝ.ΦΙ.Α. που τους αναλογεί εξαιτίας παραγόντων όπως
η ανεργία (και η µακροχρόνια ανεργία), που συντελούν
στη σηµαντική µείωση του συνολικού φορολογητέου οι-
κογενειακού εισοδήµατός τους και τη διαπιστωµένη οι-
κονοµική τους αδυναµία να ανταπεξέλθουν στα φορολο-
γικά βάρη που τους αναλογούν µε βάση την ακίνητη πε-
ριουσία τους. Η έκπτωση που χορηγείται σε αυτές τις
περιπτώσεις ανέρχεται στο ήµισυ του οφειλόµενου φό-
ρου και αφορά το συγκεκριµένο έτος εντός του οποίου
πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται στην προτεινόµενη
διάταξη. 
Ειδικά στην περίπτωση των οικογενειών µε τρία τέκνα,

καθώς και των οικογενειών που έχουν ένα άτοµο µε ειδι-
κές ανάγκες µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, η έκ-
πτωση από το φόρο για το συγκεκριµένο έτος είναι
100%. 
Επιπλέον, ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση

αναστολής πληρωµής του φόρου από τα νοµικά πρόσω-
πα, η οποία µπορεί να χορηγηθεί µέχρι τρεις φορές ε-
ντός διαστήµατος δέκα ετών.
Οι διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης, οι διαδικα-

σίες χορήγησης της αναστολής πληρωµής και κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων αυ-
τών ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δη-
µοσίων Εσόδων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. 

Επί του άρθρου 8

Στο άρθρο αυτό ορίζεται ο τρόπος πληρωµής του
ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο οποίος καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε
δόσεις, µε την τελευταία εξ αυτών καταβλητέα µέχρι
την τελευταία εργάσιµη µέρα του Δεκεµβρίου του ίδιου
έτους, δηλαδή του έτους έκδοσης της πράξης προσδιο-
ρισµού του φόρου. 
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσό-

δων καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα καταβολής του
φόρου. 

Επί του άρθρου 9 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού,
αφ’ ενός, συµπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Φορο-
λογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄170), προκειµένου
να καθορίζονται οι υποχρεώσεις τρίτων για τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α.. 
Συγκεκριµένα ορίζεται ρητά ότι είναι αυτοδικαίως άκυ-

ρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία µε την ο-
ποία συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µετα-
βιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώµατα που υπά-
γονται σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή παρέχεται δικαίωµα προσηµείωσης
ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν µνηµονεύεται και δεν επισυ-
νάπτεται από το συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο που
συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης.
Με αυτό πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, µε τα ίδια
στοιχεία, περιλαµβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθώς
και ότι ο φορολογούµενος έχει καταβάλει ή νόµιµα α-
παλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριµένο ακίνητο
και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσµες δόσεις, έχει ρυθµί-
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σει ή έχει νόµιµα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υ-
πόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα
προηγούµενα έτη, εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή.
Επίσης, ορίζεται ότι είναι αυτοδίκαια άκυρος ο συµβολαι-
ογραφικός τίτλος και για τη σύνταξη κατακυρωτικής έκ-
θεσης επί εκούσιου πλειστηριασµού εάν δεν συνοδεύε-
ται από το παραπάνω πιστοποιητικό. 
Προσδιορίζεται στο πλαίσιο αυτό και η υποχρέωση άρ-

νησης από τους φύλακες µεταγραφών (έµµισθοι και άµι-
σθοι υποθηκοφύλακες), καθώς και των προϊσταµένων
των κτηµατολογικών γραφείων για µεταγραφή ή κατα-
χώρηση στα κτηµατολογικά βιβλία συµβολαιογραφικών
εγγράφων, κατακυρωτικών εκθέσεων επί εκούσιου πλει-
στηριασµού και αποδοχών κληρονοµιάς, εάν δεν µνηµο-
νεύεται στον τίτλο και δεν επισυνάπτεται το παραπάνω
πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης. Ορίζεται
πρόστιµο 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση των εν λόγω
δηµόσιων λειτουργών αλλά και των συµβολαιογράφων
που τα συνέταξαν, καθορίζονται οι περιπτώσεις σύντα-
ξης συµβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την εξόφλη-
ση του οφειλόµενου φόρου, καθώς και οι προϋποθέσεις
µεταγραφής αυτού, λαµβάνεται πρόνοια για την περί-
πτωση µη δυνατότητας επισύναψης του πιστοποιητικού,
ώστε να επισυνάπτεται κατά περίπτωση το πιστοποιητι-
κό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010. 
Επίσης, ορίζεται ότι είναι απαράδεκτη η συζήτηση της

αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστη-
ρίου ή δηµόσιας αρχής από υπόχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί
ακινήτου του ίδιου προσώπου, εάν δεν προσκοµισθεί
σχετικό πιστοποιητικό για το φόρο στα ακίνητα, ενώ
προσδιορίζονται και τα πρόσωπα που ευθύνονται εις ο-
λόκληρο µαζί µε τους υπόχρεους για την πληρωµή των
τόκων και προστίµων σχετικών µε τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. που ο-
φείλονται σε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις.
Επιπλέον, ορίζεται ότι οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύ-

ριοι ή επικαρπωτές ή επιφανειούχοι των ακινήτων ευθύ-
νονται εις ολόκληρο µαζί µε τους υπόχρεους για την
πληρωµή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το δικαίωµα που α-
πέκτησαν. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωµα να προσφύ-
γουν στη διαδικασία του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολο-
γικής Διαδικασίας, εντός εξήντα (60) ηµερών από την
κοινοποίηση µε συστηµένη επιστολή της Φορολογικής
Διοίκησης.

Επί του άρθρου 10

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεσπίζεται η δυνα-
τότητα εξόφλησης µέρους ή συνόλου του οφειλοµένου
φόρου µε µεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας
του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης
καταβολής του τιµήµατος ή µέρους αυτού στο Ελληνικό
Δηµόσιο. 

Επί του άρθρου 11 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται σε τρία
τοις εκατό 3%, ο φόρος µεταβίβασης εξ επαχθούς αιτίας
επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου, ποσοστό που
θα ισχύει για µεταβιβάσεις που θα διενεργούνται µετά
την 1.1.2014. Η διάταξη αυτή δεν αφορά τις µεταβιβά-
σεις που γίνονται από χαριστική αιτία (γονική παροχή,
δωρεά, κληρονοµιά). 

Επί του άρθρου 12

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συµπληρώνονται
οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, προκειµέ-
νου η συµπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων να
είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α., αναγκαία
προϋπόθεση για να γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές
στις ηλεκτρονικές εφαρµογές και τα πληροφοριακά συ-
στήµατα του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Επί του άρθρου 13

Με το άρθρο 13 ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων
27 έως και 50 του ν. 3842/2010, µε την επιφύλαξη ι-
σχύος, για τις ανάγκες του ΕΝ.Φ.Ι.Α., του άρθρου 32 αυ-
τού, καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, αλλά συνεχίζουν να εφαρµόζονται στις υποθέ-
σεις του φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) για τις ο-
ποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι την κα-
τάργησή τους, καθώς και στις υποθέσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
όπου ρητά ορίζεται, όπως στην υποχρέωση λήψης πιστο-
ποιητικού του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 για τις περι-
πτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόµιση πιστοποιητι-
κού ΕΝ.Φ.Ι.Α..
Επιπλέον, επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 32

του ν. 3842/2010 , ώστε να περιλαµβάνονται σε αυτό τα
νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες, καθορίζονται
συγκεκριµένες παραδοχές για τον υπολογισµό οικοπέ-
δων και ορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της αξίας των
γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού.
Με την παράγραφο 5 ρυθµίζεται ο τρόπος αναπλήρω-

σης των πόρων των ΟΤΑ Α΄ Βαθµού λόγω κατάργησης,
του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), ο οποίος προ-
βλέπονταν στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
259 του ν.3852/2010 και της ενσωµάτωσής του στον Ενι-
αίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Για το λόγο
αυτόν, καθορίζεται ποσοστό 11,3% επί των συνολικών ε-
τήσιων εσόδων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
προκειµένου να εξασφαλιστεί ισοδύναµο ποσό απόδο-
σης στους ΟΤΑ Α΄ Βαθµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Επί του άρθρου 14 

Είναι διαχρονικά σταθερή η βούληση του Ελληνικού
Δηµοσίου να συµβάλει µε θεσµικά µέσα στην ανταγωνι-
στικότητα της ναυτιλίας στην Ελλάδα και να αποκατα-
στήσει νοµοθετικά και κανονιστικά ελλείψεις και ασυµ-
µετρίες που διαµορφώθηκαν στο σχετικό θεσµικό πλαί-
σιο για τη φορολόγηση των πλοίων. 
Το Ελληνικό Δηµόσιο επί πολλά έτη τηρεί το ιδιαίτερο

κανονιστικό καθεστώς φορολογίας πλοίων του ν. 27/
1975, ως ισχύει, το ειδικό νοµοθετικό καθεστώς του άρ-
θρου 13 του ν.δ. 2687/1953 περί προστασίας κεφαλαίων
εξωτερικού και τις εκδιδόµενες βάσει αυτού εγκριτικές
πράξεις, καθώς και την κοινή σχετική νοµοθεσία κατά τα
λοιπά, υπό την ισχύ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
107 του Συντάγµατος.
Γνωρίζοντας την επιθυµία της Ναυτιλιακής Κοινότητας

να συµβάλει µε κάθε τρόπο στη δύσκολη δηµοσιονοµική
συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα εξαιτίας της
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οικονοµικής κρίσης και παράλληλα την αναγνώριση εκ
µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου της προσπάθειας που
καταβάλλει η Ναυτιλιακή Κοινότητα να συνδράµει απο-
φασιστικά, µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεσπίζεται
τριετής οικονοµική παροχή αυτής προς το Ελληνικό Δη-
µόσιο για τα έτη 2014, 2015, 2016, σε συνέχεια της πρό-
σφατης φορολογικής υποχρέωσης µε τις διατάξεις του
ν. 4110/2013 για καταβολή φόρου πλοίων που επιβλήθη-
κε στις πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ξένη σηµαία
που διαχειρίζονται από την Ελλάδα. 
Με την ψήφιση του παρόντος άρθρου, το Ελληνικό Δη-

µόσιο θα εισπράξει για τα επόµενα τρία έτη 90 έως 100
εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, επιπλέον των ποσών που θα
εισπραχθούν από τους φόρους πλοίων µε ελληνική και
ξένη σηµαία του ν. 27/1975 σ’ αυτή την τριετία. Στην ίδια
τριετία, µετά και την ψήφιση της παραπάνω παροχής, υ-
πολογίζεται ότι τα έσοδα από φόρους πλοίων συνολικά
πρόκειται να ανέλθουν στο ποσό των πεντακοσίων εκα-
τοµµυρίων (500.000.000) ευρώ. 

Επί του άρθρου 15 

Η παραπάνω τροποποιητική διάταξη κρίνεται απαραί-
τητη για λόγους ίσης φορολογικής µεταχείρισης για τα
ποσά των µερισµάτων που εισπράττουν φυσικά πρόσω-
πα από τα κέρδη που προκύπτουν από εκµετάλλευση
πλοίων µε ξένη σηµαία, τα οποία διαχειρίζονται από γρα-
φεία εγκατεστηµένα στην Ελλάδα µε βάση το άρθρο 25
του ν.27/1975, µε τα ποσά των µερισµάτων που εισπράτ-
τουν φυσικά πρόσωπα από τα κέρδη που προκύπτουν α-
πό εκµετάλλευση πλοίων µε ελληνική σηµαία.
Ειδικότερα, µέχρι τώρα, ο πλοιοκτήτης και οι µέτοχοι ή

εταίροι πλοιοκτήτριας εταιρείας για τα κέρδη και τα µε-
ρίσµατα πλοίων µε ελληνική σηµαία, µε την καταβολή
του φόρου πλοίων του ν. 27/1975, απαλλάσσονται από
κάθε άλλο φόρο εισοδήµατος, όχι όµως και από κάθε τέ-
λος, εισφορά ή κράτηση για τα εισοδήµατα αυτά. 
Αντιθέτως, ο πλοιοκτήτης και οι µέτοχοι ή εταίροι

πλοιοκτήτριας εταιρείας για τα κέρδη και τα µερίσµατα
πλοίων µε ξένη σηµαία, µε την καταβολή του φόρου
πλοίων του άρθρου 26 του ν. 4110/2013, απαλλάσσονται
από κάθε άλλο φόρο, αλλά και από κάθε τέλος, εισφορά
ή κράτηση, διάταξη, η οποία, για το λόγο αυτόν, χρήζει
άµεσης εναρµόνισης. 

Επί του άρθρου 16 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις παρατείνεται το µέτρο
της απόσυρσης των αυτοκινήτων οχηµάτων και συγκε-
κριµένα:
Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 ορίζεται νέα

προθεσµία, η 31η Δεκεµβρίου 2014 για τον τελωνισµό
και την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων των
οχηµάτων, στο πλαίσιο της ειδικής ρύθµισης της από-
συρσης για λόγους ενίσχυσης της αγοράς του αυτοκινή-
του. Επίσης, η προθεσµία αυτή θα ισχύει και για τα αυτο-
κίνητα οχήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), τελωνισµένα δηλαδή οχήµατα α-
πό επίσηµους διανοµείς ή εµπόρους αυτοκινήτων για τα
οποία είναι δυνατή η επιστροφή του τέλους ταξινόµη-
σης, εφόσον ταξινοµηθούν σε δικαιούχο αποσυρόµενου
οχήµατος.

Με τις παραγράφους 2 και 3 παρατείνεται η προθεσµία
απόσυρσης των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας κατά
ένα έτος, µέχρι τις 20.12.2014.
Με την παράγραφο 4 ορίζεται η 31η Δεκεµβρίου 2015,

ως καταληκτική ηµεροµηνία για την κατάθεση της αίτη-
σης στην αρµόδια τελωνειακή αρχή προκειµένου να επι-
στραφεί το τέλος ταξινόµησης, κατά τα οριζόµενα στις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 4002/
2011. Η πρόβλεψη καταληκτικής ηµεροµηνίας είναι ανα-
γκαία για την εκτίµηση των προσδοκώµενων δηµοσίων
εσόδων και για την αποφυγή δηµιουργίας επί µακρόν δι-
οικητικών εκκρεµοτήτων.

Επί του άρθρου 17 

Με την προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση τα είδη, συ-
µπεριλαµβανοµένων των αυτοκινήτων, τα οποία έχουν
παραληφθεί ατελώς από τις Ιερές Μονές του Αγίου Ό-
ρους, δύνανται µετά την πάροδο δέκα (10) ετών από την
ατελή παραλαβή τους να µεταβιβάζονται ή να διατίθε-
νται σε άλλες χρήσεις, χωρίς την καταβολή των αναλο-
γουσών δασµολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων,
µε εξαίρεση τον ΦΠΑ, εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η χο-
ρηγηθείσα ατέλεια µε την προσκόµιση απαιτούµενων κα-
τά περίπτωση δικαιολογητικών, ήτοι µε τους ίδιους ό-
ρους και προϋποθέσεις που ισχύουν µε βάση τις γενικό-
τερες διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1567/1985 για την
τελωνειακή αποδέσµευση των ειδών που έχουν τελωνι-
στεί ατελώς.
Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1567/1985 (Α΄ 171) ε-

φαρµόζονται και για τα είδη, συµπεριλαµβανοµένων των
αυτοκινήτων, τα οποία έχουν παραληφθεί ατελώς από
τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 του ν.δ. 10/1926
«περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Ό-
ρους» (Α΄ 309) και της παραγράφου 1 του άρθρου 132
του ν.  2960/2001. 
Για τα ανωτέρω είδη που εισέρχονται στο εσωτερικό

της χώρας από την περιοχή του Αγίου Όρους τηρούνται
διατυπώσεις εισαγωγής µε κατάθεση διασάφησης εισα-
γωγής στην αρµόδια τελωνειακή αρχή επί της οποίας βε-
βαιώνεται ο φόρος προστιθεµένης αξίας µε βάση τη φο-
ρολογητέα αξία όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2859/2000 «Κύρωση
Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248).

Επί του άρθρου 18 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 επιχειρείται η απα-
λοιφή της διπλής φορολόγησης των φορολογικών κατοί-
κων Ελλάδας, οι οποίοι αποκτούν εισόδηµα από κράτη
µε τα οποία δεν υφίσταται Σύµβαση Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας του Εισοδήµατος, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν θεωρούνται κράτη µη συνεργάσιµα ή κράτη µε προ-
νοµιακό φορολογικό καθεστώς, όπως είναι η Αυστραλία.
Με τον τρόπο αυτόν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα που
έχει ανακύψει ως προς τη φορολόγηση των συντάξεων
των οµογενών συνταξιούχων και πλέον φορολογικών
κατοίκων Ελλάδας από την Αυστραλία για τη χρήση του
2013. Με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Ει-
σοδήµατος (ν. 4172/2013,  Α΄ 167) αυτό το θέµα έχει ο-
ριστικά επιλυθεί. 

7



Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται, υπό τον
όρο της καταβολής του κύριου αναλογούντος φόρου µέ-
χρι 31.12.2014, η απαλλαγή από πρόστιµα και προσαυξή-
σεις για τη φορολόγηση του ασφαλίσµατος από συντα-
ξιοδοτικό πρόγραµµα των υπαλλήλων και των στελεχών
της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων – Α-
θήνα 2004». Εξαιτίας της υποβολής ερωτήµατος στο Νο-
µικό Συµβούλιο του Κράτους για τον εφαρµοστέο συντε-
λεστή φορολογίας στις ως άνω παροχές και της υπ’ α-
ριθµ. 25/2011 γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ. που έγινε απο-
δεκτή από τον Υπουργό Οικονοµικών το 2011, το ασφά-
λισµα από συνταξιοδοτικό πρόγραµµα θεωρήθηκε µι-
σθός και εντάχθηκε στην κλίµακα εισοδήµατος των δι-
καιούχων. Με βάση τη φορολογική αυτή αντιµετώπιση εκ
µέρους της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία έγινε µε ση-
µαντική χρονική υστέρηση σε σχέση µε το χρόνο που εί-
χε καταβληθεί αυτή η παροχή, είναι απολύτως αναγκαίο
για λόγους χρηστής διοίκησης να αντιµετωπιστεί δίκαια
το θέµα που δηµιουργήθηκε µε την επιβολή προστίµων
και προσαυξήσεων. Σκοπός της προτεινόµενης ρύθµισης
είναι να καταβληθούν οι κύριοι φόροι µέχρι 31.12.2014
και να απαλλαγούν οι υπόχρεοι καταβολής από τα πρό-
στιµα και τις προσαυξήσεις. 
Οι διατάξεις αυτές για την απαλλαγή από φορολογι-

κές προσαυξήσεις και πρόστιµα εφαρµόζονται και στις
υποθέσεις που αφορούν τα έξοδα κίνησης που καταβάλ-
λονται στα τακτικά εν ενεργεία µέλη της Ακαδηµίας Α-
θηνών. 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 3

πραγµατοποιείται ενοποίηση των προβλέψεων του
ν. 4110/2013 (Α΄ 17) αναφορικά µε το όργανο ελέγχου
των εκκρεµών φακέλων τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συ-
ναλλαγών που αφορούν τις χρήσεις 2008 έως και 2012,
προκειµένου να γίνει εφαρµογή της αρχής της ίσης µε-
ταχείρισης των επιχειρήσεων µέσω του ελέγχου των
φακέλων τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών που
υποβλήθηκαν από αυτές από την ίδια αρχή και δη από
την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του
ν. 4110/2013 (Α΄ 17).
Με την παράγραφο 4 γίνεται εφαρµογή των ρυθµίσε-

ων της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3525/2007 και για τις
χορηγίες προς το Ελληνικό Δηµόσιο που γίνονται στο
πλαίσιο της διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας µέ-
χρι 30.6.2014. 

Επί του άρθρου 19 

Με την παράγραφο 1 τροποποιούνται οι διατάξεις της
περίπτωσης ΣΤ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), για τη διεύρυνση των αρµοδιοτή-
των της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, την ανα-
διάρθρωση των Τµηµάτων της και τη διεύρυνση των αρ-
µοδιοτήτων του Προϊσταµένου της, προκειµένου να επι-
τευχθεί η αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λει-
τουργία αυτής. Η προτεινόµενη διάταξη αποσκοπεί στην
διατήρηση των ειδικών διατάξεων που αφορούν στην ορ-
γάνωση και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονο-
µικών, προκειµένου να τηρηθεί το πνεύµα των διατάξεων
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), για την οργάνωση και λει-
τουργία της. 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2

του άρθρου αυτού, επεκτείνεται η άµεση επιβολή της

προϋπάρχουσας διοικητικής κύρωσης της αναστολής
λειτουργίας επαγγελµατικών εγκαταστάσεων των παρα-
βατών επιτηδευµατιών εκτός από το Σ.Δ.Ο.Ε. και σε όλα
τα ελεγκτικά όργανα των υπηρεσιών που υπάγονται στη
Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων µε σκοπό τη βελ-
τίωση της λειτουργικότητας, της αµεσότητας και αποτε-
λεσµατικότητας της προβλεπόµενης κύρωσης. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου

19 ρυθµίζεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων σε
24ωρη βάση. 
Με την παράγραφο 4 προστίθεται στα θέµατα, που

κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης 5 της υποπαραγρά-
φου Ε.2. του ν. 4093/2012, ρυθµίζονται µε υπουργική α-
πόφαση και ο καθορισµός των εξόδων µετακίνησης, δια-
νυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίωσης για τα µέλη
του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων, τα οποία δεν λαµβάνουν κανενός εί-
δους αποζηµίωση από το Ελληνικό Δηµόσιο. Τα µέλη
του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου παρέχουν δωρεάν τις
συµβουλές τους σε µείζονα θέµατα στρατηγικής της φο-
ρολογικής και τελωνειακής διοίκησης και ελέγχουν την
επίδοση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης µε
βάση και τους στόχους που έχουν τεθεί προσφέροντας
πολύτιµη τεχνογνωσία στη Φορολογική Διοίκηση της
χώρας.

Επί του άρθρου 20

Παράγραφοι 1 και 2: Ο εκσυγχρονισµός και η αναβάθ-
µιση των καθηκόντων και προσόντων των θέσεων ευθύ-
νης του Υπουργείου Οικονοµικών θα πραγµατοποιηθεί
µε την έκδοση του Προεδρικού Διατάγµατος του νέου
Οργανισµού του Υπουργείου, βάσει των οριζοµένων στα
άρθρα 35 του ν. 4024/2011 και 54 του ν. 4178/2013, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Η διαδικασία είναι ήδη
υπό εξέλιξη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το ο-
ποίο είναι το αρµόδιο υπουργείο για θέµατα αξιολόγη-
σης δοµών και προσωπικού του δηµοσίου τοµέα. Η έκδο-
ση του νέου προεδρικού διατάγµατος τοποθετείται χρο-
νικά εντός του πρώτου τριµήνου του νέου έτους. Παρό-
λα αυτά, λόγω της χρονικής πίεσης που προκαλείται από
την ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε., από την Ελλάδα
και του κρίσιµου ρόλου που το Υπουργείου Οικονοµικών
καλείται να διαδραµατίσει κατά το επόµενο εξάµηνο,
κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει µια επικαιροποίηση των
προσόντων των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων
του Υπουργείου που θα κληθούν να στηρίξουν την Προε-
δρία, ώστε η χώρα να ανταπεξέλθει πιο αποτελεσµατικά
στις προκλήσεις της.
Με την παράγραφο 3 καταργείται η δυνατότητα των

προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων,
που απολύονται αυτοδίκαια, να παραµείνουν στην υπη-
ρεσία µέχρι τη συµπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας
τους. Με τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνεται η αναβάθµιση
και ανανέωση του προσωπικού της Δηµόσιας Διοίκησης,
που υπηρετεί σε θέσεις ευθύνης.
Με την παράγραφο 4 παρατείνεται η προθεσµία για τη

στελέχωση της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, η οποία
και συστάθηκε µε το ν. 4152/2013.
Με την παράγραφο 5 αποσαφηνίζεται ότι στις εκάστο-

τε επιτροπές παρακολούθησης της εκτέλεσης και παρα-
λαβής των συµβάσεων που συνάπτονται µε σκοπό την α-
ποκρατικοποίηση εταιριών ή περιουσιακών στοιχείων
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του Δηµοσίου, ως µέλη ορίζονται πρόσωπα µε εξειδικευ-
µένες γνώσεις στο αντικείµενο της σύµβασης που πρό-
κειται να ανατεθεί, τα οποία εκπροσωπούν το Υπουργείο
που εποπτεύει το προς αποκρατικοποίηση περιουσιακό
στοιχείο, το Υπουργείο Οικονοµικών ή µπορεί να προέρ-
χονται από άλλους φορείς του Δηµοσίου ή τον ιδιωτικό
τοµέα. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η ορθή παρα-
κολούθηση και διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος
µε τον ορισµό ατόµων που διαθέτουν τις αναγκαίες κάθε
φορά επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις.
Με την παράγραφο 6 παρατείνεται η προθεσµία της

παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) που επι-
τρέπει την παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του Γενι-
κού Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών από το Γε-
νικό Γραµµατέα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής.
Με την παράγραφο 7 του άρθρου 20 παρατείνεται η

προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/1995,
προκειµένου να συντελούνται σε σύντοµο χρόνο οι δια-
δικασίες ανάθεσης ειδικών κατηγοριών συµβάσεων πα-
ροχής υπηρεσιών, σε τοµείς άµεσης προτεραιότητας και
να καταστεί εφικτή η έγκαιρη επίτευξη αυτών των ενερ-
γειών και στόχων εντός των στενών χρονικών ορίων που
έχουν τεθεί. Παράλληλα, διατηρείται ο περιορισµός για
χρήση της ρύθµισης µόνο από φορείς του Κράτους και
µέσα σε οικονοµικά όρια χαµηλότερα των κοινοτικών ο-
δηγιών που έχουν ήδη ενσωµατωθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Με την εισαγωγή των προτεινόµενων διατάξεων του
Κεφαλαίου Γ΄, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο ευρεί-
ας και εκτεταµένης διαβούλευσης µε θεσµικούς φορείς,
όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Ένωση Τραπεζών, ο
ΣΕΒ και το Χρηµατιστήριο, τροποποιείται µία σειρά ρυθ-
µίσεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος
τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014, προς
την κατεύθυνση, αφ’ ενός του εξορθολογισµού του πε-
ριεχοµένου τους και αφ’ ετέρου της νοµοτεχνικής τους
βελτίωσης, προκειµένου να προσδοθεί µεγαλύτερη σα-
φήνεια στο περιεχόµενό τους για λόγους ασφάλειας δι-
καίου. 
Με τις εν λόγω διατάξεις οριστικοποιείται το κείµενο

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και κατά τούτο ο-
λοκληρώνεται το πρώτο σηµαντικό βήµα της µεταρρυθ-
µιστικής προσπάθειας για την εµπέδωση ενός διαφα-
νούς και αποτελεσµατικού φορολογικού συστήµατος, το
οποίο αναµένεται να συµπληρωθεί µέχρι το Μάρτιο του
επόµενου έτους οπότε και θα έχουν καταγραφεί και ε-
ξορθολογιστεί τα υφιστάµενα φορολογικά κίνητρα, τα ο-
ποία βρίσκονται διεσπαρµένα σε διάφορα νοµοθετικά
κείµενα. Σηµειώνεται, ότι σε ό,τι αφορά στα υφιστάµενα
φορολογικά κίνητρα τα οποία διαλαµβάνονται στο κείµε-
νο των διατάξεων του ν.2238/1994, ο εξορθολογισµός
τους έχει ήδη επιτευχθεί µε τη συµπερίληψη των σχετι-
κών ρυθµίσεων στις προτεινόµενες διατάξεις. 

Επί του άρθρου 21

Με την παράγραφο 1 εξορθολογίζεται ο ορισµός της
«νοµικής οντότητας», ώστε να είναι διακριτός από την
έννοια του «νοµικού προσώπου».
Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η παράγραφος 2

του άρθρου 4 ώστε η συµπλήρωση του χρονικού διαστή-
µατος φυσικής παρουσίας άνω των 183 ηµερών που συ-

νεπάγεται την απόκτηση φορολογικής κατοικίας στην η-
µεδαπή να µην καταλαµβάνει τα φυσικά πρόσωπα που
βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς,
ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόµοιους ιδιωτικούς σκο-
πούς και υπό την προϋπόθεση ότι η παραµονή τους δεν
υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα των 365 ηµερών. 
Με την παράγραφο 3 γίνεται νοµοτεχνική επεξεργα-

σία της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5,
ώστε προϋπόθεση για τη φορολόγηση στην ηµεδαπή του
εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα που α-
ποκτά φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής να είναι η ύ-
παρξη µόνιµης εγκατάστασης στην ηµεδαπή. Επιπρο-
σθέτως, η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
5 τροποποιείται κατά τρόπον ώστε µοναδικό κριτήριο για
το χαρακτηρισµό του εισοδήµατος από µεταβίβαση τίτ-
λων ως εισόδηµα πηγής Ελλάδας να είναι η εθνικότητα
του εκδότη των τίτλων. 

Επί του άρθρου 22

Με την παράγραφο 1 διευκρινίζεται ότι λαµβάνεται υ-
πόψη το φορολογητέο εισόδηµα.
Με την παράγραφο 2 καταργείται το µέγιστο όριο των

εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (9.250) ευρώ σε σχέ-
ση µε τις ετήσιες επιχειρηµατικές δαπάνες ως προϋπό-
θεση για την εφαρµογή της περίπτωσης στ΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 12. 
Με την παράγραφο 3 επιδιώκεται η ανάπτυξη νησιών

µε µικρό πληθυσµό διαµέσου µείωσης της φορολογικής
επιβάρυνσης του εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και
συντάξεις των φυσικών προσώπων.
Με την παράγραφο 4 γίνεται νοµοτεχνική επεξεργα-

σία του άρθρου 17 ώστε να συµπεριληφθεί και ο ίδιος ο
φορολογούµενος.
Με την παράγραφο 5 προστίθεται στα έσοδα από α-

γροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα και η παραγωγή
πτηνοτροφικών προϊόντων. Επιπροσθέτως µε το δεύτε-
ρο εδάφιο εξαιρούνται από τον κανόνα της συστηµατι-
κής διενέργειας επιχειρηµατικών πράξεων οι συναλλα-
γές σε τίτλους του άρθρου 42 που πραγµατοποιούνται
σε οργανωµένη αγορά ή τα οµόλογα που εκδίδονται από
εισηγµένες εταιρείες, καθώς και για κρατικά οµόλογα µε
εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούµενος α-
σχολείται κατ’ επάγγελµα µε τις εν λόγω συναλλαγές
(regular trader/day trader).
Με την παράγραφο 6 γίνεται νοµοτεχνική επεξεργα-

σία του άρθρου 22.
Με την παράγραφο 7 εισάγεται νέο άρθρο 22Α µε το

οποίο παρέχεται κίνητρο µε αντικείµενο την προσαύξη-
ση των εκπιπτόµενων δαπανών που αφορούν στην επι-
στηµονική και τεχνολογική έρευνα, όπως αυτές προσ-
διορίζονται στο Εγχειρίδιο Frascati (Frascati Manual) και
ορίζεται η σχετική διαδικασία λειτουργίας και παρακο-
λούθησής του.
Με την παράγραφο 8 ορίζεται ότι ο περιορισµός στο

ποσό των τόκων δανείων που εκπίπτει η επιχείρηση δεν
εφαρµόζεται στους τόκους των διατραπεζικών δανείων,
καθώς και των οµολογιακών δανείων που εκδίδουν ανώ-
νυµες εταιρείες. Επιπροσθέτως, µε τη διάταξη αυτή γί-
νεται σχετική νοµοτεχνική επεξεργασία, ώστε να συµπε-
ριληφθούν στις µη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπά-
νες όλες οι προβλέψεις πλην των σχηµατιζόµενων σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26.
Με την παράγραφο 9 γίνεται νοµοτεχνική επεξεργα-
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σία του άρθρου 24 προκειµένου να διευκρινιστεί ότι αφο-
ρά σε φορολογικές και όχι λογιστικές αποσβέσεις. 
Με την παράγραφο 10 γίνεται νοµοτεχνική επεξεργα-

σία στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
26.
Με την παράγραφο 11 αφ’ ενός γίνεται νοµοτεχνική ε-

πεξεργασία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 27 και αφ’ ετέρου ορίζεται ότι οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή µόνο
στα νοµικά πρόσωπα των περιπτώσεων  Α΄, γ’ και δ’ του
άρθρου 45. 
Με την παράγραφο 12 τροποποιούνται οι διατάξεις

του άρθρου 28 σχετικά µε την έµµεση µέθοδο προσδιο-
ρισµού κερδών, προκειµένου να συνδεθούν µε τις σχετι-
κές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ό-
που προβλέπεται ο προσδιορισµός του εισοδήµατος των
φυσικών προσώπων µε βάση κάθε διαθέσιµο στοιχείο ή
έµµεσες µεθόδους ελέγχου. 
Με την παράγραφο 13 διορθώνεται το µαθηµατικό

σύµβολο «ίσο» στην κλίµακα της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 29. Με την περίπτωση β΄ προστίθεται νέα παρά-
γραφος 5 στο άρθρο 29 µε την οποία επιδιώκεται η ανά-
πτυξη νησιών µε µικρό πληθυσµό διαµέσου της µείωσης
της φορολογικής επιβάρυνσης του εισοδήµατος από επι-
χειρηµατική δραστηριότητα φυσικών προσώπων. Επίσης
προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 29 µε την ο-
ποία παρέχεται φορολογικό κίνητρο για φυσικά πρόσω-
πα και ατοµικές επιχειρήσεις που εµπίπτουν στην έννοια
των πολύ µικρών επιχειρήσεων, ώστε να ενταχθούν σε
πρόγραµµα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων για
τη διάθεση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στη
ΔΕΗ, καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτό α-
ναπτύσσει αποτελέσµατα.
Με την παράγραφο 14 ρυθµίζεται ο τρόπος φορολόγη-

σης της διαφοράς που προκύπτει µεταξύ τεκµαρτού και
συνολικού εισοδήµατος του φορολογούµενου στις περι-
πτώσεις που ο φορολογούµενος είναι εγγεγραµµένος
στο µητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.. Επίσης γίνεται νοµο-
τεχνική επεξεργασία της παραγράφου 2 του άρθρου 34.
Με την παράγραφο 15 γίνεται νοµοτεχνική επεξεργα-

σία στο άρθρο 35.
Με την παράγραφο 16 προστίθεται εδάφιο στο τέλος

της παραγράφου 1 του άρθρου 41, προκειµένου στην έν-
νοια της µεταβίβασης να εµπίπτει και η εισφορά ακίνη-
της περιουσίας για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου
εταιρείας. Επίσης, γίνεται νοµοτεχνική επεξεργασία
στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 για τον προσδιορισµό
της τιµής κτήσης στην περίπτωση εισφοράς ακίνητης πε-
ριουσίας για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου εται-
ρείας.
Με την παράγραφο 17 προστίθεται εδάφιο στο τέλος

της παραγράφου 1 του άρθρου 42, προκειµένου στην έν-
νοια της µεταβίβασης να εµπίπτει και η εισφορά των τίτ-
λων του άρθρου 42 για την κάλυψη ή την αύξηση κεφα-
λαίου εταιρείας. Επίσης, µε την περίπτωση γ΄ της παρα-
γράφου 17 προσδιορίζεται η τιµή πώλησης του παλαιού
τίτλου σε περίπτωση εισφοράς τίτλων για την κάλυψη ή
την αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. 
Επιπροσθέτως, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου

4 του άρθρου 42 τροποποιείται, προκειµένου η πρόβλε-
ψη για µηδενική τιµή κτήσης να αφορά µόνον στις περι-
πτώσεις όπου οι µεταβιβαζόµενοι τίτλοι αποκτήθηκαν
µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας απο-

ϋλοποίησης των τίτλων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθη-
νών, ήτοι την 29η Σεπτεµβρίου 1999. Η ρύθµιση αυτή
συνδέεται µε το νέο εδάφιο που προστίθεται στην παρά-
γραφο 4 του άρθρου 42 µε το οποίο παρέχεται η εξου-
σιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να καθορίζει τον
τρόπο υπολογισµού της τιµής κτήσης µε αναγωγή στην
29η Σεπτεµβρίου 1999 στις περιπτώσεις εκείνες που οι
µεταβιβαζόµενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν την εν λό-
γω ηµεροµηνία (29η Σεπτεµβρίου 1999). 
Τέλος, εισάγεται ρύθµιση σχετικά µε την απαλλαγή α-

πό το φόρο του εισοδήµατος που αποκτούν φυσικά πρό-
σωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη µε τα ο-
ποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύµβαση αποφυγής διπλής
φορολογίας (ΣΑΔΦ) και το οποίο προκύπτει από υπερα-
ξία µεταβίβασης των τίτλων σύµφωνα µε το άρθρο 42 υ-
πό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στη Φορολογική Δι-
οίκηση τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολο-
γική τους κατοικία. 

Επί του άρθρου 23

Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι τα για τα νοµικά πρό-
σωπα και τις νοµικές οντότητες που τηρούν απλογραφι-
κά βιβλία εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου των
άρθρων 21 έως 28 του Κεφαλαίου Γ΄ που αφορούν στα
φυσικά πρόσωπα.
Με την περίπτωση  Α΄ της παραγράφου 2 προστίθεται

εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 ώστε τα διανε-
µόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη, τα οποία δεν έχουν
υπαχθεί σε φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων να
περιλαµβάνονται στα κέρδη από επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα. Επιπροσθέτως, ρυθµίζεται το ζήτηµα προσδιο-
ρισµού των εσόδων και των εξόδων των εταιρειών που
εφαρµόζουν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα οποία
προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατο-
οικονοµικών µέσων.
Επίσης, ορίζεται µε την περίπτωση γ΄ ότι τα για τα νο-

µικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που τηρούν α-
πλογραφικά βιβλία εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κεφα-
λαίου των άρθρων 21 έως 28 του Κεφαλαίου Γ΄ που α-
φορούν στα φυσικά πρόσωπα. Από τη διάταξη αυτή προ-
κύπτει, µεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση διανοµής κερ-
δών από τους εν λόγω υπόχρεους δεν εφαρµόζεται η
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρο 64 του ν.
4172/ 2013.
Με την παράγραφο 4 τροποποιείται το άρθρο 49 προς

την κατεύθυνση της αύξησης του ποσοστού εκπεσιµότη-
τας των δαπανών τόκων, του ανώτατου ορίου ως προς
το ποσό δαπανών των τόκων που αναγνωρίζονται ως
πλήρως εκπιπτόµενες, καθώς και τη δυνατότητα µετα-
φοράς των δαπανών τόκων που δεν εκπίπτουν σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 χωρίς χρονικό περιορισµό.
Με την παράγραφο 5 τροποποιείται το άρθρο 50 προ-

κειµένου «η αρχή των ίσων αποστάσεων (Arm’s Length
Principle)» να έχει εφαρµογή για συναλλαγές που πραγ-
µατοποιούν νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες του
που είναι συνδεδεµένα κατά την έννοια του άρθρου 2.
Με την παράγραφο 6 γίνεται νοµοτεχνική επεξεργα-

σία του άρθρου 52 προς άρση ερµηνευτικών αµφισβητή-
σεων ως προς την εφαρµογή των διατάξεων του εν λό-
γω άρθρου. 
Με την παράγραφο 7 γίνεται νοµοτεχνική επεξεργα-

σία στον τίτλο και στην παράγραφο 2 του άρθρου 53, δε-
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δοµένου ότι το συγκεκριµένο άρθρο εφαρµόζεται όχι
µόνο στην ανταλλαγή µετοχών αλλά και στην ανταλλα-
γή τίτλων εν γένει (π.χ. εταιρικών µεριδίων Ε.Π.Ε.). 
Με την παράγραφο 8 γίνεται νοµοτεχνική επεξεργα-

σία του άρθρου 54 προκειµένου να διευκρινιστούν διατά-
ξεις του εν λόγω άρθρου.
Με την παράγραφο 9 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο

της παραγράφου 1 του άρθρου 58 προκειµένου τα νοµι-
κά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να φορολο-
γούνται για τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα
µε συντελεστή 26% αδιακρίτως του τύπου βιβλίων που
τηρούν.
Παράλληλα, εισάγεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο

58 µε την οποία επιδιώκεται η ανάπτυξη νησιών µε µικρό
πληθυσµό διαµέσου της µείωσης της φορολογικής επι-
βάρυνσης του εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων. Επι-
προσθέτως, εισάγεται νέα παράγραφος 5 στο ίδιο άρθρο
µε την οποία παρέχεται φορολογικό κίνητρο για νοµικά
πρόσωπα και νοµικές οντότητες που εµπίπτουν στην έν-
νοια των πολύ µικρών επιχειρήσεων, ώστε να ενταχθούν
σε πρόγραµµα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων
για τη διάθεση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας
στη ΔΕΗ, καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυ-
τό αναπτύσσει αποτελέσµατα.

Επί του άρθρου 24

Με την παράγραφο 1 γίνεται νοµοτεχνική επεξεργα-
σία ώστε να καλύπτονται και οι φορείς γενικής κυβέρνη-
σης από τον ορισµό των υπόχρεων σε παρακράτηση
σύµφωνα µε το άρθρο 59. 
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι διενεργείται παρα-

κράτηση φόρου µε συντελεστή 20% στα εισοδήµατα α-
πό µισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται α-
ναδροµικά σε µεταγενέστερο χρόνο από το έτος στο ο-
ποίο ανάγονται.
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ο µέγιστος χρόνος

απόδοσης του παρακρατούµενου σύµφωνα µε το άρθρο
60 φόρου. 
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι ένα νοµικό πρόσωπο

ή νοµική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα χωρίς να είναι φορολογικός
στην ηµεδαπή δύναται να επιλέξει να φορολογηθεί για
το εισόδηµα που λαµβάνει από δικαιώµατα, αµοιβές για
τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµ-
βουλευτικές ή παρόµοιες υπηρεσίες σύµφωνα µε το άρ-
θρο 58 ή 29 αντίστοιχα και να πιστώσει τον παρακρατη-
θέντα φόρο έναντι του οφειλόµενου φόρου εισοδήµα-
τος. Επίσης στην παράγραφο αυτή προσδιορίζεται ο τρό-
πος παρακράτησης από τον συµβολαιογράφο του φόρου
υπεραξίας που αποκτά φυσικό πρόσωπο από µεταβίβαση
ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το άρθρο 41.
Με την παράγραφο 5 τροποποιείται η παράγραφος 2

του άρθρου 63 κατά τρόπο σύµφωνο µε το άρθρο 3 της
Οδηγίας 2003/49/ΕΚ, όπως ισχύει. Επίσης, γίνεται νοµο-
τεχνική επεξεργασία στην παράγραφο 2 του άρθρου 63
προκειµένου να γίνεται αναφορά στην Οδηγία
2003/49/ΕΚ.
Με την παράγραφο 6 τροποποιείται η παράγραφος 3

του άρθρου 64, προκειµένου να εξαντλείται η φορολογι-
κή υποχρέωση µε την παρακράτηση φόρου 20% για τις

αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, α-
µοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αµοιβές
για παρόµοιες υπηρεσίες σε περίπτωση που ο λήπτης
της πληρωµής είναι φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο
ή νοµική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κα-
τοικία στην ηµεδαπή και δεν έχει µόνιµη εγκατάσταση.
Επίσης, προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 64,

προκειµένου οι πληρωµές τόκων δανείων που χορηγούν
πιστωτικά ιδρύµατα, περιλαµβανοµένων των τόκων υπε-
ρηµερίας, καθώς και οι τόκοι διατραπεζικών καταθέσεων
να απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου. 
Τέλος, προστίθεται νέα παράγραφος 7 στο άρθρο 64

µε την οποία προβλέπεται ο µέγιστος χρόνος απόδοσης
του παρακρατούµενου σύµφωνα µε το άρθρο 64 φόρου. 

Επί του άρθρου 25

Με την παράγραφο 1 προστίθεται νέα παράγραφος
στο άρθρο 67 η οποία ρυθµίζει τον τρόπο προσδιορισµού
του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων, την κατα-
βολή αυτού, καθώς και την έκπτωση από αυτόν των κα-
ταβληθέντων, προκαταβληθέντων ή παρακρατηθέντων
φόρων.
Με την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος

στο άρθρο 68 η οποία ρυθµίζει τον τρόπο προσδιορισµού
του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών
οντοτήτων, την καταβολή αυτού, καθώς και την έκπτωση
από αυτόν των καταβληθέντων, προκαταβληθέντων ή
παρακρατηθέντων φόρων.
Με την παράγραφο 4 τροποποιείται η παράγραφος 2

του άρθρου 71, προκειµένου η προκαταβολή του φόρου
εισοδήµατος των κοινωνιών αστικού δικαίου, αστικών
κερδοσκοπικών ή µη κερδοσκοπικών εταιρειών, συµµε-
τοχικών ή αφανών εταιρειών να υπολογίζεται σε ποσο-
στό 55%.
Επίσης, γίνεται νοµοτεχνική επεξεργασία της παρα-

γράφου 9 του άρθρου 71 λόγω των νέων ρυθµίσεων για
τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς που περιέχονται στα
άρθρα 52 και 54 του Κ.Φ.Ε.. 

Επί του άρθρου 26

Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η παράγραφος 2
του άρθρου 72, ώστε οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23
να ισχύουν για δαπάνες που αφορούν φορολογικές πε-
ριόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και
µετά.
Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η παράγραφος 3

του άρθρου 72, προκειµένου οι διατάξεις των άρθρων
24, 25 και 28 να ισχύουν για φορολογικές περιόδους που
αρχίζουν µετά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Με την παράγραφο 3 προστίθεται νέα παράγραφος 9

στο άρθρο 72 η οποία ρυθµίζει ζητήµατα σχετικά µε το
χρόνο έναρξης ισχύος διατάξεων του άρθρου 49 του πα-
ρόντος νόµου και διαλαµβάνονται σχετικές µεταβατικές
διατάξεις. 
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρ-

θρων 52 έως και 56 ισχύουν για µετασχηµατισµούς των
οποίων η διαδικασία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014
και µετά.
Με την παράγραφο 5 γίνεται νοµοτεχνική επεξεργα-

σία στην παράγραφο 12 του άρθρου 72 και µε την παρά-
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γραφο 6 διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής των πα-
ραγράφων 12 και 13 δεν καταλαµβάνει τα αφορολόγητα
αποθεµατικά που σχηµατίστηκαν βάσει επενδυτικών ή α-
ναπτυξιακών, καθώς και ειδικών διατάξεων νόµων.
Με την παράγραφο 7 ορίζεται ότι η διάταξη της παρα-

γράφου 2 του άρθρου 24 για τις συµβάσεις που έχουν
συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 τίθε-
ται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εξής.
Στις παραγράφους 8 έως και 11 ορίζονται οι µεταβατι-

κές και καταργούµενες διατάξεις µετά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Επί του άρθρου 27 

Η κατά τα διεθνή πρότυπα συγκρότηση ενιαίου φορέα
για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου δηµοσίου χρέους
αποτελεί βέλτιστη πρακτική για την εξυπηρέτηση του
δηµοσίου συµφέροντος µε τον πλέον αποτελεσµατικό
και ορθολογικό τρόπο. Η υφιστάµενη διοικητική διάρ-
θρωση, δυνάµει της οποίας δύο ξεχωριστές Υπηρεσίες,
ήτοι η Δ23 Διεύθυνση Δηµοσίου Χρέους του Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους και ο Οργανισµός Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) χειρίζονταν την πληροφο-
ρία αναφορικά µε το χαρτοφυλάκιο χρέους, κρίνεται ξε-
περασµένη και αναχρονιστική. Ταυτόχρονα, η εν λόγω
προτεινόµενη ρύθµιση συνάδει και µε το νέο Οργανό-
γραµµα του Υπουργείου Οικονοµικών που προωθείται
µετά την έγκριση του σχεδίου από το Κυβερνητικό Συµ-
βούλιο Μεταρρύθµισης και την οριστικοποίησή του µε
προεδρικό διάταγµα (π.δ.) στο προσεχές διάστηµα.
Η προτεινόµενη νέα δοµή δηµιουργεί τις απαραίτητες

προϋποθέσεις για τη διενέργεια ουσιαστικής διαχείρισης
του συνόλου της πληροφορίας που αφορά στο δηµόσιο
χρέος, µε δεδοµένο ότι ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ., έχει ήδη κληθεί υ-
πό τις παρούσες συνθήκες να συνεχίσει να επιτελεί το
έργο του, αρχικά µε στόχο την κάλυψη των χρηµατοδο-
τικών αναγκών του Ελληνικού Δηµοσίου, κυρίως µέσω
βραχυχρόνιου δανεισµού (ΕΓΕΔ) και τη διαχείριση/αντι-
στάθµιση των κινδύνων αγοράς του υφιστάµενου χαρτο-
φυλακίου χρέους. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η ενοποίηση των αρµοδίων φορέ-

ων βελτιστοποιεί την εκτέλεση πράξεων δανεισµού και
διαχείρισης, όπως: α) η προετοιµασία της εξόδου στις α-
γορές µε όλες τις επακόλουθες συνέπειες, όπως η αύξη-
ση της ζήτησης για τα υπάρχοντα οµόλογα και η πτώση
της απόδοσής τους µέσω της εκπόνησης και εκτέλεσης
µιας εκτεταµένης εκστρατείας ενηµέρωσης των διεθνών
επενδυτών για τα οφέλη και τις τεχνικές δυνατότητες
που προσφέρει µια επένδυση σε ελληνικά οµόλογα, β) η
διεκπεραίωση εξειδικευµένων πράξεων διαχείρισης που
θα αποκαταστήσουν την εµπορευσιµότητα των οµολό-
γων και θα αλλάξουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ε-
πενδυτικής τους βάσης, γ) η διαχείριση των κρατικών
διαθεσίµων, δ) η εξυπηρέτηση των υφιστάµενων και µελ-
λοντικών υποχρεώσεων τόκων και χρεολυσίων που προ-
κύπτουν από το εκάστοτε υφιστάµενο χαρτοφυλάκιο, ε)
η λογιστική αποτύπωση όλων των προαναφερόµενων
πράξεων κατά τα εθνικά και ευρωπαϊκά/διεθνή πρότυπα
(EUROSTAT). 
Με την προτεινόµενη διάταξη, για προφανείς λόγους

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας και σε συνάρ-
τηση µε το νέο Οργανόγραµµα του Υπουργείου Οικονο-

µικών που προωθείται µετά την έγκριση του σχεδίου από
το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης και την ορι-
στικοποίησή του µε προεδρικό διάταγµα στο προσεχές
διάστηµα, το έργο αυτό καλείται να επιτελέσει καθ’ ολο-
κληρίαν κατά τα διεθνή πρότυπα ο Οργανισµός Διαχείρι-
σης Δηµοσίου Χρέους, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται σε
αυτόν η απαραίτητη αρµοδιότητα µε τη συνεπακόλουθη
λόγω της νοµικής του µορφής ευελιξία. Λαµβανοµένων
µάλιστα υπόψη των χρονικών περιορισµών που προκύ-
πτουν από την ολοκλήρωση του προγράµµατος κύριας
χρηµατοδότησης της χώρας από το EFSF εντός του ε-
πόµενου έτους, η δηµιουργία του ενιαίου αυτού φορέα,
προσλαµβάνει όλως επείγοντα χαρακτήρα. Ταυτόχρονα,
µέσω των προτεινόµενων διατάξεων, ο ρόλος του επο-
πτεύοντος Υπουργού συγκεκριµενοποιείται.
Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 συνιστάται στον

Ο.Δ.ΔΗ.Χ. Διεύθυνση Δηµοσίου Χρέους στην οποία µε-
ταφέρεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 το σύνολο των
υφιστάµενων αρµοδιοτήτων της Δ23-Διεύθυνσης Δηµο-
σίου Χρέους του Γ.Λ.Κ.. Στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. µεταφέρονται
επίσης οι αρµοδιότητες της Δ49 Διεύθυνσης Χρηµατο-
δοτικού Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Κρατικών
Διαθεσίµων του Γ.Λ.Κ..
Με την παράγραφο 2 ρυθµίζονται τα θέµατα προσωπι-

κού που θα στελεχώσει τη συνιστώµενη Διεύθυνση. Ειδι-
κότερα, προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης των συνι-
στώµενων θέσεων µε απόσπαση υπαλλήλων του Γ.Λ.Κ,
κατά προτεραιότητα από τη Δ23- Δηµοσίου Χρέους, προ-
κειµένου να καταστεί οµαλότερη η συνένωση των δύο
δοµών και να διασφαλιστεί η στελέχωση του νέου φο-
ρέα από έµπειρα στελέχη και των δύο φορέων.
Με την παράγραφο 5 προτείνεται η προσθήκη περί-

πτωσης ιβ΄ στο άρθρο 3 του ν. 2628/1998, ιδρυτικού νό-
µου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., που αφορά στις αρµοδιότητες του
Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) αυτού, προκειµένου να εί-
ναι πλέον δυνατή η ανάθεση από το Δ.Σ. καθηκόντων
Προϊσταµένου Τµήµατος ή Διεύθυνσης σε υπαλλήλους
του ή σε υπαλλήλους που υπηρετούν µε απόσπαση σε
αυτόν.

Επί του άρθρου 28 

Παράγραφος 1: Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.
4151/ 2013 (Α.103), τροποποιήθηκαν τα άρθρα του
ν.2362/1995 (Α.247) που αναφέρονταν στην εξόφληση
των Χρηµατικών Ενταλµάτων (Χ.Ε.), τα οποία εκδίδονται
από τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.).
Κατ’ εφαρµογή των θεσπισθέντων µε τις ανωτέρω δια-

τάξεις, η αρµοδιότητα πληρωµής των υπόψη Χ.Ε. µετα-
φέρεται, από 1.1.2014, από τις Δ.Ο.Υ., στις Υ.Δ.Ε..
Ενόψει των ανωτέρω, που αποτελούν σηµαντικό βήµα

εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης και τοµή στα
δηµοσιονοµικά δεδοµένα, προβλέπεται η έκδοση σχετι-
κών κανονιστικών διοικητικών πράξεων (προεδρικού δια-
τάγµατος και υπουργικής απόφασης), µε τις οποίες θα
ρυθµιστούν τα τεχνικά θέµατα και οι αναγκαίες, για την
εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων, λεπτοµέρειες.
Περαιτέρω απαιτείται η εξειδίκευση και ο προσδιορι-

σµός των νέων αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνονται από
τις Υ.Δ.Ε. και ο καθορισµός των αρµόδιων υπηρεσιακών
µονάδων από τις οποίες και θα ασκούνται.
Κατόπιν αυτών προτείνονται οι διατάξεις του ανωτέρω

άρθρου, µε τις οποίες συµπληρώνονται οι υφιστάµενες
[άρθρο 43 του προεδρικού διατάγµατος 284/1988 (Α΄
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128 και 165) και άρθρου 7 του προεδρικού διατάγµατος
551/1988 (Α΄ 259)] αρµοδιότητες των Υ.Δ.Ε. επί θεµά-
των: i) δηµιουργίας ηλεκτρονικών Εντολών Μεταφοράς
και Πίστωσης Λογαριασµού προς την Τράπεζα της Ελλά-
δος, ii) συµψηφισµού και απόδοσης στο Δηµόσιο και στα
οικεία ασφαλιστικά ταµεία των πιστοποιούµενων στα πι-
στοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότη-
τας οφειλών των δικαιούχων, iii) απόδοσης υπέρ τρίτων
κρατήσεων, iv) ενηµέρωσης δικαιούχων και φορέων για
την έκδοση ΧΕ και την πληρωµή των δηµόσιων δαπανών,
v) καταχώρησης στοιχείων και τήρησης των Μητρώων
Δικαιούχων, Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
Οι ανωτέρω αρµοδιότητες κατανέµονται και ασκού-

νται µεταξύ των υπηρεσιακών µονάδων (Τµηµάτων- Γρα-
φείων) των Υ.Δ.Ε. κατά τα οριζόµενα ειδικότερα στις
προτεινόµενες διατάξεις. (περίπτωση β΄ της παραγρά-
φου 1).
Παράγραφος 2: Στο πλαίσιο εφαρµογής των ανωτέρω

νέων ρυθµίσεων στον τοµέα πληρωµής των δηµοσίων
δαπανών, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη καθιέρωσης
διακριτών ρόλων και ευθυνών, στις Υ.Δ.Ε.. Άλλωστε η
χρηστή πρακτική απαιτεί εν προκειµένω, το διαχωρισµό
των ευθυνών και των ελέγχων σε οποιαδήποτε διαδικα-
σία πληρωµών.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις συνιστώνται στις

Υ.Δ.Ε. που λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος γραφεία:
α) Εκκαθάρισης Δαπανών και β) Λογιστικού, µε αρµοδιό-
τητες εκείνες που προβλέπονται για τα αντίστοιχα Τµή-
µατα των ΥΔ.Ε. επιπέδου Διεύθυνσης. Διαχωρίζονται
κατ’ αυτό τον τρόπο, τα καθήκοντα και κατά συνέπεια οι
ευθύνες των υπαλλήλων – υπευθύνων πληρωµών, που
δηµιουργούν στο οικείο πληροφοριακό σύστηµα την ε-
ντολή πληρωµής µε εκείνα των εκκαθαριστών δαπανών,
οι οποίοι εντέλλονται την πληρωµή. Παράλληλα εναρµο-
νίζονται οι οργανικές και δηµοσιονοµικές διατάξεις µε
τη διεθνή πρακτική που υπαγορεύει ότι οι υπάλληλοι που
καταχωρίζουν τους κωδικούς IBAN και BIC, για την πί-
στωση των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων µε
το προϊόν των εκδιδοµένων για την πληρωµή των απαι-
τήσεών τους από το Δηµόσιο Χ.Ε. να έχουν σαφώς δια-
χωρισµένα καθήκοντα από τους συναδέλφους τους που
εγκρίνουν και εντέλλονται τις πληρωµές.
Παράγραφος 3: Με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ΄

του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ενσωµα-
τώθηκε στην εσωτερική έννοµη τάξη και εναρµονίστηκε
η εθνική νοµοθεσία προς την 2011/7/ΕΚ Οδηγία του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Φεβρουαρίου 2011, που προβλέπει: i) νέες σύντοµες
προθεσµίες για την πληρωµή των πιστωτών του Δηµοσί-
ου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε
εµπορικές συναλλαγές, ii) σηµαντικές χρηµατικές ποινές
-αποζηµιώσεις των δικαιούχων σε περίπτωση υπέρβασης
των προβλεπόµενων προθεσµιών.
Ενόψει εφαρµογής των νέων ρυθµίσεων και τήρησης

της προθεσµίας πληρωµής των πιστωτών του Δηµοσίου
εντός των τριάντα (30) ηµερών κατά βάση, είναι ανα-
γκαίο να προσδιοριστεί ο µέγιστος απαιτούµενος χρό-
νος για κάθε στάδιο της διαδικασίας πληρωµής της δα-
πάνης και να ορισθούν σχετικές προθεσµίες.
Δεδοµένου ότι, από 1.1.2014, µεταβάλλεται ο τρόπος

εξόφλησης των Χ.Ε. και για το δεύτερο στάδιο της διαδι-
κασίας (εκκαθάριση δαπάνης από την αρµόδια Υ.Δ.Ε.) έ-
χει καθοριστεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας σχετική προθεσµία είκο-

σι (20) ηµερών, εκκρεµεί ο καθορισµός προθεσµίας και
για τα υπόλοιπα στάδια, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η
τήρηση της συνολικής προθεσµίας και να αποφευχθούν
σηµαντικού ύψους επιβαρύνσεις του κρατικού προϋπο-
λογισµού.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται προθεσµίες τριών (3)

και πέντε (5) ηµερών, για το πρώτο και τρίτο στάδιο, α-
ντίστοιχα και προβλέπεται ότι η µη τήρηση των ανωτέρω
προθεσµιών συνεπάγεται την πειθαρχική και αστική ευ-
θύνη των αρµόδιων οργάνων κατά τις σχετικές διατάξεις
του υπαλληλικού κώδικα.
Παράγραφος 4: Για τη θεραπεία του προβλήµατος που

έχει ανακύψει σχετικά µε την εισαγωγή στο Ολοκληρω-
µένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής
(ΟΠΣΔΠ) των προϋπολογισµών των περιφερειών και την
παροχή δυνατότητας πληρωµής των δικαιούχων – πι-
στωτών των περιφερειών, προτείνονται οι ρυθµίσεις της
παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, σύµφωνα µε τις οποί-
ες νοµιµοποιούνται αναδροµικά οι δαπάνες των ανωτέ-
ρω φορέων που πραγµατοποιήθηκαν εντός του πρώτου
τριµήνου τρέχοντος οικονοµικού έτους, κατά παρέκκλι-
ση των περί διάθεσης πιστώσεων και δεσµεύσεως υπο-
χρεώσεων σχετικών διατάξεων, υπό την αυστηρή προϋ-
πόθεση τήρησης των λοιπών δηµοσιονοµικών κανόνων
για τη νοµιµότητα και κανονικότητα των υπόψη δαπα-
νών.
Παράγραφος 5: Στους στόχους του Προγράµµατος Οι-

κονοµικής Πολιτικής περιλαµβάνεται η εξόφληση των
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των φορέων Γενικής Κυ-
βέρνησης µε σκοπό την τόνωση της ρευστότητας της οι-
κονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέφθηκε µε τις διατά-
ξεις της περίπτωσης 2. της Υποπαραγράφου Γ.2. της πα-
ραγράφου Γ΄ του ν. 4093/2012 και της αριθ.
2/86954/ΔΠΓΚ/ 29.11.2012 (Β΄ 3396 ), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών, η δυνατότητα χρηµατοδότησης των φορέ-
ων Γενικής Κυβέρνησης, προκειµένου να εξοφλήσουν α-
ποκλειστικά υφιστάµενες κατά την 31η Δεκεµβρίου 2011
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους. 
Ωστόσο, κατά την εφαρµογή του προγράµµατος εξό-

φλησης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προέκυψαν περι-
πτώσεις όπου για καταγεγραµµένες οφειλές στα υπο-
βαλλόµενα, έως τις 31.12.2011 Μηνιαία Δελτία, σύµφω-
να µε τα οποία οι φορείς αιτήθηκαν χρηµατοδότηση: α)
επιβλήθηκαν αναγκαστικές κατασχέσεις στα κατατεθει-
µένα σε πιστωτικά ιδρύµατα ποσά των φορέων µε απο-
τέλεσµα να δηµιουργηθούν προβλήµατα στην οικονοµι-
κή διαχείριση των φορέων καθόσον τα ποσά αυτά είναι
ειδικευµένα και προορίζονται για την κάλυψη άλλων δα-
πανών και β) συνοµολογήθηκαν Δάνεια µε αποκλειστικό
σκοπό την εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους, µε α-
ποτέλεσµα να έχουν δηµιουργηθεί υποχρεώσεις από δά-
νεια, µέρος των οποίων αφορά στην εξόφληση υφιστά-
µενων κατά την 31η Δεκεµβρίου 2011 ληξιπρόθεσµων υ-
ποχρεώσεων τα οποία δεν δύνανται να χρηµατοδοτη-
θούν. 
Με την παράγραφο 5 προτείνεται στη συνολική επιχο-

ρήγηση κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία
καθορίζεται µέχρι το ύψος των υφιστάµενων κατά την
31η Δεκεµβρίου 2011 ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών
του, να συµπεριλαµβάνονται και ποσά για: α)Κατασχέ-
σεις που διενεργήθηκαν µετά την 1.1.2012 σε βάρος των
τραπεζικών λογαριασµών του φορέα, κατόπιν τελεσίδι-
κων δικαστικών αποφάσεων για την εξόφληση ληξιπρό-
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θεσµων, κατά την 31η Δεκεµβρίου 2011, υποχρεώσεών
του και β) δάνεια ή µέρος αυτών που έχουν συναφθεί α-
πό το φορέα, για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων, κατά
την 31η Δεκεµβρίου 2011, υποχρεώσεων.

Επί του άρθρου 29 

Με το άρθρο 82 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51) και στο άρ-
θρο 41 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) καθιερώθηκε διαδικασία
του ελέγχου επιχορηγήσεων – χρηµατοδοτήσεων των
φορέων που επιχορηγούνται ή και χρηµατοδοτούνται α-
πό τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων
προβλέπεται και η υποχρέωση των φορέων που επιχορη-
γούνται ή και χρηµατοδοτούνται από τους φορείς Γενι-
κής Κυβέρνησης υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο και
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, µε το πέρας διµή-
νου από τη λήξη του οικονοµικού έτους, απολογισµού
της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας, ξεχωριστού
απολογισµού της επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης που
έλαβαν και είναι µικρότερη του 100% των συνολικών
χρηµατικών ποσών που διαχειρίσθηκαν, καθώς και προϋ-
πολογισµού του επόµενου έτους. 
Επιπλέον στο ίδιο άρθρο, προβλέπεται ότι η υποβολή

των παραπάνω στοιχείων αποτελεί προϋπόθεση για την
περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηµατοδότησή τους. Σύµφω-
να µε τις διατάξεις του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει, ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών
κάθε Υπουργείου κατά κύριο λόγο είναι υπεύθυνος για
την διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρι-
σης του φορέα και των εποπτευόµενων από αυτόν φορέ-
ων της Γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύει τις διαδικα-
σίες που αφορούν τον προϋπολογισµό. Εποµένως, τα
στοιχεία των οποίων η υποχρεωτική υποβολή προβλέπε-
ται στην παράγραφο 3 των ανωτέρω άρθρων, θα πρέπει
να κατατίθενται στο φορέα από τον οποίο εποπτεύονται
οι φορείς λήψης της χρηµατοδότησης ή επιχορήγησης,
καθώς και στο φορέα χρηµατοδότησης, εφόσον ο επο-
πτεύων φορέας και ο φορέας επιχορήγησης/χρηµατοδό-
τησης δεν ταυτίζονται, αντί των υπηρεσιών του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους. Με τον τρόπο αυτόν, µειώνε-
ται η γραφειοκρατία τόσο για το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους όσο και για τους ίδιους τους φορείς, χωρίς ταυ-
τόχρονα να γίνεται καµία έκπτωση σε θέµατα ελέγχου.
Εξάλλου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (ν. 2362/
1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για τους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους παρακολουθεί ενδελεχώς την εκτέλεση των προϋ-
πολογισµών, αφού υποβάλλονται κάθε µήνα τα στοιχεία
των εισπράξεων, πληρωµών και των απλήρωτων υποχρε-
ώσεών τους.

Επί του άρθρου 30 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, υλοποιώντας την πρωτο-
βουλία που έχει ανακοινώσει, σε ικανοποίηση σχετικού
αιτήµατος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (ΚΕ-
ΔΕ) και σε συνεργασία µε το Υπουργείο Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εισάγει
µε το άρθρο 42 την εφαρµογή του Προγράµµατος εθελο-
ντικής διαδηµοτικής κινητικότητας.
Στόχο της πρωτοβουλίας αποτελεί η εφαρµογή ενός

Προγράµµατος που, βασιζόµενο σε σαφώς ορισµένες α-
ξιοκρατικές διαδικασίες και προδιαγεγραµµένα αντικει-
µενικά κριτήρια, δύναται να οδηγήσει άµεσα, εντός ρη-

τώς προβλεποµένου χρονικού διαστήµατος, σε κάλυψη
των ελλείψεων προσωπικού φορέων της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης  Α΄ βαθµού µέσω εξορθολογισµού της κατα-
νοµής του ανθρωπίνου δυναµικού της. 
Ο εν λόγω εξορθολογισµός δύναται να αποφέρει ση-

µαντικά οφέλη και αναβάθµιση της λειτουργίας και των
παρεχόµενων υπηρεσιών τόσο στους ίδιους ΟΤΑ  Α΄
βαθµού, καθώς το επιπλέον προσωπικό ενός φορέα θα
καλύψει τις ελλείψεις προσωπικού που δυσχεραίνουν τη
λειτουργία ενός άλλου, όσο και στους εργαζοµένους
τους, µε τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των προσόντων
τους, αλλά και στο σύνολο των τοπικών κοινωνιών και
των δηµοτών, που θα απολαµβάνουν υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες από αρτιότερα στελεχωµένους Δήµους. 
Η σπουδαιότητα της εθελοντικής διαδηµοτικής κινητι-

κότητας έγκειται ιδίως στο ότι εισάγεται τη χρονική
στιγµή που, δεδοµένης της εφαρµογής του Μεσοπρόθε-
σµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και του
σχετικού µε αυτό θεσµικού πλαισίου, η δηµοσιονοµική
κατάσταση της Αυτοδιοίκησης είναι ιδιαιτέρως επιβαρυ-
µένη και παραλλήλως έχει τεθεί σε εφαρµογή απαγό-
ρευση προσλήψεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για προ-
σωπικό ΔΕ και ΥΕ (περίπτωση 3 της υποπαραγράφου
ΣΤ1 της παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012), ενώ οι δυνατότητες προσλήψεων προσω-
πικού λοιπών κατηγοριών είναι ιδιαιτέρως περιορισµέ-
νες, επιπλέον δε έχουν θεσπιστεί χρονοβόρες διαδικα-
σίες για τις µετατάξεις και τις αποσπάσεις. 
Βασικό χαρακτηριστικό του Προγράµµατος εθελοντι-

κής διαδηµοτικής κινητικότητας αποτελεί ο σεβασµός
της, συνταγµατικώς κατοχυρωµένης, διοικητικής και οι-
κονοµικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε
προσήλωση στην οποία το Υπουργείο Εσωτερικών προσ-
δίδει εθελοντικό χαρακτήρα στη διαδικασία, όσον αφορά
τους φορείς υποδοχής και το συµµετέχον ανθρώπινο δυ-
ναµικό, και διασφαλίζει τη δυνατότητα των φορέων προ-
έλευσης να µην απολέσουν υπαλλήλους τους που τους
είναι απαραίτητοι. Το προτεινόµενο άρθρο προδιαγράφει
αναλυτικά τα βήµατα της διαδικασίας και τις προθεσµίες
τους, ώστε το µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα να επιτευχτεί
άµεσα, µε διασφάλιση των δικαιωµάτων όλων των συµ-
µετεχόντων µερών. Επιπροσθέτως, για την επίτευξη ε-
κτεταµένης εφαρµογής του Προγράµµατος και, εποµέ-
νως, ευρείας επίδρασης των θετικών αποτελεσµάτων
που δύναται να προσφέρει, προβλέπεται ότι το προτει-
νόµενο Πρόγραµµα, όντας µια σύγχρονη και ευέλικτη
καινοτοµία, εφαρµόζεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Επί των άρθρων 31 και 32 

Με τα άρθρα 31 και 32 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
τη δηµόσια περιουσία.
Με το άρθρο 31 αντιµετωπίζεται η αδυναµία έκδοσης

αποφάσεων παραχώρησης, όταν στην προς παραχώρη-
ση περιοχή υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές προς νο-
µιµοποίηση (παράγραφοι 1 και 2).
Η προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 31 αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότη-
τας και της οικονοµικής ζωής της χώρας, µέσω παροχής
της δυνατότητας για συνέχιση της λειτουργίας εγκατα-
στάσεων που έχουν ήδη παραχωρηθεί σε φορείς και επι-
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χειρήσεις, µε τη διαδικασία του άρθρου 11 ν. 2971/2001
(Α΄ 285), ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία νοµι-
µοποίησης παράνοµων έργων που συνδέονται οργανικά
µε τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, η οποία απαιτεί εύλογο
διοικητικό χρόνο για την ολοκλήρωσή της. Στόχος της
διάταξης είναι να µην διακόπτεται η λειτουργία και να
µην απειλείται η βιωσιµότητα επιχειρήσεων που βρίσκο-
νται ήδη εγκατεστηµένες στην προς παραχώρηση περιο-
χή ενόσω διαρκεί η διαδικασία νοµιµοποίησης των µη κα-
λυπτόµενων από άδεια έργων. 
Για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης ορίζονται

οι απαραίτητες προϋποθέσεις, που διασφαλίζουν την α-
ποφυγή επέλευσης κινδύνου σε πρόσωπα και πράγµατα
από την λειτουργία εγκαταστάσεων, για τις οποίες δεν
υφίσταται ακόµα η προβλεπόµενη νόµιµη παραχώρηση.
Πρώτη προϋπόθεση (περίπτωση α΄ της προτεινόµενης

παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2971/2001) είναι ο έλεγχος
του έργου, ως προς τη στατική και λειτουργική επάρκειά
του, µε την προσκόµιση από τον παραχωρησιούχο Τεχνι-
κού Φακέλου, θεωρηµένου από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της οικείας Περιφέρειας, στον οποίο περιλαµβά-
νεται διάγραµµα αποτύπωσης των υφιστάµενων έργων
και τεχνική έκθεση που θα πιστοποιεί τη στατική ικανό-
τητα και λειτουργικότητά τους.
Δεύτερη προϋπόθεση (περίπτωση β΄ της προτεινόµε-

νης παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2971/2001) είναι η προ-
σκόµιση από τον παραχωρησιούχο υποβληθείσας δήλω-
σης υπαγωγής του έργου στις Πρότυπες Περιβαλλοντι-
κές Δεσµεύσεις του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 4014/2011,
προκειµένου να διασφαλιστεί η µη επέλευση περιβαλλο-
ντικών κινδύνων από τη λειτουργία του. 
Σύµφωνα µε την προτεινόµενη ρύθµιση, η παραχώρη-

ση της χρήσης των έργων µπορεί να λάβει χώρα πριν την
υπαγωγή τους σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσµεύσεων διότι πρόκειται για έργα της «Κατηγορίας
Β» του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, δηλαδή έργα τα ο-
ποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και µη σηµαντικές επι-
πτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές µόνο
προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς (σε αντίθεση µε
τα έργα της «Κατηγορίας Α» του ίδιου άρθρου, που απαι-
τούν διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων). Συνεπώς δεν υφίσταται ανάγκη προελέγχου περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων πριν την έκδοση της απόφα-
σης παραχώρησης. Σε περίπτωση ωστόσο µη τελικής υ-
παγωγής του έργου σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλο-
ντικών Δεσµεύσεων, λόγω µη συνδροµής των κατά νόµο
προϋποθέσεων, ανακαλείται η παραχώρηση. Το ίδιο προ-
βλέπεται και στην περίπτωση µη τελικής έκδοσης από-
φασης νοµιµοποίησης, λόγω µη συνδροµής των κατά νό-
µο προϋποθέσεων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζεται
ρητά ότι το Δηµόσιο δεν υπέχει καµία υποχρέωση απο-
ζηµίωσης λόγω της ανάκλησης της άδειας παραχώρη-
σης.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 στοχεύει στην παρο-

χή δυνατότητας άµεσης υλοποίησης, στους κοινόχρη-
στους χώρους του αιγιαλού, της παραλίας, του θαλασσί-
ου χώρου και του πυθµένα, έργων υποδοµών, κρίσιµων
για την κοινή ωφέλεια, το περιβάλλον, την εθνική οικο-
νοµία και την επιχειρηµατική δραστηριότητα, χωρίς ανα-
µονή ολοκλήρωσης της διαδικασίας νοµιµοποίησης υφι-
στάµενων παράνοµων έργων, η οποία απαιτεί εύλογο δι-
οικητικό χρόνο.

Με το άρθρο 32 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την ε-
φαρµογή του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), που περιέχει τις δια-
τάξεις του νέου Κώδικα κοινωφελών περιουσιών και
σχολαζουσών κληρονοµικών.
Για τον καλύτερο έλεγχο των εποπτευοµένων κοινω-

φελών περιουσιών την ευθύνη όλων των πράξεων που
προβλέπονται από το νόµο πρέπει να την έχει η αρµόδια
κατά περίπτωση αρχή και όχι η Αποκεντρωµένη Διοίκηση
στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το ακίνητο (εκτός
βεβαίως και αν ταυτίζονται). Με την παράγραφο 1 του
άρθρου 32 καταργείται η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4182/2013, δεδοµένου ότι δεν αφορά
πλέον αρµοδιότητα Γ.Γ. Αποκεντρωµένης Διοίκησης, και
αναφέρεται η δυνατότητα συνδροµής της Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης ή της Κτηµατικής Υπηρεσίας που βρίσκε-
ται το ακίνητο, στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου
24 (παρ. 4).
Με την παρ. 2 του άρθρου 32 αναδιατυπώνονται οι πα-

ράγραφοι 1-3 του άρθρου 3, σε 4 παραγράφους ώστε να
αναφέρονται ρητά τα προνόµια του Δηµοσίου στην απο-
δοχή επ’ ωφελεία απογραφής σε ξεχωριστή παράγραφο
δεδοµένου ότι ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Η πράξη α-
ποδοχής αφορά την πρώτη παράγραφο και περιγράφεται
σε αυτήν για να αποφεύγεται τυχόν σύγχυση. Οι αρχικές
παράγραφοι 3-5, αναριθµούνται ως 4-6.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 προστίθεται στην

περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.
4182/2013, προκειµένου να καλυφθούν και οι λόγοι ανι-
κανότητας για διορισµό νοµικών προσώπων, µε τον απο-
κλεισµό όσων έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή
εκκαθάριση.
Με την παρ. 5 του άρθρου 32 αντικαθίσταται η παρ. 1

του άρθρου 36 του ν. 4182/2013 και προβλέπεται διαδι-
κασία για τις απλές µισθώσεις που αποτελούν και τον
κύριο όγκο των µισθώσεων µε ανάλογη εφαρµογή των
προβλεποµένων στο άρθρο 24 του ν. 4182/2013 για τη
µίσθωση ακινήτων µε αρµόδια και σε αυτή την περίπτω-
ση την Κτηµατική Υπηρεσία της περιοχής του ακινήτου.
Επιπλέον διορθώνεται η αναφορά στις παραγράφους 4
και 5 του άρθρου 42 του ν. 4182/2013 αντί της ορθής
παρ. 4 και αναριθµούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρ-
θρου 42 σε 2 και 3 αντίστοιχα.
Κατά τον έλεγχο των υποθέσεων δεν έχουν παρου-

σιασθεί περιπτώσεις όπου δεν προκύπτει σαφώς το αρ-
µόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο. Με τις παράγραφο 6 και
8 του άρθρου 32 καλύπτεται η περίπτωση όπου το αρµό-
διο Υπουργείο δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία για να ανα-
λάβει τις διαδικασίες αυτές π.χ. το αρµόδιο για την κατα-
σκευή των γηροκοµείων (τοµέας πρόνοιας) Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Με την παράγραφο 7 του άρθρου 32 καλύπτεται η µη

πρόβλεψη διαδικασιών για την περίπτωση οικονοµικών
βοηθηµάτων, βραβείων κλπ.
Με την παρ. 9 του άρθρου 32 προστίθεται πρόβλεψη

για την εκποίηση των κινητών, που δεν είχε ενταχθεί, ε-
νώ µε την παράγραφο 10 καλύπτεται η µη πρόβλεψη για
τις προµήθειες και την παροχή υπηρεσιών.
Τέλος, µε την παάγραφο 11 του άρθρου 32 διορθώνε-

ται η εκ παραδροµής αναφορά στην παρ. 3 του άρθρου
34 του ν. 4182/2013 αντί της ορθής παραποµπής στην
παρ. 2 του άρθρου του 73 του ν. 4182/2013.
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Επί του άρθρου 33 

Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι η παραποµπή στις
διατάξεις του ισχύοντος µέχρι 31.12.2013 Κώδικα Φορο-
λογίας Εισοδήµατος (ν.2238/1994) αντικαθίσταται από
1.1.2014 µε την παραποµπή στις αντίστοιχες διατάξεις
για τα µη συνεργάσιµα κράτη του νέου Κώδικα Φορολο-
γίας Εισοδήµατος. 
Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η διάταξη της πε-

ρίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του
ν. 3091/2002, καθώς η πρόβλεψη της ισχύουσας διάτα-
ξης είναι ανεφάρµοστη, επειδή οι ναυτιλιακές επιχειρή-
σεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 89/1967
δεν µπορούν να εκµισθώνουν σε άλλους τα γραφεία τα
οποία τους ανήκουν κατά κυριότητα αφού οι ενέργειες
αυτές θεωρείται ότι αποτελούν δραστηριότητες ξένες
προς από τις από το νόµο επιτρεπόµενες δραστηριότη-
τες. Με τη διόρθωση αυτή επαναδιατυπώνεται η διάταξη
στην προϊσχύουσα µορφή της, προκειµένου να είναι δυ-
νατή η εφαρµογή της όπως είχε προσδιοριστεί και στην
αιτιολογική έκθεση του άρθρου 24 του ν. 3943/2011, µε
την οποία είχε τροποποιηθεί. 
Η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου µε την οποία

γίνεται αντικατάσταση της περίπτωσης ζ΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 προτείνεται προ-
κειµένου να είναι σαφές ότι στις εταιρείες συλλογικών
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που εποπτεύονται α-
πό αρχή της καταστατικής τους έδρας περιλαµβάνονται
και οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περι-
ουσία (ΑΕΕΑΠ), που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 4 επε-

κτείνεται το πεδίο εφαρµογής της υφιστάµενης διάτα-
ξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου
15 του ν.3091/2002 σε όλες τις εταιρείες της παραγρά-
φου αυτής που κατέχουν ή διαχειρίζονται ακίνητη περι-
ουσία. Επίσης, προστίθεται και ο τύπος των «εταιρειών
διαχείρισης και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών επί
κεφαλαίων και αµοιβαίων κεφαλαίων» µε τους ίδιους α-
κριβώς όρους, που ισχύουν και για τις λοιπά νοµικά πρό-
σωπα ή νοµικές οντότητες του εδαφίου αυτού. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 5 εξαι-

ρούνται από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων οι ανώνυ-
µες εταιρείες µε έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το σύνολο των µετοχών
τους, ανεξάρτητα από το είδος τους, ήτοι ονοµαστικές ή
ανώνυµες, καταλήγει (ανήκει άµεσα ή έµµεσα) σε εται-
ρείες των οποίων οι µετοχές βρίσκονται σε διαπραγµά-
τευση σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Η θέσπι-
ση της συγκεκριµένης διάταξης θεωρήθηκε επιβεβληµέ-
νη για λόγους φορολογικής ισότητας και δικαιοσύνης, α-
φού οι εταιρείες στις οποίες αφορά η εξαίρεση δεν αντι-
στρατεύονται το ν. 3091/2002, το πνεύµα του οποίου εί-
ναι να φορολογηθούν νοµικά πρόσωπα τα οποία δεν
δραστηριοποιούνται «υγιώς» στην οικονοµία ή δεν εµ-
φανίζουν µε τους κανόνες της δηµοσιότητας τα φυσικά
πρόσωπα που κατέχουν τις µετοχές τους.
Με την παράγραφο 6 αναδιατυπώνεται η υφιστάµενη

εξαίρεση για τις εταιρείες που έχουν την έδρα τους σύµ-
φωνα µε το καταστατικό τους σε τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε.
και µε την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της υφιστάµενης παραγράφου 3 για την ονοµαστικοποί-
ηση των µετοχών ή µεριδίων προσδιορίζοντας τη ρητή ε-
ξαίρεση των τρίτων κρατών ή δικαιοδοσιών που ανήκουν

στα µη συνεργάσιµα κράτη, όπως αυτά ορίζονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51Α του µέχρι
31.12.2013 ισχύοντος ΚΦΕ, και τις διατάξεις του άρθρου
65 του νέου ΚΦΕ (ν. 4172/2013). 
Με την παράγραφο 7 ορίζεται ότι οι ΑΕΕΑΠ επικαιρο-

ποιούν την αξία των ακινήτων τους κάθε έξι µήνες, οπό-
τε δεν τίθεται θέµα αναπροσαρµογής σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στο άρθρο 20 του ν. 2065/1992, κατόπιν της έκ-
δοσης υπ’ αριθ. 3425/13 αποφάσεως του ΔΠρΑθ που έ-
κρινε ότι οι ΑΕΕΑΠ υπέχουν την υποχρέωση αναπρο-
σαρµογής αξίας παγίων, εκ της λογικής και της τελολο-
γίας που προκύπτει από το άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 2778/
1999. 
Με την παράγραφο 8 ορίζεται η αποφυγή της διπλής

φορολογίας των ΑΕΕΑΠ σε σχέση µε τα ακίνητα των θυ-
γατρικών τους, καθώς υπό το ισχύον σήµερα καθεστώς,
το ίδιο ακίνητο, εφόσον ανήκει στη θυγατρική εταιρεία
της ΑΕΕΑΠ, φορολογείται τόσο στο επίπεδο της θυγα-
τρικής όσο και της ΑΕΕΑΠ, αφού η τελευταία υποχρεού-
ται να το περιλάβει στην κατάσταση επενδύσεών της επί
της οποίας επιβάλλεται ο φόρος του άρθρου 31 του
ν. 2778/1999.
Με την παράγραφο 9 γίνονται νοµοτεχνικές διορθώ-

σεις, καθώς στις εν λόγω διατάξεις υπήρχε παραποµπή
σε διατάξεις του ισχύοντος µέχρι 31.12.2013 Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994). 

Επί των άρθρων 34 και 35

Από τη µέχρι σήµερα λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρ-
χής «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»
(Ε.Ε.Ε.Π.) έχει προκύψει σειρά θεµάτων διοικητικής και
οργανωτικής φύσης που αντιµετωπίζονται µε τις προτει-
νόµενες ρυθµίσεις. Η αποτελεσµατική και γρήγορη λει-
τουργία ρυθµιστικών αρχών παιγνίων, όπως η Ε.Ε.Ε.Π.,
αποτελεί µια διεθνή πρακτική που επιβάλλεται να διέπει
αυτούς τους ρυθµιστές δεδοµένου ότι η αντίστοιχη αγο-
ρά, κινείται µε υψηλή επιχειρησιακή ευελιξία, υποστηρι-
ζόµενη από µια διαρκώς εξελισσόµενη τεχνολογία αιχ-
µής. Για το λόγο αυτόν προτείνονται ρυθµίσεις που θα
διευκολύνουν την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της
και θα βοηθήσουν τη µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων που
περιέρχονται σε αυτή ή τίθεται σε αυστηρότερο πλαίσιο
λόγω των εξελίξεων στην αγορά τυχερών παιγνίων.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου

34 αναδιατυπώνεται η υφιστάµενη παρ. 3 του άρθρου 16
του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), καταργείται η παρ. 12 του άρ-
θρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) και ενοποιούνται υφι-
στάµενες διατάξεις για εξασφάλιση νοµοτεχνικής σαφή-
νειας. Ειδικότερα, επαναλαµβάνονται οι ρυθµίσεις σχετι-
κά µε την αρχική σύνθεση της Ε.Ε.Ε.Π., που οδήγησαν
στο διορισµό µελών µε διετή θητεία, ώστε να επιτυγχά-
νεται η µερική ανανέωσή της (παρ. 3 του άρθρου 16 του
ν. 3229/2004). Επίσης, τίθενται διακριτά οι αρµοδιότητες
και οι περιορισµοί που αφορούν στον Πρόεδρο (προτει-
νόµενη παρ. 3Α του άρθρου 16 του ν. 3229/2004), στα
µέλη της Ε.Ε.Ε.Π. (προτεινόµενη παρ. 3Β του άρθρου 16
του ν. 3229/2004), καθώς και σχετικά µε το ότι δεν απο-
τελεί ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα του Προέδρου ή µέ-
λους της Ε.Ε.Ε.Π. η συµµετοχή στην Τριµελή Επιτροπή
Ελέγχου της παρ. 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180, (προτεινόµενη παρ. 3Γ του άρθρου 16 του
ν. 3229/2004).
Με τις παραγράφους 2, 4 και 6 του άρθρου 34 ρυθµίζο-
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νται θέµατα νοµικής και διοικητικής υποστήριξης της
Ε.Ε.Ε.Π., ώστε να µπορούν να θωρακιστούν τα συµφέρο-
ντα του Ελληνικού Δηµοσίου, µε όσο πιο ισχυρό τρόπο.
Με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 34 τίθε-

ται ρύθµιση για τη διευκόλυνση υποβολής αναγκαίων δι-
καιολογητικών στην Ε.Ε.Ε.Π..
Με την περίπτωση  Α΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 ρυθµί-

ζεται θέµα διοικητικής υποστήριξης της Ε.Ε.Ε.Π.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 και της

παρ. 9 του άρθρου 34 ρυθµίζονται θέµατα που άπτονται
της λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο µετά την µετα-
φορά της εποπτείας και του ελέγχου τους από το Υ-
πουργείο Τουρισµού στην Ε.Ε.Ε.Π., µε βάση τις διατά-
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν. 4182/2013
(Α΄ 185). Ειδικότερα, για την αποφυγή οποιουδήποτε κε-
νού ως προς τις εφαρµοστέες διατάξεις, προβλέπεται
ρητά η αρµοδιότητα της Ε.Ε.Ε.Π. να ρυθµίζει και να τρο-
ποποιεί τις αποφάσεις του Υπουργού Τουρισµού από τον
οποίο έλαβε την αρµοδιότητα (περίπτωση  Α΄ της παρ.
9). Επίσης, προβλέπεται η διατήρηση και εφαρµογή των
υφιστάµενων κανονιστικών αποφάσεων µέχρι την έκδο-
ση νέων από την Ε.Ε.Ε.Π. (περίπτωση β΄ της παρ. 7 και
περίπτωση γ΄ της παρ. 9), χωρίς να θίγεται η αρµοδιότη-
τα του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη µετά τη µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων (περίπτω-
ση β΄ της παρ. 9).
Με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 επεκτείνεται η

αρµοδιότητα ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π. µε όµοιους κανόνες,
σε όλα τα από αυτήν ελεγχόµενα τυχερά παίγνια, ενώ
για λόγους εναρµόνισης, η διάταξη εφαρµόζεται και στα
καζίνο (περίπτωση δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 34). Οι νέες
διαδικασίες ελέγχου ισχύουν από 1.1.2014.
Τέλος, µε τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 34 ενερ-

γοποιείται µεταβατική διάταξη, προκειµένου η Ε.Ε.Ε.Π.
να διευρύνει τον πυρήνα του προσωπικού της, λόγω των
ολοένα αυξανόµενων αρµοδιοτήτων της.
Με την παράγραφο 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/

2011 θεσπίστηκε η ύπαρξη Τριµελούς Επιτροπής Ελέγ-
χου της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διασφαλίζει τον αυστηρό έλεγ-
χό της και που έχει αποφασιστικό ρόλο σε ότι αφορά τις
προϋποθέσεις προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος
στον ευαίσθητο χώρο των τυχερών παιγνίων, που διεξά-
γονται πλέον από µία ιδιωτική εταιρεία. Ο ρόλος της Τρι-
µελούς Επιτροπής αξιολογείται ως ιδιαίτερα σηµαντικός
για την εξασφάλιση της αυστηρής εποπτείας του Δηµο-
σίου επί της ΟΠΑΠ Α.Ε. από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της παρακο-
λούθησης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και
της διασφάλισης των ελευθεριών της ΣΛΕΕ. Με τις δια-
τάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 35, µε
βάση την εµπειρία που έχει αποκτηθεί, από τη λειτουρ-
γία της υφιστάµενης Τριµελούς Επιτροπής, που ορίστη-
κε µε την µε αριθµό 07274 ΕΞ/2012 (ΥΟΔΔ 413) απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµικών µε τίτλο «Σύσταση τριµε-
λούς Επιτροπής Ελέγχου στον Οργανισµό Προγνωστι-
κών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.», διορθώνονται, συ-
µπληρώνονται και διευκρινίζονται υφιστάµενες διατά-
ξεις οργανωτικού χαρακτήρα, ώστε να λειτουργεί ακόµη
πιο αποτελεσµατικά. Για λόγους διασφάλισης της ακε-
ραιότητας της Τριµελούς Επιτροπής, εξειδικεύονται πε-
ριορισµοί και ασυµβίβαστα των δύο µελών της που δεν
προέρχονται από την Ε.Ε.Ε.Π., κατ’ αναλογία της υφι-
στάµενης διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 16 του
ν. 3229/2004 (παρ. 4).

Παράγραφος 6: Με το άρθρο 106 του ν. 4209/2013
τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν. 4002/2011 και θεσπί-
στηκε µεταβατικό καθεστώς για τη διεξαγωγή τυχερών
παιγνίων µέσω ραδιοτηλεοπτικών µέσων. Διαπιστώθηκε
ωστόσο ότι η άµεση εφαρµογή των ρυθµίσεων της παρ.
5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 δηµιουργεί ανάγκες
διαφορετικής απεικόνισης των εσόδων τους από τους ε-
µπλεκόµενους φορείς. Για το λόγο αυτόν εισάγεται µε-
ταβατική περίοδος µέχρι την ετοιµασία του σχετικού
πλαισίου µε τρόπο συνεκτικό και διαφανή και µε γνώµο-
να τη διασφάλιση των δηµοσίων εσόδων, που θα εντα-
χθεί στον Κ.Φ.Ε..

Επί του άρθρου 36 

Με την παράγραφο 1 διευκρινίζεται η εφαρµογή των
διατάξεων που αφορούν στους οικοδοµικούς συνεταιρι-
σµούς. Μετά την ισχύ των διατάξεων της παρ. 1 του άρ-
θρου 39 του ν. 4030/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε
στη συνέχεια µε την περίπτωση  Α΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 31 του ν. 4067/2012, η εποπτεία της λειτουργίας
των οικοδοµικών συνεταιρισµών ανατέθηκε ρητά στο Υ-
πουργείο Οικονοµικών, «…σύµφωνα µε το ν.
1667/1986». Περαιτέρω, το άρθρο 35 του ν. 4067/2012 ο-
ρίζει ότι: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταρ-
γείται κάθε διάταξη, η οποία είναι αντίθετη στις ρυθµί-
σεις του παρόντος. Εποµένως, η έγκριση των καταστατι-
κών των οικοδοµικών συνεταιρισµών δεν διέπεται από
τις διατάξεις του π.δ. 93/1987, οι οποίες καταργήθηκαν
σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο 35 του ν. 4067/2012 και
συνεπώς η εποπτεία των Οικοδοµικών Συνεταιρισµών
δεν ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, αλλά ανήκει πλέον στο Υπουργείο
Οικονοµικών, σύµφωνα και µε την υπ’ αριθµ. 420/2012
Γνωµοδότηση του ΝΣΚ. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία
η τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.
1667/1986, ώστε να µην έρχεται σε αντίθεση µε τις προ-
αναφερόµενες διατάξεις.
Με την παράγραφο 2 παρέχεται η δυνατότητα ακύρω-

σης της πράξης που εκδίδει ο Ειρηνοδίκης για την κατα-
χώρηση ή µη του καταστατικού του συνεταιρισµού στο
µητρώο συνεταιρισµών. Συµπληρώνεται µε αυτό τον
τρόπο το κενό που υπήρχε στην παράγραφο 6 του άρ-
θρου 1 του ν. 1667/1986, όπου προβλεπόταν η δυνατότη-
τα ακύρωσης µόνο της πράξης του Ειρηνοδίκη, η οποία
απέρριπτε την αίτηση για καταχώρηση του καταστατικού
στο µητρώο συνεταιρισµών του Ειρηνοδικείου. 
Παράγραφος 4: σύµφωνα µε το ν. 4030/2011 στις

25.11.2013 έληξε η προθεσµία εναρµόνισης των κατα-
στατικών των οικοδοµικών συνεταιρισµών, µετά τις νο-
µοθετικές τροποποιήσεις των νόµων 4030/2011 και
4067/2012. Μέχρι σήµερα, εξαιρετικά µικρό ποσοστό
των συνεταιρισµών έχει τροποποιήσει το καταστατικό
του, για το λόγο αυτόν προτείνεται παράταση της προ-
θεσµίας για 12 µήνες. Λόγω της διαπίστωσης αυτής και
για την αποφυγή παράτασης της αποφυγής της προσαρ-
µογής των καταστατικών των οικοδοµικών συνεταιρι-
σµών στο µέλλον, προτείνεται µε την παράγραφο 3 και η
προσθήκη κυρώσεων για την µη συµµόρφωση µε την υ-
ποχρέωση αυτή. Η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής
κατά απόφασης που εγκρίνει καταστατικό ή τροποποίη-
ση αυτού παρέχεται ήδη µε την παρ. 8 του άρθρου 1 του
ν. 1667/1986.
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Επί του άρθρου 37 

Με την παράγραφο 1 επεκτείνεται το πεδίο εφαρµο-
γής των διατάξεων του δεύτερου άρθρου παρ. 1δ. του ν.
3845/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 παρ.1
της από 12.12.2012 Π.Ν.Π, (Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε
και απέκτησε ισχύ νόµου µε το άρθρο 48 του ν. 4111/
2013 (Α΄ 18), ως προς τις συνέπειες που επέρχονται για
τις περιπτώσεις όπου οι φορείς που υποχρεούνται να
διενεργούν την µισθοδοσία τους µέσω ΕΑΠ δεν συµµορ-
φώνονται προς την εν λόγω υποχρέωση. Προβλέπεται
δε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του ν. 4111/2013 σε περί-
πτωση µη συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις και κυρώ-
σεις που προβλέπονται ως προς τη µη τήρηση των δηµο-
σιονοµικών κανόνων.
Με το υφιστάµενο νοµοθετικό καθεστώς, οι εν λόγω

συνέπειες ισχύουν µόνο για τις περιπτώσεις των ΟΤΑ, ό-
που επέρχεται παρακράτηση µέρους ή συνόλου από το
ποσό των δικαιούµενων πόρων (ΚΑΠ-επιχορηγήσεις),
καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού
µε συµβάσεις µίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σµένου Χρόνου.
Η ανάγκη τροποποίησης της ως άνω διάταξης προέκυ-

ψε από το γεγονός ότι επανειληµµένως έχει παρατηρη-
θεί το φαινόµενο οι υπόχρεοι προς τούτο φορείς να µην
διενεργούν τη διαδικασία καταβολής πάσης φύσεως α-
µοιβών µέσω ΕΑΠ, παραβιάζοντας έτσι το υφιστάµενο
νοµοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό για τις ΔΕΚΟ και
τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, καθώς και
για τα ΝΠΔΔ, προβλέπεται ότι για όσο διάστηµα παρατη-
ρείται παρέκκλιση, επιπλέον των ανωτέρω κυρώσεων, α-
ναστέλλεται η καταβολή των αµοιβών των µελών του Δι-
οικητικού Συµβουλίου. Αφού παρέλθει δίµηνο από τη
διαπίστωση µη συµµόρφωσης κι επιπλέον εξακολουθεί
να υφίσταται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωµής
µέσω ΕΑΠ, η θητεία των εκτελεστικών µελών του Διοι-
κητικού Συµβουλίου παύει αυτοδίκαια.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 συµπληρώνονται

οι όµοιες της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2685/1999 (Α΄
35) και προβλέπεται ότι οι µετακινήσεις των υπαλλήλων
των Ν.Π.Ι.Δ. στο εξωτερικό, πραγµατοποιούνται µετά α-
πό έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου του Προσώπου ή
του εξουσιοδοτηµένου από αυτό οργάνου. Η ρύθµιση
κρίνεται αναγκαία προκειµένου οι εν λόγω φορείς να
λειτουργούν µε µεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσµατι-
κότητα κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
Παράγραφος 3: Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.

2218/ 1994 (Α΄ 90), ιδρύθηκε το Κέντρο Πολιτισµού Θεσ-
σαλονίκης (ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ.), µε έδρα την οµώνυµη πόλη και
µε σκοπό την ενίσχυση και προαγωγή της πολιτιστικής
ζωής και καλλιτεχνικής παιδείας και δηµιουργίας στο νο-
µό Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο λειτουργεί χάριν του δηµό-
σιου συµφέροντος, µε την µορφή Α.Ε. και κατά τους κα-
νόνες της ιδιωτικής οικονοµίας.
Όπως προβλέπεται, από τις ίδιες διατάξεις, το

ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ. επιχορηγείται από τον προϋπολογισµό της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και άλλους συγκεκρι-
µένους φορείς, αλλά µόνο για την εκτέλεση εξειδικευµέ-
νων προγραµµάτων. Δεδοµένου δε ότι το ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ. δεν
έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δε διαθέτει ίδιους πό-
ρους για την αντιµετώπιση των εν γένει λειτουργικών
δαπανών του, υπάρχει πρόβληµα για την αντιµετώπιση
της µισθοδοσίας του προσωπικού το οποίο υπηρετεί στο
Κέντρο και δεν προσλαµβάνεται στο πλαίσιο διοικητικής

υποστήριξης των πολιτιστικών προγραµµάτων που εκτε-
λεί, καθώς και για την κάλυψη των λοιπών λειτουργικών
δαπανών αυτού.
Ως εκ τούτου καθίσταται επιτακτική η παροχή δυνατό-

τητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)
να επιχορηγεί το ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ., πέραν της χρηµατοδότη-
σης που ήδη χορηγεί για πολιτιστικά προγράµµατα που
το Κέντρο υλοποιεί. Προς το σκοπό αυτόν προτείνονται
οι διατάξεις του άρθρου αυτού οι οποίες επιλύουν και
µάλιστα αναδροµικά (από 1.1.2013) το πρόβληµα πληρω-
µής των τακτικών υπαλλήλων του Κέντρου οι οποίοι κα-
τά το τρέχον έτος παραµένουν απλήρωτοι.
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Παράγραφος 1: µετά τη θέση των θυγατρικών εταιρει-
ών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. σε εκκαθάριση οι διατελέσαντες
διευθύνοντες σύµβουλοι, πρόεδροι των εταιρειών και τα
λοιπά µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων, οι οποίοι είχαν
τοποθετηθεί από το Ελληνικό Δηµόσιο, υφίστανται µετα-
ξύ άλλων µέτρα διοικητικού καταναγκασµού αποκλειστι-
κά λόγω των χρεών των εταιρειών του οµίλου προς το
Ελληνικό Δηµόσιο ή δηµόσιους φορείς. Πράγµατι, στο
άρθρο 115 του ν. 2238/1994 προβλέπεται η αλληλέγγυος
και εις ολόκληρον ευθύνη των διοικητών νοµικών προ-
σώπων για φορολογικές παραβάσεις και χρέη προς το
Δηµόσιο και σε άλλες διατάξεις προβλέπονται διοικητι-
κές κυρώσεις κατά των προσώπων αυτών για λοιπές ο-
φειλές των εταιρειών προς το Δηµόσιο. Η προτεινόµενη
ρύθµιση επιδιώκει να θεραπεύσει την κατάσταση φυσι-
κών προσώπων που διετέλεσαν µέλη διοικήσεων των θυ-
γατρικών του ΕΟΜΜΕΧ, όπου διεκόπη η χρηµατοδότηση
του Δηµοσίου, µε αυτονόητο αποτέλεσµα την αδυναµία
των εταιρειών αυτών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις
τους, και όπου ουσιαστικά η παράταση της λειτουργίας
τροφοδοτούσε τη δηµιουργία χρεών, για τα οποία σήµε-
ρα ενέχονται οι διοικήσεις.
Παράγραφος 2: Με την προτεινόµενη ρύθµιση διορθώ-

νεται η εσφαλµένη αναφορά σε έγκριση του προϋπολο-
γισµού της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. από τη Γενική Συνέλευση των µε-
τόχων, αναφορά που έρχεται σε αντίθεση τόσο µε το άρ-
θρο 6 παράγραφος 4 όσο και µε το άρθρο 7 του ίδιου νό-
µου που αναφέρεται στις αρµοδιότητες της Γενικής Συ-
νέλευσης της εταιρίας. Η ΝΕΡΙΤ ΑΕ ως ανώνυµη εταιρία
διέπεται από τις διατάξεις του ν.2190/1920 για κάθε θέ-
µα που δεν ρυθµίζεται από το ν.4173/2013 και το
ν.3429/2005. Η έννοια του προϋπολογισµού δεν απαντά-
ται στις ανώνυµες εταιρίες και συναρτάται µε την επο-
πτεία της εταιρίας ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ως Δηµόσιας Επιχείρησης
και η έγκρισή του ρητά προβλέπεται ότι δίνεται από την
Διυπουργική Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Ορ-
γανισµών.
Με την περίπτωση  Α΄ της παραγράφου  3 προβλέπε-

ται ότι ο ειδικός διαχειριστής υπέχει ποινική ευθύνη για
κάθε ζηµία που προξένησε στο δηµόσιο από δόλο ή βα-
ριά αµέλεια. Με την περίπτωση β΄ της παραγράφου  3
για την ύπαρξη ευθύνης του Δηµοσίου και της απαλλα-
γής του ειδικού διαχειριστή από την προσωπική του ευ-
θύνη (αστική, πολιτική, διοικητική ή άλλης φύσεως) για
πράξεις ή παραλείψεις του, στο πλαίσιο άσκησης των
αρµοδιοτήτων του, για θέµατα που αφορούν στην ειδική
διαχείριση και τις απαιτήσεις που γεννώνται εξ αυτής ή
προϋπήρχαν της κατάργησης της ΕΡΤ και µεταβιβάσθη-
καν σε αυτήν κρίνεται αναγκαία, δεδοµένου ότι έχει µε-
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ταβιβασθεί στο Δηµόσιο το σύνολο των στοιχείων του ε-
νεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρι-
κών της και έχει καταστεί αυτό διάδοχος του συνόλου
των σχετικών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Ως εκ τού-
του, νοµικώς το Δηµόσιο δεσµεύεται από τις ενέργειες
των οργάνων του και να ενέχεται σε αποζηµίωση έναντι
των τρίτων, καθιστάµενο εναγόµενο στις σχετικές δίκες. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 4 κα-

θορίζεται ρητά η άσκηση εποπτείας επί της ανώνυµης ε-
ταιρίας µε την επωνυµία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» από
τον Υπουργό Οικονοµικών.
Παράγραφος 5: Με την παράγραφο Γ του ν. 4152/2013

ρυθµίστηκε η πρόσβαση και άσκηση του επαγγέλµατος
του πιστοποιηµένου εκτιµητή στην Ελλάδα σε συνέχεια
της κατάργησης του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών, µε
στόχο την αύξηση του αριθµού εκείνων που ασκούν το ε-
πάγγελµα του πιστοποιηµένου εκτιµητή, τη βελτίωση
των υπηρεσιών και τη µείωση των τιµών µέσω της αύξη-
σης του ανταγωνισµού µε ταυτόχρονη εξασφάλιση του
υψηλού επιπέδου επαγγελµατικών προσόντων. Οι τρο-
ποποιήσεις επί των διατάξεων της παραγράφου Γ΄ του
ν. 4152/ 2013 που προτείνονται στην παράγραφο 5 έ-
χουν στόχο να βελτιώσουν την λειτουργία του Μητρώου
Πιστοποιηµένων Εκτιµητών και να διευκολύνουν τους ε-
παγγελµατίες.
Η διαγραφή της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 2

της υποπαραγράφου Γ2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 περί απαίτησης προσκόµισης
ακαδηµαϊκού τίτλου για την εγγραφή στο µητρώο, προ-
τείνεται µε στόχο το περαιτέρω άνοιγµα του επαγγέλµα-
τος µέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και της
προσπάθειας να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο ε-
πάγγελµα σε περισσότερα άτοµα. Οι ενδιαφερόµενοι να
εγγραφούν στο µητρώο πιστοποιηµένων εκτιµητών έ-
χουν ήδη προσκοµίσει τον ακαδηµαϊκό τους τίτλο σε
προηγούµενα στάδια της διαδικασίας, µε αποτέλεσµα να
κρίνεται ως µη αναγκαία η εκ νέου προσκόµισή του. Πιο
συγκεκριµένα, για τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την
απόκτηση της πιστοποίησης είναι απαραίτητη η προσκό-
µιση πτυχίου. Επίσης όταν ο ενδιαφερόµενος έχει πιστο-
ποιηθεί από ανάλογο φορέα Κράτους µέλους της Ε.Ε. έ-
χει ήδη υποβληθεί σε αυστηρές διαδικασίες εξετάσεων
µε τις ίδιες ή ανάλογες απαιτήσεις. Ως επιπλέον εξα-
σφάλιση της ποιότητας των υποψήφιων για εγγραφή
στο µητρώο παραµένει και η επαγγελµατική εµπειρία ως
βασική απαίτηση (περίπτωση  Α΄). 
Με την τροποποίηση της υποπερίπτωσης ε΄ της περί-

πτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ2 της παραγράφου Γ΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 γίνεται συγκεκρι-
µένη η περιγραφή των απαιτούµενων δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν την εµπειρία και µε την προσθήκη στο
στοιχείο αα της υποπερίπτωσης στ΄ της περίπτωσης 2
της υποπαραγράφου Γ2 διασφαλίζεται ότι αναγνωρίζε-
ται ως ισότιµη η πιστοποίηση που χορηγείται από εκτιµη-
τικό µη κερδοσκοπικό οργανισµό µε διεθνή ή ευρωπαϊκή
αναγνώριση (περίπτωση  Α΄). 
Οι τροποποιήσεις της υποπαραγράφου Γ3 της παρα-

γράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αφορούν
στη βελτίωση της λειτουργίας του Μητρώου Πιστοποιη-
µένων Εκτιµητών, στην τήρηση της νοµιµότητας και
στην ενίσχυση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς κατά
τα πρότυπα που ακολουθούνται σε εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο (περίπτωση β΄).

Με τις τροποποιήσεις που προβλέπονται στην υποπα-
ράγραφο Γ4 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013, προτείνεται η αναθεώρηση του διαχω-
ρισµού των εκτιµητικών κλάδων από έξι σε τέσσερις ε-
νώνοντας κατηγορίες που παρουσιάζουν κοινά χαρακτη-
ριστικά, όπως επιχειρήσεις και άυλα αγαθά και καταργώ-
ντας τον κλάδο των πλοίων, ο οποίος απαιτεί εξειδίκευ-
ση η οποία δεν συναντάται στις υπάρχουσες πιστοποιή-
σεις (περίπτωση γ΄). 
Με την πρόταση τροποποίησης της υποπαραγράφου

Γ7 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/
2013 διορθώνεται λανθασµένη αρίθµηση άρθρου (περί-
πτωση δ΄).

Επί του άρθρου 39

Σύµφωνα µε τις τροποποιούµενες παραγράφους το α-
παιτούµενο για τα Δηµόσια και Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. πρότυ-
πο ποιότητας είναι το ISO 9001, µε το οποίο οι ανωτέρω
φορείς πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι. Με την παρούσα
ρύθµιση αντικαθίσταται η υποχρέωση πιστοποίησης των
Δηµόσιων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. κατά το πρότυπο ISO
9001 µε την υποχρέωση διαπίστευσής τους σύµφωνα µε
το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020. Επίσης, παρέχεται
µεταβατική περίοδος προσαρµογής των Δηµόσιων και Ι-
διωτικών ΚΤΕΟ στο νέο πρότυπο.
Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020 υπερτερεί του

προτύπου ISO 9001. Ως σηµεία υπεροχής δύνανται να α-
ναφερθούν κυρίως τα εξής:
α) το ISO/IEC 17020 θέτει απαιτήσεις για την τεχνική

επάρκεια των φορέων ελέγχου, όπως είναι τα ΚΤΕΟ, ε-
νώ το ISO 9001 θέτει απαιτήσεις για τη λειτουργία ενός
συστήµατος ποιότητας και µόνο.
β) στις διοικητικές απαιτήσεις του ISO/IEC 17020 απαι-

τείται ο φορέας να είναι νοµική οντότητα µε ανεξάρτη-
τους οικονοµικούς πόρους, ικανή να καλύψει τα θέµατα
αστικής ευθύνης από τη λειτουργία του. Το ISO 9001 δεν
εξετάζει το θέµα αυτό. 
γ) Το ISO/IEC 17020 θέτει εκτενώς ισχυρές απαιτήσεις

για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της αµεροληψίας
και της ακεραιότητας ενός φορέα στη λήψη αποφάσεων
ελέγχου. Το προσωπικό του πρέπει να είναι ανεξάρτητο
από κάθε επίδραση κατά τη λήψη της απόφασης, οι δε α-
πολαβές του ελεγκτικού προσωπικού δεν επιτρέπεται να
σχετίζονται σε καµιά περίπτωση µε τον αριθµό και τα α-
ποτελέσµατα των ελέγχων. Το ISO 9001 δεν περιλαµβά-
νει τέτοιες ιδιαίτερες απαιτήσεις.
δ) Το ISO/IEC 17020 απαιτεί συγκεκριµένη οργανωτική

δοµή στο ΚΤΕΟ, µε τεχνικά ικανό προσωπικό και Τεχνικό
Διευθυντή, που έχει κατάλληλο προσόντα και εργασιακή
εµπειρία, και έχει την απόλυτη ευθύνη των ελέγχων που
πραγµατοποιούνται. Στο ISO 9001 περιλαµβάνεται γενι-
κόλογη αναφορά σε ανθρώπινους πόρους που εµπλέκο-
νται στο σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας της εται-
ρίας.
ε) Επιπρόσθετα, το ISO/IEC 17020 απαιτεί το ελεγκτι-

κό προσωπικό να έχει τη τεχνική επάρκεια, τα προσόντα,
την εργασιακή εµπειρία, τις δεξιότητας και την αντίστοι-
χη γνώση στην τεχνολογία των οχηµάτων. Το ISO 9001
δεν περιλαµβάνει τέτοιες ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Η διαπίστευση µε το ISO/IEC 17020 αποτελεί κοινά α-

ποδεκτό και εφαρµόσιµο σε πολλά κράτη-µέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης τρόπο εξασφάλισής τους, όσον αφο-
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ρά την αµοιβαιότητα και την εµπιστοσύνη επί των αποτε-
λεσµάτων ελέγχου οχηµάτων. Επιπρόσθετα, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό 765/2008 της Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008
«για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και ε-
ποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εµπορία των προϊ-
όντων και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΟΚ)
339/1993 του Συµβουλίου» η διαπίστευση χορηγείται α-
πό τον εθνικό φορέα διαπίστευσης κάθε κράτους-µέ-
λους, όπου µέσα από την αµοιβαία αξιολόγηση και ανα-
γνώριση των φορέων διαπίστευσης (European
Accreditation - Multilateral Agreement), εξασφαλίζεται ότι
ακολουθούνται οι ίδιοι κανόνες και παράγονται τα ίδια α-
ποτελέσµατα από τους φορείς ελέγχου, όπως τα πιστο-
ποιητικά ελέγχου οχηµάτων µετά τη διενέργεια του σχε-
τικού ελέγχου. Παράλληλα διασφαλίζεται η αναγνωρισι-
µότητα, η αµεροληψία, η ανεξαρτησία, η αντικειµενικό-
τητα, η ασφάλεια και η τεχνική ικανότητα.
Διαπίστευση µε το πρότυπο ISO/IEC 17020 εφαρµό-

ζουν τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων πολλών
χωρών της Ε.Ε., όπως η Γαλλία, η Γερµανία, Σουηδία, η Ι-
σπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Λιθουανία, η Λετο-
νία κ.ά.. Η τάση δε αυτή επεκτείνεται και σε άλλες χώ-
ρες που παραδοσιακά χρησιµοποιούσαν άλλους τρό-
πους ελέγχου της λειτουργίας των κέντρων τεχνικού ε-
λέγχου.
Το πρότυπο ISO/IEC 17020 νοµοθετήθηκε ως προαπαι-

τούµενο πρότυπο ποιότητας µε τις τροποποιούµενες
διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2963/2001, το οποίο και
εφαρµόστηκε από το 2004 που αδειοδοτήθηκαν τα πρώ-
τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, µε προφανή θετικά αποτελέσµατα.
Τέλος, η εκ νέου εφαρµογή της διαπίστευσης στα

ΚΤΕΟ µε το πρότυπο ISO/IEC 17020 θα συνδράµει κατα-
λυτικά στην εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω φο-
ρέων ελέγχου οχηµάτων, καθόσον τα ευρήµατα από τις
διενεργούµενες προγραµµατισµένες επιτηρήσεις από
τους αξιολογητές του ΕΣΥΔ, θα είναι δυνατόν να αξιο-
ποιηθούν από τα όργανα επιβολής των κυρώσεων στα
ΚΤΕΟ, µε όφελος την εξοικονόµηση ανθρώπινων και οι-
κονοµικών πόρων, τόσο για το Υπουργείο όσο και για τις
Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

Επί του άρθρου 40 

Με το άρθρο 40 του παρόντος τροποποιούνται διατά-
ξεις του πρώτου κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Με την παράγραφο 1 δια-
γράφεται η λέξη «βεβαίωση». 
Με την παράγραφο 2 διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής

σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κώδικα. Προστίθενται περι-
πτώσεις γ΄ και δ΄, ώστε στο πεδίο εφαρµογής να εµπί-
πτουν ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και ο Φό-
ρος Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών
και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (πρώτο άρθρο του
ν. 2961/2001). Προβλέπεται επίσης ότι στο πεδίο εφαρ-
µογής του Κώδικα εµπίπτουν οι φόροι, τέλη, εισφορές ή
χρηµατικές κυρώσεις που απαριθµούνται στο Παράρτη-
µα του Κώδικα, όπως επίσης κάθε άλλος φόρος, τέλος,
εισφορά ή χρηµατική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπρα-
ξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, ε-
τύγχαναν εφαρµογής οι αντίστοιχες διατάξεις της φο-
ρολογίας εισοδήµατος και του Φόρου Προστιθέµενης Α-

ξίας. 
Με την παράγραφο 3 του παρόντος στο άρθρο 3 του

Κώδικα αποσαφηνίζεται η έννοια της νόµιµης προθε-
σµίας καταβολής, ως το χρονικό διάστηµα εντός του ο-
ποίου καταβάλλονται οι φόροι και τα πρόστιµα. 
Με την παράγραφο 6 τροποποιείται η διάταξη της παρ.

1 του άρθρου 4 του Κώδικα και αποσαφηνίζεται ότι ο Γε-
νικός Γραµµατέας δύναται, µε απόφασή του, να µεταβι-
βάζει τις αρµοδιότητες που ανήκουν στον ίδιο και τη Φο-
ρολογική Διοίκηση σύµφωνα µε τον Κώδικα αλλά και την
κείµενη νοµοθεσία που διέπει την εξουσία και τις αρµο-
διότητες τόσο του ιδίου όσο και της φορολογικής διοίκη-
σης αλλά και των φορολογικών εν γένει οργάνων, σε όρ-
γανα της Φορολογικής Διοίκησης, ενώ, επίσης, δύναται,
µε απόφασή του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάµενά
του όργανα να υπογράφουν, µε εντολή του, πράξεις ή
άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του, διατηρώντας στην
περίπτωση αυτή παράλληλα ο ίδιος την αρµοδιότητα υ-
πογραφής των σχετικών πράξεων ή εγγράφων (εξουσιο-
δότηση υπογραφής). 
Με την παράγραφο 8 αντικαθίσταται η διάταξη της πε-

ρίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κώδικα και
ρυθµίζεται µεταξύ των άλλων η δυνατότητα ηλεκτρονι-
κής κοινοποίησης πράξεων και εγγράφων που προβλέ-
πονται στον Κώδικα σε φυσικά πρόσωπα και συγκεκριµέ-
να στο λογαριασµό είτε των ιδίων των φυσικών προσώ-
πων ή του νοµίµου αντιπροσώπου τους ή του φορολογι-
κού εκπροσώπου τους στο πληροφοριακό σύστηµα της
Φορολογικής Διοίκησης, η οποία συνοδεύεται από ηλε-
κτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδροµείου τους, σχετικά µε την κοινοποίηση
που έλαβε χώρα. Με την ίδια παράγραφο ορίζεται ότι
προκειµένου περί επίδοσης, κατά τις διατάξεις του Κώδι-
κα Διοικητικής Δικονοµίας, σε φυσικά πρόσωπα, αυτή
θεωρείται πάντοτε νόµιµη, υπό την έννοια ότι αφετηριά-
ζονται όλες οι νόµιµες συνέπειές της, εφόσον γίνει στην
τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυν-
ση κατοικίας ή επαγγελµατικής εγκατάστασης του φυσι-
κού προσώπου, το οποίο αφορά. Με τη διάταξη αυτή επι-
λύεται το χρόνιο πρόβληµα της αβεβαιότητας που δηµι-
ουργούσε το έως τώρα υφιστάµενο νοµολογιακό καθε-
στώς, σύµφωνα µε το οποίο ο φορολογούµενος µπορού-
σε να αµφισβητεί το σύννοµο της επίδοσης, αν και αυτή
γινόταν στη δηλωθείσα από τον ίδιο διεύθυνση κατοικίας
ή επαγγελµατικής εγκατάστασής του, κατά την εγγραφή
του στο Μητρώο ή κατά την υποβολή της φορολογικής
του δήλωσης, επικαλούµενος µεταβολή της, την οποία
ποτέ δεν είχε γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση.
Με την ίδια παράγραφο προβλέπεται επίσης η δυνατότη-
τα ηλεκτρονικής κοινοποίησης πράξεων και εγγράφων
που προβλέπονται στον Κώδικα σε νοµικά πρόσωπα ή
νοµικές οντότητες ή το νόµιµο εκπρόσωπο ή τον φορο-
λογικό εκπρόσωπό τους και συγκεκριµένα στο πληροφο-
ριακό σύστηµα της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία συ-
νοδεύεται από ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σχετικά µε την
κοινοποίηση που έλαβε χώρα. Περαιτέρω µε την ίδια πα-
ράγραφο ορίζεται επίσης ότι, προκειµένου περί επιδόσε-
ων κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονο-
µίας, αυτή θεωρείται πάντοτε νόµιµη, υπό την έννοια ότι
αφετηριάζονται όλες οι έννοµες συνέπειές της, εφόσον
γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκη-
ση διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νοµι-
κού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ή της κατοικίας
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του τελευταίου δηλωθέντα στη Φορολογική Διοίκηση
νόµιµου ή φορολογικού εκπροσώπου τους. Με τη διάτα-
ξη αυτή επιλύεται το πρόβληµα της αβεβαιότητας που
δηµιουργούσε η έως σήµερα νοµολογιακή προσέγγιση
σύµφωνα µε την οποία το φορολογούµενο νοµικό πρό-
σωπο µπορούσε να αµφισβητεί το σύννοµο της επίδο-
σης, αν και αυτή γινόταν στη δηλωθείσα από το ίδιο δι-
εύθυνση έδρας ή εγκατάστασης, είτε κατά την εγγραφή
του στο Μητρώο είτε κατά την υποβολή της φορολογι-
κής δήλωσής του, επικαλούµενο τη µεταβολή της, την ο-
ποία ποτέ δεν είχε γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοί-
κηση. Με την ίδια επίσης διάταξη επιλύεται το χρόνιο
πρόβληµα της αδυναµίας διεξαγωγής φορολογικών ε-
λέγχων, λόγω της υποβολής παραίτησης εκ µέρους των
µελών της διοίκησης νοµικών προσώπων, µε απώτερο
σκοπό την πρόκληση ακυροτήτων ή την παρακώληση της
διενέργειας του φορολογικού ελέγχου, µε αποτέλεσµα
την υποβολή δικαστικών αιτήσεων για διορισµό νέας δι-
οίκησης εκ µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου και την εκ
νέου παραίτηση των κατά τα προηγούµενα διορισθέντων
κ.λπ.. Μετά την ισχύ του παρόντος, οποιαδήποτε κοινο-
ποίηση αφορά νοµικό πρόσωπο θεωρείται νόµιµη ακόµη
και αν γίνει προς παραιτηθέν µέλος διοίκησης ή παραιτη-
θέντα φορολογικό εκπρόσωπο νοµικού προσώπου, ανε-
ξάρτητα, εάν την ιδιότητα αυτή την έχει αποκτήσει µε
βάση την ιδιωτική βούληση ή εκ του νόµου ή συνεπεία
δικαστικού διορισµού, εφόσον κατά το χρόνο της κοινο-
ποίησης, δεν είχε γνωστοποιηθεί στη Φορολογική Διοί-
κηση ο σύννοµος διορισµός νέου νοµίµου ή φορολογι-
κού εκπροσώπου. Με την ίδια παράγραφο ορίζεται ότι
έγγραφα που έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα, καθώς
και πράξεις προσδιορισµού φόρου του άρθρου 32 του
παρόντος Κώδικα, µπορούν να κοινοποιούνται και µε α-
πλή επιστολή. Τέλος, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της
ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο λογαριασµό φυσικού,
νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας, η πράξη θεω-
ρείται ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέλευ-
ση δέκα ηµερών από την ανάρτησή της στο λογαριασµό
του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση και την ηλε-
κτρονική ειδοποίησή του στην δηλωθείσα διεύθυνση η-
λεκτρονικού ταχυδροµείου του, εφόσον δεν προκύπτει
προγενέστερος χρόνος παραλαβής της, ενώ εξουσιοδο-
τείται ο Γενικός Γραµµατέας να καθορίσει µε απόφασή
του όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή
της ηλεκτρονικής κοινοποίησης και ιδίως τα σχετικά µε
την επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοι-
νωνίας των φορολογουµένων, το σηµείο ανάρτησης
στον ηλεκτρονικό λογαριασµό της κοινοποιούµενης
πράξης, τον τρόπο πιστοποίησης των ηλεκτρονικών ι-
χνών παραλαβής, τη δηµιουργία πιστοποιητικού παραλα-
βής και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης. 

Επί του άρθρου 41 

Με το άρθρο 41 του παρόντος τροποποιούνται διατά-
ξεις του δευτέρου κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (ν. 4174/2013).
Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η παράγραφος 1

του άρθρου 10 του Κώδικα και ορίζεται ότι δήλωση εγ-
γραφής στο φορολογικό µητρώο υποβάλλει κάθε πρό-
σωπο που πρόκειται να ασκήσει επιχειρηµατικού περιε-
χοµένου δραστηριότητες. 
Με την παράγραφο 4 τροποποιείται η παρ. 4 του άρ-

θρου 10 του Κώδικα και προστίθεται εδάφιο σύµφωνα µε

το οποίο ο φορολογούµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
ή νοµική οντότητα, δεν µπορεί να επικαλείται έναντι της
Φορολογικής Διοίκησης οποιαδήποτε µεταβολή σε στοι-
χεία που ο ίδιος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο
µητρώο, µέχρι να ενηµερώσει σχετικά µε τη µεταβολή τη
Φορολογική Διοίκηση. Συνεπώς νοµίµως η Φορολογική
Διοίκηση µπορεί να εκλαµβάνει τα στοιχεία αυτά, που α-
φορούν ιδίως την έδρα, την κατοικία, την εκπροσώπηση,
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κ.λπ. ως δε-
δοµένα και, µε βάση αυτά, να κοινοποιεί προσκλήσεις ή
πράξεις προσδιορισµού φόρου στη δηλωθείσα διεύθυν-
ση κατοικίας ή επαγγελµατικής εγκατάστασης ή στον
δηλωθέντα νόµιµο ή φορολογικό ή νόµιµο αντιπρόσωπο
ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια αφορά
την εφαρµογή του Κώδικα. Είναι αυτονόητο ότι η περί-
πτωση αυτή καταλαµβάνει όλες τις περιπτώσεις φορο-
λογουµένων που έχουν εγγραφεί στο µητρώο, ανεξάρ-
τητα από το εάν η εγγραφή αυτή έγινε πριν ή µετά τον
χρόνο ισχύος του Κώδικα.

Επί του άρθρου 42 

Με το άρθρο 42 του παρόντος τροποποιούνται διατά-
ξεις του τρίτου κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Δια-
δικασίας (ν. 4174/2013). Με την παρούσα διάταξη προ-
βλέπονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού
φορολογικής ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής, η
διάρκεια ισχύος τους, καθώς και οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες για λόγους διασφάλισης σοβαρών συµφερόντων
του Δηµοσίου, καθώς και οι περιπτώσεις οικονοµικού ε-
γκλήµατος και µεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής κατά τις
οποίες δεν χορηγείται το αποδεικτικό. Είναι αυτονόητο
ότι από τη φύση της η διάταξη αυτή δεν καταλαµβάνει
µόνο χρέη που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώ-
δικα ή εν γένει φορολογικά χρέη αλλά τις πάσης φύσης
οφειλές προς το Δηµόσιο.

Επί του άρθρου 43 

Με το άρθρο 43 του παρόντος τροποποιούνται διατά-
ξεις του τέταρτου κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (ν. 4174/2013). 
Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η περίπτωση α της

παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα ώστε να διασαφηνιστεί
ότι τα βιβλία και στοιχεία του φορολογουµένου πρέπει
να διαφυλάσσονται κατ’ ελάχιστον για διάστηµα πέντε
(5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έ-
τους. 
Με την παράγραφο 3 τροποποιούνται οι παράγραφοι 1

και 2 του άρθρου 14 του Κώδικα, ώστε να διασαφηνιστεί
ότι οι σχετικές προθεσµίες αφετηριάζονται από την κοι-
νοποίηση του αιτήµατος της Φορολογικής Διοίκησης. 
Με την παράγραφο 5 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4

στο άρθρο 14 του Κώδικα και ορίζεται ότι κάθε φυσικό
πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότη-
τα, κάθε νοµικό πρόσωπο και νοµική οντότητα, καθώς
και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορο-
λογικών στοιχείων, προµηθευτών και πελατών, για τα εκ-
δοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστι-
κά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας, µέ-
σω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Οικονοµικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών
(µηχανογραφικά ή χειρόγραφα), ενώ µε απόφαση του
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Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται ο
χρόνος υποβολής των καταστάσεων, ο τρόπος, η διαδι-
κασία, η έκταση εφαρµογής, το όριο της αξίας των στοι-
χείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα. 
Με την παράγραφο 6 προστίθενται στην περίπτωση α΄

της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Κώδικα τα µέλη
του κυρίου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτος, µεταξύ εκείνων για τα οποία δεν ισχύει το φο-
ρολογικό απόρρητο, εφόσον αυτά κρίνουν απαραίτητη
την πρόσβαση σε στοιχεία του φορολογουµένου που κα-
λύπτονται από το απόρρητο, στο πλαίσιο εκτέλεσης των
καθηκόντων τους, όπως αυτά εκάστοτε προσδιορίζονται
από το νόµο. 
Επίσης µε την παράγραφο 7 προστίθεται περίπτωση ζ΄

σύµφωνα µε την οποία το απόρρητο αίρεται και στην πε-
ρίπτωση των διαζευγµένων ή των εν διαστάσει συζύγων
για τον καθορισµό διατροφής κατόπιν εισαγγελικής πα-
ραγγελίας, αποκλειστικά και µόνο για τα στοιχεία που α-
ναγράφονται ρητά στην παραγγελία.

Επί του άρθρου 44 

Με το άρθρο 44 του παρόντος τροποποιούνται διατά-
ξεις του πέµπτου κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (ν. 4174/2013). 
Με την παράγραφο 1 στην παράγραφο 1 του άρθρου

18 του Κώδικα προστίθεται εδάφιο 2 σύµφωνα µε το ο-
ποίο εκπρόθεσµη αρχική φορολογική δήλωση υποβάλλε-
ται από το φορολογούµενο οποτεδήποτε µέχρι την έκ-
δοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή
µέχρι την παραγραφή του δικαιώµατος της Φορολογικής
Διοίκησης, για έλεγχο της αρχικής δήλωσης, µε όλες τις
συνέπειες περί εκπρόθεσµης δήλωσης, ήτοι τον υπολο-
γισµό τόκων αλλά και των προστίµων του Κώδικα. 
Με την παράγραφο 6 τροποποιείται το εδάφιο 3 της

παρ. 1 του άρθρου 20 του Κώδικα και διασαφηνίζεται ότι
ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη
και να διαγράψει το ποσό της φορολογητέας ύλης για
την οποία διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα
(90) ηµερών από την υποβολή της δήλωσης. 
Τέλος, µε την παράγραφο 8 προστίθεται παράγραφος

στο ως άνω άρθρο σύµφωνα µε την οποία µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέ-
ρειες για την εφαρµογή του άρθρου 20.

Επί του άρθρου 45 

Με το άρθρο 45 του παρόντος τροποποιούνται διατά-
ξεις του έκτου κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Δια-
δικασίας (ν. 4174/2013). Με την παράγραφο 4 αντικαθί-
σταται η παράγραφος 6 του άρθρου 21 έτσι ώστε να α-
πλοποιούνται οι διαδικασίες υποβολής φακέλου τεκµη-
ρίωσης για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.

Επί του άρθρου 46 

Με το άρθρο 46 του παρόντος τροποποιούνται διατά-
ξεις του έβδοµου κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (ν. 4174/2013). 
Με την παράγραφο 1 τροποποιείται το άρθρο 23 του

Κώδικα και προβλέπεται στην παράγραφο 1 ότι η Φορο-
λογική Διοίκηση έχει εκτός των άλλων την εξουσία να ε-
ρευνά και µέσα µεταφοράς που χρησιµοποιούνται για τη

διενέργεια επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων χρησιµο-
ποιώντας µεθόδους που προβλέπονται στον Κώδικα. 
Τέλος, µε την παράγραφο 4 προστίθεται τελευταίο ε-

δάφιο στο ως άνω άρθρο σύµφωνα µε το οποίο ο Γενικός
Γραµµατέας δύναται µε απόφασή του να ορίζει λεπτοµέ-
ρειες για την εφαρµογή περίπτωσης β΄. 
Με την παράγραφο 5 στο άρθρο 24 του Κώδικα προ-

στίθεται παράγραφος 4 µε τον οποία προσδιορίζεται ο
τύπος της κατάσχεσης των βιβλίων και των στοιχείων
αλλά και οποιουδήποτε άλλου ανεπίσηµου βιβλίου, εγ-
γράφου, αρχείου ή στοιχείου, του οποίου κρίθηκε ανα-
γκαία η διασφάλιση της αποδεικτικής αξίας, από το όρ-
γανο της Φορολογικής Διοίκησης. Για την κατάσχεση
που πραγµατοποιείται συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης,
η οποία υπογράφεται από το όργανο της Φορολογικής
Διοίκησης που ενεργεί την κατάσχεση και, στη µεν περί-
πτωση των φυσικών προσώπων, τον ίδιο το φορολογού-
µενο ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια της κατάσχεσης
υπάλληλο ή εκπρόσωπό του ή λογιστή του, στη δε περί-
πτωση των νοµικών προσώπων και οντοτήτων, υπογρά-
φων την έκθεση µπορεί να είναι πλην των ανωτέρω προ-
σώπων (εκπροσώπου, υπαλλήλου ή λογιστή) και οποιοσ-
δήποτε εταίρος ή οποιοδήποτε µέλος της διοίκησης
τους ή φορολογικός εκπρόσωπός τους. Αντίγραφο της
έκθεσης κατάσχεσης παραδίδεται στον φορολογούµενο
ή στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου. Σε περίπτω-
ση άρνησης των παραπάνω προσώπων να υπογράψουν,
η έκθεση θυροκολλείται. Σηµειώνεται ότι η έννοια της
προσθήκης αυτής και της πρόβλεψης για τύπο κατάσχε-
σης είναι η διασφάλιση της βεβαιότητας σχετικά µε ό,τι
αποτέλεσε αντικείµενο αυτής, ώστε να µην καταλείπεται
σχετική αµφιβολία για το ποιο ακριβώς ήταν το υλικό
που αφαιρέθηκε. Εποµένως, εφόσον από τις όλες περι-
στάσεις, δεν προκύπτει τέτοια αµφιβολία οι οποιεσδήπο-
τε πληµµέλειες της διαδικασίας που ακολουθήθηκε δεν
θίγουν τη νοµιµότητα του φορολογικού ελέγχου. Στην ί-
δια διάταξη προστίθεται, αν και αυτονόητο, ότι όταν στο
πλαίσιο φορολογικού ελέγχου φορολογουµένου γίνεται
κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων τρί-
του φορολογούµενου δεν απαιτείται επίδοση της έκθε-
σης κατάσχεσης και σε αυτόν. 
Με την παράγραφο 6 το άρθρο 25 του Κώδικα τροπο-

ποιείται, ώστε να διευκρινιστεί το περιεχόµενο της εντο-
λής ελέγχου και προστίθεται σε αυτή νέο εδάφιο σύµ-
φωνα µε το οποίο η εντολή διενέργειας του φορολογι-
κού ελέγχου δεν απαιτείται να υποβληθεί σε οποιοδήπο-
τε τύπο δηµοσιότητας, αφού αφορώσα τον αποδέκτη
της, δηλαδή συγκεκριµένο ή συγκεκριµένα όργανα του
φορολογικού ελέγχου, έχει χαρακτήρα ατοµικής πρά-
ξης. Περαιτέρω, µε την ίδια παράγραφο τροποποιείται ο-
ρίζεται ότι ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργεί-
ται στις εγκαταστάσεις του φορολογούµενου κατά το ε-
πίσηµο ωράριο εργασίας της Φορολογικής Διοίκησης,
πλην όµως αυτός παρατείνεται µέχρι την ολοκλήρωσή
του ακόµη και µετά την παρέλευση του ωραρίου αυτού.
Είναι αυτονόητο ότι η κρίση για το εάν θα παραταθεί ή ό-
χι ο έλεγχος και µετά τη λήξη του ωραρίου εναπόκειται
αποκλειστικά στο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης
που διεξάγει τον έλεγχο. Ορίζεται ακόµη ότι η είσοδος
στην κατοικία του φορολογούµενου επιτρέπεται µόνο µε
εντολή του αρµόδιου Εισαγγελέα, εκτός εάν αυτή έχει
δηλωθεί από το φορολογούµενο και ως χώρος άσκησης
επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Στην τελευταία περίπτωση η πρόσβαση αφορά µόνο
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τους χώρους, στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα
αυτή ασκείται. Περαιτέρω ορίζεται ότι η Φορολογική Δι-
οίκηση έχει δικαίωµα επανελέγχου ακόµη και φορολογι-
κής περιόδου και εν γένει φορολογικής υπόθεσης για
την οποία έχει ήδη διενεργηθεί πλήρης έλεγχος, εάν
προκύψουν νέα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν τον υπο-
λογισµό της φορολογικής οφειλής. Είναι αυτονόητο ότι
ο περιορισµός αυτός για επανέλεγχο δεν τίθεται εφό-
σον ο έλεγχος ο οποίος έχει διενεργηθεί ήταν µερικός.
Ως «νέο στοιχείο» νοείται κάθε στοιχείο, το οποίο δεν
θα µπορούσε να είναι γνωστό στη Φορολογική Διοίκηση
κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο. Στη συνέχεια, ορί-
ζεται ότι για τα έγγραφα και στοιχεία που αποµακρύνο-
νται από τις εγκαταστάσεις του φορολογουµένου εκδί-
δεται απόδειξη παραλαβής και αυτά επιστρέφονται στο
φορολογούµενο εντός δέκα (10) ηµερών από την παρα-
λαβή. Για την έκδοση της απόδειξης παραλαβής εφαρµό-
ζονται ανάλογα τα αναφερόµενα στο άρθρο 24 παρά-
γραφος 4 του Κώδικα. Προβλέπεται επίσης στο άρθρο 25
του Κώδικα παράγραφος 7 σύµφωνα µε την οποία ο αρ-
µόδιος υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης µπορεί,
οποτεδήποτε, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει
τη συνδροµή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνοµίας
για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και τα όρ-
γανα αυτής υποχρεούνται να την παρέχουν κατά το χρό-
νο και στον τόπο που ζητείται. 
Με την παράγραφο 7 τροποποιείται το άρθρο 26 του

Κώδικα και ορίζεται ότι η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει
τις προς έλεγχο υποθέσεις µε βάση κριτήρια ανάλυσης
κινδύνου, ή εξαιρετικά µε βάση άλλα κριτήρια, τα οποία
καθορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα, και δεν δηµο-
σιοποιούνται. 

Επί του άρθρου 47 

Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι εναπόκειται στη Φο-
ρολογική Διοίκηση η έκδοση οποιασδήποτε πράξης µε
την οποία προσδιορίζεται φόρος για µία ή περισσότερες
φορολογικές περιόδους ή για ένα ή περισσότερα φορο-
λογικά έτη ή χρήσεις εν γένει ή για µια ή περισσότερες
φορολογικές υποθέσεις, ήτοι η Φορολογική Διοίκηση
δεν δεσµεύεται κατά την επιβολή του φόρου από τα έως
σήµερα ισχύοντα σχετικά µε τους κανόνες της συνάφει-
ας των φόρων ή την αυτοτέλεια των χρήσεων. Από την ί-
δια ως άνω τροποποιούµενη διάταξη αυτοτελώς αλλά
και από τη συνδυαστική ερµηνεία αυτής µε τα άρθρα 41
και 45 του Κώδικα, καθίσταται επίσης σαφές ότι, εν αντι-
θέσει προς τα έως τώρα ισχύοντα, µε την πράξη προσ-
διορισµού του φόρου προσδιορίζεται, αλλά και είναι ει-
σπρακτέα ταυτοχρόνως η φορολογική οφειλή. Η προ-
βλεπόµενη στην ίδια τη διάταξη καταχώρηση της πράξης
στα βιβλία που τηρεί η Φορολογική Διοίκηση, υπηρετεί α-
ποκλειστικά σκοπούς εσωτερικής παρακολούθησης της
πράξης από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, αλ-
λά και λογιστικής παρακολούθησης της οφειλής που αυ-
τή ενσωµατώνει και ουδόλως συνδέεται µε το κύρος και
τη νοµιµότητα της πράξης ή µε το σύννοµο της εισπρα-
κτικής διαδικασίας. Με την ίδια παράγραφο προστίθεται
νέο εδάφιο, σύµφωνα µε την οποία µε απόφαση του Γε-
νικού Γραµµατέα καθορίζονται τα βιβλία, στα οποία γίνε-
ται η καταχώριση, το περιεχόµενο, η διαδικασία και οι ε-
ξαιρέσεις από αυτή, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 
Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η παράγραφος 1

του άρθρου 32 του Κώδικα και ορίζεται ότι στις περιπτώ-
σεις που, κατά την κείµενη φορολογική νοµοθεσία, η φο-
ρολογική δήλωση δεν συνιστά άµεσο προσδιορισµό φό-
ρου η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διοικητικού
προσδιορισµού φόρου. 
Με την παράγραφο 3 τροποποιείται η παράγραφος 1

του άρθρου 33 του Κώδικα και, επί εκτιµώµενου προσ-
διορισµού φόρου, αποσαφηνίζονται ως ενδεικτικά κριτή-
ρια προσδιορισµού της σχετικής φορολογητέας ύλης και
της φορολογικής υποχρέωσης το επίπεδο διαβίωσης του
φορολογουµένου, η άσκηση της επαγγελµατικής ή επι-
χειρηµατικής δραστηριότητάς του ή η άσκηση οµοειδούς
µε τη δική του επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής δρα-
στηριότητας από άλλους φορολογούµενους. 
Με την παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου προστίθεται

στο τέλος του άρθρου 34 εδάφιο, σύµφωνα µε το οποίο
η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί σε πράξη διοι-
κητικού προσδιορισµού φόρου και στην περίπτωση κατά
την οποία ο φορολογούµενος δεν υπέβαλε δήλωση, ε-
φόσον δεν έχει εκδοθεί πράξη εκτιµώµενου προσδιορι-
σµού φόρου. 
Με την παράγραφο 5 τροποποιείται η παράγραφος 1

του άρθρου 36 του Κώδικα και ορίζεται ότι η Φορολογική
Διοίκηση µπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητι-
κού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου
εντός πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους εντός του
οποίου λήγει η προθεσµία υποβολής δήλωσης. Σηµειώ-
νεται στο σηµείο αυτό, ότι, εν αντιθέσει προς το προϊ-
σχύσαν δίκαιο, η παραγραφή συνδέεται αποκλειστικά µε
την έκδοση της πράξης προσδιορισµού φόρου εντός του
ως άνω οριζόµενου χρόνου και όχι µε την κοινοποίηση ή
τη νοµιµότητα της κοινοποίησης αυτής. Η διακοπή της
παραγραφής µε µόνη την έκδοση της διακοπτικής πρά-
ξης και άσχετα από την κοινοποίησή της συναντάται ήδη
στην ελληνική έννοµη τάξη στο πλαίσιο του Κώδικα Δη-
µοσίου Λογιστικού και αφορά την έκδοση προγράµµατος
πλειστηριασµού (ΣτΕ 1508/2002). 
Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι η παράταση παρα-

γραφής για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταε-
τίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 περ.
α΄ αφορά και την περίπτωση της υποβολής αρχικής δή-
λωσης εντός του πέµπτου έτους της προθεσµίας παρα-
γραφής. Με την ίδια παράγραφο τροποποιείται η περί-
πτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα
και ορίζεται ότι στην περίπτωση άσκησης της ενδικοφα-
νούς προσφυγής του άρθρου 63 ή οποιουδήποτε ενδίκου
βοηθήµατος ή µέσου, η προβλεπόµενη στην παράγραφο
1 παραγραφή παρατείνεται για περίοδο ενός έτους από
την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής
ή την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης επί του
ασκηθέντος ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου, και µόνο για
το ζήτηµα το οποίο η εκδοθείσα απόφαση (του οργάνου
του άρθρου 63 ή του δικαστηρίου) αφορά. Η ρύθµιση αυ-
τή καταλαµβάνει τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες, εί-
τε µε την απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής του
άρθρου 63 είτε µε την απόφαση οποιουδήποτε δικαστη-
ρίου, πράξη προσδιορισµού φόρου ακυρώνεται για οποι-
ονδήποτε µη ουσιαστικό λόγο (οποιαδήποτε νοµική
πληµµέλεια, οποιοδήποτε τυπικό σφάλµα, έκδοση πρά-
ξης σε βάρος προσώπου που δεν είχε φορολογική υπο-
χρέωση κ.λπ.), οπότε, στην περίπτωση αυτή, η Φορολο-
γική Διοίκηση έχει δικαίωµα επανέκδοσης της ακυρωθεί-
σας πράξης, εντός της ανωτέρω προθεσµίας. 
Με τις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 τροποποιείται το
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άρθρο 37 του Κώδικα, ώστε να διακριθεί το στάδιο της
έκδοσης της πράξης προσδιορισµού φόρου (χρονολόγη-
σης και υπογραφής της) που ρυθµίζεται από την παρά-
γραφο 1 από εκείνο της κοινοποίησής της. Προστίθενται
µεταξύ των πληροφοριών που πρέπει να περιέχει η πρά-
ξη προσδιορισµού του φόρου και τα αλληλέγγυα πρόσω-
πα, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι κατά το χρόνο έκ-
δοσης της πράξης υπάρχουν τέτοια πρόσωπα και χωρίς,
βεβαίως, η παράλειψη αναφοράς τους να θίγει το κύρος
της. 
Με την παράγραφο 11 γίνονται αναδιατυπώσεις νοµο-

τεχνικού χαρακτήρα στο άρθρο 38 του Κώδικα.

Επί του άρθρου 48 

Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η παράγραφος 1
του άρθρου 40 του Κώδικα, ώστε να αποσαφηνιστεί ότι
στην αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα ανήκει και η
λήψη διασφαλιστικών µέτρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 46. 
Με την παράγραφο 4, τροποποιείται η παράγραφος 3

του άρθρου 41 του Κώδικα, ώστε στην περίπτωση του ε-
κτιµώµενου προσδιορισµού φόρου αυτός να καταβάλλε-
ται εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πράξης προσδιορισµού φόρου στο φορολογού-
µενο. 
Με την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 4 στο

άρθρο 42 του Κώδικα και ορίζεται ότι η αξίωση για επι-
στροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα, πα-
ραγράφεται κατά το χρόνο που παραγράφεται το δικαίω-
µα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσ-
διορισµού φόρου σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 36 του Κώδικα αναφορικά µε την αντίστοιχη
φορολογική υποχρέωση, από την οποία πηγάζει η αξίω-
ση προς επιστροφή. Η εφαρµογή των περιπτώσεων της
παραγράφου 2 έχει νόηµα όταν το αίτηµα προς επιστρο-
φή αφορά το ζήτηµα για το οποίο έχει παραταθεί ο χρό-
νος παραγραφής της δυνατότητας της Φορολογικής Δι-
οίκησης προς έκδοση πράξης προσδιορισµού φόρου. 
Με την παράγραφο 6 προστίθεται νέα παράγραφος

στο εν λόγω άρθρο και εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραµ-
µατέας να εκδώσει απόφαση ορισµού των ειδικότερων
θεµάτων που αφορούν την εφαρµογή αυτού. 
Με την παράγραφο 8 προστίθεται περίπτωση η΄ στην

παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Κώδικα και ορίζεται ότι
µεταξύ των εκτελεστών τίτλων είναι και η απόφαση της
Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, κατά το µέρος
κατά το οποίο η Φορολογική Διοίκηση αποκτά εισπράξι-
µη απαίτηση στηριζόµενη στην απόφαση αυτή. 
Με την παράγραφο 9 τροποποιείται η παράγραφος 1

του άρθρου 46 του Κώδικα και αποσαφηνίζεται ότι η συ-
ντηρητική κατάσχεση επιβάλλεται µετά την απόκτηση
νοµίµου τίτλου και πριν από τη λήξη της προθεσµίας κα-
ταβολής της οφειλής, ενώ προβλέπεται η αυτοδίκαιη
τροπή της σε αναγκαστική κατάσχεση µετά τη λήξη της
προθεσµίας καταβολής της οφειλής, δηλαδή από τη
στιγµή που αυτή καταστεί ληξιπρόθεσµη, έστω και εν µέ-
ρει. Στην περίπτωση αυτή οι κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. συνέπειες
της επιβολής αναγκαστικής κατάσχεσης ανατρέχουν
στο χρόνο εγγραφής της συντηρητικής κατάσχεσης. Πε-
ραιτέρω, προστίθεται η πρόβλεψη της δυνατότητας της
Φορολογικής Διοίκησης να ζητεί από το δικαστήριο, και
µε προσωρινή διαταγή, σύµφωνα µε το άρθρο 691

ΚΠολΔ, τη λήψη των ασφαλιστικών µέτρων που προβλέ-
πονται στον ΚΠολΔ, και πριν από την απόκτηση εκτελε-
στού τίτλου. Επίσης, ενσωµατώνονται στο σύστηµα του
Κώδικα τα ήδη προβλεπόµενα στο άρθρο 14 του
ν. 2523/1997 διασφαλιστικά µέτρα. Η διάταξη αναφέρε-
ται σε δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να λαµ-
βάνει τα µέτρα αυτά, για το λόγο ότι, σε αντίθεση µε το
προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο, αυτή έχει πλέον στη διά-
θεσή της και τα διασφαλιστικά και ασφαλιστικά µέτρα
των προηγούµενων παραγράφων του ιδίου άρθρου, ώ-
στε, στην περίπτωση κατά την οποία έχουν εφαρµοστεί
κάποια από τα µέτρα αυτά, είναι δυνατόν να µην έχει
νόηµα η σωρευτική εφαρµογή και των διασφαλιστικών
αυτών µέτρων. Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι τα δια-
σφαλιστικά αυτά µέτρα δεν κωλύουν τη Φορολογική Δι-
οίκηση να ικανοποιεί τις όποιες απαιτήσεις της από τα
δεσµευθέντα περιουσιακά στοιχεία, µε αναγκαστική ε-
κτέλεση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
Με την παράγραφο 10 αναδιατυπώνεται η παράγρα-

φος 1 του άρθρου 47 του Κώδικα και αντί της αποστολής
ατοµικής ειδοποίησης προβλέπεται η κοινοποίηση αυτής
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα, στην περίπτωση
της µη καταβολής των προβλεπόµενων στον Κώδικα φό-
ρων και προστίµων που αναφέρονται στην πράξη προσ-
διορισµού του φόρου ή στην πράξη επιβολής προστίµου
ή στην πράξη εκκαθάρισης του φόρου βάσει οριστικής
δικαστικής απόφασης. 
Με την παράγραφο 11 προστίθεται δεύτερο εδάφιο

στην παράγραφο 2 του άρθρου 47 του Κώδικα και ορίζε-
ται ότι δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ατοµικής ειδο-
ποίησης του άρθρου αυτού στις περιπτώσεις που ρητά α-
ναφέρονται. Η προσθήκη αυτή κρίνεται αναγκαία για
προφανείς λόγους δηµοσίου συµφέροντος που αφορούν
τη διασφάλιση των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκη-
σης, ενόψει µάλιστα του ότι ο φορολογούµενος γνωρί-
ζει ήδη, σύµφωνα µε τα άρθρα 37 και 41 του Κώδικα, την
ύπαρξη, την έκταση, την αιτία, το χρόνο εξόφλησης της
οφειλής του κ.λπ., και συνεπώς καλύπτεται πλήρως η νο-
µολογιακή απαίτηση για σχετική προηγούµενη γνωστο-
ποίηση στον υπόχρεο του χρέους και της αιτίας του, ώ-
στε να δυνηθεί αυτός να ασκήσει νόµιµα δικαιώµατά
του. 
Με την παράγραφο 12 διασαφηνίζονται περαιτέρω τα

σχετικά µε την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Κώδικα,
που αφορά την ατοµική ειδοποίηση, ώστε σε αυτή να α-
ναγράφεται η επωνυµία του φορολογουµένου, εφόσον
πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, ο αριθµός των δόσεων, οι
φορολογικές υποθέσεις (στις περιπτώσεις που η φορο-
λογική υποχρέωση δεν συνδέεται απαραίτητα µε φορο-
λογική περίοδο ή έτος, π.χ. φορολογία κεφαλαίου κ.λπ.)
και η κοινοποίηση αυτής, σύµφωνα µε τον Κώδικα. 
Με την παράγραφο 13 διασαφηνίζονται περαιτέρω τα

σχετικά µε την παράγραφο 4 του άρθρου 47 του Κώδικα
και ορίζεται, σύµφωνα και µε τα όσα ισχύουν άλλωστε έ-
ως σήµερα στην ελληνική έννοµη τάξη (άρθρο 4 παρ. 2
του ΚΕΔΕ), ότι η ατοµική ειδοποίηση δεν εξοµοιώνεται
µε επιταγή προς πληρωµή. 
Με την παράγραφο 14 αντικαθίσταται η παράγραφος 2

του άρθρου 48 του Κώδικα, ώστε η Φορολογική Διοίκηση
να συµψηφίζει τις απαιτήσεις της από φόρους και λοιπά
έσοδα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα
και σε όλη την εν γένει φορολογική και τελωνειακή νο-
µοθεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του
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ΚΕΔΕ. Η Φορολογική Διοίκηση, επίσης, ουδόλως κωλύε-
ται να συµψηφίζει και κάθε άλλη απαίτησή της, σύµφωνα
µε τα προηγούµενα. 
Με την παράγραφο 15 τροποποιείται η παράγραφος 3

του άρθρου 48 του Κώδικα, ώστε να διευκρινιστεί ότι α-
ναγκαστική εκτέλεση δεν διενεργείται και για οφειλές, η
πληρωµή των οποίων τελεί σε διοικητική αναστολή, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 63 του Κώδικα. 
Με την παράγραφο 18 τροποποιείται η παράγραφος 3

του άρθρου 49 του Κώδικα και εναρµονίζεται αυτή, όσον
αφορά την ορολογία, τις προϋποθέσεις άσκησης και την
προβλεπόµενη παραγραφή, µε τα προβλεπόµενα στα
άρθρα 939 επ του ΑΚ, στην περίπτωση κατά την οποία ο
φορολογούµενος προβεί σε οποιαδήποτε διάθεση περι-
ουσίας προς βλάβη της Φορολογικής Διοίκησης. 
Με την παράγραφο 19 τροποποιείται η παράγραφος 1

του άρθρου 50 του Κώδικα, ώστε να περιληφθούν στο
πεδίο εφαρµογής της και οι πρόεδροι των νοµικών προ-
σώπων και των νοµικών οντοτήτων αλλά και να αρθεί κά-
θε αµφιβολία ότι η προβλεπόµενη ευθύνη, εκτός των φό-
ρων, αφορά τους τόκους και τα πάσης φύσεως πρόστιµα
που προβλέπονται στον Κώδικα. 
Με την παράγραφο 20 τροποποιείται η παράγραφος 2

του άρθρου 50 του Κώδικα, ώστε στο πεδίο εφαρµογής
της να εµπίπτουν, εκτός των οφειλών από παρακρατού-
µενους φόρους και εκείνες από ΦΠΑ και κάθε επιρριπτό-
µενο φόρο. 
Με τις παραγράφους 21 και 22 τροποποιούνται οι πα-

ράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 50 του Κώδικα, ώστε η σχε-
τική αλληλέγγυα ευθύνη να ενεργοποιείται εφ’ όσον το
ποσοστό συµµετοχής είναι τουλάχιστον δέκα τοις εκατό
(10%) αντί του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) που αρ-
χικώς προβλέφθηκε. Επίσης προστίθεται ρητή αναφορά
ότι η ευθύνη αφορά εταίρους µόνο κεφαλαιουχικών ε-
ταιριών, προκειµένου να µην καταλαµβάνονται από το
πεδίο εφαρµογής της διάταξης οι εταίροι προσωπικών ε-
ταιριών, των οποίων η ευθύνη ρυθµίζεται από τις διατά-
ξεις του ΕµπΝ και του ν. 4072/2012 και είναι ευρύτερη
της οριζόµενης στις ανωτέρω παραγράφους. 
Με την παράγραφο 23 τροποποιείται το εδάφιο 1 της

παραγράφου 1 του άρθρου 51 του Κώδικα, προκειµένου
να διευκρινιστεί ότι η προβλεπόµενη στη διάταξη αυτή
παραγραφή αρχίζει από την λήξη του έτους εντός του ο-
ποίου αποκτήθηκε νόµιµος τίτλος εκτέλεσης. Είναι αυ-
τονόητο ότι ως τίτλος εκτέλεσης νοείται εκείνος δυνά-
µει του οποίου µπορεί να διενεργηθεί από τη Φορολογι-
κή Διοίκηση αναγκαστική εκτέλεση και, εποµένως, η πα-
ραγραφή δεν αρχίζει στην περίπτωση κατά την οποία,
για οποιονδήποτε λόγο (διοικητική, νόµιµη αναστολή
κ.λπ.), δεν είναι δυνατόν, µε βάση τον κτηθέντα τίτλο, να
γίνουν τα ανωτέρω. Με την ίδια επίσης παράγραφο τρο-
ποποιείται το εδάφιο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 51
του Κώδικα και ορίζεται για πρώτη φορά στην ελληνική
έννοµη τάξη ότι η κοινοποίηση στο φορολογούµενο της
ατοµικής ειδοποίησης που προβλέπεται στον Κώδικα
διακόπτει την παραγραφή του εν λόγω άρθρου. Την πα-
ραγραφή επίσης διακόπτει οποιαδήποτε πράξη αναγκα-
στικής εκτέλεσης (κοινοποίηση κατάσχεσης, προγράµ-
µατος πλειστηριασµού, επιβολή κατάσχεσης εις χείρας
τρίτου). Επιπροσθέτως, µε προσθήκη επόµενου εδαφίου
προβλέπεται ότι την παραγραφή διακόπτουν η αναγγε-
λία προς επαλήθευση στην πτώχευση, η αναγγελία προς
κατάταξη στον υπάλληλο πλειστηριασµού, καθώς και
στον εκκαθαριστή κληρονοµιάς ή διαλυθέντος νοµικού

προσώπου ή στον ειδικό εκκαθαριστή επιχείρησης, σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και η εγγραφή
προσηµείωσης ή υποθήκης επί οποιουδήποτε περιουσια-
κού στοιχείου του φορολογούµενου. Επίσης µε επόµενο
εδάφιο ορίζεται ότι επί αλληλεγγύως ευθυνοµένων, η
διακοπή της παραγραφής ως προς έναν από αυτούς ε-
νεργεί και κατά των λοιπών. Περαιτέρω µε επόµενο εδά-
φιο ορίζεται ότι η παραγραφή του παρόντος άρθρου ανα-
στέλλεται για όσο χρονικό διάστηµα είχε χορηγηθεί
στον φορολογούµενο ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ή
η Φορολογική Διοίκηση δεν µπορούσε να εισπράξει το
χρέος λόγω αναστολής εκτελέσεως από οποιαδήποτε
αιτία, ώστε, στην περίπτωση αυτή, η παραγραφή δεν συ-
µπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από τη λήξη της α-
ναστολής. Επίσης αναστολή προβλέπεται κατά τη διάρ-
κεια ανηλικότητας του φορολογούµενου, καθώς και κα-
τά τη διάρκεια της δικαστικής αµφισβήτησης ή του εκτε-
λεστού τίτλου της απαίτησης ή της νοµιµότητας της εί-
σπραξης ή του κύρους πράξης της εκτέλεσης και µέχρι
τη συµπλήρωση ενός έτους από την επίδοση στη Φορο-
λογική Διοίκηση µε δικαστικό επιµελητή αµετάκλητης δι-
καστικής απόφασης.

Επί του άρθρου 49

Με την παράγραφο 2 τροποποιείται το εδάφιο 2 της
παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Κώδικα και διευκρινί-
ζεται ότι ο προβλεπόµενος στο εδάφιο αυτό συµψηφι-
σµός δεν αποκλείεται να αφορά και µη φορολογικές ο-
φειλές του φορολογουµένου. 
Με την παράγραφο 3 τροποποιείται η παράγραφος 4

του άρθρου 53 του Κώδικα και διευκρινίζεται ότι ο Γενι-
κός Γραµµατέας, µε απόφασή του, ορίζει τα επιτόκια υ-
πολογισµού τόκων, προκειµένου να καταστεί σαφές ότι
τα επιτόκια αυτά δεν είναι ίδια στην περίπτωση της µη ε-
µπρόθεσµης καταβολής της οφειλής του φορολογουµέ-
νου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 53 και σε
εκείνη της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου. 
Τέλος, µε την ίδια διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση

στο Γενικό Γραµµατέα να ρυθµίσει όλες τις αναγκαίες
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του άρθρου 53. 
Με την παράγραφο 4 τροποποιείται η περίπτωση ζ΄

της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κώδικα και ορίζε-
ται ότι επιβάλλεται πρόστιµο και στην περίπτωση της εγ-
γραφής στο φορολογικό µητρώο περισσότερες φορές
µε εξαπάτηση της Φορολογικής Διοίκησης. 
Με τις παραγράφους 5 και 6 αντικαθίστανται οι περι-

πτώσεις  α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του
Κώδικα και τίθενται ποσοτικά όρια σχετικά µε τη διάπρα-
ξη φοροδιαφυγής στην περίπτωση της φορολογίας εισο-
δήµατος, καθώς και των παρακρατούµενων και επιρρι-
πτόµενων φόρων. Αντίστοιχα όρια τίθενται για τις περι-
πτώσεις µη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατι-
κών στοιχείων, απόκρυψης στοιχείων που αποτελούν α-
ντικείµενο του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, κα-
θώς και στην περίπτωση κάθε άλλου φόρου που εµπίπτει
στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα, πλην της περιπτώσε-
ως του ειδικού φόρου ακινήτων (ν. 3091/2002). 
Με την παράγραφο 10 διαγράφονται τα εδάφια 2 και 3

της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης γ΄της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 55 του Κώδικα. 
Με την παράγραφο 11 τροποποιείται η παράγραφος 3

του άρθρου 55 του Κώδικα και ορίζεται ότι η επιβολή
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προστίµων και όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται
σύµφωνα µε τον Κώδικα είναι ανεξάρτητες από τυχόν
ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία
προβλέπεται από οποιονδήποτε άλλο νόµο. 
Με την παράγραφο 12 προστίθεται παράγραφος 5 στο

άρθρου 55 του Κώδικα και ορίζεται χωρίς να θίγεται η ε-
φαρµογή του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονο-
µίας, η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να ερευνά παραβά-
σεις του παρόντος Κώδικα και άλλων νόµων που εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής αυτού. 
Με την παράγραφο 14 αντικαθίσταται το άρθρο 57 του

Κώδικα που ρυθµίζει το πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβο-
λής. Με την εν λόγω τροποποίηση αντί της επιβολής
του, η οποία αρχικώς οριζόταν, προβλέπεται ο υπολογι-
σµός αυτού άµεσα, δηλαδή ως αυτόµατη προσαύξηση,
λόγω της παρόδου των χρονικών διαστηµάτων που προ-
βλέπονται στο συγκεκριµένο άρθρο του Κώδικα, χωρίς
να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε διοικητικής διαδι-
κασίας. Η διάταξη αυτή ερµηνεύεται συνδυαστικά µε ε-
κείνη της παρ. 6 του άρθρου 62 του Κώδικα, όπως αυτή
προστίθεται µε τον παρόντα νόµο, σύµφωνα µε την ο-
ποία η προβλεπόµενη για λοιπά πρόστιµα του Κώδικα δι-
οικητική διαδικασία δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις
του προστίµου εκπροθέσµου καταβολής του άρθρου αυ-
τού. Προβλέπεται τέλος ότι το πρόστιµο αυτό υπολογί-
ζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής δή-
λωσης µε βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετι-
κή προθεσµία υποβολής. 
Με την παράγραφο 16 αντικαθίσταται το άρθρο 62 του

Κώδικα, ώστε να αποσαφηνιστεί ότι οι διατάξεις αυτού,
και ιδίως αυτές που αφορούν το φορολογικό έλεγχο,
τον προσδιορισµό φόρου και την είσπραξη, εφαρµόζο-
νται αναλόγως και για τις πράξεις επιβολής προστίµων.
Επισηµαίνεται ότι δεν απαιτείται κλήση του φορολογου-
µένου προς διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά µε επικεί-
µενη πράξη επιβολής προστίµου στις περιπτώσεις των
διαδικαστικών παραβάσεων, καθώς και των προστίµων,
τα οποία συνδέονται µε την έκδοση πράξεων άµεσου, δι-
οικητικού, εκτιµώµενου ή προληπτικού προσδιορισµού
του φόρου. Τέλος, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώµα-
τος του Δηµοσίου για έκδοση πράξεως επιβολής προστί-
µου άρχεται στο τέλος του έτους, κατά το οποίο διαπι-
στώθηκε η παράβαση, για την οποία επιβάλλεται το πρό-
στιµο. 

Επί του άρθρου 50 

Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η παρ. 3 του άρ-
θρου 63 του Κώδικα, σύµφωνα µε την οποία µε την ά-
σκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η
καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφι-
σβητούµενου ποσού υπό την προϋπόθεση, ότι έχει κατα-
βληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%). Η τροπο-
ποίηση αυτή κρίνεται σκόπιµη για λόγους ερµηνευτικής
συνέπειας µε τις λοιπές διατάξεις του Κώδικα, αφού ήδη
από τον χρόνο απόκτησης του εκτελεστού τίτλου η Φο-
ρολογική Διοίκηση έχει εισπράξιµη απαίτηση, ώστε, µό-
νο αφού καταβληθεί ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
της οφειλής, αναστέλλεται η καταβολή του υπολοίπου
αυτής. 
Με την παράγραφο 6 προστίθεται στον Κώδικα άρθρο

65 Α σχετικά µε το φορολογικό πιστοποιητικό και την υ-
ποχρέωση των νοµίµων ελεγκτών και ελεγκτικών γρα-
φείων, που είναι εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο µητρώο

του ν. 3693/2008 (Α΄174) και διενεργούν υποχρεωτικούς
ελέγχους σε ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµέ-
νης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήµατα αλλοδαπών
επιχειρήσεων να εκδίδουν ετήσιο πιστοποιητικό. Οι δια-
τάξεις του άρθρου αυτού τίθενται σε ισχύ από 1ης Ια-
νουαρίου 2014 και καταργούνται για τις χρήσεις που αρ-
χίζουν από 1.1.2016 και µετά.

Επί του άρθρου 51 

Με την παράγραφο 1 διάταξη της εσωτερικής παρα-
γράφου 1 ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ελέγχου (προ-
σωρινού ή οριστικού) ο οποίος ολοκληρώνεται µετά την
1.1.2014 και αφορά χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υ-
ποθέσεις ή υποχρεώσεις και πριν την 31.12.2013, θα εκ-
δίδεται πάντοτε πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του
φόρου.
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 2 ορίζεται

ότι, κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου
34 του Κώδικα, πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φό-
ρου, τέλους ή εισφοράς, που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται
κατόπιν προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ο οποίος
διατάχθηκε µέχρι την 31.12.2013, δεν κωλύουν τη µετά
από νέο έλεγχο µεταγενέστερη διόρθωσή του. Τα προη-
γούµενα ισχύουν και για πράξεις διορθωτικού προσδιο-
ρισµού που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται µετά από τακτικό
(οριστικό) φορολογικό έλεγχο που διατάχθηκε έως την
31.12.2013, στις περιπτώσεις στις οποίες σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του
ν. 2238/1994, της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του
ν. 2859/2000 και του άρθρου 77 του ν. 2961/2001 και κά-
θε άλλης συναφούς διάταξης, εκδίδεται µερική καταλο-
γιστική πράξη. 
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 3 ορίζεται

ότι για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υ-
ποχρεώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί µέχρι την
31.12.2013 εντολή ελέγχου, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του κεφαλαίου 7 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
εφόσον κατά το χρόνο έναρξης ισχύος αυτού δεν έχει
γίνει έναρξη του ελέγχου. Ως έναρξη του ελέγχου για
την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου λογίζεται η
θεώρηση των βιβλίων του φορολογουµένου από όργανο
της Φορολογικής Διοίκησης ή η κοινοποίηση πρόσκλη-
σης για επίδειξη βιβλίων στον έλεγχο, στην περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η θεώρηση των βιβλίων ή η έκδοση
της εντολής ελέγχου στην περίπτωση που δεν τηρού-
νται βιβλία. Είναι αυτονόητο ότι η νοµιµότητα της κοινο-
ποίησης της πρόσκλησης στην προηγούµενη περίπτωση
δεν ασκεί επιρροή. 
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 4 ορίζεται

ότι κοινοποιήσεις κατά το άρθρο 5 του Κώδικα, διενερ-
γούνται και για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέ-
σεις ή υποχρεώσεις πριν από την έναρξη ισχύος αυτού.
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 5 ορίζεται

ότι για φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται µετά
την 1.1.2014, ανεξάρτητα από τη χρήση, την περίοδο, τη
φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση την οποία αφορούν,
διενεργείται άµεσος προσδιορισµός του φόρου ή εκδίδε-
ται πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου, ανάλο-
γα µε την περίπτωση της φορολογίας.
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 6 ορίζεται

ότι για φορολογικές χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή υ-
ποχρεώσεις για τις οποίες έως την 31.12.2013 έχουν εκ-
δοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή οριστικές πράξεις
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προσδιορισµού ή καταλογισµού οποιουδήποτε φόρου,
τέλους ή εισφοράς ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα ή οποι-
αδήποτε άλλη συναφής πράξη, ως νέο στοιχείο, κατά
την έννοια του άρθρου 25 του Κώδικα, θεωρείται οποιο-
δήποτε στοιχείο δεν τελούσε σε γνώση της αρµόδιας
για τον τακτικό (οριστικό) έλεγχο φορολογικής αρχής,
κατά τον χρόνο διενέργειας του. Με τη διάταξη αυτή για
τις παραπάνω υποθέσεις παρέχεται η δυνατότητα διε-
νέργειας επανελέγχου υπό τις προϋποθέσεις που ί-
σχυαν µέχρι την 31.12.2013.
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 7 ορίζεται

ότι σε περίπτωση ακύρωσης µε απόφαση διοικητικού δι-
καστηρίου, για τυπικούς λόγους ή λόγω νοµικής πληµµέ-
λειας, οποιασδήποτε πράξης καταλογισµού, η Φορολογι-
κή Διοίκηση, σε συµµόρφωση µε τη δικαστική απόφαση,
εκδίδει, µετά το χρόνο ισχύος του, τις προβλεπόµενες α-
πό τον Κώδικα πράξεις προσδιορισµού του φόρου, ανε-
ξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της δικαστικής απόφα-
σης.
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 8 ορίζεται

ότι για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά
την έναρξη ισχύος του Κώδικα εφαρµόζονται αναλόγως
οι διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 4 και 30 παρ. 1 αυτού,
όσον αφορά τον χρόνο και τον τρόπο είσπραξης της α-
παίτησης που απορρέει από την έκδοση της απόφασης.
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 9 ορίζεται

ότι επί πράξεων ή αποφάσεων της επιτροπής διοικητικής
επίλυσης διαφορών του άρθρου 70 Α του ν. 2238/1994
και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρ-
θρου 70Β του ίδιου νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 30 παρ. 1 του Κώδικα, όσον αφορά τον τρό-
πο είσπραξης (άµεση είσπραξη). Ο φόρος, το τέλος, η ει-
σφορά ή το πρόστιµο, που σχετικά προσδιορίζεται, κατα-
βάλλεται όπως ορίζεται στις παραπάνω πράξεις ή απο-
φάσεις ή στις διατάξεις της οικείας φορολογίας. 
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 10 ορίζε-

ται ότι σε περίπτωση έκδοσης απόφασης διοικητικού δι-
καστηρίου µε την οποία κηρύσσεται απαράδεκτη η συζή-
τηση ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου και αναπέµπεται η υ-
πόθεση στη Φορολογική Διοίκηση για να τηρηθεί η διαδι-
κασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, το αίτηµα για
διοικητική επίλυση εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτε-
ρικής Επανεξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 63 του Κώδικα, εκτός εάν ο φορολογούµενος απο-
δεχθεί την προσβαλλόµενη πράξη εντός αποκλειστικής
προθεσµίας πέντε ηµερών από την κοινοποίηση σε αυ-
τόν της δικαστικής απόφασης ή σχετικής πρόσκλησης
της Φορολογικής Διοίκησης. Τα προηγούµενα εφαρµό-
ζονται ανάλογα και για περιπτώσεις εκκρεµών αιτηµά-
των διοικητικής επίλυσης, κατ’ εφαρµογή της προϊσχύ-
ουσας νοµοθεσίας. 
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 11 ορίζε-

ται ότι διατάξεις διαφόρων νοµοθεσιών περί παραγρα-
φής του δικαιώµατος του Δηµοσίου να κοινοποιεί φύλλα
ελέγχου και πράξεις προσδιορισµού φόρου, τελών, ει-
σφορών, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα, εξα-
κολουθούν να έχουν εφαρµογή για τις χρήσεις, τις πε-
ριόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώ-
σεις τις οποίες αφορούν. Κατ’ εξαίρεση, οι διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 36 που αφορούν την φορο-
διαφυγή, όπως ορίζεται στον Κώδικα, εφαρµόζονται και
για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε

πριν την εφαρµογή του Κώδικα, εάν, κατά την θέση αυ-
τού σε ισχύ, το δικαίωµα του Δηµοσίου δεν έχει παρα-
γραφεί. 
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 12 ορίζε-

ται ότι οι διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 του
Κώδικα που αφορούν τη σειρά εξόφλησης ισχύουν από
1.1.2016. Μέχρι και την 31.12.2015, κατά την εκάστοτε
καταβολή φόρου, εισπράττονται υποχρεωτικά επί του
καταβαλλόµενου ποσού, οι αναλογούντες τόκοι και πρό-
στιµα λόγω εκπρόθεσµης καταβολής.
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 13 ορίζε-

ται ότι οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κώδικα περί ατο-
µικής ειδοποίησης εφαρµόζονται για οφειλές για τις ο-
ποίες αποκτάται εκτελεστός τίτλος από την 1.1.2014 και
εφεξής.
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 14 ορίζε-

ται ότι οι διατάξεις του άρθρου 51 του Κώδικα, σχετικά
µε το χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου
προς είσπραξη, αλλά και τους λόγους διακοπής και ανα-
στολής αυτής, εφαρµόζονται για φόρους και λοιπά έσο-
δα για τα οποία η Φορολογική Διοίκηση αποκτά εκτελε-
στό τίτλο από την 1.1.2014 και εφεξής, ώστε για τις υπο-
θέσεις για τις οποίες έχει αποκτηθεί σχετικός τίτλος µέ-
χρι την ως άνω ηµεροµηνία εξακολουθούν να εφαρµόζο-
νται οι προϊσχύουσες διατάξεις.
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 15 ορίζε-

ται, σχετικά µε τον υπολογισµού του τόκου που προβλέ-
πεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 του Κώδικα, ότι
αυτός µέχρι την 31.12.2015 θα υπολογίζεται σε µηναία
(και όχι σε ηµερήσια) βάση και θα εισπράττεται για ολό-
κληρο το µήνα. 
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 16 ορίζε-

ται ότι το άρθρο 53 παράγραφος 2 του Κώδικα εφαρµό-
ζεται για αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από
την 1.1.2014 και εφεξής.
Με τη διάταξη της παραγράφου 17 ορίζεται ότι στις

πράξεις καταλογισµού οποιουδήποτε φόρου που εκδίδο-
νται µετά την 1.1.2014 και αφορούν εν γένει φορολογι-
κές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως
την 31.12.2013, εξακολουθούν να επιβάλλονται οι πρό-
σθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν.2523/1997, όπως ίσχυε
κατά φορολογία και χρήση. Μετά όµως την απόκτηση
του εκτελεστού τίτλου εφαρµόζονται σχετικά µε την ε-
πιβάρυνση της προκύπτουσας οφειλής οι διατάξεις των
άρθρων 53 και 57 του Κώδικα, σχετικά µε τους τόκους
και την επιβολή του σχετικού προστίµου.
Με τη διάταξη ορίζεται ότι για υποβαλλόµενες µετά

την 1.1.2014 εκπρόθεσµες χρεωστικές δηλώσεις που α-
φορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορο-
λογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013, επιβάλλονται οι
πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ι-
σχύουν κατά φορολογία και χρήση. Μετά όµως την από-
κτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρµόζονται σχετικά µε
την επιβάρυνση της προκύπτουσας οφειλής οι διατάξεις
των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα, σχετικά µε τους τό-
κους και την επιβολή του σχετικού προστίµου. 
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 19 ορίζε-

ται ότι για την υποβολή, µετά την 1.1.2014, εκπροθέ-
σµων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολο-
γική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτή-
ρα που αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλ-
λονται τα πρόστιµα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 µε
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τον περιορισµό ότι το καταβλητέο σε κάθε µία περίπτω-
ση ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόµενο στο
άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση α΄ του Κώδικα.
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 20 ορίζε-

ται ότι η κοινή απόφαση µε αριθµό 45081/30.10.1997
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών που έχει
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 26 του ν. 1882/1990 εξακολουθεί να ισχύει µέχρι
την κατάργησή της.
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 21 ορίζε-

ται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 46
του Κώδικα, εφαρµόζονται και για µέτρα που το Δηµόσιο
λαµβάνει ή έχει λάβει πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου επί περιουσιακών στοιχείων που έχουν
δεσµευτεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14
του ν.2523/1997 (Α΄ 179). 
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 22 ορίζε-

ται ότι για την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης σύµ-
φωνα µε το άρθρο 46 του Κώδικα, οι προβλεπόµενες επι-
δόσεις κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας µπορούν
να διενεργούνται και από οποιονδήποτε υπάλληλο της
Φορολογικής Διοίκησης.
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 23 ορίζε-

ται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου
46 του Κώδικα καταλαµβάνουν και τις υποθέσεις για τις
οποίες έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις ελέγχου της
παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 µέχρι
την 31.12.2013, αλλά δεν έχουν ληφθεί τα προβλεπόµε-
να µέτρα µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. 
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 24 ορίζε-

ται ότι στις περιπτώσεις που έχουν ληφθεί µέτρα δια-
σφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 2523/1997, όπως ισχύει µέχρι την 31.12.2013, και δεν
έχει υποβληθεί µέχρι την 31.12.2013 αίτηση της παρα-
γράφου 4 του ανωτέρω άρθρου, ούτε έχει ασκηθεί προ-
σφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου κατά των
µέτρων, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει αίτηµα επανε-
ξέτασης στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του
άρθρου 63 του Κώδικα, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας
εξήντα (60) ηµερών από το χρόνο έναρξης ισχύος του
Κώδικα. 
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 25 ορίζε-

ται ότι αν έχει εκδοθεί απόφαση της παραγράφου 4 του
άρθρου 14 του ν.2523/1997, για τη µερική άρση των µέ-
τρων, συνεπεία της οποίας αναβιώνει η επιβολή αυτών
σε χρόνο µεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του Κώδι-
κα, ο υπόχρεος δύναται, εντός ανατρεπτικής προθε-
σµίας τριάντα (30) ηµερών από την αναβίωση των µέ-
τρων, να υποβάλει αίτηµα για την επανεξέταση της από-
φασης αυτής από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτα-
σης.
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 26 ορίζε-

ται ότι εκκρεµή αιτήµατα που έχουν υποβληθεί µέχρι
31.12.2013 στον Υπουργό Οικονοµικών σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του
ν.2523/1997, εξετάζονται στο πλαίσιο της ειδικής διοικη-
τικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανε-
ξέτασης. 
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 27 ορίζε-

ται ότι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες
έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα ΦΠΑ, που
κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000, όπως αυτός ισχύει µέχρι
την 31.12.2013, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι
31.03.2014 ή µέχρι την έκδοση αποφάσεων του Γενικού

Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, κατά τις διατάξεις του
Κώδικα, εφόσον αυτές εκδοθούν σε προγενέστερο χρό-
νο. 
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 28 ορίζε-

ται ότι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που ρυθ-
µίζουν θέµατα που υπάγονται στις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση
των διατάξεων που περιλαµβάνονται στα άρθρα 7 και 17
του ν. 1587/1950 (Α΄294) περί Φόρου Μεταβίβασης Ακι-
νήτων (Φ.Μ.Α.), 23 και 23Α του ν. 3427/2005 (Α΄312) πε-
ρί Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολογί-
ου Ακινήτων, 15 έως και 18 του ν. 3091/2002 (Α΄330) και
58 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) περί Ειδικού Φόρου επί των
Ακινήτων (Ε.Φ.Α), καθώς και οποιαδήποτε άλλη απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία ρυθµίζει θέµατα
διαδικασιών των φορολογιών που επιβλήθηκαν µε τους
ανωτέρω νόµους, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι
31.3.2014. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που
ρυθµίζουν θέµατα που υπάγονται στις διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδό-
τηση των διατάξεων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 16
του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) περί Φορολογίας Αυτοµάτου Υ-
περτιµήµατος, στα άρθρα 2 έως και 19 του ν. 3427/2005
(Α΄ 312) περί Φόρου Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος (Φ.Α.Υ.)
και Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ.Σ.Α), 21 έως και 35
του ν. 2459/1997 (Α΄ 17) περί Φόρου Μεγάλης Ακίνητης
Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), 27 έως και 50 του ν. 3842/2010
(Α΄ 58) περί Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), 5 έως
και 19 του ν. 3634/2008 (Α΄ 9) και 53 του ν. 3842/2010
(Α΄ 58) περί Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), 53 του
ν. 4021/2011(Α΄ 218) περί Έκτακτου Ειδικού Τέλους Η-
λεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών
(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και στο άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) περί Έκτακτου Ειδικού Τέλους
Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία ρυθµίζει θέ-
µατα διαδικασιών των φορολογιών που επιβλήθηκαν µε
τους ανωτέρω νόµους, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι
την έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα Δηµο-
σίων Εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα, όπου αυτό
απαιτείται.
Με τη διάταξη της εσωτερικής παραγράφου 29 ορίζε-

ται ότι για τις υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολο-
γίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερ-
δών από τυχερά παίγνια, οι διατάξεις του Κώδικα εφαρ-
µόζονται από 1.1.2015. 

Επί του άρθρου 52 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 52 γίνο-
νται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, προκει-
µένου να επιτευχθεί η οµαλή εφαρµογή των διατάξεων
ενόψει και της κατάργησης ορισµένων διατάξεων αυτού
από 1.1.2014.
Με τις παραγράφους 1 και 2 προβλέπεται απαλλαγή

των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. από την υ-
ποχρέωση τήρησης βιβλίων µε βάση το ποσό των ακαθα-
ρίστων εσόδων τους ή το ποσό της επιστροφής του
Φ.Π.Α. ή το ποσό της επιδότησης που αυτοί λαµβάνουν
ανά φορολογικό έτος, όπως τα σχετικά ποσά θα προσ-
διορισθούν µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµο-
σίων Εσόδων.
Με την παράγραφο 3 ορίζεται η έκδοση «τίτλου κτή-
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σης» από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και για
τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υπο-
χρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, όπως ήδη
προβλέπεται και για την αγορά αγαθών.
Με την παράγραφο 4 αποσυνδέεται ο χρόνος έκδοσης

τιµολογίου από την έκδοση δελτίου αποστολής, που κα-
ταργείται ως υποχρέωση από 1.1.2014, και ορίζεται ως
χρόνος έκδοσης του τιµολογίου για την πώληση αγαθών
εντός προθεσµίας ενός µηνός από την παράδοση ή απο-
στολή των αγαθών και πάντως µέσα στην ίδια διαχειρι-
στική περίοδο των συµβαλλοµένων.
Με την παράγραφο 5 ορίζεται η υποχρέωση εφαρµο-

γής κατάλληλων, δικλείδων ασφαλείας, που εξειδικεύο-
νται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσό-
δων για την παρακολούθηση των διακινηθέντων ή παρα-
ληφθέντων αποθεµάτων για τα οποία εκκρεµεί η έκδοση
τιµολογίου.
Με την παράγραφο 6 παρατείνεται η εφαρµογή των

διατάξεων του άρθρου 7 (αποδείξεις λιανικών συναλλα-
γών) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
µέχρι 31.12.2014. 
Με την παράγραφο 7 τίθεται ως χρόνος έναρξης ι-

σχύος των διατάξεων του άρθρου αυτού η 1.1.2014. 

Επί του άρθρου 53

Οι διατάξεις του άρθρου 53 αποτελούν αναγκαίες απο-
σαφηνίσεις στο κείµενο του ν. 3296/2004 µετά την προ-
βλεπόµενη από τον ν. 4152/2013 µεταβίβαση των αρµο-
διοτήτων προληπτικού και προσωρινού ελέγχου εφαρ-
µογής της φορολογικής νοµοθεσίας, καθώς και του ε-
λέγχου εφαρµογής της τελωνειακής νοµοθεσίας στη Γε-
νική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι-
κονοµικών.

Επί του άρθρου 54

Τέλος, µε το άρθρο 54 ορίζονται τα θέµατα σχετικά µε
την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόµου αυτού.

Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2013
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