
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ΚΦΕ  

για τη φορολογική κατοικία 

1. H περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) έχει στην Ελλάδα τη µόνιµη ή κύρια κατοικία του ή
τη συνήθη διαµονή του ή το κέντρο των ζωτικών του
συµφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και οικονοµικούς
δεσµούς του ή».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 ένα φυσικό
πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διά-
στηµα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) η-
µέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκά-
µηνης περιόδου, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος
από την πρώτη ηµέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το
προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση
φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα απο-
κλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή
παρόµοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραµονή τους
δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµέ-
ρες, συµπεριλαµβανοµένων και σύντοµων διαστηµάτων
παραµονής στο εξωτερικό.»

3. Στο άρθρο 4 του ν. 4172/2013 προστίθεται παράγρα-
φος 2.α ως εξής:

«2.α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσό-
δων καθορίζονται οι διαδικασίες µεταβολής της φορολο-
γικής κατοικίας των φυσικών προσώπων συµπεριλαµβα-
νοµένης της αρµόδιας υπηρεσίας για την υποβολή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και κάθε άλλο ανα-
γκαίο θέµα ή λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατά-
ξεων του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 2 
Προσθήκη άρθρου 5Α στον ΚΦΕ για την  εναλλακτική

φορολόγηση εισοδήµατος που προκύπτει στην 
αλλοδαπή φυσικών προσώπων που µεταφέρουν 

τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

1. Μετά το άρθρο 5 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο
άρθρο 5Α ως εξής:

«Άρθρο 5Α
Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήµατος που προκύπτει
στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που µεταφέρουν τη

φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

1. Ο φορολογούµενος, φυσικό πρόσωπο, που µεταφέ-
ρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα δύναται να
υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, όπως ορί-
ζεται στην παράγραφο 2, για το εισόδηµα που προκύπτει
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στην αλλοδαπή κατά την έννοια της παραγράφου 2 του
άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά:
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα

προηγούµενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν τη µετα-
φορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα,  και 
β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του

πρόσωπο, κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ του άρ-
θρου 2, ή µέσω νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας
στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία
των µετοχών ή µεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κι-
νητές αξίες ή µετοχές ή µερίδια σε νοµικά πρόσωπα ή
νοµικές οντότητες µε έδρα την Ελλάδα. Το ποσό της ε-
πένδυσης αυτής δεν µπορεί να είναι µικρότερο των πε-
ντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Η επένδυση πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την ηµε-
ροµηνία υποβολής της αίτησης κατά την παράγραφο 3.

Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περί-
πτωσης β΄, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που
έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαµονής για επενδυ-
τική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο για το

φορολογητέο εισόδηµά του που προκύπτει στην ηµεδα-
πή, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5,
σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

2. Εφόσον γίνει δεκτή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παράγραφο 3, η υπαγωγή του φορο-
λογούµενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το
εισόδηµα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρό-
σωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ’ απο-
κοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήµατος που αποκτή-
θηκε στην αλλοδαπή, ποσού εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητή-
σει την επέκταση της εφαρµογής του άρθρου αυτού σε
συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περίπτω-
σης στ΄ του άρθρου 2, και στην περίπτωση αυτή κατα-
βάλλεται ποσό φόρου ίσο µε είκοσι χιλιάδες (20.000) ευ-
ρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο και δεν εφαρµόζονται
οι διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονοµιών και
γονικών παροχών. Ο φόρος της παραγράφου αυτής κα-
ταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε µία (1) δόση µέχρι
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Ιουλίου και δεν
συµψηφίζεται µε άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυ-
χόν πιστωτικά υπόλοιπα των προσώπων που έχουν υπα-
χθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης. Τυχόν φό-
ρος που έχει καταβληθεί από τα ίδια αυτά πρόσωπα στην
αλλοδαπή για τα εισοδήµατα που καλύπτονται από τον
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης δεν συµψηφίζεται έ-
ναντι οποιασδήποτε φορολογικής τους υποχρέωσης
στην Ελλάδα.
Για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του παρό-

ντος το φυσικό πρόσωπο οφείλει να  αποδώσει το κατ’ α-
ποκοπή ποσό φόρου εντός τριάντα (30) ηµερών από την
έγκριση της αίτησής του κατά την παράγραφο 3.

3. Η αίτηση µεταφοράς της φορολογικής κατοικίας µε
υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισο-
δήµατος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν
άρθρο υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το

φυσικό πρόσωπο µέχρι τις 31 Μαρτίου  του εκάστοτε
φορολογικού έτους. Εντός της ίδιας προθεσµίας δύνα-
νται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό
τρόπο φορολόγησης εισοδήµατος που προκύπτει στην
αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο και φυσικά πρόσωπα
που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και έ-
χουν ήδη µεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην
Ελλάδα εντός του προηγούµενου φορολογικού έτους.
Εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της αίτη-
σης, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκ-
δίδει απόφαση, µε την οποία την εγκρίνει ή την απορρί-
πτει. Με την έγκριση της αίτησης του φορολογούµενου
εκδίδεται για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις
του παρόντος πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φό-
ρου, σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 2 του ΚΦΔ,
για τον φορολογούµενο και για κάθε συγγενικό του πρό-
σωπο κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2
για το οποίο επεκτείνεται η εφαρµογή του άρθρου αυ-
τού. 
Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κρά-

τος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία
του µέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική
Διοίκηση ενηµερώνει τις φορολογικές αρχές του κρά-
τους αυτού σχετικά µε τη µεταφορά της φορολογικής
κατοικίας του εν λόγω φορολογουµένου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας ό-
πως αυτές ισχύουν.

4. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος αρχίζει α-
πό το πρώτο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται
η αίτηση του φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και λήγει µετά το
πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. Η υπαγωγή
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να πα-
ραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών.

5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις
του παρόντος, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν
καταβάλλει ολόκληρο το οριζόµενο στην παράγραφο 2
κατ’ αποκοπή ποσό φόρου, παύει να υπάγεται στις διατά-
ξεις του παρόντος άρθρου από το οικείο φορολογικό έ-
τος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσµιο εισόδηµά
του βάσει των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

6. Το φυσικό πρόσωπο δύναται σε οποιοδήποτε φορο-
λογικό έτος κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης στην
παράγραφο 4 εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος
να υποβάλει αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του
στις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσι-
κό πρόσωπο υπάγεται σε φορολογία σύµφωνα µε τις γε-
νικές διατάξεις για το φορολογικό έτος εντός του οποί-
ου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης και εφεξής δεν υ-
ποχρεούται στην καταβολή του οριζόµενου κατ’ αποκο-
πή ποσού φόρου για το έτος αυτό. 

7. Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για το φορολο-
γητέο εισόδηµα του προσώπου που υπάγεται στις διατά-
ξεις του παρόντος, το οποίο τυχόν προκύπτει στην ηµε-
δαπή, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5
του παρόντος, υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου
διενεργείται  κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 67 του παρό-
ντος Κώδικα.
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8. Με την καταβολή του κατ’ αποκοπή ποσού φόρου
της παραγράφου 2 εξαντλείται κάθε φορολογική υπο-
χρέωση του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του παρόντος για εισόδηµα που προκύπτει
στην αλλοδαπή και το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται α-
πό φόρο κληρονοµιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκε-
ται στην αλλοδαπή.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι επιλέξιµες
κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος διατήρησής τους
στην Ελλάδα, η διαδικασία απόδειξης της επένδυσης, η
παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος.    

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του
παρόντος, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς της
φορολογικής κατοικίας, η αρµόδια υπηρεσία για την υπο-
βολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητι-
κά που συνοδεύουν την αίτηση, η ανάκλησή της, η υπο-
βολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, η καταβο-
λή του φόρου, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα ή λε-
πτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρό-
ντος άρθρου.»

2. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
34 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα υποπερίπτωση δδ΄,
ως εξής:

«δδ) Που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του άρθρου
5Α.»

3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 67 του ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, φορολογούµενοι που υπάγονται στις διατά-
ξεις του άρθρου 5Α υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα
εισοδήµατά τους, που προκύπτουν στην ηµεδαπή, κατά
την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ενώ για τα
εισοδήµατα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την
έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5, και τα οποία υ-
πόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση δεν υφίσταται
υποχρέωση δήλωσής τους.»

Άρθρο 3 
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ΚΦΕ για τη ρύθµιση

των ανείσπρακτων δεδουλευµένων αποδοχών 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8
του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδο-
χές που εισπράττονται το έτος 2014 και µετά και εφόσον
αναγράφονται διακεκριµένα στην ετήσια βεβαίωση απο-
δοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει µε ο-
ποιοδήποτε πρόσφορο µέσο το έτος στο οποίο ανάγο-
νται, υπάγονται σε φόρο µε βάση τις διατάξεις του έτους
που ανάγονται.» 

Άρθρο 4  
Τροποποίηση του  άρθρου 13 του ΚΦΕ 

για τις παροχές σε είδος  

Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 αντικαθί-
στανται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγρά-
φων 2, 3, 4 και 5 και του άρθρου 14, οποιεσδήποτε παρο-

χές σε είδος λαµβάνει ένας εργαζόµενος ή εταίρος ή µέ-
τοχος ή συγγενικό  πρόσωπο αυτού κατά την έννοια της
περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2, συνυπολογίζονται στο
φορολογητέο εισόδηµά του στην αγοραία αξία τους, ε-
φόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαί-
νει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό
έτος και µόνο για το υπερβάλλον ποσό. 

2. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήµατος σε εργαζό-
µενο ή εταίρο ή µέτοχο από ένα (1) φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο ή νοµική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διά-
στηµα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται µε
βάση την ακόλουθη κλίµακα ως ποσοστό της Λιανικής Τι-
µής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήµατος ως εξής:
α) για ΛΤΠΦ από µηδέν (0) έως δεκατέσσερις χιλιάδες

(14.000) ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της
ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδηµα,
β) για ΛΤΠΦ από δεκατέσσερις χιλιάδες ένα (14.001)

έως δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ ως ποσοστό είκο-
σι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισό-
δηµα,
γ) για ΛΤΠΦ από δεκαεπτά χιλιάδες ένα (17.001) έως

είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ως ποσοστό τριάντα τρία
τοις εκατό (33%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδη-
µα,
δ) για ΛΤΠΦ από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) έως εί-

κοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ως ποσοστό τριάντα
πέντε τοις εκατό (35%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο ει-
σόδηµα,
ε) για ΛΤΠΦ από είκοσι πέντε χιλιάδες ένα  (25.001) έ-

ως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ως ποσοστό τριάντα
επτά τοις εκατό (37%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο ει-
σόδηµα, 
στ) για ΛΤΠΦ πλέον των τριάντα χιλιάδων ένα (30.001)

ευρώ, ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ ως
επιπλέον ετήσιο εισόδηµα, ανεξάρτητα αν το όχηµα α-
νήκει στην επιχείρηση ή είναι µισθωµένο µε οποιονδήπο-
τε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.
Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήµατος δεν επιµερί-

ζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.
Η αξία της παραχώρησης του οχήµατος µειώνεται βά-

σει παλαιότητας ως εξής:
i) 0-2 έτη καµία µείωση.
ii) 3-5 έτη µείωση δέκα τοις εκατό (10%).
iii) 6-9 έτη µείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
iv) Από 10 έτη και µετά µείωση πενήντα τοις εκατό

(50%).
Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήµα-

τα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελµατι-
κούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιµή Πώλησης Προ Φό-
ρων έως δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ.

3. Οι παροχές σε είδος µε τη µορφή δανείου, προς ερ-
γαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο από ένα φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα, είτε περιβάλλονται τη µορ-
φή έγγραφης συµφωνίας είτε όχι, αποτιµώνται µε βάση
το ποσό της διαφοράς που προκύπτει µεταξύ των τόκων
που θα κατέβαλε ο εργαζόµενος ή εταίρος ή µέτοχος
στη διάρκεια του ηµερολογιακού µήνα κατά τον οποίο έ-
λαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισµού των τό-
κων ήταν το µέσο επιτόκιο αγοράς, του οποίου η µέθο-
δος υπολογισµού ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, κατά τον ίδιο µήνα και των τόκων που τυ-
χόν κατέβαλε ο εργαζόµενος στη διάρκεια του εν λόγω
ηµερολογιακού µήνα. 
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4. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαµβάνει
ένας  εργαζόµενος ή εταίρος ή µέτοχος από νοµικό πρό-
σωπο ή νοµική οντότητα µε τη µορφή δικαιωµάτων προ-
αίρεσης απόκτησης µετοχών προσδιορίζεται κατά τον
χρόνο άσκησης του δικαιώµατος προαίρεσης και ανε-
ξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, ε-
φόσον οι µετοχές που αποκτώνται κατά την άσκηση του
δικαιώµατος προαίρεσης µεταβιβαστούν πριν από τη συ-
µπλήρωση κατ’ αντιστοιχία του οριζόµενου χρονικού
διαστήµατος στο άρθρο 42Α κατά περίπτωση. Η αγοραία
αξία άσκησης δικαιώµατος για τις µετοχές των εισηγµέ-
νων  εταιρειών είναι η τιµή κλεισίµατος της µετοχής στο
χρηµατιστήριο µειωµένη κατά την τιµή διάθεσης του δι-
καιώµατος. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώµατος για τις
µετοχές των µη εισηγµένων εταιρειών είναι η τιµή πώλη-
σης µειωµένη κατά την τιµή κτήσης, η οποία προσδιορί-
ζεται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 42. 

5. Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε ερ-
γαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο από ένα φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό
διάστηµα ενός φορολογικού έτους, αποτιµάται στο ποσό
του µισθώµατος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περί-
πτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία τοις εκατό
(3%) επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου.» 

Άρθρο 5  
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ΚΦΕ, σχετικά µε 
απαλλαγές εισοδήµατος από µισθωτή εργασία 

και συντάξεις

Στο τέλος της περίπτωσης ι) της παραγράφου 1 του
άρθρου 14 του ν. 4172/2013 διαγράφεται η λέξη «και»,
τίθεται κόµµα και στο τέλος της περίπτωσης ια) της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 14 διαγράφεται η τελεία, τίθεται
κόµµα και προστίθενται νέα εδάφια ιβ), ιγ) και ιδ) ως ε-
ξής: 

«ιβ) η αποζηµίωση για αγορά µηνιαίων ή ετήσιων καρ-
τών απεριορίστων διαδροµών µέσων µαζικής µεταφο-
ράς,  

ιγ) η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήµατος
µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km  και µε
Λιανική Τιµή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως σαράντα χιλιάδες
(40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο
από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα,
για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα εντός του φορολογι-
κού έτους, και
ιδ) η παροχή σε είδος µε τη µορφή µετοχών που λαµ-

βάνει ένας εργαζόµενος ή εταίρος ή µέτοχος από νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει
να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίω-
µα προαίρεσης και οι µετοχές που αποκτώνται, µεταβι-
βαστούν µετά από τη συµπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24)
ή τριάντα έξι (36) µηνών από την απόκτησή τους ανάλο-
γα µε την περίπτωση κατ’ αντιστοιχία µε το άρθρο 42Α.»

Άρθρο 6  
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ΚΦΕ, σχετικά µε τον

φορολογικό συντελεστή 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτή εργασία
και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύµφωνα µε την α-
κόλουθη κλίµακα:

Εισόδηµα                           Φορολογικός
(Μισθοί, Συντάξεις, συντελεστής (%)
Επιχειρηµατική 

Δραστηριότητα) σε ευρώ

0-10.000 9%

10.001-20.000 22%

20.001-30.000 28%

30.001-40.000 36%

40.001 - 44%

Όταν το πραγµατικό εισόδηµα των φορολογουµένων
δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ
και το τεκµαρτό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό
των εννιάµιση χιλιάδων (9.500) ευρώ και εφόσον δεν α-
σκείται επιχειρηµατική δραστηριότητα για την οποία α-
παιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατο-
µική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδηµα αυτό, εξαι-
ρουµένου του εισοδήµατος από κεφάλαιο και από υπε-
ραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέµενη δια-
φορά τεκµηρίων, φορολογούνται σύµφωνα µε την πα-
ρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1 του άρθρου 16.
Εάν το πραγµατικό εισόδηµα υπερβαίνει το ποσό των έξι
χιλιάδων (6.000) ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογεί-
ται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι δια-
τάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για τους
φορολογούµενους που διέκοψαν την επιχειρηµατική
τους δραστηριότητα, για το εισόδηµα που απέκτησαν
µετά τη διακοπή της.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται για το εισόδηµα
από µισθωτή εργασία που αποκτούν:
α) οι αξιωµατικοί που υπηρετούν σε πλοία του Εµπορι-

κού Ναυτικού και το οποίο φορολογείται µε φορολογικό
συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και 
β) το κατώτερο πλήρωµα που υπηρετεί σε πλοία του Ε-

µπορικού Ναυτικού και το οποίο φορολογείται µε φορο-
λογικό συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
Τα ως άνω εισοδήµατα φορολογούνται αυτοτελώς µε
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εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιού-
χων τους µόνο γι’ αυτά.
Εξαιρετικά για τους αξιωµατικούς και το κατώτερο

πλήρωµα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής,
για το εισόδηµα που αποκτούν από µισθωτή εργασία σε
πλοία του Εµπορικού Ναυτικού µε ελληνική σηµαία, που
εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες, µε την παρακρά-
τηση του φόρου εισοδήµατος που διενεργείται µε τους
συντελεστές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 15 και της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης που διενεργείται µε τις διατάξεις της παραγράφου
6 του άρθρου 43Α του νόµου αυτού, εξαντλείται η φορο-
λογική τους υποχρέωση µόνο γι’ αυτά.»

Άρθρο 7  
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 40 του ΚΦΕ, σχετικά
µε τις δαπάνες που αποδεικνύονται µε ηλεκτρονικά 

µέσα πληρωµής 

1. Στο άρθρο 15 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα πα-
ράγραφος 6 ως εξής:
«6. α) Ως δαπάνες µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής για
τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα, θεωρούνται δαπά-
νες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ηµε-
δαπή ή σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ε.Ο.Χ., οι οποίες καταβάλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα
πληρωµής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρ-
τες και µέσα πληρωµής µε κάρτες, πληρωµή µέσω λογα-
ριασµού πληρωµών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωµών του
ν. 4537/2018 και  χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. 
β) Το απαιτούµενο ποσό δαπανών µε ηλεκτρονικά µέ-

σα πληρωµής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε πο-
σοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγµατικού εισο-
δήµατος που προέρχεται από µισθωτή εργασία – συντά-
ξεις και επιχειρηµατική δραστηριότητα και µέχρι είκοσι
χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών. Στον υπολογισµό του
πραγµατικού εισοδήµατος δεν περιλαµβάνεται το ποσό
της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α και το ποσό
της διατροφής που δίδεται στον/στην διαζευγµένο/-η
σύζυγο ή σε µέρος συµφώνου συµβίωσης ή/και εξαρτώ-
µενο τέκνο, εφόσον καταβάλλεται µε ηλεκτρονικά µέσα
πληρωµής.   
Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρµογή της κλίµα-

κας της παραγράφου 1 προσαυξάνεται κατά το ποσό που
προκύπτει από τη θετική διαφορά µεταξύ του απαιτούµε-
νου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών µε ηλεκτρονικά
µέσα πληρωµής, πολλαπλασιαζόµενης µε συντελεστή
είκοσι δύο τοις εκατό (22%). 
Στον φορολογούµενο του οποίου είναι κατασχεµένοι

ένας ή περισσότεροι λογαριασµοί, πλην του ακατάσχε-
του λογαριασµού του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), µέχρι την
31η Δεκεµβρίου του οικείου φορολογικού έτους, το όριο
δαπανών του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτω-
σης περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ δαπα-
νών. 
γ) Η προηγούµενη περίπτωση β΄ δεν εφαρµόζεται στις

ακόλουθες περιπτώσεις: 
(i) Φορολογούµενοι που έχουν συµπληρώσει το εβδο-

µηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους.
(ii) Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό

(80%) και άνω. 
(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συµπαράσταση. 
(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρε-

ούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα. 

(v) Δηµόσιοι λειτουργοί και δηµόσιοι υπάλληλοι που υ-
πηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοι-
κοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. 

(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος. 

(vii) Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική
τους θητεία. 

(viii) Φορολογούµενοι που κατοικούν µόνιµα σε χωριά
µε πληθυσµό έως 500 κατοίκους και σε νησιά µε πληθυ-
σµό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύµφωνα µε την τελευ-
ταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τό-
πους. Ως τουριστικοί τόποι ορίζονται όσοι περιλαµβάνο-
νται στο π.δ. 899/1976, όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ.
664/1977. 

(ix) Οι φορολογούµενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνι-
κού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

(x) Oι φορολογούµενοι που βρίσκονται σε κατάσταση
µακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι (6) µηνών).

(xi) Όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρι-
κό κατάστηµα. 

(xii) Οι φυλακισµένοι.
δ) Οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρε-

σιών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής λαµβάνονται υπό-
ψη για την εφαρµογή της περίπτωσης β΄ του άρθρου αυ-
τού, εφόσον περιλαµβάνονται στις ακόλουθες οµάδες
του δείκτη τιµών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
Οµάδα 1 (Διατροφή και µη αλκοολούχα ποτά).
Οµάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Οµάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Οµάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουµένων των ενοικίων. 
Οµάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρε-

σίες).
Οµάδα 6 (Υγεία).
Οµάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουµένης της δαπάνης για

τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχηµάτων, πλην των
ποδηλάτων.
Οµάδα 8 (Επικοινωνίες).
Οµάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), ε-

ξαιρουµένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αερο-
σκαφών.
Οµάδα 10 (Εκπαίδευση).
Οµάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Οµάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
ε) Το ποσό των δαπανών µε ηλεκτρονικά µέσα πληρω-

µής δηλώνεται ατοµικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε µέ-
ρος συµφώνου συµβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλω-
σης φορολογίας εισοδήµατος, όπου καλύπτεται το απαι-
τούµενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο
συζύγων ή µερών συµφώνου συµβίωσης, το τυχόν πλεο-
νάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να µεταφερθεί
στον άλλον σύζυγο ή στο άλλο µέρος συµφώνου συµ-
βίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούµενου ποσού δα-
πανών. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαρια-
σµών σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (κάθε µορφής στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι πραγµατικοί δικαιούχοι, οι ο-
ποίοι καθορίζονται µε βάση τις πραγµατικές περιστά-
σεις, µπορούν να χρησιµοποιούν τους εν λόγω λογαρια-
σµούς ανάλογα µε τις πραγµατοποιούµενες δαπάνες
τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες µε δικαι-
ούχους κύρια και πρόσθετα µέλη.
στ) Σε περίπτωση που οι δαπάνες που έχουν πραγµα-

τοποιηθεί και οι οποίες αφορούν καταβολές φόρου εισο-
δήµατος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υπο-
χρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και ενοίκια
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υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) τοις εκατό του
πραγµατικού εισοδήµατος, όπως ορίζεται στην παρά-
γραφο 1β΄ του παρόντος, το απαιτούµενο ποσοστό δα-
πανών περιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%).  Το
προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται υπό την προϋπόθεση
ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί µε ηλεκτρονι-
κά µέσα πληρωµής, όπως ορίζονται στην περίπτωση α΄
της παρούσας.     
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζε-

ται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ κα-
θορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων
δεδοµένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών.»  

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013
προστίθεται, µετά τηv κλίµακα, εδάφιο  ως εξής:

«Για τα εισοδήµατα από ακίνητη περιουσία που φορο-
λογούνται σύµφωνα µε την ανωτέρω κλίµακα, εφαρµό-
ζεται αναλόγως η παράγραφος 6 του άρθρου 15.» 

Άρθρο 8  
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 64 του ΚΦΕ, σχετικά

µε καταβολές προς τους εργαζόµενους για τη 
συµµετοχή τους σε πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου   

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
15 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που: 
(α) πραγµατοποιείται σε εργαζόµενο ο οποίος έχει θε-

µελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει υπερβεί το 60ό
έτος της ηλικίας του, 

(β) γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζόµενου, όπως
σε περίπτωση απόλυσης του εργαζόµενου, πτώχευσης
του εργοδότη, ή 

(γ) πραγµατοποιείται λόγω συµµετοχής του εργαζόµε-
νου σε πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου.» 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που: 
(α) πραγµατοποιείται σε εργαζόµενο ο οποίος έχει θε-

µελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει υπερβεί το 60ό
έτος της ηλικίας του, ή 

(β) γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζόµενου, όπως
σε περίπτωση απόλυσης του εργαζόµενου, πτώχευσης
του εργοδότη, ή

(γ) πραγµατοποιείται λόγω συµµετοχής του εργαζόµε-
νου σε πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου.»

Άρθρο 9 
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ΚΦΕ, σχετικά µε τη

µείωση φόρου εισοδήµατος 

Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 αντικαθί-
στανται ως εξής:

«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρµογή του
άρθρου 15 µειώνεται κατά το ποσό των επτακοσίων ε-
βδοµήντα επτά (777) ευρώ για τον φορολογούµενο χω-
ρίς εξαρτώµενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο
11. Η µείωση του φόρου ανέρχεται σε οκτακόσια δέκα
(810) ευρώ για τον φορολογούµενο µε ένα (1) εξαρτώ-
µενο τέκνο, σε εννιακόσια (900) ευρώ για δύο (2) εξαρ-
τώµενα τέκνα, σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ για
τρία (3) εξαρτώµενα τέκνα και σε χίλια τριακόσια σαρά-

ντα (1.340) ευρώ για τέσσερα (4) εξαρτώµενα τέκνα. Για
κάθε επιπλέον εξαρτώµενο τέκνο µετά το τέταρτο, η
µείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220)
ευρώ για κάθε επόµενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου
είναι µικρότερο των ποσών αυτών, η µείωση του φόρου
περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

2. Για φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτές υπηρε-
σίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των δώ-
δεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, το ποσό της µείωσης µειώ-
νεται κατά είκοσι (20) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του
φορολογητέου εισοδήµατος από µισθούς και συντάξεις
µέχρι του ποσού της µείωσης του φόρου της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου. Οι προβλέψεις του προη-
γούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται για φορολογούµε-
νους µε πέντε (5) εξαρτώµενα τέκνα και άνω.»  

Άρθρο 10
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ΚΦΕ για την υπαγωγή

στο εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα  

Στο άρθρο 21 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παρά-
γραφος 6 ως εξής:

«6. Η ωφέλεια επιχείρησης που προκύπτει από την πα-
ραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέ-
ους στο πλαίσιο αµοιβαίας συµφωνίας ή δικαστικού συµ-
βιβασµού, η οποία λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο της επαγ-
γελµατικής τους συνεργασίας, αποτελεί εισόδηµα από
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε την επιφύλαξη των ει-
δικότερων διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4389/2016.
Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
περί φορολογίας δωρεών του Κώδικα Διατάξεων Φορο-
λογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προι-
κών, και Κερδών από Τυχερά Παίγνια ο οποίος κυρώθηκε
µε το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266).»

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ΚΦΕ για δράσεις 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

1. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«α) πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχεί-
ρησης ή κατά τις συνήθεις εµπορικές συναλλαγές της,
συµπεριλαµβανοµένων και δράσεων εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης.»  

2. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 22 του
ν. 4172/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να
εµφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο
πραγµατοποίησής τους. Το προηγούµενο εδάφιο δεν ε-
φαρµόζεται σε περίπτωση που η δράση εταιρικής κοινω-
νικής ευθύνης, πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήµατος του
Δηµοσίου.»

Άρθρο 12
Προσθήκη νέου άρθρου 22Β στον ΚΦΕ σχετικά µε τη

χορήγηση προσαυξηµένης έκπτωσης στις επιχειρήσεις
για συγκεκριµένες δαπάνες που αφορούν τους 

εργαζόµενους και την προστασία του  περιβάλλοντος   

Μετά το άρθρο 22Α του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο
άρθρο 22Β ως εξής:
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«Άρθρο 22Β
Χορήγηση προσαυξηµένης έκπτωσης για συγκεκριµένες

δαπάνες που αφορούν τους εργαζόµενους και 
την προστασία του περιβάλλοντος  

α) Για τη δαπάνη αγοράς µηνιαίων ή ετήσιων καρτών
απεριορίστων διαδροµών µέσων µαζικής µεταφοράς, χο-
ρηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα
ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγµατοποίη-
σής της, προσαυξηµένης κατά ποσοστό τριάντα τοις ε-
κατό (30%). 
β) Για τη δαπάνη µίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτο-

κινήτου µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km,
µε µέγιστη Λιανική Τιµή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις σα-
ράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρη-
ση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της,
κατά τον χρόνο πραγµατοποίησής της, προσαυξηµένης
κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
γ) Για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουρ-

γίας δηµόσια προσβάσιµων σηµείων φόρτισης οχηµάτων
µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, χορηγεί-
ται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακα-
θάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγµατοποίησής
της, προσαυξηµένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%).» 

Άρθρο 13 
Τροποποίηση του άρθρου 23 του ΚΦΕ για µη 

εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες   

Στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα περί-
πτωση ιε΄ ως εξής:

«ιε) Οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους
δεν έχει πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ηλεκτρονικού µέ-
σου πληρωµής ή µέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωµών.»  

Άρθρο 14 
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ΚΦΕ για φορολογικές

αποσβέσεις στα µη ρυπογόνα µέσα µεταφοράς 

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24
του ν. 4172/2013  αντικαθίσταται ως εξής:

«β) τον µισθωτή, σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µί-
σθωσης κατά την έννοια των Διεθνών Προτύπων Χρηµα-
τοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ε.Ε.  δυνάµει του Κανονισµού 1606/2002
(Δ.Π.Χ.Α. – υποχρεωτική εφαρµογή Δ.Π.Χ.Α.) ή  κατά την
έννοια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.)
του ν. 4308/2014.» 

2. α. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης»
του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013, η κατηγορία «Μέσα µεταφοράς ατόµων»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «Μέσα µεταφοράς ατόµων
εκτός από τα µέσα µεταφοράς µηδενικών ή χαµηλών ρύ-
πων έως 50 g CO2/km».
β. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης»

του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού ε-
πιχείρησης µε τίτλο «Μέσα µεταφοράς ατόµων µηδενι-
κών ρύπων» και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής
φορολογικής  απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τί-
θεται: «25%». 

γ. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης»
του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού ε-
πιχείρησης µε τίτλο «Μέσα µεταφοράς ατόµων χαµηλών
ρύπων έως 50 g CO2/Κm » και στην αντίστοιχη στήλη
«Συντελεστής φορολογικής  απόσβεσης (% ανά φορο-
λογικό έτος)» τίθεται: «20%». 
δ. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης»

του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013, η κατηγορία «Μέσα Μεταφοράς Εµπορευ-
µάτων» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Μέσα µεταφοράς
εµπορευµάτων εκτός από µέσα µεταφοράς εµπορευµά-
των µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 g CO2/Κm».
ε. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης»

του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013, προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού ε-
πιχείρησης µε τίτλο «Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων
µηδενικών ρύπων», και στην αντίστοιχη στήλη «Συντε-
λεστής φορολογικής  απόσβεσης (% ανά φορολογικό έ-
τος)» τίθεται: «20%». 
στ. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης»

του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού ε-
πιχείρησης µε τίτλο «Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων
χαµηλών ρύπων έως 50 g CO2/Κm», και στην αντίστοιχη
στήλη «Συντελεστής φορολογικής  απόσβεσης (% ανά
φορολογικό έτος)» τίθεται: «15%». 
ζ. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης»

του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού ε-
πιχείρησης µε τίτλο «Μέσα µαζικής µεταφοράς ατόµων
µηδενικών ρύπων» και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελε-
στής φορολογικής  απόσβεσης (% ανά φορολογικό έ-
τος)» τίθεται: «15%». 
η. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης»

του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013 προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού ε-
πιχείρησης µε τίτλο «Μέσα µαζικής µεταφοράς ατόµων
χαµηλών ρύπων έως 50 g CO2/Κm» και στην αντίστοιχη
στήλη «Συντελεστής φορολογικής  απόσβεσης (% ανά
φορολογικό έτος)» τίθεται: «10%». 
θ. Στη στήλη «Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης»

του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013 η κατηγορία «αεροσκάφη, σιδηροδροµικοί
συρµοί, πλοία και σκάφη» αντικαθίσταται από τις λέξεις
«αεροσκάφη, σιδηροδροµικοί συρµοί, πλοία και σκάφη ε-
κτός από µέσα µαζικής µεταφοράς ατόµων µηδενικών ή
χαµηλών ρύπων έως 50 g CO2/Κm ».  

Άρθρο 15 
Τροποποίηση του άρθρου 26  του ΚΦΕ για τη διαγραφή

επισφαλών απαιτήσεων ποσών µικρού ύψους 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του ν.4172/2013 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«4. α. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογι-
κούς σκοπούς µόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι
εξής προϋποθέσεις:

(i) έχει προηγουµένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί
στην οφειλή ως έσοδο,

(ii) έχει προηγουµένως διαγραφεί από τα βιβλία του
φορολογούµενου, και
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(iii) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόµον ενέργειες για
την είσπραξη της απαίτησης.
β. Απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συµπερι-

λαµβανοµένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των τρια-
κοσίων (300) ευρώ ανά αντισυµβαλλόµενο, δύνανται να
διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συ-
µπληρώνονται δώδεκα (12) µήνες από τον χρόνο κατά
τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσµες, χωρίς να έχουν
αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση
του δικαιώµατος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, ε-
φόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των υποπεριπτώσε-
ων (i) και (ii) της περίπτωσης α΄ της παρούσας και οι ο-
φειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγµένα γνώση της διαγρα-
φής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Το συ-
νολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύµφω-
να µε το προηγούµενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαί-
νει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό  πέντε τοις εκατό
(5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της
χρήσης.

γ. Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αµοιβαί-
ας συµφωνίας ή δικαστικού συµβιβασµού, ανεξαρτήτως
του αν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να
διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς µη εφαρµοζοµέ-
νων των διατάξεων της υποπερίπτωσης (iii) της περίπτω-
σης α΄ της παρούσας. Στην περίπτωση και κατά το µέρος
που δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό
της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει µε βάση τις δια-
τάξεις του άρθρου 22.»

Άρθρο 16  
Προσθήκη του άρθρου 39 Β του ΚΦΕ, σχετικά µε την
έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη 

υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική 
και αισθητική αναβάθµιση κτιρίων  

Μετά το άρθρο 39 Α του ν.4172/2013 προστίθεται άρ-
θρο 39 Β ως εξής: 

«1.Οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν για τη λήψη
υπηρεσιών που σχετίζονται µε την  ενεργειακή, λειτουρ-
γική και αισθητική αναβάθµιση κτιρίων, τα οποία δεν έ-
χουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραµµα α-
ναβάθµισης κτιρίων, µειώνουν ισόποσα κατανεµηµένες
σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα
τοις εκατό (40 %) του ύψους τους,  τον φόρο εισοδήµα-
τος των φυσικών προσώπων, µέχρι του αναλογούντος
για κάθε φορολογικό έτος φόρου, µε ανώτατο συνολικά
όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. 

2.Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µείωση του φόρου α-
πό το ποσό των δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους µε
νόµιµα παραστατικά του ν. 4308/2014 και η εξόφλησή
τους µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής ή µέσω παρόχου υ-
πηρεσιών πληρωµών.  

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ,
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή του παρόντος.»

Άρθρο 17   
Προσθήκη νέου  άρθρου 42Α του ΚΦΕ και τροποποίηση
του άρθρου 43 του ΚΦΕ, σχετικά µε τη φορολόγηση δι-
καιωµάτων προαίρεσης ως υπεραξία µεταβίβασης κε-

φαλαίου υπό όρους 

1. Μετά το άρθρο 42 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο
άρθρο 42Α, ως εξής:

«Άρθρο 42Α
Δικαιώµατα προαίρεσης

1. Το εισόδηµα που προκύπτει κατά την παράγραφο 3
για έναν εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο από νοµικό πρό-
σωπο ή νοµική οντότητα µε τη µορφή δικαιωµάτων προ-
αίρεσης απόκτησης µετοχών, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώµατος προαίρε-
σης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασια-
κή σχέση, αποτελεί εισόδηµα από υπεραξία εφόσον µε-
ταβιβαστούν οι µετοχές µετά από τη συµπλήρωση είκοσι
τεσσάρων (24) µηνών από την απόκτηση των δικαιωµά-
των προαίρεσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος φυ-
σικών προσώπων. 

2. Ειδικά το εισόδηµα της παραγράφου 1 που προκύ-
πτει από νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που είναι
µη εισηγµένη στο χρηµατιστήριο νεοσύστατη µικρή επι-
χείρηση ή και πολύ µικρή επιχείρηση υπόκειται στον συ-
ντελεστή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 43 του
ΚΦΕ, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:  

(α) τα ως άνω δικαιώµατα αποκτώνται εντός πέντε (5)
ετών µετά τη σύσταση της εταιρείας, 

(β) η εταιρεία δεν έχει συσταθεί µέσω συγχώνευσης,
και 

(γ) οι µετοχές µεταβιβαστούν µετά από τη συµπλήρω-
ση τριάντα έξι (36) µηνών από την απόκτηση των δικαιω-
µάτων προαίρεσης.  

3. Ως υπεραξία ορίζεται η διαφορά µεταξύ της τιµής
κλεισίµατος της µετοχής στο χρηµατιστήριο και της τι-
µής διάθεσης του δικαιώµατος για τις µετοχές των ει-
σηγµένων  εταιρειών ή η διαφορά µεταξύ της τιµής κτή-
σης και της τιµής πώλησης για τις µετοχές των µη εισηγ-
µένων εταιρειών, µε ανάλογη εφαρµογή της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 42. 

4. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυ-
τού δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42.»

2. Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4172/2013 προστί-
θεται εδάφιο ως: 

«Ειδικά το εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφα-
λαίου της παραγράφου 2 του 42Α φορολογείται µε συ-
ντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).»

Άρθρο 18 
Τροποποίηση του άρθρου 43Α, σχετικά µε την 

απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ΑµεΑ µε
ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
43Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Εξαιρούνται και δεν προσµετρώνται τα εισοδήµατα
των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε µορ-
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φής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,
η αποζηµίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής
σχέσης της  περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 12 και της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 14.»  

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες που απο-
κτούν οι αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό, οι συνταξιούχοι
από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αµειβόµενοι µε ηµερο-
µίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση µίσθωσης
εργασίας πάνω από ένα (1) έτος στον ίδιο εργοδότη ή µε
σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωµα-
τικοί και το κατώτερο πλήρωµα του Εµπορικού Ναυτικού
που παρέχουν υπηρεσίες σε εµπορικά πλοία και µε εξαί-
ρεση τα εισοδήµατα των προσώπων που παρουσιάζουν
αναπηρίες κάθε µορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις ε-
κατό (80%) και άνω, διενεργείται παρακράτηση από τους
εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες
συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η
παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπο-
λογίζεται µε συντελεστή µετά από προηγούµενη αναγω-
γή του µισθού ή της σύνταξης ή του ηµεροµισθίου ή της
αµοιβής που ορίζεται µε άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό
εισόδηµα που ορίζεται στην παράγραφο 3. Για την από-
δοση των ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 60.»

Άρθρο 19 
Τροποποίηση του άρθρου 47 του ΚΦΕ, σχετικά µε τις

δωρεές σε χρήµα και είδος από τα Ιδρύµατα 
προς το Δηµόσιο 

Στο άρθρο 47 του ν. 4172/2013 προστίθεται  νέα παρά-
γραφος 8 ως εξής: 

«8. Για τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρη-
µατική δραστηριότητα, των νοµικών προσώπων της περί-
πτωσης γ΄ του άρθρου 45, εκπίπτουν ως δαπάνη κατά το
άρθρο 22 οι δωρεές σε χρήµα ή σε είδος προς το Ελλη-
νικό Δηµόσιο και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκη-
σης.»

Άρθρο 20  
Προσθήκη άρθρου 48Α του ΚΦΕ για την απαλλαγή υπό

όρους των νοµικών προσώπων που είναι 
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο 
υπεραξίας µεταβίβασης τίτλων συµµετοχής 

Μετά το άρθρο 48 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο
άρθρο 48Α ως εξής:

« Άρθρο 48Α

1. Το εισόδηµα που προκύπτει από την υπεραξία µετα-
βίβασης τίτλων συµµετοχής σε νοµικό πρόσωπο που ει-
σπράττει ένα νοµικό πρόσωπο που είναι φορολογικός
κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσεται από τον φόρο, εάν το
νοµικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι µεταβιβάζονται
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) περιλαµβάνεται στους τύπους που απαριθµούνται

στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας 2011/96/Ε.Ε., ό-
πως ισχύει, και 
β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-µέλους της

Ε.Ε., σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού και
δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. κατ’
εφαρµογήν όρων σύµβασης περί αποφυγής διπλής φο-
ρολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο κράτος,
και 
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλα-

γής σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Πα-
ράρτηµα Ι Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποι-
ονδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους
φόρους αυτούς, και 
δ) το µεταβιβάζον νοµικό πρόσωπο κατέχει ελάχιστο

ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό
(10%) της αξίας ή του πλήθους του µετοχικού κεφαλαίου
ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου του νο-
µικού προσώπου του οποίου οι τίτλοι συµµετοχής µετα-
βιβάζονται, και 
ε) το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής διακρατείται του-

λάχιστον  είκοσι τέσσερις (24) µήνες.
2. Τα εισοδήµατα αυτά δεν φορολογούνται κατά τη

διανοµή ή κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών κατά τις
διατάξεις του άρθρου 47 παράγραφος 1.  

3. Σε περίπτωση µεταβίβασης τίτλων συµµετοχής κατά
την παράγραφο 1, ο φορολογούµενος δεν µπορεί να εκ-
πέσει τις επιχειρηµατικές δαπάνες που συνδέονται µε τη
συµµετοχή αυτή.

Άρθρο 21
Τροποποίηση άρθρων 37, 43Α, 47, 61, 64 και 67 του

ΚΦΕ, σχετικά µε την απαλλαγή από τον φόρο 
εισοδήµατος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων

οµολόγων και οµολογιών 

1. Στο τέλος του άρθρου 37 του ν. 4172/2013 προστί-
θεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Οι τόκοι εταιρικών οµολογιών εισηγµένων σε τόπο
διαπραγµάτευσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των
διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 ή σε οργανω-
µένη χρηµατιστηριακή αγορά εκτός Ε.Ε., η οποία επο-
πτεύεται από αρχή διαπιστευµένη στον Διεθνή Οργανι-
σµό Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (International
Organization of Securities Commissions, IOSCO), καθώς
και των πάσης φύσεως οµολογιών που εκδίδουν οι πι-
στωτικοί συνεταιρισµοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ι-
δρύµατα, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα
που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, απαλλάσσο-
νται από τον φόρο εισοδήµατος.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν.
4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 37 εφαρ-
µόζονται και στα νοµικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί
κάτοικοι αλλοδαπής και δεν διατηρούν στην Ελλάδα µό-
νιµη εγκατάσταση.»

3. Στο τέλος  της παραγράφου 2 του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Επίσης, εξαιρούνται από την εισφορά αλληλεγγύης
τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλ-
λοδαπής για το εισόδηµα από τόκους κρατικών οµολό-
γων και εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου,
καθώς και για το εισόδηµα από τόκους εταιρικών οµολο-
γιών κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 37.»

4. Στο τέλος του άρθρου 61 του ν. 4172/2013 προστί-
θεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Όσον αφορά στα οµόλογα του άρθρου 37 παράγρα-
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φος 5, σε παρακράτηση φόρου υποχρεούνται από τα
πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου µόνον οι φορείς
πληρωµής που προβαίνουν σε καταβολές τόκων και δεν
υποχρεούται σε παρακράτηση ο εκδότης των οµολό-
γων.»  

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Ειδικά το εισόδηµα από τόκους κρατικών οµολό-
γων και εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου
και από τόκους εταιρικών οµολογιών της παραγράφου 5
του άρθρου 37 που αποκτούν νοµικά πρόσωπα ή νοµικές
οντότητες, που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής
και δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς
και φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής,
δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε την
παράγραφο 1.» 

6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του
ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Οµοίως, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης τα
φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλο-
δαπής και αποκτούν εισόδηµα αποκλειστικά από τόκους
κρατικών οµολόγων και εντόκων γραµµατίων του Ελλη-
νικού Δηµοσίου, καθώς και από τόκους εταιρικών οµολο-
γιών της παραγράφου 5 του άρθρου 37.»

Άρθρο 22  
Τροποποίηση του άρθρου 58 του ΚΦΕ για τη µείωση

του φορολογικού συντελεστή των κερδών  από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα  

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα
που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότη-
τες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουµένων των
πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στην περίπτωση
β΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι
των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου
45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται µε
συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα ει-
σοδήµατα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής. 
β) Τα πιστωτικά ιδρύµατα της περίπτωσης 1 της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, εφόσον έχουν
ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις
ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται µε
συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).» 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που
αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί του ν.4384/2016
και οι νοµικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ως Οµά-
δες και Οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 27 του Κα-
νονισµού (Ε.Ε.) 1305/2013 και  περιλαµβάνονται στο τη-
ρούµενο Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών και Οµάδων
(ΜΟΠΟ) δυνάµει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της υπ’ α-
ρίθµ. 397/18235/2017 απόφασης (Β΄ 601) φορολογού-
νται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).» 

Άρθρο 23 
Τροποποίηση του άρθρου 63 του ΚΦΕ για αποσαφήνιση
της ισχύουσας εξαίρεσης από την παρακράτηση φόρου

από τόκους και δικαιώµατα µεταξύ συνδεδεµένων 
προσώπων υπό όρους 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 63 του ν. 4172/2013  α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ανεξάρτητα από το άρθρο 61, δεν παρακρατείται
φόρος από τόκους και δικαιώµατα (royalties) που κατα-
βάλλονται σε νοµικό πρόσωπο που αναφέρεται στο Πα-
ράρτηµα της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ για την καθιέρωση κοι-
νού συστήµατος φορολόγησης των τόκων και των δικαι-
ωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων προ-
σώπων κρατών – µελών είτε της ηµεδαπής είτε της αλ-
λοδαπής, όπως αυτή ισχύει, εφόσον:
α) το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα που ει-

σπράττει κατέχει άµεσα µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή
τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), βάσει αξίας
ή αριθµού, στο µετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώµατα ψήφου
του φορολογούµενου που προβαίνει στην καταβολή ή ο
φορολογούµενος που καταβάλλει, κατέχει άµεσα µετο-
χές, µερίδια ή συµµετοχή τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο του νοµικού προσώ-
που ή της νοµικής οντότητας που εισπράττει, ή ένα τρίτο
νοµικό πρόσωπο ή µία νοµική οντότητα κατέχει άµεσα
µετοχές, µερίδια ή συµµετοχή τουλάχιστον είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) στο µετοχικό κεφάλαιο τόσο του νοµι-
κού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που εισπράττει
όσο και του φορολογούµενου που προβαίνει στην κατα-
βολή,
β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής µετοχών ή µεριδίων

ή συµµετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσ-
σερις (24) µήνες, και
γ) το νοµικό πρόσωπο που εισπράττει:
αα) περιλαµβάνεται στους τύπους που απαριθµούνται

στο Παράρτηµα  της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ, όπως ισχύει,
και
ββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - µέλους της

Ε.Ε. σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού και
δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους ε-
κτός Ε.Ε. κατ’ εφαρµογή όρων σύµβασης αποφυγής δι-
πλής φορολογίας που έχει συναφθεί µε αυτό το τρίτο
κράτος, και
γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλ-

λαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο
άρθρο 3 της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο
φόρο ενδεχοµένως στο µέλλον αντικαταστήσει έναν α-
πό τους φόρους αυτούς.» 

Άρθρο 24  
Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ΚΦΕ, σχετικά

µε τη φορολογία µερισµάτων 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα µερίσµατα φορολογούνται µε συντελεστή πέ-
ντε τοις εκατό (5%).»    
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2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) για µερίσµατα πέντε τοις εκατό (5%).»    

Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 65 του ΚΦΕ, σχετικά µε τα

κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς    

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδη-
µάτων ή του κεφαλαίου, του οποίου ο συντελεστής είναι
ίσος ή κατώτερος από το εξήντα τοις εκατό (60%) του
συντελεστή φορολογίας νοµικών προσώπων και νοµι-
κών οντοτήτων, ο οποίος θα οφειλόταν σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, εάν
ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε µόνιµη εγκα-
τάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του ΚΦΕ στην
Ελλάδα.» 

Άρθρο 26   
Τροποποίηση του άρθρου 71 του ΚΦΕ, σχετικά µε τη
βεβαίωση ποσού ίσου µε το 95% του φόρου από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και τη µείωση 

της προκαταβολής φόρου του φορολογικού έτους 2018

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νοµικό πρόσω-
πο ή νοµική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίω-
σης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδι-
κασίας αποκλειστικά και µόνο για το φορολογικό έτος
2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο µε το ενενήντα πέντε  τοις
εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο ει-
σόδηµα του έτους αυτού.» 

Άρθρο 27    
Τροποποίηση των άρθρων 71Β και 71Γ του ΚΦΕ 

για την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων
αποθεµατικών εισηγµένων και µη εισηγµένων 

ανώνυµων εταιρειών και Ε.Π.Ε.

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
71Β του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Σε περίπτωση που πριν από την πάροδο πέντε (5)
ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών διαλυ-
θεί η ανώνυµη εταιρεία ή µειωθεί το µετοχικό της κεφά-
λαιο µε σκοπό επιστροφής των αποθεµατικών στους µε-
τόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά δεν λογίζο-
νται φορολογικώς ως µετοχικό κεφάλαιο που έχει κατα-
βληθεί και φορολογούνται µε τις διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήµατος κατά τον χρό-
νο της διάλυσης της εταιρείας ή µείωσης του µετοχικού
κεφαλαίου µετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλή-
θηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου».

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου  71Β του ν. 4172/2013
αντικαθίσταται ως εξής: 

«6.  Ανώνυµες εταιρείες, µε µετοχές εισηγµένες ή µη,
που έχουν σχηµατίσει αποθεµατικά είτε από υπεραξία
µετοχών που προέρχεται από απόσχιση κλάδου ή από
συγχώνευση εταιρειών στις οποίες συµµετέχει είτε από

την αύξηση της αξίας των συµµετοχών της εταιρείας ή
από διανοµή µετοχών µε βάση τις διατάξεις του άρθρου
1 του α.ν. 148/1967, του ν. 542/1977, του ν. 1249/1982,
του ν. 1839/1989 και του ν. 2065/1992 κατόπιν κεφαλαιο-
ποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπρο-
σαρµογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής ε-
ταιρείας ή άλλης εταιρείας στην οποία συµµετέχουν,
µπορούν να προβούν σε κεφαλαιοποίηση των αποθεµα-
τικών αυτών. Λοιπά αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί
από κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη, χωρίς εξά-
ντληση της φορολογικής υποχρέωσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2238/1994, µπορούν να κεφαλαιοποιη-
θούν. Η κεφαλαιοποίηση αυτή υπόκειται σε φόρο εισοδή-
µατος 5% µε εξάντληση κάθε φορολογικής υποχρέω-
σης. Φόρος που τυχόν έχει καταβληθεί στο παρελθόν
για τα αποθεµατικά αυτά του ν. 2238/1994 δεν επιστρέ-
φεται. Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο
µερισµάτων λόγω διανοµής, σε παρακράτηση φόρου και
σε εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του παρόντος
νόµου.»

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου  71Β του ν. 4172/2013
αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Για τα αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται µε τις
διατάξεις του παρόντος, η αύξηση αυτή του µετοχικού
κεφαλαίου πραγµατοποιείται είτε µε την ανάλογη αύξη-
ση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που υπάρχουν
κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησης, είτε µε την έκδοση
νέων µετοχών, είτε και µε τους δύο αυτούς τρόπους. Οι
νέες µετοχές που θα εκδοθούν διανέµονται δωρεάν
στους µετόχους, κατά την αναλογία των µετοχών που
κατέχουν αυτοί κατά τον χρόνο της κεφαλαιοποίησης
των εν λόγω αποθεµατικών.» 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου  71Γ του ν. 4172/2013
αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι ανώνυµες εταιρείες, των οποίων οι µετοχές δεν
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, καθώς και
οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, µπορούν να κεφα-
λαιοποιήσουν ολικά ή µερικά, τα αφορολόγητα αποθεµα-
τικά διαφόρων αναπτυξιακών νόµων, µε εξαίρεση το α-
ποθεµατικό του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949 (Α΄ 96).
Στην περίπτωση αυτή,  οι µεν ανώνυµες εταιρίες, δύνα-
νται να κάνουν αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου είτε µε
την έκδοση νέων µετοχών που διανέµονται δωρεάν
στους µετόχους κατά την αναλογία των µετοχών που
κατέχουν αυτοί κατά τον χρόνο της κεφαλαιοποίησης,
είτε µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας, είτε και µε
τους δύο τρόπους, οι δε εταιρίες περιορισµένης ευθύνης
θα κάνουν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου µε έκδοση
νέων εταιρικών µεριδίων, τα οποία διανέµονται δωρεάν
στους παλαιούς εταίρους, κατ’ αναλογία των µεριδίων
τους.» 

5.Η παράγραφος 2 του άρθρου  71Γ του ν. 4172/2013
αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Τα αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται φορολο-
γούνται µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς κα-
µιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδε-
ται στο Δηµόσιο µε δήλωση, η οποία πρέπει να υποβλη-
θεί σε έναν µήνα από την καταχώρηση στο ΓΕ.Μ.Η. της
αύξησης του µετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου και κατα-
βάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες εξαµηνιαίες δόσεις, από
τις οποίες η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δή-
λωσης. Ο φόρος αυτός βαρύνει την εταιρεία και δεν εκ-
πίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον υπολογι-
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σµό των φορολογητέων κερδών, ούτε συµψηφίζεται µε
τον φόρο εισοδήµατος που οφείλεται από την εταιρεία ή
τους µετόχους ή εταίρους της». 

6.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
71Γ του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Σε περίπτωση που πριν από την πάροδο πέντε (5)
ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών διαλυ-
θεί η ανώνυµη εταιρεία ή µειωθεί το µετοχικό κεφάλαιό
της µε σκοπό επιστροφής των αποθεµατικών στους µε-
τόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά δεν λογίζο-
νται φορολογικώς ως µετοχικό κεφάλαιο που έχει κατα-
βληθεί και φορολογούνται µε τις διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήµατος κατά τον χρό-
νο της διάλυσης ή µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου µε-
τά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρ-
θρου».  

7.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου  71
Γ του ν.  4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Προκειµένου για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης
στην περίπτωση κατά την οποία πριν από την πάροδο πέ-
ντε (5) ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών
διαλυθεί η εταιρεία αυτή ή µειωθεί το εταιρικό της κεφά-
λαιο µε σκοπό την επιστροφή των αποθεµατικών στους
εταίρους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά προστίθε-
νται στα κέρδη της εταιρείας που πραγµατοποιεί στον
χρόνο της διάλυσης ή µείωσης του κεφαλαίου και φορο-
λογούνται µε τις διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος
που ισχύουν κατά τον χρόνο διάλυσης της εταιρείας ή
µείωσης του εταιρικού της κεφαλαίου µετά την αφαίρε-
ση του φόρου που καταβλήθηκε σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου».  

Άρθρο 28 
Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 

για την αναστολή του φόρου υπεραξίας 

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 33 του άρθρου 72
του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται µέχρι και την
31η Δεκεµβρίου 2022.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ  

Άρθρο 29 
Τροποποίηση του άρθρου 15 και προσθήκη νέου άρθρου 

54Δ του ΚΦΔ σχετικά µε τη διακοπή προσβάσεων 
στις ψηφιακές πλατφόρµες οικονοµίας διαµοιρασµού 

1. Στο άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) µετά την
παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 3α, ως εξής:

«3α. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να ζητά, µε έγ-
γραφο ή ηλεκτρονικό αίτηµα, από κάθε διαχειριστή ψη-
φιακής πλατφόρµας, η οποία δραστηριοποιείται στην οι-
κονοµία του διαµοιρασµού, ανεξάρτητα από το εάν αυτή
έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά τα οριζόµε-
να στο άρθρο 6 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) ή στις διατάξεις
των ΣΑΔΦ που έχει συνάψει η Ελλάδα, οποιαδήποτε
πληροφορία ή στοιχείο σχετικά µε πρόσωπα που χρησι-

µοποιούν την πλατφόρµα ως πωλητές, για τα οποία προ-
κύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις στην ηµεδαπή.
Οι κατά τα ως άνω αιτούµενες πληροφορίες ή στοιχεία

παρέχονται ή διαβιβάζονται από τον διαχειριστή ψηφια-
κής πλατφόρµας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσό-
δων µέχρι την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα από
τον µήνα παραλαβής του αιτήµατος. Η προθεσµία του
προηγούµενου εδαφίου δύναται να παρατείνεται κατά έ-
ναν (1) µήνα, ανάλογα µε τον όγκο των αιτούµενων πλη-
ροφοριών ή στοιχείων κατόπιν υποβολής αιτήµατος από
τον διαχειριστή της ψηφιακής πλατφόρµας. Οι πάροχοι
υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) και κάθε άλλο πρόσωπο,
φυσικό ή νοµικό ή νοµική οντότητα ή αρχή διαβιβάζουν
στη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν σχετικού αιτήµατός
της µε το οποίο ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος διαβίβα-
σης, κάθε στοιχείο που έχουν στην κατοχή τους και α-
φορά στα πρόσωπα, τα οποία έχουν την ιδιοκτησία, τη
χρήση ή/και την ευθύνη λειτουργίας ή/και διαχείρισης
των ιστοτόπων/ονοµάτων χώρου των ανωτέρω ψηφια-
κών πλατφορµών.
Για τις ανάγκες της παρούσας περίπτωσης, νοούνται:
Ως «ψηφιακή πλατφόρµα», κάθε λογισµικό, συµπερι-

λαµβανοµένου ενός δικτυακού τόπου ή ενός µέρους του
και εφαρµογών, συµπεριλαµβανοµένων των εφαρµογών
για κινητά, όπου δύο ή περισσότεροι χρήστες ή οµάδες
χρηστών επικοινωνούν µέσω διαδικτύου µε τη µεσολά-
βηση του διαχειριστή της πλατφόρµας, προκειµένου να
διευκολυνθεί µια συναλλαγή µεταξύ τους, επιτρέποντας
στους πωλητές να συνδέονται µε άλλα πρόσωπα για την
παροχή σε αυτούς σχετικών υπηρεσιών και αγαθών, ένα-
ντι αντιτίµου.
Ως «διαχειριστής ψηφιακής πλατφόρµας», κάθε φυσι-

κό ή νοµικό πρόσωπο που κατέχει ή καθιστά διαθέσιµη
την πλατφόρµα ή µέρος αυτής στους χρήστες ή νόµιµο
εκπρόσωπό της στην Ελλάδα.
Ως «πωλητής», το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε εί-

δους νοµική οντότητα, που χρησιµοποιεί την πλατφόρµα
για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και τη σύνδεσή
του µε αντισυµβαλλόµενα πρόσωπα µέσω της ψηφιακής
πλατφόρµας.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων δύναται να
καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα και διαδικασία, καθώς
και οι  ειδικότερες λεπτοµέρειες διαδικαστικού περιεχο-
µένου για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης.

2. Μετά το άρθρο 54Γ του ν. 4174/2013 προστίθεται
νέο άρθρο 54Δ, ως εξής:

«Άρθρο 54Δ
Κυρώσεις για τη µη παροχή πληροφοριών
ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρµες 

της οικονοµίας διαµοιρασµού

1. Η µη ανταπόκριση στο αίτηµα της παραγράφου 3α
του άρθρου 15 του Κώδικα, εντός της ταχθείσας προθε-
σµίας, ή η παροχή στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται
στις προδιαγραφές του ως άνω αιτήµατος, συνεπάγεται,
τη διακοπή της πρόσβασης στους ιστότοπους των ψη-
φιακών πλατφορµών, από τους Παρόχους Υπηρεσιών
Διαδικτύου µε καταστατική έδρα ή  µε τόπο πραγµατικής
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διοίκησης ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 6 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) ή στις
διατάξεις των ΣΑΔΦ που έχει συνάψει η Ελλάδα, όταν η
πρόσβαση διενεργείται από Διεύθυνση Διαδικτυακού
Πρωτοκόλλου (Διεύθυνση IP) που βρίσκεται στην Ελλη-
νική Επικράτεια. Για τη διακοπή εκδίδεται κοινή απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της ΑΑ-
ΔΕ, εφόσον το αίτηµα αφορά σε στοιχεία ή πληροφορίες
που συντελούν στην ταυτοποίηση ή/και στην εκτίµηση
της φορολογικής υποχρέωσης πωλητών. Στην περίπτω-
ση αυτή, ο διαχειριστής της ψηφιακής πλατφόρµας δύ-
ναται, εάν αµφισβητεί τη συνδροµή των περιστάσεων
που δικαιολογούν την έκδοση της απόφασης του προη-
γούµενου εδαφίου να προσφύγει κατά της απόφασης α-
πευθείας ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου
χωρίς την εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 63.
Στον πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου που παραβαίνει

την ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται πρόστιµο από
τριάντα (30) έως εκατό (100) χιλιάδες ευρώ. 

2. Πριν την έκδοση της απόφασης για τη διακοπή της
πρόσβασης και µετά την παρέλευση της ταχθείσας προ-
θεσµίας, αποστέλλεται επιστολή από τον Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων στον διαχειριστή
της ψηφιακής πλατφόρµας για την επικείµενη διακοπή
πρόσβασης εντός δεκαπέντε εργασίµων (15) ηµερών α-
πό τη λήψη αυτής, προκειµένου ο διαχειριστής να διατυ-
πώσει τις απόψεις του. 
Η διακοπή της πρόσβασης στους ιστότοπους των ανω-

τέρω ψηφιακών πλατφορµών αίρεται άµεσα µε την ικα-
νοποίηση του αιτήµατος της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-
σίων Εσόδων, κατόπιν απόφασης του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. 
Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να δηµοσιεύει στον ι-

στότοπό της κατάλογο ψηφιακών πλατφορµών στις ο-
ποίες έχει επιβληθεί η κύρωση του πρώτου εδαφίου του
παρόντος.

3. α. Σε περίπτωση που κατά παράβαση της επιβληθεί-
σας στην παράγραφο 1 διακοπής πρόσβασης, πραγµατο-
ποιούνται συναλλαγές από τους πωλητές στις ανωτέρω
πλατφόρµες, επιβάλλεται πρόστιµο πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ στον πωλητή. 
β. Στον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου επιβάλλεται

πρόστιµο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ σε περίπτωση µη εφαρµογής
της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και σε πε-
ρίπτωση µη χορήγησης στοιχείων του εδαφίου δ΄ της
παραγράφου 3α του άρθρου 15, σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στην παράγραφο 1. 
γ. Σε περίπτωση µη χορήγησης στοιχείων  του εδαφί-

ου δ΄ της παραγράφου 3α του άρθρου 15 από κάθε άλλο
πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, ή νοµική οντότητα πλην του
Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου, επιβάλλεται πρόστιµο
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ. 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύναται να καθορίζεται η διαδι-
κασία διακοπής της πρόσβασης και άρσης αυτής, η επι-
βολή του προστίµου της παραγράφου 3 και κάθε άλλη α-
ναγκαία και ειδικότερη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 30   
Προσθήκη άρθρου 15Α στον ΚΦΔ  για την ηλεκτρονική

διαβίβαση δεδοµένων στην ΑΑΔΕ

1. Μετά το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέο
άρθρο 15Α, ως εξής:

«Άρθρο 15Α
Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών 

1.Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄
251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α-
νεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων δεδοµένα των εκδι-
δόµενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως
της µεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούµενων λογιστι-
κών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών
µηχανισµών, των φορολογικών µνηµών και των αρχείων
που δηµιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί µηχανι-
σµοί.

2.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρµο-
γής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των ο-
ντοτήτων της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέµα,
διαδικασίες και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των υ-
ποχρεώσεων των οντοτήτων της παραγράφου 1.»

Άρθρο 31    
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ΚΦΔ

σχετικά µε την παράταση της παραγραφής 
σε περίπτωση εκκίνησης ΔΑΔ 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013
προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: 

«δ) για όσο διάστηµα διαρκεί η προθεσµία υποβολής
αιτήµατος Διαδικασίας Αµοιβαίου Διακανονισµού του
άρθρου 63Α, όπως αυτή ορίζεται στις ειδικότερες διατά-
ξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήµα-
τος ΔΑΔ, και µόνο για την υποβολή και αποδοχή του
σχετικού αιτήµατος, καθώς επίσης και, εφόσον υποβλη-
θεί τέτοιο αίτηµα, για όσο χρόνο διαρκεί η Διαδικασία Α-
µοιβαίου Διακανονισµού, και µόνο για το ζήτηµα το ο-
ποίο αφορά ή σχετίζεται µε αυτή.
Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης Αµοιβαίου Διακανο-

νισµού, παρατείνεται για ένα (1) έτος µετά την έκδοση
της απόφασης η περίοδος παραγραφής του Δικαιώµατος
του Δηµοσίου να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού,
εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου µε έ-
ρεισµα την απόφαση αυτή και µε σκοπό τη συµµόρφωση
µε αυτήν.»

Άρθρο 32  
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ΚΦΔ
σχετικά µε την προθεσµία παραγραφής 

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36
του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«(α) εάν, εντός του πέµπτου έτους της προθεσµίας πα-
ραγραφής, υποβάλλεται αρχική ή τροποποιητική δήλωση
ή περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης
νέα στοιχεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρ-
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θρου 25 σε υπόθεση που έχει διενεργηθεί πλήρης έλεγ-
χος ή σε κάθε άλλη περίπτωση περιέρχονται σε γνώση
της Φορολογικής Διοίκησης πληροφορίες από οποιαδή-
ποτε πηγή εκτός Φορολογικής Διοίκησης, από τις οποίες
προκύπτει φορολογική οφειλή και µόνο για το ζήτηµα
στο οποίο αφορούν, για περίοδο ενός (1) έτους από τη
λήξη της πενταετίας,»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«3. α. Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιµώµενου ή
διορθωτικού προσδιορισµού φόρου µπορεί να εκδοθεί ε-
ντός δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους εντός του ο-
ποίου λήγει η προθεσµία για την υποβολή της δήλωσης ή
της τελευταίας δήλωσης σε περίπτωση που προβλέπεται
η υποβολή περισσότερων δηλώσεων: (α) σε περίπτωση
που ο φορολογούµενος δεν έχει υποβάλει δήλωση ε-
ντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
(β) σε περίπτωση που µετά την πενταετία περιέλθουν σε
γνώση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της  Φορολογικής Διοί-
κησης νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα µπορού-
σαν να είναι σε γνώση αυτής εντός της πενταετίας και
προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν
που είχε προσδιορισθεί βάσει προηγούµενου άµεσου, δι-
οικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού
φόρου και µόνο για το ζήτηµα στο οποίο αφορούν.
β. Σε περίπτωση που µετά από την περαίωση ανέλε-

γκτων χρήσεων βάσει ειδικών διατάξεων νόµου ή µετά
από την έκδοση της αρχικής πράξης προσδιορισµού φό-
ρου και εντός πενταετίας, από τη λήξη του έτους εντός
του οποίου λήγει η προθεσµία υποβολής αρχικής δήλω-
σης, περιέλθουν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης
νέα στοιχεία, κατά την έννοια των διατάξεων της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 25, οι σχετικές πράξεις προσδιορι-
σµού φόρου και επιβολής προστίµου, βάσει περαίωσης ή
βάσει ελέγχου που έχει διενεργηθεί πριν από την
1.1.2014 ή βάσει πλήρους ελέγχου  που έχει διενεργηθεί
από την 1.1.2014 και µετά, πρέπει να εκδοθούν κατά πε-
ρίπτωση εντός της πενταετούς προθεσµίας παραγραφής
σύµφωνα µε το άρθρο 36 παράγραφος 1 του παρόντος
Κώδικα ή το άρθρο 84 παράγραφος 1 του ν. 2238/1994 ή
το άρθρο 57 παράγραφος  1 του ν. 2859/2000. Εφόσον
περιέλθουν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης συ-
µπληρωµατικά στοιχεία κατά το τελευταίο έτος της αρχι-
κής (πενταετούς) παραγραφής, το δικαίωµα της Φορολο-
γικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισµού φό-
ρου παρατείνεται κατά ένα (1) έτος.»

Άρθρο 33 
Τροποποίηση του άρθρου 46 του ΚΦΔ 

σχετικά µε τα µέτρα διασφάλισης των οφειλών 
στο Δηµόσιο 

1.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46
του ν.  4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στην περίπτωση αυτή δεσµεύεται το πενήντα τοις ε-
κατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογα-
ριασµών και παρακαταθηκών και του περιεχοµένου των
θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη και κατ΄ ανώτατο µέ-
χρι του διπλάσιου του ποσού για το οποίο διαπιστώνεται
ο σκοπός µη πληρωµής ή η είσπραξη επιστροφής, κατά
τα ανωτέρω.»  

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 46
του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Τα µέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευ-
τικά σε βάρος των οµορρύθµων εταίρων προσωπικών ε-
ταιριών, καθώς και σε βάρος των προσώπων των παρα-
γράφων 1 και 2 του άρθρου 50 του παρόντος Κώδικα.»  

Άρθρο 34 
Τροποποίηση του άρθρου 50 του ΚΦΔ 
σχετικά µε την αλληλέγγυα ευθύνη  

1. Οι παράγραφοι 1 και 2  του άρθρου 50 του
ν. 4174/2013, αντικαθίστανται ως εξής:

«1.Τα πρόσωπα, που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, δι-
ευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνο-
ντες σύµβουλοι, εντεταλµένοι στη διοίκηση και εκκαθα-
ριστές των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων,
καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγµασι τη
διαχείριση ή διοίκηση νοµικού προσώπου ή νοµικής ο-
ντότητας, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για
την πληρωµή του φόρου εισοδήµατος, παρακρατούµε-
νου φόρου, κάθε επιρριπτόµενου φόρου, Φόρου Προστι-
θέµενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινή-
των, που οφείλονται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα και τις
νοµικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίω-
σής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιµα, προσαυξή-
σεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηµατικές κυρώσεις
επιβάλλονται επ’ αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά
οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α. τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν µια από τις ανωτέρω ι-

διότητες είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοµικού
προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγ-
χώνευσής του είτε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης
του νοµικού προσώπου, 
β. οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσµες  κατά τη

διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των ανωτέρω ι-
διοτήτων µε την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων. Αν
οι οφειλές διαπιστώνονται µετά από έλεγχο, ως αλλη-
λεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα κατά την έννοια της παρα-
γράφου αυτής νοούνται µόνο τα πρόσωπα στα οποία συ-
νέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α΄ και γ΄ κατά
το φορολογικό έτος ή την περίοδο στην οποία  ανάγο-
νται οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση που οι υπό παρ. 1
φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, η αλ-
ληλέγγυα ευθύνη βαραίνει και τα πρόσωπα στα οποία
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α΄ και γ΄
κατά τον χρόνο που κάθε δόση της ρύθµισης κατέστη
ληξιπρόθεσµη ή η ρύθµιση απωλέσθηκε. Για τα ποσά των
τόκων, των προσαυξήσεων, των προστίµων και των λοι-
πών χρηµατικών κυρώσεων, η αλληλέγγυα ευθύνη βα-
ραίνει τα πρόσωπα που είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για
την κύρια οφειλή επί της οποίας υπολογίζονται και επι-
βάλλονται τα ποσά αυτά,
γ. οι εν λόγω οφειλές δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδό-

θηκαν στο Δηµόσιο από υπαιτιότητα των ανωτέρω προ-
σώπων. Το βάρος απόδειξης για την µη ύπαρξη υπαιτιό-
τητας, φέρουν τα υπό παρ.1 πρόσωπα. Με κοινή απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων δύνανται να ορίζο-
νται ενδεικτικά περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας. 

2.Στα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευθύνεται
αλληλεγγύως µε τα υπό παρ. 1 πρόσωπα για την πληρω-
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µή των οφειλοµένων φόρου εισοδήµατος, παρακρατού-
µενου φόρου, κάθε επιρριπτόµενου φόρου, Φόρου Προ-
στιθέµενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακι-
νήτων και των επ' αυτών τόκων, προστίµων, προσαυξή-
σεων και οποιωνδήποτε χρηµατικών κυρώσεων του δια-
λυόµενου νοµικού προσώπου και εκείνο που το απορρό-
φησε ή το νέο νοµικό πρόσωπο που συστήθηκε, ανεξάρ-
τητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους.»  

Άρθρο 35
Τροποποίηση των άρθρων 55Α και 58 ΚΦΔ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 55Α του ν. 4174/2013
αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Εάν µε βάση την οριστική πράξη διορθωτικού
προσδιορισµού φόρου ή την πράξη επιβολής προστίµου
συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης ε-
γκλήµατος φοροδιαφυγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 66,
υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά από τον Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 68 του Κώδικα. Η ποινική δίωξη ασκεί-
ται αυτεπαγγέλτως.».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του ν. 4174/2013
µετά τη φράση «επί της διαφοράς» προστίθεται η φράση
«που προκύπτει προς καταβολή». 

Άρθρο 36 
Τροποποίηση του άρθρου 54Α του ΚΦΔ 

σχετικά µε το Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτη-
σίας Ακινήτων  

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
54Α του ν. 4174/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«Είναι δυνατή, µετά από αίτηση του υπόχρεου, η χο-
ρήγηση πιστοποιητικού για µεταβίβαση συγκεκριµένου
ακινήτου µε παρακράτηση και απόδοση του συνολικού
τιµήµατος της αγοραπωλησίας που καλύπτει τουλάχι-
στον το οφειλόµενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων
και προσαυξήσεων για το συγκεκριµένο ακίνητο έναντι
του συνολικά οφειλόµενου ποσού κύριων και πρόσθετων
φόρων και προσαυξήσεων για όλα τα ακίνητα για τα ο-
ποία είναι υπόχρεος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
προηγούµενο εδάφιο, χωρίς να απαιτείται να έχει προη-
γηθεί ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών από τον
Ε.Ν.Φ.Ι.Α.».

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και
οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων, που πα-
ραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο πα-
ρόν άρθρο, υπόκεινται σε πρόστιµο ανά συµβολαιογρα-
φική πράξη, ανεξάρτητα από τον αριθµό των συµβαλλο-
µένων, των ακινήτων ή των δικαιωµάτων επ’ αυτών, το ο-
ποίο ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της διαφοράς
της αξίας των ακινήτων ή δικαιωµάτων για τα οποία επι-
συνάπτεται ανακριβές πιστοποιητικό, το οποίο πρόστιµο
δεν µπορεί να είναι κατώτερο από εκατό (100) και ανώ-
τερο από χίλια (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση που από τη
χρήση ανακριβούς πιστοποιητικού δεν προκύπτει απώ-
λεια φόρου και αλλοιώνεται η φορολογική ταυτότητα

του ακινήτου ή του δικαιώµατος επί ακινήτου, επιβάλλε-
ται πρόστιµο εκατό (100) ευρώ ανά συµβολαιογραφική
πράξη. Ως φορολογική ταυτότητα των ακινήτων νοείται
το σύνολο των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στη
δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Σε περίπτωση κατά
την οποία δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό, το πρόστιµο
ορίζεται σε ένα τοις χιλίοις (1‰) επί της αξίας των ακι-
νήτων ή δικαιωµάτων για τα οποία δεν επισυνάπτεται πι-
στοποιητικό ανά συµβολαιογραφική πράξη και δεν µπο-
ρεί να είναι κατώτερο από εκατό (100) και ανώτερο από
χίλια (1.000) ευρώ. Εφόσον διαπιστωθεί από µεταγενέ-
στερο έλεγχο, που θα διενεργηθεί εντός δεκαετίας από
τον προηγούµενο έλεγχο, ότι συµβολαιογράφος, φύλα-
κας µεταγραφών ή προϊστάµενος κτηµατολογικού γρα-
φείου προέβη στην ίδια παράβαση για το αυτό ακίνητο,
το αναλογούν κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο αυτή
πρόστιµο διπλασιάζεται.»

Άρθρο 37 
Τροποποίηση του άρθρου 65Α του ΚΦΔ 
σχετικά µε το φορολογικό πιστοποιητικό 

Το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 65Α  
Φορολογικό πιστοποιητικό 

1. Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρεί-
ες, που είναι εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο µητρώο του
ν. 4449/2017 (Α΄ 7) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγ-
χους σε ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης
ευθύνης, σε ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, καθώς
και σε υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων, εκδί-
δουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητι-
κό αυτό είναι προαιρετικό για τις ανωτέρω εταιρείες και
επιχειρήσεις και εκδίδεται µετά από έλεγχο που διενερ-
γείται, παράλληλα µε τον υποχρεωτικό έλεγχο, ως προς
την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολο-
γικά αντικείµενα. Στα πιο πάνω πρόσωπα επιβάλλονται
αναλογικά οι κυρώσεις που προβλέπονται για κάθε πα-
ράβαση της νοµοθεσίας που διέπει τις εργασίες των ορ-
κωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρει-
ών, περιλαµβανόµενων και των διατάξεων περί ανεξαρ-
τησίας και απαγόρευσης παροχής µη ελεγκτικών υπηρε-
σιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4449/2017 (Α΄7)
και τον Κανονισµό (ΕΕ) 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 158).

2. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και µη απόδοση ή
ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα
τηρούµενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του ε-
λέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυ-
τό. Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριµένα
φορολογικά δεδοµένα για την ελεγχθείσα εταιρεία µε τα
οποία συµφωνεί και η αρµόδια ελεγκτική φορολογική
αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Η δια-
πίστωση ή µη στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσε-
ων της φορολογικής νοµοθεσίας µπορεί να  λαµβάνεται
υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο κατά
τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας. 
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3. Αν από µεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής δι-
οίκησης προκύψουν σηµαντικές πρόσθετες επιβαρύν-
σεις, οι οποίες υπερβαίνουν το ουσιώδες µέγεθος, όπως
αυτό προσδιορίζεται κατά το Διεθνές Πρότυπο Εργα-
σιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν ε-
λέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονοµικής Πληροφό-
ρησης» και τις οποίες όφειλε να διαπιστώσει ο Ορκωτός
Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία, επιβάλλεται
στους ανωτέρω µε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δηµοσίων Εσόδων διοικητικό πρόστιµο ύ-
ψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιά-
δες (100.000) ευρώ ανάλογα µε τη βαρύτητα της παρά-
βασης και την ενδεχόµενη υποτροπή, το οποίο εκδίδεται
ύστερα από δεσµευτική πρόταση της Ε.Λ.Τ.Ε., µε την ο-
ποία προσδιορίζεται και το ύψος του επιβλητέου προστί-
µου.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζονται τα συγκεκριµένα επί µέρους φο-
ρολογικά αντικείµενα του ελέγχου, ενδεχόµενες συγκε-
κριµένες ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να διε-
νεργούνται, το ειδικότερο περιεχόµενο του πιστοποιητι-
κού που εκδίδεται και οι επιφυλάξεις που τυχόν διατυ-
πώνονται σε αυτό, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία
υποβολής του και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1124/
18.6.2015 (Β΄ 1196), όπως έχει τροποποιηθεί, εξακολου-
θεί να ισχύει δυνάµενη να τροποποιηθεί ή να αντικατα-
σταθεί µε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δηµοσίων Εσόδων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη
της Ε.Λ.Τ.Ε..» 

Άρθρο 38 
Tροποποίηση του άρθρου 153 του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα 

Το β΄ εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 153 του
ν. 2960/2001 (Α΄ 265) τροποποιείται ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται έναντι του Δηµο-
σίου και το απόρρητο των καταθέσεων, των λογαρια-
σµών, των κοινών λογαριασµών, των συµβάσεων και
πράξεων επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊό-
ντων και του περιεχοµένου θυρίδων του παραβάτη σε
Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύµατα και δεσµεύεται το
πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών και κατ’ ανώτατο µέχρι
του εξαπλάσιου του ποσού δασµών, φόρων και λοιπών ε-
πιβαρύνσεων η διαφυγή ή µη απόδοση του οποίου διαπι-
στώνεται κατά τα ανωτέρω».  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ

ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ  

Άρθρο 39
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. 

σχετικά µε την αναστολή του Φ.Π.Α. 
στη µεταβίβαση ακινήτων 

1. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου  6 του Κώδικα
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) προστίθεται νέα παράγρα-
φος 4α ως εξής:

«4α. Με αίτηση του υποκειµένου στον φόρο, κατα-
σκευαστή οικοδοµών προς πώληση, αναστέλλεται, υπο-
χρεωτικά µέχρι τις 31.12.2022, η εφαρµογή του Φ.Π.Α.
στα ακίνητα των παραγράφων 1 και 2α του παρόντος άρ-
θρου και επιβάλλεται φόρος µεταβίβασης ακινήτων. Η α-
ναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω α-
κινήτων του υποκειµένου. Μαζί µε την αίτηση ο υποκεί-
µενος υποβάλλει κατάσταση µε τα αδιάθετα ακίνητα και
το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο
προς διακανονισµό.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών

από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας πα-
ραγράφου για τις ήδη εκδοθείσες άδειες, ενώ για άδειες
που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων
αυτών και εφεξής εφαρµόζεται εξάµηνη  προθεσµία από
την έκδοση της άδειας.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται  νέο εδά-
φιο ως εξής:

«Ειδικά για τις περιπτώσεις αντιπαροχής, η εργολαβία
του υποκειµένου στο φόρο κατασκευαστή οικοδοµών
προς πώληση προς τον οικοπεδούχο, δεν υπάγεται στο
φόρο όταν ο υποκείµενος κατασκευαστής έχει υπαχθεί
σε καθεστώς αναστολής του φόρου, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου».

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από
εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ µπορεί: α) να ορίζεται
κάθε διαδικαστικό θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή του άρθρου αυτού, και β) να τροποποιούνται οι προϋ-
ποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 4α, εφόσον η άδεια οικοδοµής έχει εκ-
δοθεί από 1.1.2020 και η κατασκευή της οικοδοµής έχει
ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2022, καθώς και να ορίζεται
κάθε σχετικό διαδικαστικό θέµα και λεπτοµέρεια για την
παρακολούθηση της εφαρµογής του καθεστώτος.» 

4. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται νέο εδάφιο, ως
εξής: 

«Ειδικά για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθε-
στώς αναστολής της παραγράφου 4α του άρθρου 6, το
δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών, που προσδιορί-
ζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 31,  α-
ναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της πα-
ραγράφου 4α  του άρθρου 6.»

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του
Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθενται δύο νέα εδάφια  ως εξής: 

«Ειδικά για τα ακίνητα τα οποία έχουν υπαχθεί στο κα-
θεστώς αναστολής της παραγράφου 4α του άρθρου 6, ο
εκπεσθείς,  πριν την έναρξη της αναστολής φόρος, που
προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρ-
θρου 31, διακανονίζεται κατά τον χρόνο της παράδοσης
του κάθε ακινήτου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών µετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ρυθµί-
ζεται η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου.»    

6. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου  36
του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:

«α) να τηρεί λογιστικά αρχεία (βιβλία) και να εκδίδει
στοιχεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµο-
θεσίας, εκτός αν είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος -
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µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτει εγκατά-
σταση στην Ελλάδα.
Ειδικά, 
- ο υποκείµενος στον φόρο που παραλαµβάνει ενσώ-

µατα κινητά αγαθά, τα οποία του αποστέλλονται από άλ-
λο κράτος-µέλος από ή για λογαριασµό υποκείµενου
στον φόρο που διαθέτει αριθµό φορολογικού µητρώου
Φ.Π.Α. σε αυτό το άλλο κράτος-µέλος, µε σκοπό την ε-
κτέλεση υπηρεσιών πραγµατογνωµοσύνης ή εργασιών
σε αυτά, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι εργα-
σίες της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
8, υποχρεούται να καταχωρεί τα σχετικά στοιχεία που ε-
πιτρέπουν την εξακρίβωση των αγαθών αυτών σε λογα-
ριασµούς βιβλίων που τηρεί ή σε ειδικό βιβλίο,

- ο υποκείµενος στον φόρο που παραδίδει ακίνητα του
άρθρου 6, ακόµη και αν βρίσκεται σε καθεστώς αναστο-
λής του φόρου, υποχρεούται να τηρεί ειδικό βιβλίο κο-
στολογίου οικοδοµών στο οποίο ή σε ιδιαίτερη µερίδα
του οποίου, παρακολουθεί αναλυτικά το κόστος κάθε οι-
κοδοµής υπαγόµενης στις διατάξεις του άρθρου 6.»

7. Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 38 του Κώδικα
Φ.Π.Α. προστίθεται παράγραφος 11α ως εξής:

«11α. Ο υποκείµενος στον φόρο κατασκευαστής οικο-
δοµών προς πώληση, που παραδίδει ακίνητο υπαγόµενο
στην αναστολή της παραγράφου 4α του άρθρου 6, κατα-
βάλλει µε  έκτακτη δήλωση το φόρο που πρέπει να δια-
κανονιστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
33, κατά τον χρόνο της παράδοσης του ακινήτου και σε
κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της δήλωσης φόρου
µεταβίβασης, γονικής παροχής  ή δωρεάς. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισήγηση του Διοι-
κητή της ΑΑΔΕ ρυθµίζεται η διαδικασία και κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου
αυτής.»

8.Το ποσό του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000),
όπως προστέθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 5
του παρόντος άρθρου, εκπίπτει σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 κατά το φορολογι-
κό έτος του διακανονισµού.»

Άρθρο 40
Ρυθµίσεις Φ.Π.Α. για την υπαγωγή 
σε µειωµένους συντελεστές Φ.Π.Α.  

Οι διατάξεις του  Παραρτήµατος ΙΙΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
(παράγραφος 1 του άρθρου 21) του Κώδικα Φ.Π.Α. τρο-
ποποιούνται ως εξής:

1. Η παράγραφος 26 του Κεφαλαίου A. ΑΓΑΘΑ του Πα-
ραρτήµατος αυτού, αντικαθίσταται  ως εξής:

«26. Παρασκευάσµατα µε βάση τα δηµητριακά, τα α-
λεύρια, τα άµυλα κάθε είδους ή το γάλα, περιλαµβανο-
µένων των παρασκευασµάτων για τη διατροφή των βρε-
φών και παιδιών, συσκευασµένων για τη λιανική πώληση.
Είδη ζαχαροπλαστικής (Δ.Κ. 1901, 1902, 1903,  1904,
1905).»

2. Στο τέλος του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτή-
µατος αυτού προστίθενται 2 νέες παράγραφοι 48 και 49,
ως εξής:

«48. Καλύµµατα κεφαλής ασφαλείας δικυκλιστών
(κράνη δικυκλιστών) (Δ.Κ. Ε.Χ. 6506). 

49. Είδη  για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία, ή-
τοι απορροφητικές πάνες για βρέφη, από κάθε ύλη (Δ.Κ.
Ε.Χ. 9619)  και καθίσµατα αυτοκινήτου παιδικά και τα µέ-
ρη αυτών  (Δ.Κ. Ε.Χ. 9401).»

Άρθρο 41
Ρυθµίσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί

που δεν διατέθηκε στην κατανάλωση έως 
την κατάργηση του θετικού συντελεστή  ΕΦΚ   

1. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και οι λοιπές συνει-
σπραττόµενες σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εθνικού Τε-
λωνειακού Κώδικα του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) επιβαρύν-
σεις που βεβαιώθηκαν κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4 της
υπ’ αριθµ. ΔΕΦΚΦ Β 502381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο.
(Β΄ 2785), για κρασί παραγωγής των µικρών οινοπαρα-
γωγών του άρθρου 71 του ίδιου Κώδικα, το οποίο µέχρι
και την 31.12.2018 δεν είχε διατεθεί στην κατανάλωση:
α) επιστρέφονται στον οινοπαραγωγό µετά από αίτη-

σή του, εφόσον έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν επιρρι-
φθεί στην κατανάλωση ή συµψηφιστεί.
β) διαγράφονται µετά από αίτηση του οινοπαραγωγού,

εφόσον η είσπραξή τους εκκρεµεί. 
2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ε-

φαρµογή της παραγράφου 1 καθορίζονται µε κοινή από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της
ΑΑΔΕ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42    
Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4389/2016 για τη

διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού 
συµβιβασµού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης  

Οι παράγραφοι 2, 3 και 5 του άρθρου 62 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Για διαγραφές χρέους της παραγράφου 1 στο
πλαίσιο εξωδικαστικού συµβιβασµού, η παράγραφος 1 ε-
φαρµόζεται αποκλειστικά για οφειλές, που την 31η Δε-
κεµβρίου 2018 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδι-
κες ή ρυθµισµένες ή που υπάγονται στο πεδίο εφαρµο-
γής του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), και για συµφωνίες εξωδι-
καστικού συµβιβασµού που συνάπτονται από την 1η Ια-
νουαρίου 2016 µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2020 ή συ-
νάπτονται βάσει του ν. 4469/2017.

3. Για διαγραφές χρέους της παραγράφου 1 σε εκτέ-
λεση δικαστικής απόφασης, η παράγραφος 1 εφαρµόζε-
ται αποκλειστικά για οφειλές οι οποίες την 31η Δεκεµ-
βρίου 2018 ήταν επίδικες ή για οφειλές οι οποίες κατά
την ίδια ηµεροµηνία ήταν ρυθµισµένες µε δικαστικές α-
ποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου
2016 ή για οφειλές που κατά την 31η Δεκεµβρίου 2017
ήταν σε καθυστέρηση και οι σχετικές αιτήσεις ενώπιον
δικαστηρίων υποβάλλονται µέχρι και την 31η Δεκεµβρί-
ου 2020.
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5. Η παράγραφος 4 εφαρµόζεται αποκλειστικά για ο-
φειλές που την 31η Δεκεµβρίου 2018 βρίσκονταν σε κα-
θυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθµισµένες και για συµ-
φωνίες εξωδικαστικού συµβιβασµού που συνάπτονται
µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2020.»

Άρθρο 43    
Τροποποίηση των περιπτώσεων 1, 3, 4, 7, 9, 12 και 15

της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α 
του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 για την αύξηση

των δόσεων της πάγιας ρύθµισης

1.Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α2 της παρα-
γράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α. Οφειλές βεβαιωµένες στις Δηµόσιες Οικονοµι-
κές Υπηρεσίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία,
σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974, Α΄ 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Κώδικα Φορολογι-
κής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄170 Κ.Φ.Δ.) και τον Τε-
λωνειακό Κώδικα, δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφει-
λετών, πριν ή µετά τη λήξη της προθεσµίας καταβολής
αυτών, να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται ως εξής:

(i)σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες δόσεις, 
(ii)σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) µηνιαίες δόσεις,

εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από
φόρο κληρονοµιών, από φορολογικό και τελωνειακό έ-
λεγχο, καθώς και για µη φορολογικές και τελωνειακές ο-
φειλές, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στα επόµενα
εδάφια. 

β. Ο αριθµός των δόσεων της ρύθµισης για οφειλές
που ρυθµίζονται σύµφωνα µε την ανωτέρω υποπερίπτω-
ση α) (ii) σε έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις καθορίζεται
από τη Φορολογική Διοίκηση µε βάση την ικανότητα α-
ποπληρωµής του οφειλέτη, κατά τα επόµενα, υπό τον
περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης της υ-
ποπερίπτωσης δ΄. 
Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα, µε βάση
- το µέσο όρο του συνολικού εισοδήµατός τους (ατοµι-

κό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό ή
τεκµαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν
την αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση για τα οποία έχει πα-
ρέλθει η προθεσµία υποβολής της οικείας δήλωσης φο-
ρολογίας εισοδήµατος, ή το συνολικό εισόδηµα (ατοµι-
κό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό ή
τεκµαρτό) του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έ-
τους από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµι-
ση, για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής
της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, εφόσον
αυτό είναι µεγαλύτερο , και το ύψος της ρυθµιζόµενης ο-
φειλής ως εξής: 
Το συνολικό εισόδηµα πολλαπλασιάζεται τµηµατικά µε

προοδευτικά κλιµακωτό συντελεστή, όπως αυτός ορίζε-
ται στο επόµενο εδάφιο. 
Για εισόδηµα:
αα) από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ µε συντελεστή

τέσσερα τοις εκατό (4%),
ββ) από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ µε συντελε-

στή έξι τοις εκατό (6%),
γγ) από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ µε συντελε-

στή οκτώ τοις εκατό (8%),

δδ) από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ µε συντελε-
στή δέκα τοις εκατό (10%),
εε) από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ µε συντελε-

στή δώδεκα τοις εκατό (12%),
στστ) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ µε συντε-

λεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
ζζ) από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ µε συντελε-

στή είκοσι τοις εκατό (20%),
ηη) πάνω από 100.000 ευρώ µε συντελεστή είκοσι πέ-

ντε τοις εκατό (25%).
Ο ανωτέρω συντελεστής µειώνεται ανάλογα µε τον α-

ριθµό των εξαρτώµενων τέκνων του οφειλέτη, όπως αυ-
τά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του
ν. 4172/2013 (Α΄167), κατά µία (1) εκατοστιαία µονάδα
για ένα (1) τέκνο, κατά δύο (2) εκατοστιαίες µονάδες για
δύο (2) τέκνα και κατά τρεις (3) εκατοστιαίες µονάδες
για τρία (3) τέκνα και άνω. Το άθροισµα των γινοµένων
του εισοδήµατος µε τους αντίστοιχους συντελεστές α-
ναγόµενο σε µηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθµιζό-
µενης οφειλής. Ο αριθµός  των δόσεων προκύπτει από
το ακέραιο µέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό
τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης. Σε
περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβο-
λής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για κανένα από
τα φορολογικά έτη που λαµβάνονται υπόψιν για τον κα-
θορισµό της ικανότητας αποπληρωµής, ή έχει υποβάλει
µηδενικές δηλώσεις για όλα τα έτη αυτά, χορηγείται ο
µέγιστος αριθµός  δόσεων, υπό τον περιορισµό του πο-
σού της ελάχιστης µηνιαίας δόσης. Για τον καθορισµό
της ικανότητας αποπληρωµής προσµετράται το υπολει-
πόµενο ρυθµισµένο ποσό από ανεξόφλητες κατά τον
χρόνο της υπαγωγής δόσεις ρυθµίσεων, οι οποίες χορη-
γήθηκαν δυνάµει των διατάξεων της υποπερίπτωσης α΄
(ii), στο βαθµό που ο χρόνος αποπληρωµής των δόσεων
των προηγουµένων ρυθµίσεων συµπίπτει µε τον χρόνο
αποπληρωµής των δόσεων της ρύθµισης. 

Για οφειλέτες νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες,
µε βάση 

- το µέσο όρο των συνολικών ακαθάριστων εσόδων
των τριών τελευταίων πριν την αίτηση υπαγωγής στη
ρύθµιση φορολογικών ετών για τα οποία έχει παρέλθει η
προθεσµία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος, ή 

- τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αµέσως προη-
γούµενου φορολογικού έτους από την ηµεροµηνία αίτη-
σης υπαγωγής στη ρύθµιση, για τα οποία έχει παρέλθει η
προθεσµία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος, εφόσον αυτά είναι µεγαλύτερα. Τα συνο-
λικά ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται τµηµατικά
µε προοδευτικά κλιµακωτό συντελεστή, όπως αυτός ορί-
ζεται στο επόµενο εδάφιο. 
Για ακαθάριστα έσοδα:
αα) από 0,01 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ µε συντελεστή

πέντε τοις εκατό (5%),
ββ) από 1.000.000,01 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ µε συ-

ντελεστή επτά τοις εκατό (7%),
γγ)  από 1.500.000,01 ευρώ και άνω µε συντελεστή δέ-

κα τοις εκατό (10%).
Το άθροισµα των γινοµένων των ακαθάριστων εσόδων

µε τους αντίστοιχους συντελεστές  αναγόµενο σε µηνι-
αία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθµιζόµενης οφειλής. Ο α-
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ριθµός των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο µέρος του
πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισµό του ε-
λάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης. Σε περίπτωση που για
όλα τα φορολογικά έτη µε βάση τα οποία καθορίζεται η ι-
κανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη έχουν υποβληθεί
µηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, χορηγεί-
ται ο µέγιστος αριθµός δόσεων, υπό τον περιορισµό του
ποσού της ελάχιστης µηνιαίας δόσης. Για τον καθορισµό
της ικανότητας αποπληρωµής λαµβάνονται κάθε φορά
υπόψιν και οι οφειλές από ανεξόφλητες κατά τον χρόνο
της υπαγωγής δόσεις ρυθµίσεων οι οποίες χορηγήθηκαν
δυνάµει των διατάξεων της υποπερίπτωσης α΄ (ii), στον
βαθµό που ο χρόνος αποπληρωµής των δόσεων των
προηγουµένων ρυθµίσεων συµπίπτει µε τον χρόνο απο-
πληρωµής των δόσεων της ρύθµισης. 
Αν το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα έχει προ-

βεί σε διακοπή εργασιών, ως συνολικά ακαθάριστα έσο-
δα για τον υπολογισµό του αριθµού των δόσεων λαµβά-
νονται υπόψη τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα, του φορο-
λογικού έτους διακοπής εργασιών. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να

καθορίζεται χαµηλότερος συντελεστής για νοµικά πρό-
σωπα ή νοµικές οντότητες που ασκούν αποκλειστικά ή
κυρίως ορισµένες δραστηριότητες, λαµβάνοντας υπόψη
κάθε πρόσφορο στοιχείο σχετικά µε τους συντελεστές
κερδοφορίας των δραστηριοτήτων αυτών.
Ο αριθµός των δόσεων που καθορίζεται από τη Φορο-

λογική Διοίκηση για οφειλές της υποπερίπτωσης α΄ (ii),
δεν µπορεί να είναι µικρότερος των είκοσι τεσσάρων
(24), υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας
δόσης. Ο οφειλέτης µπορεί να επιλέξει την αποπληρωµή
σε λιγότερες των είκοσι τεσσάρων (24) µηνιαίων δόσε-
ων.
γ. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθµισης, επιτρέπεται,

µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων
α΄ και β΄, η υπαγωγή της ίδιας οφειλής ανά οφειλέτη
στη ρύθµιση του παρόντος για δεύτερη φορά και για α-
ριθµό δόσεων, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τον α-
ριθµό των δόσεων που υπολείπονταν κατά τον χρόνο α-
πώλειας της ρύθµισης.  Στην περίπτωση αυτή, για την εκ
νέου υπαγωγή απαιτείται η προκαταβολή ποσού διπλάσι-
ου της µηνιαίας δόσης της δεύτερης ρύθµισης. Το ποσό
προκαταβολής δηλώνεται από τον οφειλέτη κατά την υ-
ποβολή του αιτήµατος υπαγωγής στη ρύθµιση και κατα-
βάλλεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την υ-
ποβολή της αίτησης. Οι υπόλοιπες δόσεις της ρύθµισης
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των
επόµενων µηνών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγω-
γής στη ρύθµιση.
δ. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης ορί-

ζεται σε τριάντα (30) ευρώ.» 
2.Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Α2 της παρα-

γράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής : 

«3. Η υπαχθείσα στη ρύθµιση βασική οφειλή επιβαρύ-
νεται, από την ηµεροµηνία υπαγωγής, αντί των κατά
Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά του ν. 4174/2013 (Α΄170) τόκων και
προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, µε τόκο ως ε-
ξής:
α) Για οφειλές που ρυθµίζονται σε έως δώδεκα (12)

µηνιαίες δόσεις, ο τόκος υπολογίζεται µε βάση το τελευ-
ταίο δηµοσιευµένο µέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευ-

ρώ χωρίς καθορισµένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαρια-
σµών που χορηγούνται από όλα τα Πιστωτικά Ιδρύµατα
στην Ελλάδα σε µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις, ό-
πως αυτό δηµοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας µονά-
δας (0,25%), ετησίως υπολογιζόµενο. Το επιτόκιο υπο-
λογισµού του τόκου αναπροσαρµόζεται ετησίως, την
πρώτη εργάσιµη ηµέρα του εποµένου µήνα από αυτόν
της δηµοσίευσης του ως άνω µέσου ετήσιου επιτοκίου
και ισχύει για όλες τις ρυθµίσεις που χορηγούνται µέχρι
τον επανακαθορισµό του το επόµενο έτος. Το επιτόκιο
παραµένει σταθερό καθ` όλη τη διάρκεια της ρύθµισης. 
β) Για οφειλές που ρυθµίζονται σε περισσότερες από

δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο της ανωτέρω
περίπτωσης α΄, µε βάση το οποίο υπολογίζεται ο τόκος,
προσαυξάνεται κατά µιάµιση  εκατοστιαία µονάδα
(1,5%). Ο ως άνω τόκος είναι ετησίως υπολογιζόµενος
και παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµι-
σης .
γ) Σε περίπτωση απώλειας και υπαγωγής των ίδιων ο-

φειλών στη ρύθµιση για δεύτερη φορά από τον ίδιο ο-
φειλέτη, τα επιτόκια των υποπεριπτώσεων α΄  και β΄
προσαυξάνονται κατά µιάµιση (1,5) ποσοστιαία µονάδα.
Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύουν για
οφειλές από δασµούς.
δ) Τα επιτόκια των προηγουµένων υποπεριπτώσεων

δεν υπερβαίνουν τα επιτόκια που ορίζονται για την ε-
φαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του
ν. 4174/2013 (Α΄170) και της παραγράφου 1 του άρθρου
6 του ν. 356/1974 (Α΄90).
ε) Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρη-

σης του προγράµµατος ρύθµισης δεν υπολογίζονται τα
πρόστιµα του άρθρου 57 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του
Κ.Ε.Δ.Ε..
στ) Για οφειλές από δασµούς, και ανεξαρτήτως του α-

ριθµού των δόσεων της ρύθµισης αυτών, το επιτόκιο υ-
πολογισµού του τόκου ισούται µε το εκφρασµένο σε ε-
τήσια βάση και δηµοσιευµένο στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, επιτόκιο που εφαρµό-
ζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες πράξεις
αναχρηµατοδότησής της την πρώτη ηµέρα του µήνα λή-
ξης της προθεσµίας καταβολής τους, για τις ληξιπρόθε-
σµες οφειλές, ή την πρώτη ηµέρα του µήνα βεβαίωσής
τους, για τις µη ληξιπρόθεσµες οφειλές, προσαυξηµένο
κατά µία ποσοστιαία µονάδα. Το επιτόκιο παραµένει στα-
θερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης και δεν προσαυ-
ξάνεται λόγω υπαγωγής της συγκεκριµένης κατηγορίας
οφειλών σε ρύθµιση για δεύτερη φορά από τον ίδιο ο-
φειλέτη, ούτε υπόκειται στον περιορισµό της υποπερί-
πτωσης δ΄. Τόκος δεν υπολογίζεται, εφόσον οι ρυθµιζό-
µενες οφειλές δεν υπερβαίνουν ανά πράξη βεβαίωσης
το ποσό των δέκα (10) ευρώ.»

3.Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Α2 της παρα-
γράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«4. Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των
βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών στις Δηµό-
σιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα
Τελωνεία που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν
έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή
πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση
τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών, ενώ δύ-
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νανται να υπαχθούν µετά από επιλογή του οφειλέτη και
βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές που τελούν σε
διοικητική ή δικαστική αναστολή.»

4. Στην περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Α2 της πα-
ραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 µετά
το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήµατος περί υ-
παγωγής στη ρύθµιση του παρόντος, τα αποδιδόµενα
ποσά από συµψηφισµούς του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., α-
πό παρακρατήσεις αποδεικτικού ενηµερότητας και βε-
βαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και α-
πό µέτρα αναγκαστικής είσπραξης δύνανται να καλύ-
πτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της
προθεσµίας του πρώτου εδαφίου και δεν πιστώνονται
διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις.»

5. Η περίπτωση 9 της υποπαραγράφου Α2 της παρα-
γράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 τροπο-
ποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος της υποπερίπτωσης β΄ προστίθεται νέο ε-

δάφιο ως εξής: 
«Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της ρύθµισης ανα-

στέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήµατος, κατά
παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του άρθρου 113
του Ποινικού Κώδικα.»
β. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ΄ οι λέ-

ξεις «εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που
δεν έχουν ρυθµιστεί» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ε-
φόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πι-
στώνονται διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις.»
γ. Μετά την υποπερίπτωση δ΄ προστίθεται  υποπερί-

πτωση ε΄ ως εξής:
«ε. Σε οφειλέτες που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση

των όρων της παρούσας ρύθµισης µέχρι το πέρας αυτής,
κατόπιν εξόφλησης της τελευταίας δόσης, επιστρέφεται
ποσό που ισούται µε το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
των τόκων που ορίζονται στην παράγραφο 2 και έχουν ε-
πιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθµιζόµενης οφει-
λής. Το προς επιστροφή ποσό δεν παρακρατείται, δεν
κατάσχεται και δεν συµψηφίζεται µε άλλες υποχρεώσεις
του οφειλέτη προς το Δηµόσιο ή τρίτους. 
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθµισης και υπαγωγής

των ίδιων οφειλών από τον ίδιο οφειλέτη σε ρύθµιση για
δεύτερη φορά ως βάση υπολογισµού του ποσού των τό-
κων που επιστρέφονται, λαµβάνεται το σύνολο των τό-
κων της παραγράφου 2 που επιβαρύνουν τις οφειλές α-
πό την πρώτη υπαγωγή τους στη ρύθµιση και ως την ε-
ξόφλησή τους.»

6. Η περίπτωση 15 της υποπαραγράφου Α2 της παρα-
γράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 τροπο-
ποιείται ως εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από
εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύνανται να προσδιο-
ρίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρµογής για την υπαγωγή
στις διατάξεις της παρούσας, να καθορίζονται οι προϋ-
ποθέσεις υπαγωγής των φορολογικών υποχρεώσεων και
µέσω διαδικτυακής εφαρµογής της ΑΑΔΕ, οι οποίες πρέ-
πει να εκπληρώνονται για να µην απωλεσθεί η ρύθµιση,
οι περιπτώσεις για τις οποίες η Φορολογική Διοίκηση θα
απαιτεί υποχρεωτικά την πληρωµή της ρύθµισης µέσω
πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης, επιπλέον όροι
και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να καθί-
σταται ενεργή η ρύθµιση, οι λεπτοµέρειες και κάθε ειδι-
κότερο θέµα εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυ-
τού.»

7. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδή-
ποτε νοµοθετική ρύθµιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ή-
ταν σε ισχύ. 

Άρθρο 44
Διαγραφή  ανείσπρακτων οφειλών 

για ποσά πολύ µικρού ύψους 

Στο άρθρο 48 του ν. 4174/2013 προστίθενται νέες πα-
ράγραφοι 6 και 7 ως εξής: 

«6. α. Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει σε περιοδική
διαγραφή των βεβαιωµένων ανείσπρακτων οφειλών στις
Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Δη-
µοσίου, νοµικών προσώπων ή τρίτων, εφόσον το εισπρα-
κτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το πο-
σό του ενός (1) ευρώ. 
β. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής

Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται οι αναγκαίες διαδικα-
στικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παραγράφου
1, όπως ο τρόπος, η διαδικασία, τα αρµόδια όργανα, η
περιοδικότητα διενέργειας της διαγραφής, καθώς και οι
οφειλές που εξαιρούνται από την εφαρµογή της παρού-
σας παραγράφου.

7. α. Διαγράφονται υπόλοιπα βεβαιωµένων βασικών ο-
φειλών στη Φορολογική Διοίκηση µέχρι του ποσού των
δέκα (10) ευρώ, συνολικά ανά οφειλέτη, φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, εφόσον οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθε-
σµες µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης της παρούσας και
δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου κατά
τον χρόνο της διαγραφής.  
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύνανται

να ενεργοποιούνται οι διατάξεις της παρούσας παρα-
γράφου περιοδικά και να επαναπροσδιορίζεται το χρονι-
κό διάστηµα της διαγραφής, για λόγους εκκαθάρισης
του χαρτοφυλακίου ληξιπροθέσµων οφειλών.» 

Άρθρο 45 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4308/2014 για τη µορφή

του προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικού τιµολογίου  

1. Στο τέλος του άρθρου 14 του ν. 4308/2014 (Α΄251)
προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Η µορφή του πρότυπου έκδοσης ηλεκτρονικού τι-
µολογίου ορίζεται µε απόφαση Υπουργού Οικονοµικών
µετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύµφωνα µε
το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολο-
γίων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 149 του
ν. 4601/2019 (Α΄ 44). Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑ-
ΔΕ καθορίζονται οι διαδικασίες παραλαβής και επεξερ-
γασίας του ηλεκτρονικού τιµολογίου, οι απαιτήσεις δια-
λειτουργικότητας και διασύνδεσης αυτού µε τα ολοκλη-
ρωµένα πληροφοριακά συστήµατα της ΑΑΔΕ, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία τεχνική ή/και ειδική λεπτοµέρεια
σχετικά µε το πρότυπο έκδοσης του ηλεκτρονικού τιµο-
λογίου. Για το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού τιµολογί-
ου εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις
του παρόντος νόµου. Το πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικού
τιµολογίου χρησιµοποιείται σε όλες τις συναλλαγές των
οντοτήτων, µε την εξαίρεση των δηµοσίων συµβάσεων,
για τις οποίες ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις των
άρθρων 148 έως 154 του ν. 4601/2019».

2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15
του ν. 4308/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
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«γ) Μέσω Υπηρεσιών  Παρόχου για την Ηλεκτρονική
Έκδοση Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.)».

Άρθρο 46
Τροποποίηση του ν. 2579/1998 για την παράταση 

του τρόπου φορολόγησης οχηµάτων δηµοσίας χρήσης

Η προθεσµία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10  του ν. 2579/1998
(Α΄31), όπως ισχύει, παρατείνεται έως και τις 1.12.2022
για τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου αυτού.                                                                                

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Άρθρο  47  
Τροποποίηση του ν. 1587/1950 για τη 

ρύθµιση θεµάτων φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων

Α.Τα άρθρα του α.ν. 1521/1950 (Α΄ 245) «περί φόρου
µεταβιβάσεως ακινήτων», ο οποίος κυρώθηκε µε τον
ν. 1587/1950 (Α΄ 294), τροποποιούνται ως εξής:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1. Πριν από κάθε µεταβίβαση µε επαχθή αιτία οι συµ-
βαλλόµενοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση
φόρου µεταβίβασης στη Φορολογική Διοίκηση. Στις περι-
πτώσεις κατά τις οποίες συντάσσεται συµβολαιογραφικό
έγγραφο, η δήλωση συµπληρώνεται από τον συµβολαιο-
γράφο που θα καταρτίσει τη συµβολαιογραφική πράξη.
Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν στο
συµβολαιογράφο όλα τα αναγκαία στοιχεία που απαι-
τούνται για την ορθή σύνταξη της δήλωσης από αυτόν
και στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης
τα νόµιµα δικαιολογητικά.»

2. Οι παράγραφοι 3, 4, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 7 κα-
ταργούνται, οι παράγραφοι 5, 6 και 11 αναριθµούνται σε
3, 4 και 5 αντίστοιχα και στο τέλος του άρθρου αυτού
προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζο-
νται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής της
δήλωσης, η υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στην
οποία υποβάλλεται, τα στοιχεία που συµπληρώνονται
για την ακριβή περιγραφή του ακινήτου, τα στοιχεία που
υποχρεωτικά αναγράφονται στο µεταβιβαστικό συµβό-
λαιο για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογι-
κών υποχρεώσεων, τα νόµιµα δικαιολογητικά και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του πα-
ρόντος.»

3. Η παράγραφος  6 καταργείται και οι παράγραφοι 2,
3 και 5 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Μέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών
από την υποβολή της δήλωσης φόρου µεταβίβασης για
ακίνητα, τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειµενικό σύ-
στηµα προσδιορισµού αξίας, ενεργείται προσωρινός
προσδιορισµός της αγοραίας αξίας τους από στην αρµό-
δια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στη χωρική αρ-
µοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο, µε βάση συ-
γκριτικά στοιχεία, τα βιβλία τιµών ή και άλλα τυχόν στοι-
χεία.  
Αν η δηλωθείσα αξία συµπίπτει µε την προσωρινή, αυ-

τή κρίνεται ειλικρινής. Αν δεν συµπίπτει, ο φορολογού-
µενος µέσα σε δύο µήνες από τον προσδιορισµό της

προσωρινής αξίας δύναται να την αποδεχθεί και να υπο-
βάλει τροποποιητική δήλωση, η οποία θεωρείται εµπρό-
θεσµη. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζο-
νται ο τρόπος, η διαδικασία υποβολής της δήλωσης, τα
δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια.

3. Σε περίπτωση που το τίµηµα, σε µεταβιβαστικό συµ-
βόλαιο, ή το εκπλειστηρίασµα, σε αναγκαστικό ή εκού-
σιο πλειστηριασµό, είναι µεγαλύτερα από την αξία, όπως
αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο, ο φόρος επιβάλλεται στη µε-
γαλύτερη αξία.»

«5. Μετά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, εφό-
σον προκύπτει µείωση φόρου µεγαλύτερη των τριακο-
σίων (300) ευρώ, η πράξη προσδιορισµού του φόρου εκ-
δίδεται µετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, µε
την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 16 του παρό-
ντος. Εάν µετά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης υ-
ποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις, εφόσον από
τις δηλώσεις αυτές προκύπτει µείωση φόρου, ανεξαρτή-
τως του ύψους αυτής, η πράξη προσδιορισµού του φό-
ρου εκδίδεται µετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκη-
σης. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται
τα όργανα, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για τον έλεγχο των υποβαλλόµενων
δηλώσεων.»

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 προστίθενται πε-
ριπτώσεις ε΄ και στ΄ ως εξής:

«ε) να ενηµερώσει τον υπόχρεο σε φόρο και να ανα-
γράψει στο συµβόλαιο τις υποχρεώσεις, οι οποίες πηγά-
ζουν από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος
και 
στ) εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από τη

σύνταξη του συµβολαίου, να ενηµερώσει τη φορολογική
διοίκηση για τον αριθµό και την ηµεροµηνία σύνταξης
του συµβολαιογραφικού εγγράφου και για τον τρόπο ε-
ξόφλησης του τιµήµατος και να αποστείλει αντίγραφο
αυτού.»

5. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 13 προστί-
θεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ο συµβολαιογράφος ευθύνεται για την ορθή συµπλή-
ρωση της δήλωσης µε βάση τα στοιχεία που προσκόµι-
σαν οι συµβαλλόµενοι, τον τίτλο κτήσης και την περι-
γραφή του ακινήτου στο συµβολαιογραφικό έγγραφο
που συντάσσεται. Δεν έχει ευθύνη για όσα στοιχεία δεν
έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαµβάνονται
στο συµβολαιογραφικό έγγραφο.» 

6. Στο τέλος του άρθρου 13 προστίθενται παράγραφοι
5 και 6 ως εξής:

«5. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις
του παρόντος άρθρου και του άρθρου 15 επιβάλλεται α-
νά παράβαση αυτοτελές πρόστιµο εκατό (100) ευρώ.
Δεν επιβάλλεται πρόστιµο εάν η διαφορά µεταξύ της α-
ξίας που δηλώθηκε και αυτής που προσδιορίσθηκε ορι-
στικά ή µε βάση το σύστηµα των συγκριτικών στοιχείων
δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) και η διαφορά
φόρου δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ.  

6. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου.»

7. Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 14
διαγράφεται η φράση «ως και των οριστικών συµβολαί-
ων».
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Άρθρο  48
Τροποποίηση του ν. 2961/2001 για τη ρύθµιση θεµάτων

Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, 
Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια  

Α. Οι διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας
Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και
Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το
πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄266), τροποποιούνται
ως εξής:

1. Οι διατάξεις των άρθρων 46 έως και 57 και της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 86 καταργούνται και διαγράφε-
ται ο όρος προίκα και οι λοιποί σχετικοί όροι, στον τίτλο
και σε όλες τις επιµέρους διατάξεις του Κώδικα.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8, της παραγράφου 2 του
άρθρου 40, της ενότητας Β΄ του άρθρου 61, της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 64, του άρθρου 65, της ενότητας Β
του άρθρου 85 και της παραγράφου 7 του άρθρου 86 κα-
ταργούνται.

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
41 η φράση «από την παραλαβή της δήλωσης» αντικαθί-
σταται από τη φράση «από τον προσδιορισµό της α-
ξίας».

4. Στον τίτλο του άρθρου 61 διαγράφεται η φράση
« - Δήλωση µε επιφύλαξη», στην ενότητα Α του ιδίου άρ-
θρου διαγράφεται ο τίτλος, και µετά την παράγραφο 9
προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής και η επόµενη
παράγραφος αναριθµείται σε 11:

«10. Εάν συντάσσεται συµβολαιογραφικό έγγραφο, η
δήλωση συµπληρώνεται από τον συµβολαιογράφο που
θα καταρτίσει τη συµβολαιογραφική πράξη».

5. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 62 η φράση «έξι (6) µήνες» αντικαθίστανται από
τη φράση «εννέα (9) µήνες».

6. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 63
αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) από τον χρόνο που ορίζεται κάθε φορά στο άρθρο
7,»

7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
67 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι υπόχρεοι σε δήλωση υποχρεούνται να προσκοµί-
σουν στον συµβολαιογράφο όλα τα αναγκαία στοιχεία
που απαιτούνται για την ορθή σύνταξη της δήλωσης από
αυτόν και στην αρµόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοί-
κησης τα νόµιµα δικαιολογητικά.»

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 73 αντικαθίσταται ως
εξής:

«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
41 εφαρµόζονται και στις εµπρόθεσµες δηλώσεις φόρου
κληρονοµιάς.»

9. Στο άρθρο 84 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως ε-
ξής:

«3. Μετά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, εφό-
σον προκύπτει µείωση φόρου µεγαλύτερη των τριακο-
σίων (300) ευρώ, η πράξη προσδιορισµού του φόρου εκ-
δίδεται µετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης. Ε-
άν µετά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης υποβλη-
θούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις, εφόσον από τις δη-
λώσεις αυτές προκύπτει µείωση φόρου, ανεξαρτήτως
του ύψους αυτής, η πράξη προσδιορισµού του φόρου εκ-

δίδεται µετά από έλεγχο δικαιολογητικών της Φορολογι-
κής Διοίκησης. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ κα-
θορίζονται τα όργανα, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τον έλεγχο των υποβαλ-
λόµενων δηλώσεων.»

10. Στον τίτλο του άρθρου 85 διαγράφεται η φράση « -
Δήλωση µε επιφύλαξη», στην ενότητα Α του ιδίου άρ-
θρου διαγράφεται ο τίτλος και µετά το πρώτο εδάφιο
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Εάν συντάσσεται συµβολαιογραφικό έγγραφο, η δή-
λωση συµπληρώνεται από τον συµβολαιογράφο που θα
καταρτίσει τη συµβολαιογραφική πράξη.»

11. Στο άρθρο 88 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 ως
εξής: 

«2. Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν
στον συµβολαιογράφο όλα τα αναγκαία στοιχεία που α-
παιτούνται για την ορθή σύνταξη της δήλωσης από αυ-
τόν και στην αρµόδια στην αρµόδια υπηρεσία της Φορο-
λογικής Διοίκησης τα νόµιµα δικαιολογητικά.»

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 112 αντικαθίσταται
ως εξής:

«2. Στα συµβολαιογραφικά έγγραφα δωρεών, γονικών
παροχών και αποδοχής κληρονοµιάς προσαρτάται αντί-
γραφο της δήλωσης. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων
ηµερών από τη σύνταξη του συµβολαίου, ο συµβολαιο-
γράφος υποχρεούται να ενηµερώσει τη Φορολογική Δι-
οίκηση για τον αριθµό και την ηµεροµηνία σύνταξης του
συµβολαιογραφικού εγγράφου και τον τρόπο καταβολής
του ποσού, εφόσον πρόκειται για χρηµατικές δωρεές ή
γονικές παροχές, και να αποστείλει αντίγραφο αυτού.» 

13. Η παράγραφος 4 του άρθρου 112 αντικαθίσταται
ως εξής:

«4. Ο συµβολαιογράφος ευθύνεται για την ορθή συ-
µπλήρωση της δήλωσης µε βάση τα στοιχεία που προ-
σκόµισαν οι υπόχρεοι σε δήλωση, τον τίτλο κτήσης και
την περιγραφή του ακινήτου στο συµβολαιογραφικό έγ-
γραφο που συντάσσεται. Δεν έχει ευθύνη για όσα στοι-
χεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαµ-
βάνονται στο συµβολαιογραφικό έγγραφο. Στον συµβο-
λαιογράφο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του παρό-
ντος άρθρου και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρ-
θρα 114 και 116, επιβάλλεται ανά παράβαση αυτοτελές
πρόστιµο εκατό (100) ευρώ. Πρόστιµο δεν επιβάλλεται
όταν η διαφορά µεταξύ της αξίας που δηλώθηκε και αυ-
τής που προσδιορίσθηκε οριστικά ή µε βάση το σύστηµα
των συγκριτικών στοιχείων δεν υπερβαίνει το δέκα τοις
εκατό (10%) και η διαφορά φόρου δεν υπερβαίνει τα πε-
ντακόσια (500) ευρώ. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑ-
ΔΕ καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή του παρόντος άρθρου.»

14. Το άρθρο 119 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται

κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των δια-
τάξεων του παρόντος.».
Β. Στο τέλος της ενότητας Α΄ του άρθρου 34 του Κώ-

δικα διατάξεων φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονι-
κών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος
κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο ν. 2961/2001 (Α΄ 266) προ-
στίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
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«6. Για την επιβολή του φόρου δεν θεωρείται δωρεά η
κτήση περιουσίας που συνιστά εισόδηµα κατά τις διατά-
ξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.»

Γ. Οι διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας
Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και
Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το
πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄266), τροποποιούνται
ως εξής:

1. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 58
η φράση «µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα» αντικαθί-
σταται από τη φράση «µέχρι την τελευταία εργάσιµη η-
µέρα του δεύτερου µήνα».

2. Το άρθρο 92 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η δήλωση υποβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσι-

µη ηµέρα του επόµενου µήνα από την καταβολή του κέρ-
δους στον δικαιούχο.».

3. Στο άρθρο 95 διαγράφονται οι λέξεις «και 84».

Άρθρο  49
Τροποποίηση του ν. 3427/2005 για τη ρύθµιση θεµάτων  

Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων

1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του
ν. 3427/2005 (Α΄ 312) προστίθεται παράγραφος 1α ως ε-
ξής: 

«1α. Μετά τη σύνταξη υποσχετικής ή εκποιητικής δι-
καιοπραξίας, µε την οποία συστήνονται, µεταβάλλονται,
αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία
δικαιώµατα επί ακινήτου, ο συµβολαιογράφος υποχρε-
ούται εντός τριάντα (30) ηµερών σε υποβολή δήλωσης
στοιχείων ακινήτων µε τις µεταβολές της ακίνητης περι-
ουσίας των συµβαλλοµένων, µε εξαίρεση την περίπτωση
κατά την οποία δηλωθεί ρητά από τον ή από τους συµ-
βαλλοµένους ότι η σχετική δήλωση στοιχείων ακινήτων
θα υποβληθεί από τους ίδιους. Τα ανωτέρω ισχύουν και
κατά τη σύνταξη περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί
εκούσιου πλειστηριασµού. Στον συµβολαιογράφο που
παραβαίνει την ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται αυτο-
τελές πρόστιµο ύψους διακοσίων (200) ευρώ.
Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται ο

τρόπος υποβολής των δηλώσεων, ο τύπος και το περιε-
χόµενο αυτών, η διαδικασία υποβολής, ο τρόπος αποκα-
τάστασης των λαθών, καθώς και  κάθε άλλο αναγκαίο θέ-
µα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής». 

2.Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) κα-
ταργείται. 

Άρθρο 50
Τροποποιήσεις του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 

για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων

1. Στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330), όπου ανα-
γράφεται η φράση «οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγο-
ρά» αντικαθίσταται από τη φράση «ρυθµιζόµενη αγορά ή
πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4514/2018 (Α΄ 14)».

2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του ν. 3091/2002
αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει
γραφεία στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
α.ν. 89/1967 ( Α΄ 132), όπως τροποποιήθηκε και συµπλη-
ρώθηκε µε τον α.ν. 378/1968 (Α΄ 82), τον ν. 27/1975 (Α΄
77), τον ν. 814/1978 (Α΄ 144) και τον ν. 2238/1994 (Α΄
142) και πλοιοκτήτριες εµπορικών πλοίων για τα ακίνητα
που ιδιοχρησιµοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά για
γραφεία, αποθήκες και χώρους εστίασης, εκγύµνασης
και στάθµευσης του προσωπικού τους για την κάλυψη
των λειτουργικών τους αναγκών ή που παραχωρούν δω-
ρεάν, σύµφωνα µε την άδεια εγκατάστασης τους, σε
ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αποκλειστικά για τις παραπά-
νω χρήσεις. Επίσης, νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντό-
τητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για ακί-
νητα που εκµισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της
παρούσας περίπτωσης, αποκλειστικά για γραφεία, απο-
θήκες και χώρους εστίασης, εκγύµνασης και στάθµευ-
σης του προσωπικού τους για την κάλυψη των λειτουργι-
κών τους αναγκών.» 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002
προστίθεται περίπτωση η) ως εξής:

«η) οργανισµοί εναλλακτικών επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.),
τους οποίους διαχειρίζονται Δ.Ο.Ε.Ε. που διέπονται από
τον ν. 4209/2013 (Α΄ 235) και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ,
και η καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε µη
συνεργάσιµο κράτος, όπως αυτό ορίζεται µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµα-
τος (ν. 4172/2013, Α΄ 167).»

4. Το ένατο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15
του ν. 3091/2002, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν το σύνολο ή µέρος των ονοµαστικών µετοχών, µε-
ριδίων ή µερίδων των εταιρειών των ανωτέρω α΄, β΄ και
γ΄ περιπτώσεων κατέχουν ή διαχειρίζονται:

(α) πιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβανοµένων και των τα-
µιευτηρίων ή ταµείων παρακαταθηκών και δανείων, 

(β) ασφαλιστικά ταµεία, 
(γ) ασφαλιστικές εταιρείες,
(δ) αµοιβαία κεφάλαια περιλαµβανοµένων και των:
(i) αµοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περι-

ουσία κλειστού ή ανοικτού τύπου, και των διαχειριστών
αυτών

(ii) αµοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περι-
ουσία που διέπονται από τον ν. 2778/1999 (Α΄ 295), και
των εταιρειών διαχείρισης αυτών

(iii) αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετο-
χών (Α.Κ.Ε.Σ.) που διέπονται από τον ν. 2992/2002
(Α΄ 54)

(ε) ευρωπαϊκά µακροπρόθεσµα επενδυτικά κεφάλαια
που διέπονται από τον Κανονισµό (E.E.) 2015/760
(ELTIFS) και οι διαχειριστές αυτών,

(στ) διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύ-
σεων (Δ.Ο.Ε.Ε.) που διέπονται από τον ν. 4209/2013
ή/και την Οδηγία 2011/61/Ε.Ε.,

(ζ) οργανισµοί εναλλακτικών επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.)
τους οποίους διαχειρίζονται Δ.Ο.Ε.Ε. που διέπονται από
τον ν. 4209/2013 ή/και την Οδηγία 2011/61/Ε.Ε.,

(η) εταιρείες διαχείρισης οργανισµών συλλογικών ε-
πενδύσεων που διέπονται από τον ν. 4099/2012 (Α΄ 250)
και την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, 
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(θ) οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)
που διέπονται από τον ν. 4099/2012 και την  Οδηγία
2009/65/ΕΚ,

(ι) εταιρείες επιχειρηµατικών κεφαλαίων (EUVECA)
που διέπονται από τον Κανονισµό (Ε.Ε.) 345/2013 και οι
διαχειριστές αυτών,

(ια) ευρωπαϊκά ταµεία κοινωνικής επιχειρηµατικότη-
τας (EUSEF) που διέπονται από τον Κανονισµό (Ε.Ε.)
346/2013 και οι διαχειριστές αυτών,

(ιβ) εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων και ε-
ταιρείες διαχείρισης ή/και παροχής συµβουλευτικών υ-
πηρεσιών επί κεφαλαίων ή/και αµοιβαίων κεφαλαίων, η
καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε µη συ-
νεργάσιµο κράτος ή σε κράτος που δεν έχει αξιολογηθεί
από το Παγκόσµιο Φόρουµ για τη Διαφάνεια και την Α-
νταλλαγή Πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς, ό-
πως αυτές οι έννοιες ορίζονται µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 65 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), και εποπτεύονται από
αρχή της χώρας της έδρας τους, δεν απαιτείται περαιτέ-
ρω δήλωση των φυσικών προσώπων κατά το ποσοστό
συµµετοχής τους.»

Άρθρο 51
Τροποποιήσεις του ν. 1249/1982

σχετικά µε τον προσδιορισµό των αντικειµενικών
αξιών των ακινήτων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας
των ακινήτων που µεταβιβάζονται ή αποκτώνται µε οποι-
αδήποτε αιτία, λαµβάνονται υπόψη οι τιµές εκκίνησης,
που είναι καθορισµένες εκ των προτέρων κατά ζώνες ή
οικοδοµικά τετράγωνα και κατ’ είδος ακινήτου, όπως α-
στικό ακίνητο, αγροτικό ακίνητο και άλλα.
Οι τιµές εκκίνησης αυξάνονται ή µειώνονται ποσοστι-

αία ανάλογα µε τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξη-
τικά ή µειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως ποιότητα
κατασκευής, παλαιότητα, θέση στο οικοδοµικό τετράγω-
νο ή στον όροφο, της πολυκατοικίας για τα διαµερίσµα-
τα, εµπορικότητα δρόµου, ύπαρξη παταριού ή υπογείου
για τα καταστήµατα, καλλιεργητική αξία, τουριστική ή
παραθεριστική σηµασία για τα αγροτεµάχια και άλλα.»

2. Η παράγραφος 1Α του άρθρου 41 του ν. 1249/1982
αντικαθίσταται ως εξής:

«1Α. Συνιστάται Επιτροπή για τη σύνταξη εισήγησης
για τη διαµόρφωση των ζωνών και των συντελεστών αυ-
ξοµείωσης των τιµών εκκίνησης (εφεξής Επιτροπή), η ο-
ποία αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Οικονοµικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, ως Πρόεδρο και
µέλη τον Γενικό Γραµµατέα Φορολογικής Πολιτικής και
Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, τον
Γενικό Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Πε-
ριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλά-
δος (ΤΕΕ), τον Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος
Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων της Γε-
νικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών και δύο εµπειρογνώµονες που ορίζονται
από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Έργο της Επιτροπής είναι η εισήγηση προς τον Υπουρ-

γό Οικονοµικών σχετικά µε τη διαµόρφωση των ζωνών
και των συντελεστών αυξοµείωσης των τιµών εκκίνησης.

Το Αυτοτελές Τµήµα Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού
Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών εισηγείται προς
την Επιτροπή τη διαµόρφωση των ζωνών και τους συντε-
λεστές αυξοµείωσης των τιµών εκκίνησης και παρέχει
στοιχεία και υποστήριξη προς την Επιτροπή για την απο-
τελεσµατική εκπλήρωση του έργου της.
Η Επιτροπή δύναται να ζητά α) τη συνδροµή ή τη συµ-

µετοχή οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου ή ιδιωτικού φο-
ρέα ή προσώπου, µε εµπειρία και ειδικές γνώσεις για την
ολοκλήρωση του έργου της και β) τη χορήγηση µη προ-
σωποποιηµένων στοιχείων από το ΤΕΕ, την Τράπεζα της
Ελλάδος και τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα οποία παρέχονται
υποχρεωτικώς χωρίς την επίκληση απορρήτου. Τα µέλη
της Επιτροπής και οι εµπειρογνώµονες που λαµβάνουν
γνώση των ανωτέρω στοιχείων κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχε-
µύθεια. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συγκροτείται

η Επιτροπή, ορίζονται τα µέλη της και ρυθµίζεται κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν ει-

σήγησης της Επιτροπής, καθορίζονται οι συντελεστές
αυξοµείωσης και η διαµόρφωση ζωνών των περιοχών
που είναι ενταγµένες ή πρόκειται να ενταχθούν στο α-
ντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού αξιών ακινήτων,
λαµβάνοντας υπόψη και τη γνώµη του αρµόδιου δηµοτι-
κού συµβουλίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η
οποία παρέχεται εντός δεκαπέντε ηµερών.»

3. Η παράγραφος 1Β του άρθρου 41 του ν.1249/1982
αντικαθίσταται ως εξής:

«1Β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ανατί-
θεται σε πιστοποιηµένους εκτιµητές, εγγεγραµµένους
στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών στο πεδίο των
ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών, η σύνταξη εισή-
γησης για τον καθορισµό των τιµών εκκίνησης και καθο-
ρίζεται η µεθοδολογία, η τεκµηρίωση και η µορφή των ει-
σηγήσεων, ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου τους και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Η απόφαση ανάθεσης εκδίδεται κατόπιν δηµόσιας

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού
Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικο-
νοµικών, η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα
Διαύγεια» και στην οποία περιγράφεται το έργο, η διαδι-
κασία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο τρόπος επιλο-
γής των εκτιµητών, η αµοιβή τους και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια.
Οι εισηγήσεις των εκτιµητών κατατίθενται ηλεκτρονι-

κά σε βάση δεδοµένων που τηρείται στη Γενική Γραµµα-
τεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στην ίδια βάση δεδοµένων καταχωρίζεται η γνώµη του

αρµόδιου δηµοτικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 261 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87).»

4. Η παράγραφος 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982
αντικαθίσταται ως εξής:

«1Γ. Συνιστάται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελεί-
ται από τον Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Ε-
κτιµήσεων και Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων της Γενι-
κής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
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Οικονοµικών, ως Πρόεδρο και µέλη έναν εκπρόσωπο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, έναν υπάλληλο του
Αυτοτελούς Τµήµατος Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού
Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, έναν υπάλληλο
του Τµήµατος Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδοµένων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πλη-
ροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Τοµέα της Γενι-
κής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµό-
σιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης και έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Φορολογικής
Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής Πολιτι-
κής και Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµι-
κών,  µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν
στην ίδια υπηρεσία.
Έργο της Επιτροπής Ελέγχου είναι η αξιολόγηση και ο

έλεγχος των προβλεπόµενων στην απόφαση του πρώ-
του εδαφίου της παραγράφου 1Β αναφορικά µε τις ειση-
γήσεις των πιστοποιηµένων εκτιµητών, η αντιµετώπιση
προβληµάτων, κενών και αποκλίσεων και κάθε άλλου συ-
ναφούς θέµατος, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό
Οικονοµικών για τον καθορισµό των τιµών εκκίνησης.
Το Αυτοτελές Τµήµα Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού

Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών παρέχει υποστή-
ριξη προς την Επιτροπή Ελέγχου για την αποτελεσµατι-
κή εκπλήρωση του έργου της.
Σε περίπτωση αδυναµίας προσδιορισµού των τιµών εκ-

κίνησης µε βάσει τα ανωτέρω στοιχεία η Επιτροπή Ελέγ-
χου δύναται: α) να εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµι-
κών την ανάθεση σύνταξης εισήγησης σε πιστοποιηµένο
εκτιµητή, εγγεγραµµένο στο Μητρώο Πιστοποιηµένων
Εκτιµητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οι-
κονοµικών, β) να ζητεί τη συνδροµή οποιουδήποτε άλ-
λου φορέα ή προσώπου µε εµπειρία και ειδικές γνώσεις
στον τοµέα αξιών ακινήτων και γ) να ζητεί τη χορήγηση
µη προσωποποιηµένων στοιχείων από το ΤΕΕ, την Τρά-
πεζα της Ελλάδος και τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ,
τα οποία παρέχονται υποχρεωτικώς, χωρίς την επίκληση
απορρήτου.
Τα µέλη της Επιτροπής και οι εµπειρογνώµονες που

λαµβάνουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων κατά την ε-
κτέλεση των καθηκόντων τους υποχρεούνται να τηρούν
απόλυτη εχεµύθεια.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συγκροτείται

η Επιτροπή Ελέγχου, ορίζονται τα µέλη της, µετά από
πρόταση των αρµόδιων υπηρεσιών, και καθορίζεται κάθε
άλλη λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται

οι τιµές εκκίνησης µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ε-
λέγχου, λαµβάνοντας υπόψη και τη γνώµη του αρµόδιου
δηµοτικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), η οποία παρέχεται εντός δεκαπέντε ηµερών.
Με όµοια απόφαση ανατίθεται η σύνταξη εισήγησης

σε πιστοποιηµένο εκτιµητή, εγγεγραµµένο στο Μητρώο
Πιστοποιηµένων Εκτιµητών στο πεδίο των ακινήτων του
Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περίπτωσης α΄ του τρίτου εδαφίου, καθώς και η αµοιβή
του.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

Άρθρο 52
Τροποποίηση  του ν. 3746/2009 για 

τους τόκους οµολογιών

Η περίπτωση Α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 69
του ν. 3746/2009 αντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Α. Οι τόκοι, οι οποίοι προκύπτουν από καλυµµένες
οµολογίες που εκδόθηκαν  σύµφωνα µε το άρθρο 91 του
ν. 3601/2007 (Α΄ 178) ή εκδίδονται σύµφωνα µε το άρ-
θρο 152 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), έχουν την ίδια φορο-
λογική αντιµετώπιση µε τους τόκους που προκύπτουν α-
πό τις οµολογίες τις οποίες εκδίδει το Ελληνικό Δηµό-
σιο. Στην περίπτωση αυτή υπόχρεος για την παρακράτη-
ση φόρου είναι ο φορέας πληρωµής που προβαίνει στις
καταβολές των τόκων και δεν υποχρεούται σε παρακρά-
τηση ο εκδότης των οµολόγων.»

Άρθρο 53  
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 
για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών 

που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία

Η παράγραφος 3  του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υ-
ποχρεούνται σε καταβολή φόρου ο συντελεστής του ο-
ποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστο-
τε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανοµέ-
νου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα και υπολογίζεται επί
του µέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των δια-
θεσίµων, σε τρέχουσες τιµές, όπως απεικονίζονται
στους εξαµηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπο-
νται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος
νόµου. Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφο-
ράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού του φόρου ι-
σχύει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου της µεταβο-
λής µήνα. Ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια φορολογι-
κή αρχή µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του µήνα που
ακολουθεί το χρονικό διάστηµα που αφορούν οι εξαµηνι-
αίοι πίνακες επενδύσεων. Σε περίπτωση παρακράτησης
φόρου επί κτηθέντων µερισµάτων, ο φόρος αυτός συµ-
ψηφίζεται µε τον φόρο που προκύπτει από τη δήλωση
που υποβάλλεται από την Εταιρεία Επενδύσεων σε ακί-
νητη περιουσία εντός του µηνός Ιουλίου. Τυχόν πιστωτι-
κό υπόλοιπο µεταφέρεται για συµψηφισµό µε επόµενες
δηλώσεις. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλεί-
ται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας και των µε-
τόχων της. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) εφαρ-
µόζονται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται µε βά-
ση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Για τα διανεµό-
µενα µερίσµατα στους µετόχους της εταιρείας δεν έ-
χουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του
ν. 4172/2013. Κατά τον υπολογισµό του παραπάνω φό-
ρου δεν λαµβάνονται υπόψη τα ακίνητα που κατέχουν ά-
µεσα ή έµµεσα θυγατρικές των ΑΕΕΑΠ, εταιρείες του
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άρθρου 22 παράγραφος 3 περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του πα-
ρόντος νόµου, εφόσον αυτά αναγράφονται διακεκριµέ-
να στις καταστάσεις επενδύσεών τους.»

Άρθρο 54  
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2778/1999 
για τον τρόπο φορολόγησης των αµοιβαίων 

κεφαλαίων ακινήτων

H  παράγραφος 2  του άρθρου 20 του ν. 2778/1999 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η φορολόγηση των κερδών του αµοιβαίου κεφα-
λαίου ακινήτων γίνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 33 παρά-
γραφοι 2 και 3 του ν. 3283/2004, όπως ισχύει. Ο συντε-
λεστής ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκά-
στοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξα-
νόµενου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα.

Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου ό-
ρου του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου,
λογίζεται καθηµερινά και αποδίδεται στην αρµόδια φο-
ρολογική αρχή µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µη-
νών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόµενου εξαµήνου από
τον υπολογισµό του.

Η καταβολή του φόρου γίνεται στο όνοµα και για λο-
γαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου.

Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς η
προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού του φόρου ισχύει
από την πρώτη ηµέρα του εποµένου της µεταβολής µή-
να.

Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογι-
κή υποχρέωση του αµοιβαίου κεφαλαίου και των µεριδι-
ούχων του.» 

Άρθρο 55   
Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 
για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου

H  παράγραφος 3  του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρε-
ούνται σε καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου
ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ι-
σχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανό-
µενου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα και υπολογίζεται
επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου των επενδύσεων τους,
πλέον διαθεσίµων σε τρέχουσες τιµές. Σε περίπτωση µε-
ταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα
βάση υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη η-
µέρα του επόµενου της µεταβολής µήνα.

Ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια φορολογική αρχή
µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και
Ιανουαρίου του επόµενου εξαµήνου από τον υπολογι-
σµό. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση της εταιρείας και των µετόχων
της. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) εφαρµόζο-
νται αναλόγως και για τον φόρο που οφείλεται µε βάση
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.»

Άρθρο 56 
Τροποποίηση  του άρθρου 103 του ν. 4099/2012 

για τον τρόπο φορολόγησης των ΟΣΕΚΑ 

H  παράγραφος 3  του άρθρου 103 του ν. 4099/2012 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η εταιρεία διαχείρισης, στο όνοµα και για λογαρια-
σµό του αµοιβαίου κεφαλαίου ή της ΑΕΕΜΚ, ή κατά πε-
ρίπτωση, η ΑΕΕΜΚ του άρθρου 40, υποχρεούται σε κα-
ταβολή φόρου, ο οποίος λογίζεται καθηµερινά επί του ε-
ξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Ο-
ΣΕΚΑ, ή τυχόν            επιµέρους επενδυτικών του τµηµά-
των. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολο-
γική υποχρέωση του ΟΣΕΚΑ και των µεριδιούχων ή µε-
τόχων του.

Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα τοις εκα-
τό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου πράξεων
κύριας αναχρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής Επιτόκιο Ανα-
φοράς), προσαυξανόµενου ως ακολούθως, αναλόγως
της κατηγορίας κάθε ΟΣΕΚΑ ή τυχόν επί µέρους επενδυ-
τικών του τµηµάτων βάσει σχετικής απόφασης του Διοι-
κητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

α) για ΟΣΕΚΑ χρηµαταγοράς άνευ προσαυξήσεως,
β) για οµολογιακούς ΟΣΕΚΑ, κατά είκοσι πέντε εκα-

τοστά της µονάδας (0,25),
γ) για µικτούς ΟΣΕΚΑ, κατά πέντε δέκατα της µονά-

δας (0,5),
δ) για µετοχικούς ΟΣΕΚΑ και για κάθε άλλη κατηγο-

ρία ΟΣΕΚΑ πλην των αναφερόµενων πιο πάνω περιπτώ-
σεων, κατά µία (1) µονάδα.
Ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια υπηρεσία της Φορο-

λογικής Διοίκησης µε δήλωση που υποβάλλεται µέσα
στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανου-
αρίου του επόµενου εξαµήνου από τον υπολογισµό του.
Σε περίπτωση µεταβολής του επιτοκίου αναφοράς ή

της κατάταξης του ΟΣΕΚΑ, η προκύπτουσα νέα βάση υ-
πολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη ηµέρα του
επόµενου της µεταβολής µήνα.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄  
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ 

Άρθρο 57
Προσδιορισµός και καταβολή τέλους ρυµουλκών

και αλιευτικών πλοίων

1. Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δηµοσίου σε όλα τα υ-
πό ελληνική σηµαία αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, καθώς
και στα ρυµουλκά των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίη-
σης σε υπηρεσίες θαλασσίων µεταφορών δεν υπερβαί-
νει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου
δραστηριοποίησής τους. Από την υποχρέωση καταβολής
του τέλους εξαιρούνται τα αµιγώς ναυαγοσωστικά πλοία
που εκτελούν αποκλειστικά εργασίες διάσωσης και θα-
λάσσιας αρωγής.

2. Υπόχρεοι σε καταβολή του τέλους είναι:  
α) οι πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες των πλοί-

ων της παραγράφου 1 που είναι εγγεγραµµένοι στο οι-
κείο νηολόγιο ή λεµβολόγιο, ανεξάρτητα από την κατοι-
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κία ή τη διαµονή ή την έδρα αυτών στην ηµεδαπή ή αλ-
λοδαπή, ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους που έχει αποδε-
χθεί εγγράφως τον διορισµό του, 
β) κάθε πρόσωπο που κατ’ εντολή του πλοιοκτήτη ή ο-

ποιασδήποτε αρχής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, δια-
χειρίζεται το πλοίο και εισπράττει ναύλους. 
Οι ως άνω ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκλη-

ρον έκαστος για την πληρωµή του τέλους.
3. Το τέλος για τα ρυµουλκά της παραγράφου 1 υπο-

λογίζεται σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα, µε βάση
τη συνολική ιπποδύναµη αυτών:  

Συνολική ισχύς πλοίου Ετήσιο τέλος
σε ίππους (BHP) σε ευρώ

µέχρι 500 6.000

από 501 µέχρι 1000 6.500

από 1001 µέχρι 1500 7.000

από 1501 µέχρι 2000 8.000

από 2001 µέχρι 2500 9.000

από 2501 µέχρι 3000 10.000

από 3001 µέχρι 3500 11.000

από 3501 µέχρι 4000 12.000

από 4001 µέχρι 4500 13.000

από 4501 µέχρι 5000 14.000

από 5001 και άνω 15.000

4. Το τέλος για τα αλιευτικά πλοία και πλοιάρια υπολο-
γίζεται σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα, µε βάση το
ολικό µήκος αυτών:

Ολικό µήκος πλοίου  σε µέτρα          Ετήσιο τέλος
σε ευρώ

µέχρι 6 100

από 6,01   µέχρι  8 150

από 8,01   µέχρι 10 225

από 10,01 µέχρι 12 338

από 12,01 µέχρι 15 506

από 15,01 µέχρι 18 759

από 18,01 µέχρι 24                           1.139

από 24,01 µέχρι 30                           1.709

από 30,01 µέχρι 36                           2.563

από 36,01 µέχρι 45                           3.844

από 45,01 και άνω                            5.767

5. Η επιβολή του τέλους έχει εφαρµογή από τη νηολό-
γηση των πλοίων της παραγράφου 1 σε ελληνικό λιµένα
και µέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο λαµβάνει χώρα το
γεγονός που επιβάλλει τη διαγραφή τους από το νηολό-
γιο. Ειδικά για τα ρυµουλκά, ο χρόνος αναµονής αυτών
µέσα στο έτος εξοµοιώνεται µε το είδος των υπηρεσιών
που παρασχέθηκαν µέχρι να τεθούν σε αναµονή, οι οποί-
ες µπορεί να συνιστούσαν ή όχι θαλάσσιες µεταφορές.
Οι υπηρεσίες ρυµούλκησης που εκτελούνται σε λιµένες,
καθώς και αυτές που αφορούν στην παροχή βοήθειας σε
αυτοκινούµενο σκάφος για να προσλιµενιστεί ή να διέλ-
θει διώρυγα δεν συνιστούν θαλάσσιες µεταφορές. 

6. Για τα έτη έναρξης ή διακοπής της εκµετάλλευσης
των πλοίων της παραγράφου 1, το τέλος υπολογίζεται α-
νάλογα µε τις ηµέρες εκµετάλλευσης αυτών µέσα στο έ-
τος. Σε περίπτωση πλήρους αποδεδειγµένης αργίας λό-
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γω επισκευών ή ελλείψεως εργασιών των πλοίων αυτών
για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τις είκοσι (20) συ-
νεχείς ηµέρες ανά έτος εκµετάλλευσης, το τέλος µειώ-
νεται ανάλογα µε τις ηµέρες αργίας. Για τη µείωση του
τέλους λόγω αργίας του πλοίου απαιτείται η υποβολή α-
πό τον φορολογούµενο σχετικής αίτησης συνοδευόµε-
νης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρµόδια για
το πλοίο φορολογική αρχή και η έγκριση από αυτή, πριν
την υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης απόδο-
σης του τέλους για το έτος που έλαβε χώρα η αργία.

7.  Για την απόδοση του τέλους, οι υπόχρεοι που είναι
εγγεγραµµένοι στο νηολόγιο ή λεµβολόγιο την 31η Δε-
κεµβρίου κάθε έτους, υποβάλλουν µέχρι την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του µηνός Μαρτίου του επόµενου έ-
τους, δήλωση στην αρµόδια για το πλοίο φορολογική αρ-
χή µε την οποία γίνεται άµεσος προσδιορισµός αυτού. Η
καταβολή του τέλους γίνεται σε δύο (2) δόσεις στο έτος
υποβολής της δήλωσης και ειδικότερα, µέχρι την τελευ-
ταία εργάσιµη ηµέρα των µηνών Ιουνίου και Οκτωβρίου
αντίστοιχα.  

8. Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας του
πλοίου, η δήλωση του αναλογούντος τέλους από το
πρόσωπο που µεταβιβάζει το πλοίο, υποβάλλεται µέχρι
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου από τη µε-
ταβίβαση µήνα και η καταβολή γίνεται εφάπαξ µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µεθεπόµενου από τη µε-
ταβίβαση µήνα. Ο αποκτών είναι εξ ολοκλήρου υπόχρε-
ος σε καταβολή του τέλους που βαρύνει το πλοίο από
τον χρόνο της µεταβίβασης και µετά.

9. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών της εκµετάλλευ-
σης του πλοίου και διαγραφής αυτού από το νηολόγιο ή
λεµβολόγιο, ο πλοιοκτήτης υποβάλλει δήλωση του τέ-
λους για το ποσό που αναλογεί µέχρι τον χρόνο κατά
τον οποίο λαµβάνει χώρα το επιβάλλον τη διαγραφή του
από το νηολόγιο γεγονός. Οι προθεσµίες υποβολής της
δήλωσης και της καταβολής είναι οι ίδιες µε εκείνες της
µεταβίβασης του πλοίου κατά τα οριζόµενα στην προη-
γούµενη παράγραφο.

10. Ειδικά οι πλοιοκτήτες ρυµουλκών που είναι εγγε-
γραµµένοι στο νηολόγιο την 31η Δεκεµβρίου κάθε έ-
τους, υποχρεούνται µέχρι το τέλος του µηνός Φεβρουα-
ρίου του επόµενου έτους αντίστοιχα και πριν την υποβο-
λή των δηλώσεων του τέλους, να υποβάλουν υπεύθυνη
δήλωση µαζί µε κατάσταση µε τα στοιχεία όλων των ρυ-

µουλκών κυριότητάς τους, διαχωρίζοντας αυτά σε υπα-
γόµενα και µη στο τέλος, στην αρµόδια για το πλοίο φο-
ρολογική αρχή.

11. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης από
τον υπόχρεο του τέλους ή υποβολής από αυτόν εκπρό-
θεσµης ή ανακριβούς δήλωσης εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170).

12. Με την καταβολή του τέλους εξαντλείται κάθε άλ-
λη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών ή/και
νοµικών προσώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος,
κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επι-
βάρυνση, εκτός από την επιβολή της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης για το εισόδηµα από την εκµετάλλευση
των πλοίων αυτών. Ως εισόδηµα απαλλασσόµενο νοείται
και η υπεραξία πραγµατοποιούµενη από εκποίηση πλοί-
ου, είσπραξη ασφαλιστικής αποζηµίωσης ή είσπραξη α-
πό οποιαδήποτε άλλη αιτία.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων καθορίζεται ο τύπος και το περιε-
χόµενο της δήλωσης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια, η διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέ-
λους, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις
αναγνώρισης της αργίας και τα απαιτούµενα δικαιολογη-
τικά για αυτή, ο τρόπος προσδιορισµού του χρόνου δρα-
στηριοποίησης των ρυµουλκών στις θαλάσσιες µεταφο-
ρές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµο-
γή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 58
Ρυθµίσεις θεµάτων φορολογίας πλοίων δεύτερης

κατηγορίας του ν. 27/1975 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 12
Υπολογισµός φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας

1. Ο φόρος πλοίων δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3
του παρόντος νόµου υπολογίζεται ετησίως ανά κόρο ο-
λικής χωρητικότητας (GROSS) αυτού και καταβάλλεται
σε ευρώ µε βάση την ακόλουθη κλίµακα:
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Κλίµακα σε Φορολογικός Φόρος Συνολική Συνολικός
κόρους ολικής συντελεστής κλίµακας χωρητικότητα ετήσιος
χωρητικότητας κλίµακας σε ευρώ (σε ευρώ) σε κόρους φόρος

ανά κόρο (GROSS) (σε ευρώ)
ολικής

χωρητικότητας

20 0,90                        18,00 20 18,00

30 1,05                        31,50 50 49,50

50 1,14                        57,00                      100                              106,50

Για κόρους
άνω των 100 1,20



Ορίζεται ελάχιστο ποσό φόρου διακόσια (200) ευρώ
σε περίπτωση που ο υπολογιζόµενος φόρος πλοίου µε
βάση την παραπάνω κλίµακα είναι µικρότερος από το πο-
σό αυτό, µε εξαίρεση τα αλιευτικά πλοία και τα ρυµουλ-
κά του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρα-
γράφου 2 του παρόντος άρθρου που υπάγονται σε µηδε-
νικό συντελεστή.

2. Ο κατά την προηγούµενη παράγραφο υπολογιζόµε-
νος φόρος, πολλαπλασιάζεται µε τους ακόλουθους  συ-
ντελεστές ανά είδος πλοίου: 
α. Για επαγγελµατικά πλοία αναψυχής και τουριστικά

ηµερόπλοια, µε συντελεστή 5.
β. Για πλοία πόντισης και συντήρησης καλωδίων και α-

γωγών, πλοία θαλασσίων ερευνών, γεωτρήσεων και α-
ντλήσεων µε συντελεστή 1.
γ. Για ρυµουλκά πλοία, ναυαγοσωστικά, πλοηγίδες,

πυροσβεστικά και πλοία καθαρισµού και  απορρύπανσης
θαλασσών, µε συντελεστή 10. Ειδικά, για τα ρυµουλκά,
των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες
θαλάσσων µεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις ε-
κατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής
τους, ο υπολογιζόµενος φόρος πολλαπλασιάζεται µε
συντελεστή 0.
δ. Για βυθοκόρους, φορτηγίδες, και γερανοφόρα πλοία,

µε συντελεστή 1.
ε. Για πλοία εφοδιαστικά, ψυγεία, φαρόπλοια, σλέπια,

µε συντελεστή 1.
στ. Για ιδιωτικά πλοία αναψυχής, µε συντελεστή 5. 
ζ. Για πλοία εκπαιδευτικά και πλοία επιστηµονικών ε-

ρευνών, µε συντελεστή 1.
η. Για επιβατηγά και φορτηγά πλοία δεύτερης κατηγο-

ρίας, µε συντελεστή 1.
θ. Για αλιευτικά πλοία, µε συντελεστή 0.
3. Ο φόρος που προκύπτει από τις παραγράφους 1 και

2 µειώνεται ως εξής:

Πλοία δροµολογηµένα σε Επιβατηγά πλοία
τακτικές γραµµές µεταξύ (µηχανοκίνητα, Ιστιοφόρα

ελληνικών και και ανεξαρτήτως υλικού
λιµένων αλλοδαπής  ή και αυτών) (επί τοις εκατό)

µόνο µεταξύ λιµένων
αλλοδαπής (επί τοις εκατό)

50 60

Προκειµένου περί πλοίων που εµπίπτουν σε περισσό-
τερες από µία περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, ε-
νεργείται µία µόνο µείωση φόρου, η ευνοϊκότερη για τον
υπόχρεο.
Ο φόρος που προκύπτει κατά το έτος έναρξης ή διακο-

πής της εκµετάλλευσης του πλοίου περιορίζεται ανάλο-
γα µε τις ηµέρες εκµετάλλευσής του. Ο φόρος υπολογί-
ζεται κατ’ ανάλογο τρόπο και στην περίπτωση πλήρως α-
ποδεδειγµένης αργίας λόγω επισκευών ή ελλείψεως ερ-
γασιών του πλοίου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του
νόµου αυτού.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 27/1975 αντικαθί-
στανται ως εξής:

«Άρθρο 17
Βεβαίωση και καταβολή του φόρου 

πλοίων δεύτερης κατηγορίας

1. Η φορολογική διοίκηση εκδίδει πράξη διοικητικού
προσδιορισµού φόρου ετησίως για το προηγούµενο έ-
τος, βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της.

2. Ο φόρος καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του δευτέρου και του τέταρ-
του µήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσ-
διορισµού φόρου. 

3. Εάν η έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισµού
φόρου πραγµατοποιηθεί στους µήνες Νοέµβριο και Δε-
κέµβριο ή σε επόµενο από το οριζόµενο έτος βεβαίω-
σης, ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, µέχρι την τελευ-
ταία εργάσιµη ηµέρα του µεθεπόµενου της έκδοσης µή-
να. 

4. Εφόσον µεταγενέστερα προκύψει περίπτωση αιτή-
µατος από τον υπόχρεο για µείωση του βεβαιωµένου
φόρου λόγω αργίας του πλοίου ή για µεταβολή του φό-
ρου αυτού λόγω αντίστοιχης µεταβολής των κόρων ολι-
κής χωρητικότητας (κ.ο.χ.) του πλοίου µετά από νέα κα-
ταµέτρηση, η φορολογική διοίκηση εκδίδει πράξη επανυ-
πολογισµού  του φόρου. Σε περίπτωση καταστροφής του
πλοίου η φορολογική διοίκηση προβαίνει στην έκπτωση
των βεβαιωµένων φόρων για το χρονικό διάστηµα µετά
την καταστροφή του.

5. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιο-
λογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την α-
πόδειξη της καταστροφής του πλοίου. 

6. Σε περίπτωση διατήρησης της ελληνικής σηµαίας έ-
πειτα από µεταβίβαση πλοίου, ο φόρος πλοίων βαρύνει
τον νέο πλοιοκτήτη και υπολογίζεται από την ηµεροµη-
νία µεταβίβασης µε βάση τις ηµέρες εντός του οικείου
φορολογικού έτους. Για την µεταβίβαση πλοίου εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του ίδιου νό-
µου.»

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 41 του
ν. 3182/2003 (Α΄ 220) αντικαθίστανται ως εξής:

« Άρθρο 41

1.  Ο φόρος που επιβάλλεται στα ιδιωτικά και επαγγελ-
µατικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα τουριστικά ηµε-
ρόπλοια µε ελληνική σηµαία, ορίζεται από τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975
(Α΄77). 

2. Οι απαλλαγές και οι µειώσεις από τον φόρο, που ο-
ρίζονται στα άρθρα 12 και 13 του ν. 27/1975, δεν ισχύουν
για τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά
ηµερόπλοια, µε εξαίρεση την απαλλαγή που ορίζεται
στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόµου αυτού.»
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Άρθρο 59  
Ρυθµίσεις για την εγκατάσταση στην Ελλάδα
γραφείων ή υποκαταστηµάτων αλλοδαπών

ναυτιλιακών επιχειρήσεων

1. Το εδάφιο 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρή-
σεων οποιουδήποτε τύπου ή µορφής, ασχολούµενα απο-
κλειστικά µε τη διαχείριση, εκµετάλλευση, ναύλωση, α-
σφάλιση, διακανονισµό αβαριών, µεσιτεία αγοραπωλη-
σιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοί-
ων µε ελληνική ή ξένη σηµαία, πάνω από πεντακόσιους
(500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρουµένων των
επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εµπορικών
πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και µε
την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών ή ναυλω-
τριών γυµνών πλοίων (bareboat charterers) ή µισθωτριών
εταιρειών πλοίων υπό χρηµατοδοτική µίσθωση (ship
lessees), όπως και των επιχειρήσεων που έχουν ως αντι-
κείµενο εργασιών τις ίδιες µε τις παραπάνω αναφερόµε-
νες δραστηριότητες, δύνανται, υποβάλλοντας σχετική
αίτηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, να εγκαθίστανται στην Ελλάδα κατόπιν άδειας που
χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής και η οποία δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως.»

2. Η παράγραφος  7 του άρθρου 25 του ν. 27/1975 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι διατάξεις του ν. 791/1978 (Α΄109) έχουν εφαρ-
µογή και επί των αλλοδαπών εταιρειών πλοιοκτητριών
πλοίων ή ναυλωτριών γυµνών πλοίων (bareboat
charterers) ή µισθωτριών πλοίων υπό χρηµατοδοτική µί-
σθωση (ship lessees) µε ξένη σηµαία, εφόσον τα πλοία
τους διαχειρίζονται ή διαχειρίζονταν γραφεία ή  υποκα-
ταστήµατα εταιρειών του παρόντος άρθρου.» 

Άρθρο 60
Ρυθµίσεις για τη φορολογία πλοίων υπό ξένη σηµαία

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν. 27/1975 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Ο φόρος βαρύνει τους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτή-
τριες εταιρείες ή τις ναυλώτριες εταιρείες γυµνού πλοί-
ου (bareboat charterer) ή τις µισθώτριες εταιρείες πλοίων
υπό χρηµατοδοτική µίσθωση (ship lessees) ή τις εταιρεί-
ες στις οποίες ανήκει η κυριότητα του πλοίου για τα
πλοία υπό ξένη σηµαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη δια-
χείριση ηµεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών οι οποίες εί-
ναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξε-
ων του άρθρου 25 του παρόντος νόµου. Οι ως άνω δια-
χειρίστριες εταιρείες είναι υπόχρεες για την καταβολή
του φόρου του παρόντος άρθρου αλληλέγγυα µε τις
πλοιοκτήτριες εταιρείες ή τις ναυλώτριες εταιρείες γυ-
µνού πλοίου (bareboat charterer) ή τις µισθώτριες εται-
ρείες πλοίων υπό χρηµατοδοτική µίσθωση (ship lessees)
που τους έχουν αναθέσει τη διαχείριση των πλοίων αυ-
τών ανάλογα µε την περίπτωση. Σε περίπτωση που η δια-
χείριση του πλοίου γίνεται από περισσότερες της µίας
διαχειρίστριες εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστηµένες
στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του
παρόντος νόµου, οι διαχειρίστριες εταιρείες ευθύνονται

εις ολόκληρον για την καταβολή του φόρου του παρό-
ντος άρθρου. Σε περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρεία
ή η ναυλώτρια εταιρεία γυµνού πλοίου (bareboat
charterer) ή η µισθώτρια εταιρεία πλοίου υπό χρηµατοδο-
τική µίσθωση (ship lessee) αλλάξει τη διαχειρίστρια εται-
ρεία στην οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση πλοίου της
υπό ξένη σηµαία, η διαχειρίστρια εταιρεία ευθύνεται για
την καταβολή του φόρου που αναλογεί στο χρονικό διά-
στηµα κατά το οποίο ασκούσε τη διαχείριση του συγκε-
κριµένου πλοίου. Σε περίπτωση εκούσιας µεταβίβασης
της κυριότητας του πλοίου υπό ξένη σηµαία, το οποίο
µετά τη µεταβίβαση παραµένει υπό τη διαχείριση ελληνι-
κής ή αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστηµένης στην Ελλά-
δα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος
νόµου, ο φόρος του παρόντος άρθρου βαρύνει τον νέο
πλοιοκτήτη από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης, ενώ ο
νέος πλοιοκτήτης είναι εις ολόκληρον υπόχρεος µε τα
πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την καταβολή του φό-
ρου του παρόντος άρθρου που βαρύνει το πλοίο µέχρι το
χρόνο της µεταβίβασης.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 26 του ν. 27/1975 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«5. Η δήλωση και η καταβολή του φόρου του παρόντος
άρθρου γίνεται κατ’ ανάλογη εφαρµογή των προβλεπο-
µένων στον παρόντα νόµο για το φόρο που επιβάλλεται
στα πλοία υπό ελληνική σηµαία. Σε περίπτωση που η δια-
χείριση πλοίου υπό ξένη σηµαία ανατεθεί σε διαχειρί-
στρια εταιρεία εγκατεστηµένη στην Ελλάδα δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόµου µετά την
1η Ιανουαρίου κάθε έτους, οφείλεται φόρος από την ε-
πόµενη ηµέρα της ανάθεσης της διαχείρισης σε τόσα
δωδέκατα, όσοι οι µήνες µέχρι το τέλος του έτους. Η δή-
λωση και καταβολή του φόρου διενεργείται από  διαχει-
ρίστρια εταιρεία στο όνοµα και για λογαριασµό της πλοι-
οκτήτριας εταιρείας ή της ναυλώτριας εταιρείας  γυµνού
πλοίου (bareboat charterer) ή της µισθώτριας εταιρείας
πλοίου υπό χρηµατοδοτική µίσθωση (ship lessee), ανά-
λογα µε την περίπτωση. Από το ποσό του φόρου του πα-
ρόντος άρθρου εκπίπτει ο φόρος χωρητικότητας
(tonnage tax) ή οποιαδήποτε παρόµοια επιβάρυνση που
αποδεδειγµένα καταβλήθηκε για το πλοίο υπό ξένη ση-
µαία και µέχρι του ποσού του φόρου που οφείλεται στην
Ελλάδα.»

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 26 του ν. 27/1975 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ο τύ-
πος και το περιεχόµενο της δήλωσης του φόρου του πα-
ρόντος άρθρου, η διαδικασία επιβολής του φόρου στο ό-
νοµα της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή της ναυλώτριας ε-
ταιρείας γυµνού πλοίου (bareboat charterer) ή της µισθώ-
τριας εταιρείας πλοίου υπό χρηµατοδοτική µίσθωση
(ship lessee), ή της εταιρείας στην οποία ανήκει κατά κυ-
ριότητα το πλοίο και καταβολής αυτού.  Με απόφαση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων κα-
θορίζεται η διαδικασία υποβολής της ετήσιας συγκε-
ντρωτικής δήλωσης και των συµπληρωµατικών δηλώσε-
ων της διαχειρίστριας εταιρείας στη Φορολογική Διοίκη-
ση µε κοινοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία υ-
ποχρέωση των παραπάνω επιχειρήσεων για την επιβολή
του φόρου.» 
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4.Η παράγραφος 11 του άρθρου 26 του ν. 27/1975 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«11. Ο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επι-
βαλλόµενος φόρος εξαντλεί κάθε υποχρέωση της εται-
ρείας πλοιοκτήτριας πλοίου, της ναυλώτριας εταιρείας
γυµνού πλοίου (bareboat charterer) ή της µισθώτριας ε-
ταιρείας πλοίου υπό χρηµατοδοτική µίσθωση (ship
lessee), ή της εταιρείας στην οποία ανήκει κατά κυριότη-
τα το πλοίο υπό ξένη σηµαία, το οποίο τελεί υπό την εκ-
µετάλλευση ή διαχείριση ηµεδαπής ή αλλοδαπής εται-
ρείας, εγκατεστηµένης στην Ελλάδα δυνάµει των διατά-
ξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόµου, έναντι οποι-
ουδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης στο ει-
σόδηµα που αποκτάται στο εξωτερικό από την εκµετάλ-
λευση του πλοίου, του οποίου είναι πλοιοκτήτρια ή ναυ-
λώτρια εταιρεία γυµνού πλοίου (bareboat charterer) ή µι-
σθώτρια εταιρεία πλοίου υπό χρηµατοδοτική µίσθωση
(ship lessee), ή εταιρεία στην οποία ανήκει κατά κυριότη-
τα το πλοίο. Η ίδια απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, ει-
σφορά ή κράτηση ισχύει και για τους µετόχους ή εταί-
ρους των ως άνω εταιρειών, µέχρι φυσικού προσώπου,
για το εισόδηµα που αποκτούν µε τη µορφή διανοµής κα-
θαρών κερδών ή µερισµάτων, είτε απευθείας είτε από ε-
ταιρείες χαρτοφυλακίου (holding companies), ανεξαρτή-
τως του αριθµού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πα-
ρεµβάλλονται µεταξύ της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή της
ναυλώτριας εταιρείας γυµνού πλοίου (bareboat
charterer) ή της µισθώτριας εταιρείας πλοίου υπό χρηµα-
τοδοτική µίσθωση (ship lessee), ή της εταιρείας στην ο-
ποία ανήκει κατά κυριότητα το πλοίο και του τελικού µε-
τόχου ή εταίρου. Περαιτέρω, απαλλάσσεται από κάθε
φόρο η µεταβίβαση από οποιαδήποτε αιτία µετοχών ή
µεριδίων ηµεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εται-
ρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία, καθώς και ε-
ταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέ-
χουν άµεσα ή έµµεσα, τις µετοχές ή τα µερίδια των ως
άνω πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών
γυµνού πλοίου (bareboat charterers) ή µισθωτριών  εται-
ρειών πλοίων υπό χρηµατοδοτική µίσθωση (ship lessees)
ή εταιρειών στις οποίες ανήκει κατά κυριότητα το πλοίο.
Επίσης απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη ναυτικής
εταιρείας του ν. 959/1979 (Α΄ 192), καθώς και τα µερί-
σµατα που διανέµει αυτή, εφόσον έχει υπαχθεί στο άρ-
θρο 25 του παρόντος νόµου και εκµεταλλεύεται ή δια-
χειρίζεται πλοίο µε ελληνική ή ξένη σηµαία.» 

Άρθρο 61  
Ρυθµίσεις για τη ναύλωση γυµνού πλοίου  

1. Μετά το άρθρο 26α του ν. 27/1975 προστίθενται νέα
άρθρα 26 β και 26 γ ως εξής:

« Άρθρο 26β
Ναύλωση γυµνού πλοίου

1. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των υπαγόµενων
σε φόρο χωρητικότητας  πλοιοκτητριών εταιρειών, κα-
θώς και τελικών µετόχων ή εταίρων αυτών µέχρι φυσι-
κού προσώπου, που απορρέουν από την εκµετάλλευση
των πλοίων και τη φορολογική µεταχείριση αυτών σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, επεκτείνο-
νται για φορολογικούς σκοπούς και στις ναυλώτριες ε-
ταιρείες γυµνών πλοίων, τις µισθώτριες εταιρείες πλοί-

ων υπό χρηµατοδοτική µίσθωση, καθώς και στους τελι-
κούς µετόχους και εταίρους αυτών, µέχρι φυσικού προ-
σώπου µε τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό.

2. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν υπάγονται
οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης πλοίων.

3. Ο υπολογισµός του φόρου πλοίων και των κατά πε-
ρίπτωση µειώσεων αυτού που βαρύνει τα υπαγόµενα σε
φόρο χωρητικότητας πρόσωπα του παρόντος άρθρου,
γίνεται µε τα ίδια κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τους συ-
ντελεστές και τα κλιµάκια που προβλέπονται για τις υπα-
γόµενες σε φόρο χωρητικότητας πλοιοκτήτριες εταιρεί-
ες από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και τις εκδιδό-
µενες δυνάµει του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 περί ε-
γκριτικών πράξεων νηολόγησης, ανάλογα µε τη σηµαία
του πλοίου και την κατηγορία αυτού κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση ναύλωσης γυµνού πλοίου ή µίσθωσης
πλοίου µε χρηµατοδοτική µίσθωση ο φόρος πλοίων υπο-
λογίζεται µε βάση τη χρονική διάρκεια ναύλωσης ή µί-
σθωσης αντίστοιχα. Για την υποβολή της δήλωσης, τη
βεβαίωση και την καταβολή του φόρου πλοίων, καθώς
και τις προθεσµίες αυτών εφαρµόζονται τα οριζόµενα
στις διατάξεις του νόµου αυτού και του άρθρου 122 του
ν. 4446/2016 (Α΄ 240) κατά περίπτωση.

4. α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζο-
νται τα ειδικότερα θέµατα που συνδέονται µε την υπα-
γωγή στον φόρο χωρητικότητας των προσώπων στα ο-
ποία ανήκει κατά κυριότητα το πλοίο και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια.
β. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής

Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιο-
λογητικά, κατά περίπτωση, τα οποία υποβάλλονται στη
Φορολογική Διοίκηση και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 26γ

Τα δικαιώµατα του πλοιοκτήτη ή της πλοιοκτήτριας ε-
ταιρείας, καθώς και του τελικού µετόχου ή εταίρου µέχρι
φυσικού προσώπου, που απορρέουν από την εκµετάλ-
λευση του πλοίου και τη φορολογική µεταχείριση αυτού
υπό τις διατάξεις του παρόντος νόµου, επεκτείνονται και
στις ναυλώτριες εταιρείες γυµνών πλοίων (bareboat
charterers), τις µισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηµα-
τοδοτική µίσθωση (ship lessees), τις εταιρείες στις οποί-
ες ανήκει κατά κυριότητα το πλοίο, καθώς και στους τε-
λικούς µετόχους και εταίρους αυτών µέχρι φυσικού προ-
σώπου.»

2. Το άρθρο 35 του ν. 814/1978 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 35
Απαλλαγή εισοδήµατος κτώµενου

από εταιρία χαρτοφυλακίου

Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κρά-
τηση το εισόδηµα που αποκτάται από εταίρους ή µετό-
χους Εταιρειών Χαρτοφυλακίου (holding companies), οι
οποίες έχουν  αποκλειστικά άµεσα ή έµµεσα, µετοχές ε-
ταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων µε ελληνική σηµαία ή ξέ-
νη σηµαία ή µετοχές ναυλωτριών εταιρειών γυµνού
πλοίου (bareboat charterers) ή µισθωτριών εταιρειών
πλοίων υπό χρηµατοδοτική µίσθωση (ship lessees), εφό-
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σον οι πλοιοκτήτριες εταιρείες είναι συµβεβληµένες µε
το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο ή η εκµετάλλευση ή η δια-
χείριση των σχετικών πλοίων γίνεται από ηµεδαπή ή αλ-
λοδαπή επιχείρηση εγκατεστηµένη στην Ελλάδα µε βά-
ση το άρθρο 25 του ν. 27/1975, όπως ισχύει. Η κατοχή α-
ποκλειστικά µετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων ή
ναυλωτριών εταιρειών γυµνού πλοίου (bareboat
charterers) ή µισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηµατο-
δοτική µίσθωση (ship lessees), µε ελληνική ή ξένη ση-
µαία από τις Εταιρείες Χαρτοφυλακίου (holding
Companies) αποδεικνύεται ως εξής:

(α) µε την προσκόµιση σχετικών πιστοποιητικών της
αρµόδιας Δηµόσιας Αρχής της καταστατικής έδρας των
εταιρειών, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται η επω-
νυµία κάθε πλοιοκτήτριας εταιρείας ή ναυλώτριας εται-
ρείας γυµνού πλοίου (bareboat charterer) ή µισθώτριας ε-
ταιρείας πλοίου υπό χρηµατοδοτική µίσθωση (ship
lessee), στην οποία µετέχουν οι Εταιρείες Χαρτοφυλακί-
ου (holding companies), όπως και το όνοµα και τα λοιπά
στοιχεία ταυτότητας των πλοίων που ανήκουν σε κάθε
πλοιοκτήτρια εταιρεία ή που ναυλώνεται από την ναυλώ-
τρια εταιρεία γυµνού πλοίου (bareboat charterer) ή που
µισθώνεται από µισθώτρια εταιρεία πλοίου υπό χρηµατο-
δοτική µίσθωση (ship lessee). Η αρµοδιότητα της αλλο-
δαπής Δηµόσιας Αρχής για την έκδοση των πιστοποιητι-
κών βεβαιώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την
Ελληνική Προξενική Αρχή είτε 

(β) µε την προσκόµιση πιστοποιητικών από τα οποία να
προκύπτει ότι, οι Εταιρείες Χαρτοφυλακίου (holding
companies) είναι σε ισχύ (good standing), καθώς και αντί-
γραφο πρακτικού των Δ.Σ. των Εταιρειών Χαρτοφυλακί-
ου, από το οποίο πρακτικό να προκύπτει η επωνυµία των
πλοιοκτητριών εταιρειών ή των ναυλωτριών εταιρειών
γυµνού πλοίου (bareboat charterers) ή των µισθωτριών ε-
ταιρειών πλοίων υπό χρηµατοδοτική µίσθωση (ship
lessees), στις οποίες µετέχουν, το όνοµα, η σηµαία και ο
λιµένας νηολόγησης του πλοίου ή των πλοίων, και το ο-
ποίο πρακτικό θα πρέπει να είναι θεωρηµένο από την οι-
κεία Προξενική Αρχή της χώρας της καταστατικής έδρας
των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου (holding companies) που
εδρεύει στην Ελλάδα.
Ειδικά οι συµβεβληµένες µε το Ναυτικό Αποµαχικό Τα-

µείο πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων µε ξένη σηµαία υ-
ποχρεούνται να προσκοµίζουν και πιστοποιητικό του
Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου, από το οποίο να αποδει-
κνύεται ότι τα ως άνω πλοία τους είναι συµβεβληµένα µε
αυτό.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 791/1978 αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«1. Ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες έχουν συσταθεί
σύµφωνα µε τους νόµους αλλοδαπών κρατών, εφόσον
είναι ή ήταν κατά το παρελθόν πλοιοκτήτριες ή διαχειρί-
στριες πλοίων ή ναυλοµεσιτικές ή ναυλώτριες γυµνών
πλοίων (bareboat charterers) ή µισθώτριες πλοίων υπό
χρηµατοδοτική µίσθωση (ship lessees), υπό ελληνική  ή
ξένη σηµαία ή είναι εγκατεστηµένες ή θα εγκαταστα-
θούν στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου
25 του ν. 27/1975 ή των α.ν. 89/1967 και 378/1968, διέπο-
νται ως προς τη σύσταση και την ικανότητα δικαίου από
το δίκαιο του κράτους της καταστατικής τους έδρας, α-
νεξάρτητα από τον τόπο από τον οποίο διευθύνονται ή
διευθύνονταν, συνολικώς ή µερικώς οι υποθέσεις τους.

Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν και για
τις Εταιρείες Χαρτοφυλακίου (holding companies) των
παραπάνω εταιρειών.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 62
Ρυθµίσεις για την Ενιαία Αρχή Πληρωµής 

1. Το άρθρο 50 του  π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 50
Ενιαία Αρχή Πληρωµής

1. Η Ενιαία Αρχή Πληρωµής αποτελεί οργανική µονά-
δα επιπέδου Διεύθυνσης. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της
Ενιαίας Αρχής Πληρωµής (Ε.Α.Π.) είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η διαχείριση και εποπτεία ενιαίου συστήµατος υπο-
λογισµού µισθοδοσίας των πάσης φύσεως αποδοχών ή
πρόσθετων αµοιβών ή αποζηµιώσεων ή µε οποιαδήποτε
άλλη ονοµασία απολαβών των φυσικών προσώπων που
συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση ή σύµβαση εργασίας
ή έργου µε τους φορείς του Δηµόσιου Τοµέα.

(β) Η διενέργεια της πληρωµής των πάσης φύσεως α-
µοιβών του προσωπικού του Δηµόσιου Τοµέα κεντρικά α-
πό έναν ενιαίο φορέα.

(γ) Η διασφάλιση της ορθής διενέργειας πληρωµών
των αµοιβών για όλο το προσωπικό του Δηµόσιου Τοµέα
µέσω της αξιοποίησης και διασταύρωσης δεδοµένων µε
τα σχετικά πληροφοριακά συστήµατα του Δηµοσίου.

(δ) Η διαχείριση και αξιοποίηση στοιχείων µισθοδοσίας
πρόσθετων αµοιβών για την υποστήριξη της δηµοσιονο-
µικής και µισθολογικής πολιτικής.

(ε) Η κατάρτιση  εγκυκλίων, η παροχή οδηγιών και ο
συντονισµός των υπόχρεων φορέων για την έγκαιρη και
έγκυρη εκτέλεση των διαδικασιών, που άπτονται των αρ-
µοδιοτήτων της Ε.Α.Π..

2. Η Ενιαία Αρχή Πληρωµής διαρθρώνεται σε τρία (3)
Τµήµατα, ως κατωτέρω: 

(α) Τµήµα Α΄ - Επεξεργασίας Στοιχείων Πληρωµής και
Συντονισµού. 

(β) Τµήµα Β΄ - Διασταυρώσεων και Παροχής Στοιχεί-
ων.

(γ)  Τµήµα Γ΄ - Εποπτείας και Υποστήριξης.
3. Οι αρµοδιότητες της Ε.Α.Π. κατανέµονται στα Τµή-

µατα ως εξής:
(α) Τµήµα Α΄ - Επεξεργασίας Στοιχείων Πληρωµής και

Συντονισµού:
(αα) Η πληρωµή των πάσης φύσεως αποδοχών ή πρό-

σθετων αµοιβών, αποζηµιώσεων και µε οποιαδήποτε άλ-
λη ονοµασία αµοιβών του προσωπικού που υπάγεται στο
πεδίο αρµοδιότητας της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής
(Ε.Α.Π.), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

(ββ) Η πληρωµή της προκαταβολής της σύνταξης
στους συνταξιούχους λειτουργούς του Δηµοσίου.

(γγ) Η πραγµατοποίηση των απαραίτητων ενεργειών
για την ένταξη των υπόχρεων φορέων στο σύστηµα πλη-
ρωµών της Ε.Α.Π..
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(δδ) Η διασταύρωση και επαλήθευση των εισαγόµενων
στοιχείων στο πληροφοριακό σύστηµα της Ε.Α.Π. µε άλ-
λα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα.

(β) Τµήµα Β΄ �- Διασταυρώσεων και Παροχής Στοιχεί-
ων:

(αα) Η παροχή στοιχείων για την άσκηση δηµοσιονοµι-
κής πολιτικής και ελέγχων µισθοδοσίας. 

(ββ) Η παροχή αιτούµενων στοιχείων προς φορείς που
διαθέτουν σχετική νοµιµοποίηση λήψης αυτών.

(γγ) Η διενέργεια διασταυρώσεων και παροχή στοιχεί-
ων σε φορείς για τον έλεγχο µη νόµιµων πληρωµών. 

(δδ) Η συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων µισθοδο-
σίας για τους αµειβόµενους µέσω Ε.Α.Π., µε βασικό σκο-
πό: i) την κατάρτιση αναλυτικής εξατοµικευµένης µισθο-
δοτικής καρτέλας στην οποία θα έχει πρόσβαση ο µισθο-
δοτούµενος και ii) τη σύνοψη στοιχείων ασφαλιστικού
βίου που θα διατίθενται σε φορείς κοινωνικής ασφάλι-
σης.

(γ) Τµήµα Γ΄ �- Εποπτείας και Υποστήριξης: 
(αα) Η διαχείριση και εποπτεία του ενιαίου ολοκληρω-

µένου πληροφοριακού συστήµατος υπολογισµού µισθο-
δοσίας της Ε.Α.Π. για τον υπολογισµό των αποδοχών, α-
νάλογα µε τα στοιχεία και τις µεταβολές τους που εισά-
γονται σε αυτό ηλεκτρονικά από τους οικείους εκκαθαρι-
στές αποδοχών των φορέων ή από πιστοποιηµένα πλη-
ροφοριακά συστήµατα µέσω κατάλληλων διεπαφών.  

(ββ) Η µέριµνα ενσωµάτωσης και παραµετροποίησης
των µισθολογικών, ασφαλιστικών, φορολογικών και λοι-
πών σχετικών µε την µισθοδοσία διατάξεων, όπως εκά-
στοτε ισχύουν. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης παρέχει στην Ε.Α.Π. την απαιτούµε-
νη µηχανογραφική υποστήριξη. 

(γγ) Η µέριµνα για την εύρυθµη επιχειρησιακή λειτουρ-
γία του συστήµατος και η εξασφάλιση σύνδεσής του (µέ-
σω διεπαφών) µε τα σχετικά Πληροφοριακά Συστήµατα
του Δηµόσιου Τοµέα (Μητρώου Ανθρώπινου Δυναµικού,
ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, κ.λπ.). 

(δδ) Η παροχή οδηγιών και υποστήριξη των ενταγµέ-
νων φορέων στο πληροφοριακό σύστηµα υπολογισµού
µισθοδοσίας της Ε.Α.Π..
εε) Η γραµµατειακή και µηχανογραφική υποστήριξη

της Ε.Α.Π..»
2. Για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας της

Ε.Α.Π. συνιστώνται επιπλέον στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους οι παρακάτω θέσεις :
α) 12 θέσεις µονίµων υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Δηµοσιο-

νοµικών.
β) 3 θέσεις µόνιµων υπαλλήλων ΤΕ Δηµοσιονοµικών.
γ) 4 θέσεις µόνιµων υπαλλήλων ΔΕ Δηµοσιονοµικών.
Η κατανοµή των ανωτέρω θέσεων µεταξύ των τµηµά-

των της Ε.Α.Π. προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ρυθµίζε-
ται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την ανασυγκρότηση, οργά-
νωση και λειτουργία της Ε.Α.Π., σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της παραγράφου 1 του παρόντος στο πλαίσιο της
νέας φάσης λειτουργίας της Ε.Α.Π., η οποία ολοκληρώ-
νεται µε την  εφαρµογή ενός νέου ενιαίου πληροφορια-
κού συστήµατος υπολογισµού µισθοδοσίας, την ένταξη

των φορέων µισθοδοσίας, την εισαγωγή στοιχείων στο
σύστηµα, καθώς και τον ρόλο και τις αρµοδιότητες των
εκκαθαριστών. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος
έναρξης ισχύος των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος. 

Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4557/2018 

σχετικά µε την εκπροσώπηση 
του Υπουργείου Οικονοµικών 

1. Η υποπερίπτωση αα) της περίπτωσης α) της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 48 του ν. 4557/2018 αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«αα) ένα στέλεχος από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικο-
νοµικού Εγκλήµατος, ένα από τη Γενική Διεύθυνση του
Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και
ένα από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών που προτείνονται από τον αρ-
µόδιο Υπουργό,».

2. Στην υποπερίπτωση αα) της περίπτωσης α) της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 48 του ν. 4557/2018  διαγράφο-
νται οι λέξεις «του Υπουργείου Οικονοµικών».

3. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του ν. 4557/2018
προστίθενται οι λέξεις: «και το Υπουργείο Οικονοµι-
κών».

Άρθρο 64
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4321/2015  

σχετικά µε την αλληλέγγυα ευθύνη 
για ασφαλιστικές εισφορές  

Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α΄
32) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα πρόσωπα που είναι νόµιµοι εκπρόσωποι, πρόε-
δροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύµβουλοι, εντεταλµέ-
νοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νοµικών προσώ-
πων και νοµικών οντοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογι-
κής Διαδικασίας, Α΄ 170), κατά τον χρόνο της διάλυσης
ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλλη-
λέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή των ασφαλι-
στικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και
λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νοµι-
κά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από τον χρόνο βε-
βαίωσής τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατω-
τέρω προϋποθέσεις:
α. τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν µια από τις ανωτέρω ι-

διότητες είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοµικού
προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγ-
χώνευσής του είτε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης
του νοµικού προσώπου, 
β. οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσµες  κατά τη

διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των ανωτέρω ι-
διοτήτων, µε την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων. Αν
οι οφειλές διαπιστώνονται µετά από έλεγχο, ως αλλη-
λεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα κατά την έννοια της παρα-
γράφου αυτής, νοούνται µόνο τα πρόσωπα στα οποία
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α΄ και γ΄
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κατά το έτος ή την περίοδο στην οποία  ανάγονται οι ο-
φειλές αυτές. Σε περίπτωση που οι υπό παρ.1 οφειλές έ-
χουν υπαχθεί σε ρύθµιση, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραί-
νει και τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέ-
σεις των στοιχείων α΄ και γ΄ κατά τον χρόνο που κάθε
δόση της ρύθµισης κατέστη ληξιπρόθεσµη ή η ρύθµιση
απωλέσθηκε. Για τα ποσά των τόκων, των προσαυξήσε-
ων, των προστίµων και των λοιπών χρηµατικών κυρώσε-
ων, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει τα πρόσωπα που εί-
ναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την κύρια οφειλή επί της
οποίας υπολογίζονται και επιβάλλονται τα ποσά αυτά, 
γ. οι εν λόγω οφειλές δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδό-

θηκαν στο Δηµόσιο από υπαιτιότητα των ανωτέρω προ-
σώπων. Το βάρος απόδειξης για την µη ύπαρξη υπαιτιό-
τητας, φέρουν τα υπό παραγράφου 1 πρόσωπα. Με από-
φαση του Υπουργού Εργασίας  δύνανται να ορίζονται
ενδεικτικά περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας.  
Στα νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που συγχω-

νεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως µε τα παραπάνω πρό-
σωπα για την πληρωµή των οφειλόµενων ασφαλιστικών
εισφορών και των επ’ αυτών τόκων, προστίµων και προ-
σαυξήσεων και οποιωνδήποτε χρηµατικών κυρώσεων
του διαλυόµενου νοµικού προσώπου και εκείνο ή εκείνη
η νοµική οντότητα που το απορρόφησε ή το νέο νοµικό
πρόσωπο ή η νέα νοµική οντότητα που συστήθηκε, ανε-
ξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους.» 

Άρθρο 65 
Λοιπές διατάξεις 

1. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του
ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27) η φράση «Το ετήσιο µίσθωµα για
την εκµίσθωση δηµόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε αλι-
ευτικούς συνεταιρισµούς µε τη διαδικασία της απευθείας
µίσθωσης συνίσταται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
επί της αξίας των αλιευµάτων του µισθωµένου ιχθυοτρό-
φου ύδατος που αλιεύονται από τον µισθωτή αλιευτικό
συνεταιρισµό» αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το ετήσιο µίσθωµα για την εκµίσθωση δηµόσιων ι-
χθυοτρόφων υδάτων σε αλιευτικούς συνεταιρισµούς µε
τη διαδικασία της απευθείας µίσθωσης συνίσταται σε πο-
σοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των αλιευµά-
των του µισθωµένου ιχθυοτρόφου ύδατος που αλιεύο-
νται από τον µισθωτή αλιευτικό συνεταιρισµό.»

2. Η προθεσµία της παραγράφου 14 του άρθρου 39 του
ν. 4030/2011 προκειµένου οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί
να εναρµονίσουν τα καταστατικά τους, παρατείνεται έ-
ως 3.11.2020. 

3. Στο τέλος της παραγράφου 3γ του άρθρου 6 του ν.
4410/2016 (Α΄ 141) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η θητεία του προσωπικού που έχει µετακινηθεί ή α-
ποσπαστεί στο Σ.Ε.Κ. κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, ανανεώνεται για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία
λήξης της, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων
χωρίς να απαιτείται προηγούµενη γνώµη των οικείων Υ-
πηρεσιακών Συµβουλίων.»

4. Για τους ελέγχους και τις ελεγκτικές εργασίες  που
διενεργούνται από τις οργανικές µονάδες  της Γενικής
Διεύθυνσης Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προ-
γραµµάτων (ΓΔΕΣΠ) και της Γενικής Διεύθυνσης Δηµο-
σιονοµικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, καθορίζεται αποζηµίωση µε απόφαση του

Υπουργού Οικονοµικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με την ίδια α-
πόφαση καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋπο-
θέσεις, το ύψος και τα δικαιολογητικά για την καταβολή
της αποζηµίωσης του προηγουµένου εδαφίου. 

5. Οι κάθε είδους δαπάνες Υπηρεσιών της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δηµοσίων Εσόδων που διενεργήθηκαν από
1.1.2019 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, κα-
θώς και απλήρωτων υποχρεώσεων προηγουµένων ετών,
θεωρούνται νόµιµες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
περί ανάληψης υποχρεώσεων και κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης, και δύνανται να καταβάλλονται σε βά-
ρος των πιστώσεων όλων των ειδικών φορέων του προϋ-
πολογισµού της ΑΑΔΕ για τα οικονοµικά έτη 2019 και
2020. 

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
139 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) αντικαθίσταται  ως εξής:

«Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται ο προϋπολογι-
σµός του προγράµµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 134 του
παρόντος, και µπορεί να προσδιορίζονται και άλλοι δι-
καιούχοι των ενεργειών.»

Άρθρο 66
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρµογής

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος ε-
φαρµόζονται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.  

2. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως
αντικαθίστανται µε το άρθρο 4 του παρόντος νόµου, ε-
φαρµόζονται για τις παροχές σε είδος που λαµβάνονται
στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και µε-
τά.

3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, όπως
προστίθενται µε το άρθρο 5 του παρόντος νόµου, εφαρ-
µόζονται για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις πα-
ροχές σε είδος που λαµβάνονται στα  φορολογικά έτη
που αρχίζουν από 1.1.2020 και µετά.    

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15
του ν. 4172/2013, όπως αντικαθίστανται µε το άρθρο 6
του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται για τα εισοδήµατα
που αποκτώνται στα  φορολογικά έτη που αρχίζουν από
1.1.2020 και µετά.    

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15 και
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου
40 του ν. 4172/2013, όπως προστίθενται µε τις παραγρά-
φους 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος εφαρµόζονται
για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και για τις δαπάνες
που πραγµατοποιούνται από 1.1.2020 και µετά.  

6. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 15 και του τελευταίου εδαφίου της πε-
ρίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του
ν. 4172/2013, όπως αντικαθίσταται µε τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος εφαρ-
µόζονται για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από
1.1.2020 και µετά. 

7. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4172/2013, όπως
αντικαθίστανται µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρό-
ντος εφαρµόζονται για τα εισοδήµατα που αποκτώνται
από 1.1.2020 και µετά.

8.  Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του
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ν. 4172/2013, όπως προστίθενται µε το άρθρο 10 εφαρ-
µόζονται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.  

9. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτω-
σης γ΄ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013, οι οποίες  προ-
στίθενται µε την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρό-
ντος εφαρµόζονται για δαπάνες εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης που πραγµατοποιούνται στα φορολογικά έτη
που αρχίζουν από 1.1.2020 και µετά.  

10. Οι διατάξεις του άρθρου 22Β του ν.  4172/2013, ό-
πως προστίθενται µε το άρθρο 12 εφαρµόζονται για δα-
πάνες που πραγµατοποιούνται στα φορολογικά έτη που
αρχίζουν από 1.1.2020 και µετά.   

11. Οι διατάξεις της περίπτωσης ιε΄ του άρθρου 23 του
ν. 4172/2013, όπως προστίθενται αντιστοίχως µε το άρ-
θρο  13 εφαρµόζονται για δαπάνες που πραγµατοποιού-
νται στα φορολογικά  έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και
µετά.  

12.α. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 24, οι οποίες αντικαθίστανται µε την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 14 του παρόντος εφαρµόζονται για
συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτονται
από την 1.1.2020 και µετά. 
β. Οι διατάξεις για τις κατηγορίες του ενεργητικού επι-

χείρησης µε τα αντίστοιχα ποσοστά αποσβέσεων στη
στήλη «Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά
φορολογικό έτος)» του πίνακα της παραγράφου 4 του
άρθρου 24, οι οποίες αντικαθίστανται ή προστίθενται µε
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 14 του παρόντος ε-
φαρµόζονται για αποσβέσεις που αφορούν σε φορολο-
γικά έτη από 1.1.2020 και µετά.   

13. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 26 του ν. 4172/2013, οι οποίες αντικαθίστα-
νται µε το  άρθρο 15 του παρόντος, ισχύουν για τα φο-
ρολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και µετά ανε-
ξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο δηµιουργήθηκε η
απαίτηση. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και στην
περίπτωση που έχει ήδη σχηµατισθεί πρόβλεψη µέχρι
την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

14. Οι διατάξεις του άρθρου 39Β, το οποίο προστίθεται
µε το άρθρο 16 του παρόντος,  εφαρµόζονται για δαπά-
νες που πραγµατοποιούνται στα φορολογικά έτη που
αρχίζουν από 1.1.2020 έως και 31.12.2022.    

15. Οι διατάξεις  του άρθρου 42Α  του ν. 4172/2013, ό-
πως προστίθενται µε το άρθρο 17 του παρόντος, ισχύουν
για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και
µετά. 

16. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
2 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, όπως αντικαθίστα-
νται µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος, ε-
φαρµόζονται για εισοδήµατα που αποκτώνται από
1.1.2020 και µετά. 

17. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 47 του
ν. 4172/2013, όπως προστίθενται µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 19 του παρόντος, εφαρµόζονται για δωρεές που
πραγµατοποιούνται  από  1.1.2020 και µετά.

18. α. Οι διατάξεις του άρθρου 48Α του ν. 4172/2013,
όπως προστίθενται µε το άρθρο 20 του παρόντος, έχουν
εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από
1.7.2020 και µετά.
β. Εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 του

άρθρου 48 Α ΚΦΕ, το οποίο προστίθεται µε το άρθρο 20
του παρόντος, οι ζηµίες των νοµικών προσώπων του άρ-

θρου 45 του ν. 4172/2013, που προέρχονται από τη µετα-
βίβαση τίτλων συµµετοχής της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 48Α του ν. 4172/2013, όπως προστίθεται µε το άρ-
θρο 20 του παρόντος, µπορούν να αναγνωριστούν προς
έκπτωση µετά την 1.1.2020 υπό την προϋπόθεση ότι έ-
χουν αποτιµηθεί µέχρι την 31.12.2019 και έχουν εγγρα-
φεί στα βιβλία της εταιρείας ή αποτυπώνονται σε οικο-
νοµικές καταστάσεις ελεγµένες από ορκωτούς ελε-
γκτές. Η έκπτωση των ζηµιών αυτών αναγνωρίζεται µό-
νο όταν οι ζηµίες αυτές καταστούν οριστικές έως την
31.12.2022. Εάν οι ζηµίες κατά τον χρόνο οριστικοποίη-
σης είναι µικρότερες από τις ζηµίες που αποτιµήθηκαν,
αναγνωρίζεται το µικρότερο ποσό. Εάν οι οριστικές ζη-
µίες είναι µεγαλύτερες, αναγνωρίζεται µόνο το ποσό
που αποτιµήθηκε.

19. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 37, του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 47,
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου
43Α, του άρθρου 61, της παραγράφου 9 του άρθρου 64
και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου1 του άρ-
θρου 67 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιούνται µε το
άρθρο 21 του παρόντος, έχουν εφαρµογή για πληρωµές
τόκων που πραγµατοποιούνται από την 1.1.2020 και µε-
τά.

20. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του
ν. 4172/2013, όπως αντικαθίστανται µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος εφαρµόζο-
νται για εισοδήµατα που αποκτώνται από  1.1.2020 και
µετά.  

21. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του
ν. 4172/2013, όπως αντικαθίστανται µε το άρθρο 23 του
παρόντος ισχύει από τη δηµοσίευση του νόµου. 

22. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 και
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64
του ν. 4172/2013, όπως αντικαθίστανται µε τις παραγρά-
φους 1 και 2 του άρθρου 24 του παρόντος εφαρµόζονται
για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2020 και µε-
τά. 

23. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, όπως αντικαθίστανται
µε το άρθρο 25 του παρόντος εφαρµόζονται για τα φο-
ρολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2019 και µετά. 

24. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013, όπως προστίθε-
ται µε το άρθρο 26 του παρόντος εφαρµόζεται για την
προκαταβολή φόρου που έχει βεβαιωθεί µε τη δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2018. 

25. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
5, της παραγράφου 6 και  της παραγράφου 8 του άρθρου
71Β του ν. 4172/2013 και της παραγράφου 1, της παρα-
γράφου 2, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4  και
του  πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 71Γ
του ν. 4172/2013,  όπως αντικαθίστανται µε το άρθρο 27
του παρόντος εφαρµόζονται για αποθεµατικά που κεφα-
λαιοποιούνται από 1.1.2020 και µετά.

26. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 36 του ν. 4174/2013, όπως προστίθεται µε το
άρθρο 31 του παρόντος, καταλαµβάνουν τις περιπτώσεις
για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής
αιτήµατος ΔΑΔ σύµφωνα µε τις διατάξεις της εφαρµοζό-
µενης Σύµβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ή του
ν. 2216/1994 (Σύµβαση Διαιτησίας), καθώς και για τα αι-
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τήµατα ΔΑΔ που είτε εκκρεµούν ενώπιον της αρµόδιας
Αρχής κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της περίπτωσης
δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013,
όπως προστίθεται µε το άρθρο 31 του παρόντος είτε για
αυτά για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλά
δεν έχει εκδοθεί ακόµα η σχετική Απόφαση Αµοιβαίου
Διακανονισµού του άρθρου 63Α ΚΦΔ. 

27.α. Οι διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 36
του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται µε την παράγρα-
φο2 του άρθρου 32 του παρόντος καταλαµβάνει φορο-
λογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από 1.1.2018 και µετά.
Ειδικά για τις χρήσεις 2012 και 2013 και τα φορολογικά
έτη 2014, 2015, 2016 και 2017, πράξη διοικητικού, εκτι-
µώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου για περι-
πτώσεις φοροδιαφυγής, µπορεί να εκδοθεί εντός δέκα
(10) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει
η προθεσµία υποβολής δήλωσης.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 37 εφαρµόζονται για φορο-

λογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έ-
τη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και εξής.

28. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του
ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος ισχύουν α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και εφαρµόζο-
νται για µέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.
4174/2013, που κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νό-
µου, έχουν ληφθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρα-
γράφους 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως
οι παράγραφοι αυτές ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους,
αίρονται ή περιορίζονται, ανά περίπτωση, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 46
του ν. 4174/2013 όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή
τους µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33
του παρόντος. Για την εφαρµογή του προηγούµενου ε-
δαφίου, υποβάλλεται αίτηση στην Αρχή που προέβη στις
σχετικές ενέργειες λήψης των µέτρων εντός προθε-
σµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Ποσά που έχουν χρησιµοποιηθεί για την ικανοποίηση α-
παιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την παρά-
γραφο 7 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 δεν επιστρέφο-
νται.  Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και για εκκρεµείς υ-
ποθέσεις οφειλών κατά την έννοια του άρθρου 72 παρά-
γραφος 50 του ν.  4174/2013, όπως ισχύει.

29. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
50 του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 34 του παρόντος, ισχύουν από τη δηµο-
σίευση του παρόντος νόµου και εφαρµόζονται για οφει-
λές, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί πριν από τη θέση σε ισχύ
του παρόντος νόµου σε βάρος προσώπων ως αλληλεγ-
γύως και προσωπικά ευθυνοµένων για οφειλές των νοµι-
κών προσώπων και νοµικών οντοτήτων κατ' εφαρµογή
του άρθρου 50 παράγραφος 1 και 2, όπως ίσχυε πριν την
τροποποίησή του µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του πα-
ρόντος,  του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 και της παρα-
γράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 2468/1998, παύουν να
βαραίνουν τα αλληλεγγύως ευθυνόµενα πρόσωπα, εφό-
σον τα τελευταία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, που
τίθενται µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 50 του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται µε
τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος για τη θεµε-
λίωση της αλληλέγγυας ευθύνης και αίρονται τα σε βά-
ρος τους ληφθέντα µέτρα. Για την εφαρµογή του προη-
γούµενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση στην Αρχή που
προέβη στις σχετικές ενέργειες αναζήτησης της ευθύ-

νης του οικείου προσώπου εντός προθεσµίας τριών (3)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Ποσά
που έχουν καταβληθεί από τα υπό παραγράφου 1 πρό-
σωπα, δεν επιστρέφονται.  Η αίτηση µπορεί να υποβλη-
θεί και για εκκρεµείς υποθέσεις οφειλών κατά την έν-
νοια του άρθρου 72 παραγράφου 50 του ν. 4174/2013, ό-
πως ισχύει. 

30. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του
ν. 4174/2013, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του παρόντος, ισχύει
για πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου που εκδί-
δονται από τη δηµοσίευση του παρόντος.  

31. Οι διατάξεις του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, ό-
πως αντικαθίστανται µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του
παρόντος, έχουν εφαρµογή για ελέγχους που διενερ-
γούνται από την 1.1.2019.  

32. Οι διατάξεις του άρθρου 65 Α ΚΦΔ, όπως αντικαθί-
στανται µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος, έ-
χουν εφαρµογή και στις υποθέσεις στις οποίες δεν έχει
ολοκληρωθεί η επιβολή του προστίµου που προβλέπεται
από τις καταργούµενες διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 67 του παρόντος νόµου.

33. Οι διατάξεις της παραγράφου 26 και των παραγρά-
φων 48 και 49 του Κεφαλαίου A΄ του Παραρτήµατος ΙΙΙ
του Κώδικα ΦΠΑ, όπως τροποποιούνται µε το άρθρο 40
του παρόντος εφαρµόζονται από 1.1.2020.

34. Ληξιπρόθεσµες οφειλές από Ειδικό Φόρο Κατανά-
λωσης και λοιπές συνεισπραττόµενες σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, A΄ 265) επιβαρύνσεις των προϊόντων του άρ-
θρου 90 του ίδιου Κώδικα δύνανται να ρυθµίζονται µε υ-
παγωγή στις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 της πα-
ραγράφου A΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(Α΄107), για τον αριθµό δόσεων της υποπερίπτωσης (i)
της περίπτωσης 1α. Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος
της ρύθµισης οφειλών εγκεκριµένων αποθηκευτών του
άρθρου 64 του ν. 2960/2001 (Α΄265), οι οποίες προέρχο-
νται από τη λειτουργία φορολογικών αποθηκών κρασιού
αναστέλλεται η εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 110 του ίδιου Κώδικα.  

35. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρ-
θρου 62 του ν. 4389/2016, όπως αντικαθίστανται µε το
άρθρο 42 του παρόντος εφαρµόζονται από 1.1.2019 και
µετά.

36. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1, 3, 4, 7, 9, 12 και
15 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου A΄ του
πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως τροποποιούνται
µε το άρθρο 43 του παρόντος, εφαρµόζονται από την
1.1.2020. Μέχρι και την 31.12.2019 ισχύουν οι διατάξεις
της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου A΄ του πρώ-
του άρθρου του ν. 4152/2013 πριν την τροποποίηση µε
τις διατάξεις του  άρθρου 43 του παρόντος.

37. Οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του παρόντος ε-
φαρµόζονται από 1.1.2020. 

38. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2
του ν. 3091/2002, όπως αντικαθίσταται µε την παράγρα-
φο 2 του άρθρου 50 του παρόντος, έχουν εφαρµογή και
στις εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον της Φορολογικής Δι-
οίκησης ή των Δικαστικών Αρχών για τις οποίες δεν έχει
εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση. 

39. Οι διατάξεις του άρθρου 69 της παραγράφου 9 πε-
ρίπτωση α΄ του ν.3746/2009, όπως αντικαθίστανται µε το
άρθρο 52 του παρόντος εφαρµόζονται για πληρωµές τό-
κων από 1.1.2020.  
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40. Οι διατάξεις των άρθρων 57 και 58 του παρόντος ε-
φαρµόζονται για την εκµετάλλευση πλοίων  από
1.1.2020 και µετά. 

41. Οι διατάξεις του άρθρων 59, 60 και 61 του παρό-
ντος εφαρµόζονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν α-
πό 1.1.2020 και µετά. 

42. Μέχρι την έκδοση της απόφασης που ορίζεται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 62 του παρόντος µε την
οποία θα οριστεί η έναρξη ισχύος των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 62 του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύ-
ουν οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι αρµοδιότητες της
Ε.Α.Π., όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 50 του π.δ.
142/2017 πριν από την τροποποίησή του µε τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 62 του παρόντος.

43. Αποζηµιώσεις που οφείλονται  δυνάµει των διατά-
ξεων του άρθρου 22 του ν. 4613/2019 (Α΄ 78) σε µέλη ε-
λεγκτικών οµάδων που έχουν συγκροτηθεί πριν την ηµε-
ροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, καταβάλλονται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρ-
θρου 65 του παρόντος. 

Άρθρο 67
Καταργούµενες διατάξεις

1. Το άρθρο 63 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65) καταργείται. Η
διάταξη αυτή ισχύει από την πρώτη του µήνα που έπεται
της δηµοσίευσης του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

2. Η παράγραφος 3  του άρθρου 16 του ν. 4172/2013
καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 8 του άρθρου 50 του
ν. 4174/2013 καταργούνται από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και οι παρά-
γραφοι 6, 7 και 9 του ίδιου άρθρου του ίδιου νόµου ανα-
ριθµούνται σε παραγράφους 4, 5 και 6 αντίστοιχα.

4. Από 1.4.2020 το άρθρο 43 του ν. 4174/2013 καταρ-
γείται. Οι υφιστάµενες ρυθµίσεις του άρθρου 43 του
ν. 4174/2013 συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις αυτού.

5. Από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως καταργούνται:
α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, η

οποία προστέθηκε µε την  παράγραφο 3 άρθρου 26
ν. 3943/2011, Α΄ 66.
β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 της Απόφασης του

Υπουργού Οικονοµικών ΠΟΛ. 1159/22.7.2011, ΦΕΚ τ. Β΄
1657/26.7.2011.
γ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 της Απόφασης

του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1124/18.6.2015, ΦΕΚ τ. Β΄ 1196/22.6.2015.

6. α. Η παράγραφος 1Δ του άρθρου 41 του
ν. 1249/1982 καταργείται.
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982

καταργείται.
7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα

της Κυβερνήσεως καταργείται το  άρθρο 22 του
ν. 4613/2019.

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 71 Γ του ν .4172/2013
καταργείται.  

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 της Απόφασης του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1124/18.6.2015 (Β΄ 1196) καταργείται από την
1η.1.2017.

Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4557/2018
(Α΄ 139) «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης ε-
σόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµα-
τοδότησης της τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις», αντικαθίστανται ως
εξής:

«1. Συνιστάται, στο Υπουργείο Οικονοµικών, Επιτροπή
Στρατηγικής για την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης ε-
σόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, της χρηµατο-
δότησης της τροµοκρατίας και της χρηµατοδότησης της
διάδοσης όπλων µαζικής καταστροφής (εφεξής Επιτρο-
πή Στρατηγικής), η οποία αποτελεί τον µηχανισµό που
καθορίζει σε εθνικό επίπεδο τη στρατηγική για τις ανω-
τέρω ενέργειες. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών.

2. Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής είναι ο Γενι-
κός Γραµµατέας Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονοµικών και µέλη της, οι εξής, µε τους αναπληρωτές
τους:
α) ο Πρόεδρος της Αρχής και ο αναπληρωτής του,
β) ο Γενικός Διευθυντής Οικονοµικής Πολιτικής του

Υπουργείου Οικονοµικών,
γ) ο Γενικός Διευθυντής φορολογικής Διοίκησης της

Α.Α.Δ.Ε.,
δ) ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων

Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε.,
ε) ο Γενικός Γραµµατέας Φορολογικής Πολιτικής και

Δηµόσιας Περιουσίας,
στ) ο Γενικός Γραµµατέας Δηµόσιας Τάξης του Υπουρ-

γείου Προστασίας του Πολίτη,
ζ) ο Διευθυντής της Δ1 Διευθύνσεως ΟΗΕ και Διεθνών

Ειδικευµένων Οργανισµών και Διασκέψεων του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών,
η) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης,
θ) ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 
ι) ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας του

Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων,
ια) ο Αρχηγός του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Α-

κτοφυλακής,
ιβ) ο Γενικός Γραµµατέας Μεταναστευτικής Πολιτικής,

Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη,
ιγ) ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Επο-

πτευόµενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος,
ιδ) ο Γενικός Διευθυντής της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-

ράς,
ιε) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίη-

σης και Ελέγχων,
ιστ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγ-

χου Παιγνίων.»

Άρθρο 69
Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)

Μετά το β΄ εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 75
του ν. 4446/2016 (Α΄240), προστίθεται εδάφιο, ως ακο-
λούθως:

«Ειδικά κατά την ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητι-
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κών του άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ως
πρωτότυπα δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθά-
ριση και εξόφληση/τακτοποίηση των δαπανών του Δηµο-
σίου, νοούνται τα περιλαµβανόµενα στον προβλεπόµενο
από την κείµενη νοµοθεσία ηλεκτρονικό φάκελο απαι-
τούµενα δικαιολογητικά.»

Άρθρο 70
Αντικατάσταση του άρθρου 15 του ν. 4440/2016

Το άρθρο 15 του ν.4440/2016 (Α΄224) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 15
Κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας

1. Η κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας που προκαλεί-
ται από αποσπάσεις ή µετατάξεις προσωπικού είναι δυ-
νατή, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης,
αποκλειστικά και µόνο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ε-
ξής περιπτώσεις: 
α. Στην περίπτωση αποσπάσεων ή µετατάξεων προσω-

πικού µεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυ-
τή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), των οποίων η µι-
σθοδοσία είτε βαρύνει είτε δεν βαρύνει απευθείας τον
τακτικό προϋπολογισµό, προβλέπεται πίστωση σε ειδικό
Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδου (ΑΛΕ) του προϋπολογι-
σµού του Ειδικού Φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»
του Υπουργείου Οικονοµικών. Η βεβαίωση της ύπαρξης
πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισµό παρέχεται κατά
την έναρξη του οικονοµικού έτους από τον Υπουργό Οι-
κονοµικών και οι αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες βεβαι-
ώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη
πρόβλεψης στον προϋπολογισµό επί των σχετικών πρά-
ξεων. Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η
προκαλούµενη δαπάνη, στην περίπτωση που απαιτείται,
αντιµετωπίζεται µε µείωση της πίστωσης του ΑΛΕ του ε-
δαφίου α΄  της παρούσας περίπτωσης και αύξηση των α-
ντίστοιχων πιστώσεων µισθοδοσίας ή επιχορήγησης των
φορέων υποδοχής, µε απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) δεν εφαρµόζεται. Στις περι-
πτώσεις µετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων που προ-
έρχονται από φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους
φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δεν επιχορηγούνται α-
πό τον τακτικό προϋπολογισµό, γενικά ή ειδικά για την
κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας, οι φορείς υποδοχής δύ-
νανται να επιχορηγούνται ειδικά για την κάλυψη της δα-
πάνης µισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών από διακριτό
ΑΛΕ. Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά και
µόνο το οικονοµικό έτος διενέργειας της απόσπασης ή
της µετάταξης.
β. Στην περίπτωση αποσπάσεων ή µετατάξεων από

φορείς εντός σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, η
προκαλούµενη δαπάνη αντιµετωπίζεται από ίδιους πό-
ρους του φορέα υποδοχής.
γ. Η κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας στην περίπτωση α-

ποσπάσεων ή µετατάξεων από φορείς εκτός σε φορείς
εντός Γενικής Κυβέρνησης, δεν είναι δυνατή. Η δαπάνη
µισθοδοσίας των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ που εντάσσο-
νται στο ΕΣΚ σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
3 του παρόντος νόµου και αποσπώνται ή µετατάσσονται

από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης σε φορείς εντός
Γενικής Κυβέρνησης καλύπτεται µε τη διαδικασία της πε-
ρίπτωσης α΄.
δ. Κατ' εξαίρεση των οριζοµένων στην περίπτωση γ΄,

η κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας στην περίπτωση α-
ποσπάσεων από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης σε
φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης για συνυπηρέτηση
στο εσωτερικό είναι δυνατή µε τη διαδικασία της περί-
πτωσης α΄ .
ε. Κατ' εξαίρεση των οριζοµένων στην περίπτωση β΄, η

κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας στην περίπτωση απο-
σπάσεων από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης σε φο-
ρείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης για συνυπηρέτηση στο
εσωτερικό είναι δυνατή µε αύξηση της επιχορήγησης
των φορέων υποδοχής σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ ,
στην περίπτωση που η προκαλούµενη δαπάνη δεν µπο-
ρεί να αντιµετωπιστεί από ίδιους πόρους του φορέα υπο-
δοχής. Η κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας αποσπάσε-
ων ή µετατάξεων για αποδεδειγµένα ιδιαίτερα σοβαρούς
λόγους υγείας ύστερα από γνωµοδότηση της Κεντρικής
Επιτροπής Κινητικότητας σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
παρόντος νόµου, από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης
σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης είναι δυνατή σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του προηγούµενου
εδαφίου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να καθορίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή του παρόντος άρθρου.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του ν. 4223/2013
(Α΄ 287) καταργείται.».

Άρθρο 71
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016

Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016
(Α΄224) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας των αποσπά-
σεων και µετατάξεων του παρόντος άρθρου, στις περι-
πτώσεις που προκαλείται δαπάνη στον φορέα υποδοχής
και αποκλειστικά για υπαλλήλους που προέρχονται από
φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης και για αποφοίτους
της ΕΣΔΔΑ που προέρχονται από φορείς εντός και ε-
κτός Γενικής Κυβέρνησης, πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόµου. Η ι-
σχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει
από τις 2.12.2016.»

Άρθρο 72
Κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας από µετατάξεις

και αποσπάσεις κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016

Η κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας των αποσπάσε-
ων και µετατάξεων που προβλέπονται κατά παρέκκλιση
του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), στις περιπτώσεις που προκα-
λείται δαπάνη στον φορέα υποδοχής και αποκλειστικά
για υπαλλήλους που προέρχονται από φορείς εντός Γε-
νικής Κυβέρνησης και για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ που
προέρχονται από φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρ-
νησης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 15 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει

από τις 2.12.2016.
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Άρθρο 73
Κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας από διορισµούς 

και προσλήψεις

1. Για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας που προ-
καλείται από τον διορισµό των µόνιµων και την πρόσλη-
ψη των Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλ-
λήλων του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων, των ο-
ποίων η µισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προ-
ϋπολογισµό, προβλέπεται πίστωση σε ειδικούς Αναλυτι-
κούς Λογαριασµούς Εξόδου (ΑΛΕ) του προϋπολογισµού
του Ειδικού Φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υ-
πουργείου Οικονοµικών. Η βεβαίωση της ύπαρξης πίστω-
σης στον τακτικό προϋπολογισµό παρέχεται κατά την έ-
ναρξη του οικονοµικού έτους από τον Υπουργό Οικονο-
µικών και οι αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες βεβαιώ-
νουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη
πρόβλεψης στον προϋπολογισµό επί των σχετικών πρά-
ξεων. Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η
προκαλούµενη δαπάνη, στην περίπτωση που απαιτείται,
αντιµετωπίζεται µε µείωση της πίστωσης των ΑΛΕ του ε-
δαφίου α΄  της παρούσας παραγράφου και αύξηση των
αντίστοιχων πιστώσεων µισθοδοσίας µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών. Η περίπτωση  β΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) δεν εφαρµό-
ζεται. Η προκαλούµενη δαπάνη µισθοδοσίας από τον
διορισµό των µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών,
των Γενικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Γραµµατέων Υ-
πουργείων, καθώς και των Συντονιστών των Αποκεντρω-
µένων Διοικήσεων και από την πλήρωση των θεσµοθετη-
µένων θέσεων προσωπικού των γραφείων τους και του
γραφείου της Προεδρίας της Δηµοκρατίας, καλύπτεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται
να καθορίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 74
Θέµατα ειδικής διαχείρισης Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4Α της µε αριθµό οικ.
02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµι-
κών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του εποπτεύοντος την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Υπουργού ή Υφυπουρ-
γού στον Πρωθυπουργό, που δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός διαχειριστής
µε σύµβαση έµµισθης εντολής ή παροχής υπηρεσιών,
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ο οποίος µέχρι την ολοκλή-
ρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης διαχειρίζεται το
σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της, που µεταβιβάζο-
νται στο Δηµόσιο σύµφωνα µε το άρθρο 2. Η ιδιότητα
του ειδικού διαχειριστή δε συνιστά ασυµβίβαστο ή λόγο
αναστολής άσκησης κάθε άλλης επαγγελµατικής δρα-
στηριότητας και λειτουργήµατος. Το έργο της ειδικής
διαχείρισης ολοκληρώνεται στις 31.12.2020 και µπορεί
να παρατείνεται µε απόφαση του πρώτου εδαφίου της
παρούσας. Με όµοια απόφαση µπορεί να διοριστεί νέος
ειδικός διαχειριστής, ο οποίος αναλαµβάνει καθήκοντα
από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης. Μέχρι την

έκδοση της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου συ-
νεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του ο ειδικός διαχειριστής
που ορίστηκε µε την υπ' αριθµό Δ.Ο.Δ. Γ 4020512/ 2015
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Επικρά-
τειας (Β΄ 2167). Οι συµβάσεις της παραγράφου 3, που έ-
χουν υπογραφεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, ε-
ξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την προβλεπόµενη ηµε-
ροµηνία λήξης τους δυνάµενες να παρατείνονται µε α-
πόφαση του ειδικού διαχειριστή µέχρι την ολοκλήρωση
του έργου της ειδικής διαχείρισης. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του εποπτεύοντος την
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Υπουργού ή Υφυπουργού στον Πρωθυπουρ-
γό µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την ολοκλή-
ρωση και παράδοση του έργου της ειδικής διαχείρισης.»

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
πλην του πρώτου εδαφίου αυτής, αρχίζει από την
29η.4.2019.

3. Η παράγραφος10 του άρθρου 16Α του ν. 4173/2013
(Α΄169) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες α-
ποφάσεις καταργούνται.

Άρθρο 75
Τροποποίηση του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3Α
του ν. 4182/2013 (Α΄185), το οποίο προστέθηκε µε το
άρθρο 55 του ν. 4557/2018 (Α΄139), τροποποιείται ως ε-
ξής:

«1. Συµβάσεις προµήθειας αγαθών, παροχής υπηρε-
σιών ή εκτέλεσης έργων, συµπεριλαµβανοµένων των
προπαρασκευαστικών, βοηθών και συνοδών έργων, οι ο-
ποίες συνάπτονται από φορείς του δηµόσιου τοµέα, ό-
πως αυτός προσδιορίζεται στην περίπτωση α΄  της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 14 του   ν. 4270/2014 (Α΄143), για
την προπαρασκευή, υποστήριξη, εξυπηρέτηση, παρακο-
λούθηση και υλοποίηση αντίστοιχων δωρεών αγαθών ή
υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες προς τους δηµόσιους
αυτούς φορείς, δεν θεωρούνται δηµόσιες συµβάσεις και
εξαιρούνται της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση
και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, εφόσον στη σύµβα-
ση δωρεάς που καταρτίζεται µεταξύ του ιδιώτη (εφεξής
«ο δωρητής») και του φορέα του δηµοσίου τοµέα (εφε-
ξής «ο δωρεοδόχος»), καθορίζονται τα εξής:...:».

Άρθρο 76
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 60 ΚΦΕ, σχετικά µε
την αυτοτελή φορολόγηση υπό όρους των αθλητών

1. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 4172/
2013 προστίθεται παράγραφος 2.α ως εξής:

«2.α. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται για το εισόδηµα
που αποκτούν οι αµειβόµενοι αθλητές από τις αθλητικές
ανώνυµες εταιρείες, τα τµήµατα αµειβόµενων αθλητών
ή τα αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, εφόσον τα πο-
σά τα οποία λαµβάνουν εφάπαξ ή τµηµατικά για την υ-
πογραφή του συµβολαίου µετεγγραφής ή την ανανέωση
ή τη λύση του συµβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερ-
βαίνουν τις 40.000 ευρώ εντός του οικείου φορολογικού
έτους. Αν το εισόδηµα του προηγούµενου εδαφίου υ-
περβαίνει τις 40.000 ευρώ, φορολογείται µε φορολογικό
συντελεστή 22% και µε εξάντληση της φορολογικής υ-
ποχρέωσης.»
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2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/
2013 προστίθεται νέα παράγραφος 4 α. ως εξής:

«4.α. Για τα ποσά τα οποία εισπράττουν οι αµειβόµενοι
αθλητές εφάπαξ ή τµηµατικά για την υπογραφή του συµ-
βολαίου µετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση του συµ-
βολαίου συνεργασίας τους, από τις αθλητικές ανώνυµες
εταιρείες, τα τµήµατα αµειβοµένων αθλητών ή τα ανα-
γνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, ο συντελεστής παρα-
κράτησης ορίζεται σε 22%, εφόσον τα ποσά που ει-
σπράττονται υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ εντός του οι-
κείου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση που το εισό-
δηµα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, ο φόρος υπολογί-
ζεται µετά την αναγωγή του ποσού σε µικτό µε την προ-
σθήκη του αναλογούντος φόρου.»

Άρθρο 77
Τροποποίηση του άρθρου 19 ΚΦΕ,

σχετικά µε τη µείωση φόρου για δωρεές από ιδιώτες

Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1. Το ποσό του φόρου µειώνεται κατά είκοσι τοις εκα-
τό (20%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που
ορίζονται στην απόφαση της επόµενης παραγράφου, ε-
φόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορο-
λογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνο-
λικό ποσό των δωρεών δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέ-
ντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήµατος.»

Άρθρο 78
Τροποποίηση του άρθρου 24 ΚΦΕ για προσαυξηµένη 

έκπτωση στις φορολογικές αποσβέσεις 
των µη ρυπογόνων επιβατικών αυτοκινήτων

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτο-
κινήτου µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 gr CO2/km,
µε µέγιστη Λιανική Τιµή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις
40.000 ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα
έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξηµέ-
νης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).»

Άρθρο 79
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» 

του Παραρτήµατος III του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά µε
τον µειωµένο συντελεστή για φάρµακα που

χορηγούνται σε ασθενείς µε δυσίατα νοσήµατα

Η παράγραφος 37 του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Πα-
ραρτήµατος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα
Φ.Π.Α.» (Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«37. Φάρµακα για την ιατρική του ανθρώπου των δα-
σµολογικών κλάσεων 3003 και 3004 (ΔΚ ΕΧ 3003 και ΕΧ
3004). Εµβόλια και ανοσολογικά προϊόντα για την ιατρι-
κή του ανθρώπου της δασµολογικής κλάσης 3002 (ΔΚ
ΕΧ 3002). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της
παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 4111/2013,

σχετικά µε την εξαίρεση των αυτοκινήτων πολυτέκνων
από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης

Στην υποπερίπτωση ii της παραγράφου 1 του άρθρου
44 του ν. 4111/ 2013 (Α΄18) προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:

«Επιπλέον, από το φορολογικό έτος 2019 και εξής, ε-
ξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς δια-
βίωσης και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πο-
λυτέκνων µε τέσσερα (4) τουλάχιστον εξαρτώµενα τέ-
κνα κατά την έννοια της περίπτωσης β΄  της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013.»

Άρθρο 81
Φορολογικές ρυθµίσεις επί θεµάτων ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.
4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως έξης:

«β) Σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσ-
σονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και
σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιµοποιούνται ή παραχωρούνται
δωρεάν στο Δηµόσιο ή χρησιµοποιούνται αποκλειστικά
για τις ανάγκες της δηµόσιας υγείας. Οι ανώνυµες εται-
ρείες της Γενικής Κυβέρνησης, µε την επιφύλαξη της
προηγούµενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α..»

Άρθρο 82
Τροποποίηση των νόµων 4587/2018 και 3091/2002

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 59 του ν. 4587/2018 (Α΄218) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«Ως εκκρεµείς υποθέσεις νοούνται οι εκκρεµείς ενώ-
πιον των φορολογικών ή των δικαστικών αρχών, για τις
οποίες δεν έχει εκδοθεί κατά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος αµετάκλητη απόφαση δικαστηρίου.»

2. Οι περιπτώσεις στ) της παραγράφου 2 και δ) της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«στ) Νοµικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγµένα επιδιώ-
κουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρη-
σκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα, καθώς και οι εταιρεί-
ες των οποίων κατέχουν το σύνολο των µετοχών: (α) για
τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά και
αποδεδειγµένα για τους προαναφερόµενους σκοπούς,
(β) για τα ακίνητα που εκµεταλλεύονται, εφόσον το
προϊόν της εκµετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγµένα
για την εκπλήρωση των ίδιων σκοπών, καθώς και (γ) για
τα ακίνητα που αποδεδειγµένα είναι κενά ή δεν αποφέ-
ρουν κανένα εισόδηµα.»

«δ) Εταιρείες, των οποίων το σύνολο των ονοµαστι-
κών µετοχών, µεριδίων ή µερίδων ανήκουν σε ίδρυµα η-
µεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγµένα επιδιώκουν
κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευ-
τικούς σκοπούς στην Ελλάδα, καθώς και οι εταιρείες των
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οποίων κατέχουν το σύνολο των µετοχών: (α) για τα ακί-
νητα που ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά και αποδε-
δειγµένα για τους προαναφερόµενους σκοπούς, (β) για
τα ακίνητα που εκµεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της
εκµετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγµένα για την εκ-
πλήρωση των ίδιων σκοπών, καθώς και (γ) για τα ακίνητα
που αποδεδειγµένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα
εισόδηµα.»

Άρθρο 83
Παραχώρηση δηµοσίων κτηµάτων στο Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη και στο Ταµείο
Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτηρίων

1. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη, η κυριότητα του δηµοσίου
ακινήτου µε ΑΒΚ 391 αρµοδιότητας Κτηµατικής Υπηρε-
σίας Δυτικής Αττικής, εκτάσεως συνολικού εµβαδού
168.000 τ.µ., µε τα συστατικά και τα παραρτήµατά του,
όπως αυτό εµφαίνεται στα υπ' αριθ. ΙΑ—2072/28.11.60,
ΙΑ— 2073/28.11.60 σχεδιαγράµµατα της Διευθύνσεως
Δηµοσίων Έργων (Γ4) του Γενικού Επιτελείου Αεροπο-
ρίας και τον υπ' αριθ. ΙΑ—2081/28.11.60 Κτηµατολογικό
Πίνακα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, για την κάλυψη
των στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών και µονάδων αρ-
µοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

2. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγµατος, στο Ν.Π.Δ.Δ.
µε την επωνυµία «Ταµείο Χρηµατοδότησης Δικαστικών
Κτηρίων» (ΤΑΧΔΙΚ), η κυριότητα του δηµοσίου ακινήτου
µε ΑΒΚ 180 αρµοδιότητας Κτηµατικής Υπηρεσίας Χα-
νίων, εκτάσεως 1.649,00 τ.µ., (νεότερη καταµέτρηση βά-
σει του κτηµατολογικού διαγράµµατος) µε τα συστατικά
και τα παραρτήµατά του, όπως αυτό εµφαίνεται στο από
15.11.1969 Τοπογραφικό Διάγραµµα της Διεύθυνσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών Χανίων του Υπουργείου Δηµοσίων
Έργων, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών υπη-
ρεσιών αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

3. Για την αποδοχή της παραχώρησης των ακινήτων
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος εκδίδονται απο-
φάσεις του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού στις ο-
ποίες προσδιορίζεται ο ακριβής σκοπός της παραχώρη-
σης. Οι αποφάσεις αυτές, στις οποίες περιγράφονται τα
µεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία των ως άνω παρα-
γράφων, το δικαίωµα και όλα τα άλλα απαιτούµενα εκ
της ισχύουσας νοµοθεσίας στοιχεία, αποτελούν τον τίτ-
λο για την καταχώριση της µεταβίβασης ενός εκάστου
των ακινήτων αυτών, στο αρµόδιο Κτηµατολόγιο ή Υπο-
θηκοφυλακείο.

4. Η παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων του
παρόντος άρθρου ανακαλείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών, η οποία αποτελεί τίτλο µεταγραφής
και εγγραφής στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµα-
τολόγιο, εάν ο σκοπός για τον οποίο παραχωρήθηκαν
δεν υλοποιηθεί εντός δεκαετίας από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.

Άρθρο 84
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2.α. του άρθρου 15
και της παραγράφου 4.α. του άρθρου 60 του
ν. 4172/2013, όπως προστίθενται αντίστοιχα µε τις παρα-

γράφους 1 και 2 του άρθρου 76 του παρόντος, εφαρµό-
ζονται για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2020 και
µετά.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του
ν. 4172/2013, όπως αντικαθίστανται µε το άρθρο 77 του
παρόντος, εφαρµόζονται για µειώσεις φόρων σε δωρεές
από 1.1.2020 και µετά.

3. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, όπως προστίθε-
νται µε το άρθρο 78 του παρόντος, εφαρµόζονται για δα-
πάνες που πραγµατοποιούνται στα φορολογικά έτη που
αρχίζουν από 1.1.2020 και µετά.

4. Οι διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, όπως αντικαθίστανται µε
το άρθρο 81 του παρόντος, εφαρµόζονται από την
1.1.2014.

5. Οι διατάξεις των περιπτώσεων στ) της παραγράφου
2 και δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του
ν. 3091/2002, όπως αντικαθίστανται µε την παράγραφο 2
του άρθρου 82 του παρόντος, εφαρµόζονται από
1.1.2013 ή 1.1.2012, αντίστοιχα.

Άρθρο 85 
Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος έτους 2019

1. Κατά το έτος 2019 καταβάλλεται ποσό 175 εκατοµ-
µυρίων (175.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοι-
νωνικού χαρακτήρα, ως διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος
προς στήριξη των οικονοµικά αδύναµων προσώπων και
ευάλωτων νοικοκυριών.

2. Το κοινωνικό µέρισµα είναι αφορολόγητο και ακατά-
σχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλι-
ση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε ο-
ποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφί-
ζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και
στο υπόλοιπο Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πι-
στωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατι-
κά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινω-
νικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και Επικρατεί-
ας, αρµόδιου για θέµατα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κα-
θορίζονται τα κριτήρια εισοδήµατος, περιουσίας, διαµο-
νής ή άλλα για την καταβολή του Κοινωνικού Μερίσµα-
τος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υ-
πολογισµού και το ακριβές ποσό του διανεµόµενου Κοι-
νωνικού Μερίσµατος ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προ-
ϋποθέσεις, ο φορέας, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες και οι
επιµέρους αρµοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος
και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου
των εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη
χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κά-
θε άλλο θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
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Άρθρο 86
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλ-
λως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις.  

Αθήνα,                                                                2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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