ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Αποκατάσταση φορολογικής
δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
ΓΕΝΙΚΑ:
Το 2010 είναι ένα κρίσιµο έτος για την πορεία της οικονοµίας µας. Είναι η χρονιά κατά την οποία η κυβέρνηση πρέπει να πραγµατοποιήσει µια τεράστια προσπάθεια
για το νοικοκύρεµα των δηµοσίων οικονοµικών και η χώρα να αποδείξει ότι µπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να προστατεύσει την αυτονοµία των οικονοµικών της αποφάσεων, να προοδεύσει µέσα από κανόνες
διαφάνειας και δίκαιης αναδιανοµής του βάρους και ωφελειών των οικονοµικών της.
Με άξονα τη διαφάνεια, την κοινωνική και οικονοµική
δικαιοσύνη, την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα του φορολογικού συστήµατος πραγµατοποιήθηκε
ευρύτατος κοινωνικός διάλογος για την αναµόρφωση
του φορολογικού πλαισίου.
Στόχος της φορολογικής µας πολιτικής είναι ένα απλό
και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο µε ενιαίους κανόνες, χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις. Ένα πλαίσιο που ενθαρρύνει την ειλικρίνεια και µέσα σε αυτό κάθε πολίτης µπορεί να συνεισφέρει ανάλογα µε τις πραγµατικές του δυνατότητες και όλοι οι πολίτες, γνωρίζουν ισότιµη µεταχείριση, ανάλογη της οικονοµικής τους κατάστασης.
Το πλαίσιο και οι κανόνες φορολόγησης των εισοδηµάτων και των περιουσιών που ισχύουν σήµερα εντείνουν την άδικη και διακριτή µεταχείριση πολλών κατηγοριών εισοδηµάτων, δηµιουργώντας φορολογούµενους
πολλών ταχυτήτων ακόµη και στις ίδιες κατηγορίες εισοδηµάτων. Για τους λόγους αυτούς και µέσα από διάλογο µε εκπροσώπους κοινωνικών και παραγωγικών φορέων και εκπροσώπους οµάδων φορολογούµενων γίνεται
η αναµόρφωση του πλαισίου φορολόγησης των εισοδηµάτων και των περιουσιών.
Άµεση προτεραιότητα µας είναι η αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής γιατί αποτελεί τη χειρότερη ίσως µορφή
αδικίας µέσα στο φορολογικό µας πλαίσιο, που εµποδίζει τη λειτουργία του κράτους, πολλαπλασιάζει τη διαφθορά και δηµιουργεί συνθήκες κοινωνικής αδικίας µεταξύ των πολιτών και αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ
των επιχειρήσεων. Η φοροδιαφυγή έχει πολλές όψεις
και κάποιες από αυτές ενθαρρύνονται και από το ίδιο το
πλαίσιο και το σύστηµα φορολόγησης που επιτρέπει την
απόκρυψη και την αποφυγή δήλωσης φορολογητέας ύλης.
Οι βασικές αλλαγές του νέου φορολογικού πλαισίου έχουν ως εξής:
• εφαρµογή µιας ενιαίας προοδευτικής τιµαριθµοποιηµένης φορολογικής κλίµακας για όλα τα εισοδήµατα
• εφαρµογή της προοδευτικής φορολόγησης της µεγάλης ακίνητης περιουσίας
• επαναφορά του φόρου κληρονοµιάς και γονικών παροχών µε υψηλό αφορολόγητο
• κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης
• κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών είτε αναφέρονται στη φορολογία εισοδήµατος είτε στη φορολογία
κεφαλαίου
• καθιερώνεται ένα απλό και δίκαιο σύστηµα καθορισµού ελάχιστων δαπανών διαβίωσης µε βάση τα χρησι-

µοποιούµενα περιουσιακά στοιχεία
• φορολόγηση των διανεµοµένων κερδών στην κλίµακα των φυσικών προσώπων
• λογιστικός προσδιορισµός όλων των εισοδηµάτων
• φορολόγηση των συναλλαγών µε εξωχώριες (offshore) εταιρείες και µη αναγνώριση αγορών ή δαπανών ή
τόκων δανείων ή µισθωµάτων που καταβάλλονται από
ελληνικές επιχειρήσεις σε εξωχώριες εταιρείες ή αντιπροσώπους ή υπεργολάβους αυτών.
• καταργούνται ή αντικαθίστανται διατάξεις τις οποίες
χρησιµοποιούσαν οι φορολογούµενοι για καταστρατήγηση της φορολογίας εισοδηµάτων ή περιουσίας και µε
τεχνικούς τρόπους απέφευγαν ή µείωναν τη φορολογία
τους σε βάρος των ειλικρινών φορολογούµενων.
Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονοµικών µε όλα τα Υπουργεία και Φορείς µε υποχρέωση όλων για υποβολή κάθε στοιχείου οικονοµικού ενδιαφέροντος είτε πρόκειται για αµοιβές, είτε για µισθούς, είτε
για αποζηµιώσεις, είτε για επιδοτήσεις ή οικονοµικές ενισχύσεις.
Τακτική εφαρµογή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Αναθεώρηση του υπάρχοντος πλαισίου διασταύρωσης
στοιχείων µε βάση ετήσιο πρόγραµµα για τακτικούς περιοδικούς ελέγχους και όχι σε ad hoc βάση όπως είναι
σήµερα.
Κεντρική επιλογή των ελεγκτέων υποθέσεων µε σύστηµα ανάλυσης κινδύνου (Risk analysis). Καταρτίζεται
κατάλογος µορίων κινδύνου φοροδιαφυγής (point system) βάσει του οποίου διενεργούνται προληπτικοί και τελικοί έλεγχοι τήρησης της φορολογικής νοµοθεσίας από
τα υπόχρεα νοµικά και φυσικά πρόσωπα.
Έλεγχος και φορολόγηση των συναλλαγών µε εξωχώριες εταιρείες που υποκρύπτονται πίσω από εταιρίες αντιπροσώπευσης (Nominee εταιρίες) ή εξωχώριες εταιρίες που λειτουργούν ως υπεργολάβοι κοινοτικών εταιριών.
Σε συνδυασµό µε τον επαγγελµατικό λογαριασµό προωθείται η σταδιακή εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης και ηλεκτρονικής διακίνησης των τιµολογίων µεταξύ επιχειρήσεων και µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίου. Από 1.1.2011 τιµολόγια για συναλλαγές άνω των
3000 Ευρώ µεταξύ επιχειρήσεων ή µεταξύ επιχειρήσεων
και δηµοσίου θα γίνονται δεκτά µόνο ηλεκτρονικά.
Από 1.1.2011 δεν θα θεωρείται νόµιµη κάθε συναλλαγή µεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων ή µεταξύ επιχειρήσεων αξίας µεγαλύτερης των 1500 ευρώ εάν αυτή γίνεται µε µετρητά. Οι συναλλαγές αυτές θα γίνονται µε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή δίγραµµες επιταγές.
Υιοθέτηση δραστικών µεθόδων συλλογής των ανείσπρακτων οφειλών, όπως η κατάσχεση περιουσιών για
όσους έχουν την ικανότητα αποπληρωµής. Αυτό θα εφαρµοστεί αποτελεσµατικά µέσω της σύνδεσης των εκκρεµών χρεών µε στοιχεία από την ηλεκτρονική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας καθώς και µε την δυνατότητα «κατάσχεσης εις χείρας τρίτων» όσον αφορά
τραπεζικούς λογαριασµούς.
Η Γ.Γ.Π.Σ. συγκροτεί περιουσιολόγιο όλων των φυσικών προσώπων κατόχων Α.Φ.Μ. Στο περιουσιολόγιο περιλαµβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια µέσα µεταφοράς, κατοχή µετοχών, αµοιβαίων κεφαλαίων και εταιρικών µεριδίων. ∆εν περιλαµβάνονται
οι τραπεζικές καταθέσεις και τα οµόλογα του ελληνικού
δηµοσίου.
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Οι αλλαγές που φέρνει η αναµόρφωση του φορολογικού πλαισίου δεν πρόκειται να δηµιουργήσουν πρόσθετο
βάρος στα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, αλλά αντίθετα αποσκοπούν στη δίκαιη ανακατανοµή των φορολογικών υποχρεώσεων. Τα φορολογικά έσοδα θα διοχετεύονται µε διαφάνεια σε δράσεις που αναδιανέµουν το εισόδηµα, δηµιουργούν ανάπτυξη, ενισχύουν το κοινωνικό
κράτος, βελτιώνουν την ποιότητα στην παροχή κοινωνικών αγαθών όπως η υγεία και η εκπαίδευση.

H προτεινόµενη κλίµακα είναι ενιαία για όλους τους
φορολογούµενους, δηλαδή µισθωτούς – συνταξιούχους
και µη µισθωτούς – επαγγελµατίες.
Το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στα 12.000 ευρώ, είναι
δηλαδή ίδιο για όλους τους φορολογούµενους µε συνέπεια το αφορολόγητο των µη µισθωτών -επαγγελµατιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1
Κλίµακα φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων και
δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών –
µειώσεις φόρου
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προτείνεται
να ισχύσει νέα φορολογική κλίµατα, η οποία έχει ως ακολούθως:

να είναι αυξηµένο σε σύγκριση µε αυτό της προηγούµενης κλίµακας (β) κατά (1.500) ευρώ. Η ωφέλεια που προκύπτει για τους µισθωτούς – συνταξιούχους και για εισόδηµα από (13.000) µέχρι (35.000) ευρώ φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.
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Με τη νέα ενιαία κλίµακα φόρου εισοδήµατος φυσικών
προσώπων ωφελούνται οι εννιά στους δέκα φορολογουµένους.
Για πρώτη φορά το ατοµικό αφορολόγητο ποσό συνδέεται άµεσα µε τις δαπάνες που πραγµατοποιεί ο φορολογούµενος. ∆ηλαδή ο φορολογούµενος δικαιούται το
αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ, εφόσον προσκοµίζει τις νόµιµες αποδείξεις αγοράς αγαθών και παροχής
υπηρεσιών, το ελάχιστο ύψος των οποίων πρέπει να ανέρχεται στο 10% του ατοµικού εισοδήµατός του αν αυτό είναι µέχρι 12.000, και αν είναι µεγαλύτερο από
12.000 ευρώ, στο 30% για το τµήµα αυτού πάνω από τα
12.000 ευρώ.

Για ατοµικό εισόδηµα µέχρι 6.000 ευρώ δεν απαιτείται
η προσκόµιση αποδείξεων δαπανών.
Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούµενες και µέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ ατοµικά ή
30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούµενος δικαιούται µείωση φόρου ίση µε το 10% της διαφοράς µεταξύ
του ποσού των απαιτούµενων δαπανών και αυτού των
δηλούµενων. Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις
απαιτούµενες, ο φορολογούµενος επιβαρύνεται µε ποσοστό φόρου ίσο µε το 10% του ποσού των δαπανών
που υπολείπεται.
Παρατίθεται πίνακας µε το ελάχιστο ύψος των απαιτούµενων δαπανών για εισόδηµα µέχρι (48.000).
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Το ποσό των δαπανών µερίζεται µεταξύ των συζύγων
ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατός τους που δηλώνεται µε την αρχική δήλωσή τους και φορολογείται µε τις
γενικές διατάξεις. Επί πλέον προβλέπεται και µεταφορά
ποσού δαπανών από τον έναν σύζυγο στον άλλον, εφόσον έχει καλύψει το αφορολόγητο ποσό του.
Εξαιρούνται και δε λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες για
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισµό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους µεταφορικό µέσο και όσες δαπάνες µε βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαµβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις.
Κατ’ εξαίρεση δεν υποχρεούνται σε προσκόµιση αποδείξεων οι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή καθώς και υπάλληλοι νοµικών προσώπων κ.λπ.
του άρθρου 47 του ΚΦΕ, όσοι διαµένουν σε οίκους ευγηρίας, οι φυλακισµένοι και οι κάτοικοι κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα µεγαλύτερο του ενενήντα τοις εκατό (90%) του
συνολικού εισοδήµατός τους.
Oι φορολογούµενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις των
δαπανών σε ειδική φόρµα ηλεκτρονικά ή σε κλειστό φάκελο στη ∆.Ο.Υ..
Τέλος, νοµοθετικά θα τιµαριθµοποιείται η κλίµακα φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων καθόσον αυτό δεν
µπορεί να γίνει µε απόφαση Υπουργού.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αυξάνεται
το αφορολόγητο ποσό που δικαιούται ο φορολογούµενος για τα τέκνα που τον βαρύνουν.
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προτείνεται
η µείωση από το φόρο κατά ποσοστό 20% της ετήσιας
δαπάνης ασφαλίστρων και µέχρι ποσού αυτής 1.000 ευρώ για άγαµο και 2.000 ευρώ για οικογένεια. Το ποσό
της µείωσης µερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε
το συνολικό εισόδηµά τους. Παράλληλα καταργείται η
µείωση του φόρου µε ποσοστό 40% των τόκων των στεγαστικών δανείων που χορηγούνται το 2009 και 2010 για
οποιαδήποτε κατοικία έως 200 τµ. και για ύψος δανείου
έως 350.000 ευρώ που θεσπίστηκε µε το άρθρο 43 του ν.
3763/2009.
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού προτείνεται
α) Μείωση του φόρου κατά ποσοστό 20% των χρηµατικών δωρεών και χορηγιών, η οποία µείωση δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 10% του συνολικού εισοδήµατος που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις.
β) Έκπτωση από τον φόρο ποσοστού 20%, αντί της
µείωσης από το εισόδηµα, της δαπάνης για παροχή υπηρεσίας από δικηγόρο για παροχή νοµικών συµβουλών εκτός των αµοιβών του για παράσταση στη σύνταξη συµβολαίων και των πράξεων της περίπτωσης α. της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ (σχετικά µε ακίνητα).
γ) Μείωση του φόρου κατά ποσοστό 10% της δαπάνης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
6.000 ευρώ, για αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού χρήσης καυσίµου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο
ή νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, αγορά ηλιακών
συλλεκτών κ.λπ. Το όφελος του φόρου από τη ρύθµιση
αυτή ανέρχεται σε 600 ευρώ (6.000Χ10%=600), ενώ µε
το προηγούµενο καθεστώς ανερχόταν σε 175 ευρώ για
εισόδηµα µέχρι 30.000 ευρώ (700Χ25%=175). Επίσης,
διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της υφιστάµενης διάταξης που αναφέρεται σε δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων, και σε δαπάνες που γίνονται για
παρεµβάσεις στα κτίρια µε βάση το νέο πρόγραµµα «Ε-

ΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» (εκτός από εγκατάσταση
νέου συστήµατος καυστήρα / λέβητα υψηλής απόδοσης
πετρελαίου, καθώς αυτή είναι εκτός της φιλοσοφίας της
υφιστάµενης ρύθµισης).
5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση (αναφέρεται στις περιπτώσεις
µεταφοράς της µείωσης του φόρου από τον έναν σύζυγο στον άλλον).
6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι
οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 5 του άρθρου
αυτού ισχύουν για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις
δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2010 και µετά.
7. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι
η νέα ενιαία κλίµακα φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1
2010 και µετά ενώ η παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος γίνεται µε βάση την κλίµακα του άρθρου αυτού από
τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µετά.
8. Με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού προτείνεται
οι φορολογούµενοι των νησιών µε πληθυσµό κάτω των
3100 κατοίκων να δικαιούνται το αυξηµένο αφορολόγητο που προβλέπεται από το άρθρο 118 του Κώδικα αυτού
χωρίς να προσκοµίζουν αποδείξεις για την κάλυψη της
προσαύξησης αυτής.
9. Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση δηλαδή όπου στον ΚΦΕ αναγράφεται η κλίµακα (α) ή (β) νοείται η κλίµακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9, όπως θεσπίζεται µε τον νόµο αυτό.
Άρθρο 2
Εκπτώσεις από το εισόδηµα
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προτείνεται
η κατάργηση των περιπτώσεων α,γ,δ,ζ,η και ι της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ που ορίζουν την έκπτωση από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου ορισµένων δαπανών που πραγµατοποιεί. Ειδικότερα προτείνεται:
A. - Η κατάργηση της έκπτωσης από το συνολικό εισόδηµα της δαπάνης του µισθώµατος κύριας κατοικίας λόγω µετεγκατάστασης από τους νοµούς Αττικής και
Θεσ/νίκης προς την περιφέρεια και του µισθώµατος κύριας κατοικίας λόγω µετάθεσης υπαλλήλου που εκµισθώνει ιδιόκτητη κατοικία στον τόπο από όπου µετατέθηκε.
- Η κατάργηση της έκπτωσης των δωρεών προς αθλητικά σωµατεία
- H κατάργηση της έκπτωσης των δαπανών για δεξιώσεις γάµων, βαπτίσεων κ.λπ. λόγω της αντικατάστασής
τους µε το νέο σύστηµα διαχείρισης των αποδείξεων
των δαπανών.
Β. - Η κατάργηση της έκπτωσης από το συνολικό εισόδηµα των ακόλουθων δαπανών και η αντικατάστασή της
µε µείωση του φόρου κατά ποσοστό των δαπανών αυτών, προκειµένου να έχουν ωφέλεια οι φορολογούµενοι
µε χαµηλό εισόδηµα.
Πρόκειται για τις δαπάνες:
- για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου κ.λπ.
- για τις δωρεές χρηµατικών ποσών στο ∆ηµόσιο, ΟΤΑ,
Ιερούς Ναούς κ.λπ. και χορηγίες σε πολιτιστικά νοµικά
πρόσωπα.
- για αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού
χρήστη καυσίµου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή νέα

5
εγκατάσταση φυσικού αερίου, αγορά ηλιακών συλλεκτών κ.λπ.
- για παροχή νοµικών συµβουλών από δικηγόρους (εκτός των παραστάσεων τους σε συµβόλαια)
2. Με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση λόγω των µεταβολών που
επήλθαν µε την παράγραφο 1.
3. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού και για λόγους ίσης µεταχείρισης µε τους κατοίκους της Ελλάδος
προτείνεται να δικαιούνται τις εκπτώσεις από το εισόδηµα του άρθρου 8 του ΚΦΕ και οι κάτοικοι των Κρατών –
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν στην Ελλάδα πλέον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήµατος τους.
Άρθρο 3
Προσδιορισµός εισοδήµατος µε βάση αντικειµενικές
δαπάνες και υπηρεσίες
Με το παρόν νοµοσχέδιο, προτείνονται µεταβολές
στον τρόπο προσδιορισµού του εισοδήµατος των φορολογουµένων µε βάση τις δαπάνες διαβίωσης του, ώστε
το προτεινόµενο σύστηµα για τις δαπάνες διαβίωσης να
βασίζεται στις ακόλουθες αρχές και κανόνες:
1. Να είναι απλό, δίκαιο και κατανοητό από τον πολίτη
χωρίς να καταφεύγει σε δυσνόητα προγράµµατα για να
το καταλάβει.
2. Να µην δηµιουργεί ταύτιση συµφερόντων, για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται αντικειµενικές τιµές (π.χ. εάν
στις µισθωµένες κατοικίες υπολογίζεται το ενοίκιο, τότε
δηµιουργείται ταύτιση συµφερόντων µεταξύ εκµισθωτή
και µισθωτή για µείωση του εµφανιζόµενου ενοικίου, το
ίδιο και στο ιδιωτικό σχολείο κ.λπ.).
3. Να µην δηµιουργεί στρεβλώσεις και απαγορεύσεις
στην αγορά γι΄ αυτό τα βήµατα από το ένα σηµείο στο
άλλο είναι µικρά.
4. Να έχει συµπληρωµατικό ρόλο στον προσδιορισµό
του φορολογικού εισοδήµατος.
5. Να λειτουργεί ως κριτήριο απόδειξης των αδήλωτων εισοδηµάτων και να συµβάλλει στην αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.
Προτείνεται ειδικότερα, η καθιέρωση ενός αντικειµενικού συστήµατος προσδιορισµού των δαπανών που απαιτούνται να γίνουν λόγω της κατοχής και χρήσης ορισµένων περιουσιακών στοιχείων. Θα λαµβάνεται υπόψη ένα
ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας κατοικιών,
αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, εναέριων µέσων, πισινών, διδάκτρων, οικιακών βοηθών κ.α. προκειµένου να εκτιµηθεί ένα εισόδηµα ως ελάχιστο φορολογητέο εισόδηµα.
Το κόστος µε βάση τις δαπάνες διαβίωσης δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωσή του φορολογούµενου ο
οποίος εξακολουθεί να υπόκειται σε έλεγχο όσον αφορά
στην ακριβή δήλωση των εισοδηµάτων του. Επίσης, λειτουργεί ως βάση για την καταρχήν αξιολόγηση από τις
φορολογικές αρχές της ειλικρίνειας του δηλούµενου εισοδήµατος στο πλαίσιο του ανωτέρω συστήµατος µορίων κινδύνου. Το µέτρο αυτό δεν καταλαµβάνει τους
συνταξιούχους.
Πιο συγκεκριµένα:
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση στο άρθρο 15 του Κ.Φ.Ε., δεδοµένου ότι οι δαπάνες διαβίωσης των φορολογουµένων
προσδιορίζονται πλέον µε αντικειµενικά δεδοµένα και ό-

χι τεκµαρτά.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το άρθρο 16 του Κ.Φ.Ε. διότι µεταβάλλεται ο τρόπος προσδιορισµού των δαπανών διαβίωσης των φορολογουµένων µε σκοπό, αφενός την πάταξη της φοροδιαφυγής και αφετέρου τον δικαιότερο προσδιορισµό των
δαπανών αυτών ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές δαπάνες διαβίωσης των πολιτών.
Με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου
16 του Κ.Φ.Ε, µεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισµού όλων των υπαρχουσών κατηγοριών των δαπανών που
προσδιορίζουν το επίπεδο διαβίωσης των φορολογουµένων όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, πισίνες και προστίθενται και νέες κατηγορίες
δαπανών όπως γενικές δαπάνες διαβίωσης, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, δαπάνες σε οικιακούς βοηθούς ,οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.
Αναλυτικότερα, µε τις προτεινόµενες διατάξεις, απλοποιείται και γίνεται δικαιότερος ο τρόπος προσδιορισµού
της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης της κατοικίας (κύριας
και δευτερεύουσας) του φορολογουµένου, η οποία µέχρι σήµερα υπολογιζόταν µε βάση το τεκµαρτό µίσθωµα
αυτής. Στο εξής, θα υπολογίζεται µε βάση τις δαπάνες
συντήρησης, επισκευής, τις πάγιες καταναλώσεις (ηλεκτρικό, τηλέφωνο, νερό) και τις δαπάνες λειτουργίας αυτής (π.χ. για µεγάλες κατοικίες καθαρίστριες, κηπουροί,
ασφάλειες). Επίσης, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, καθιερώνονται συντελεστές βαρύτητας µε βάση την
τιµή ζώνης της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, ώστε να προκύπτουν µεγαλύτερα ποσά διαβίωσης
για ακίνητα που βρίσκονται σε ακριβές περιοχές. Συγκεκριµένα, δηµιουργούνται τρεις κατηγορίες περιοχών µε
βάση την τιµή ζώνης τους, µία κατηγορία για τιµές ζώνης
µέχρι 2.799 ευρώ το τ.µ., µία για τιµές ζώνης από 2.800
€ έως 4.999€ το τ.µ. και µία για τιµές ζώνης άνω των
5.000€ το τ.µ. Σε σύνολο 5.642 ζωνών οι 97 έχουν τιµές
από 2.800€-4.999€ το τ.µ., οι 15 τιµές πάνω από 5.000€
και όλες οι υπόλοιπες τιµές µέχρι 2.799€ το τ.µ. Οι περιοχές που βρίσκονται σε τιµές ζώνης πάνω από 2.800 €
το τ.µ. (ακριβές περιοχές) είναι Άλιµος, Βούλα, Γλυφάδα, Βουλιαγµένη, Εκάλη, Κηφισιά, ∆ιόνυσος, Πόρτο Ράφτη, Ν. Ερυθραία, Σπέτσες, Ύδρα, Πυλαία, Μύκονος, Π.
Φάληρο, Φιλοθέη, Ψυχικό, Καλαµαριά, Πανόραµα, Κέρκυρα, Σαντορίνη και κάποιες ζώνες γνωστές της Αθήνας
και Θεσσαλονίκης. Η τιµή αγοράς ή το κόστος ανέγερσης των κατοικιών δεν λαµβάνονται υπόψη σε αυτό το
σύστηµα. Βέβαια, σαφώς έχουν ληφθεί υπόψη στη δαπάνη αγοράς.
Ο προσδιορισµός της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης
διαβίωσης της ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης κύριας
κατοικίας γίνεται κλιµακωτά ανάλογα µε την επιφάνεια
των κύριων και βοηθητικών χώρων αυτής. Για κύρια κατοικία µε επιφάνεια κύριων χώρων µέχρι ογδόντα (80)
τετραγωνικά µέτρα, υπολογίζεται µε εξήντα (60) ευρώ
το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα ογδόντα ένα (81)
µέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων, µε ογδόντα (80) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα
επόµενα διακόσια ένα (201) µέχρι και τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων, µε εκατόν είκοσι (120)
ευρώ το τετραγωνικό µέτρο και για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών µέτρων κύριων χώρων αυτής,
µε εκατόν πενήντα (150) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο.
Για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης
διαβίωσης των βοηθητικών χώρων αυτής, ορίζεται ποσό
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τριάντα (30) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Προκειµένου
για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης,
σύµφωνα µε τον αντικειµενικό προσδιορισµό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο έως 4.999
ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και
για περιοχές µε τιµή ζώνης από 5.000 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο και άνω, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%). Προκειµένου για µονοκατοικίες τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%). Επίσης, για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης δευτερεύουσας κατοικίας λαµβάνεται το ήµισυ
της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης όπως αυτή υπολογίζεται για την κύρια κατοικία. Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις των κατοικιών που µισθώνονται ορισµένους µήνες µέσα στο έτος, τα ετήσια ποσά της αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης θα επιµερίζονται µε βάση
τους µήνες που διαρκεί η µίσθωση. Ακολουθεί πίνακας
µε παραδείγµατα κατοικιών που βρίσκονται σε περιοχές
µε τιµή ζώνης µέχρι 2.800 ευρώ (που αποτελούν και την
πλειοψηφία των τιµών ζώνης) για πληρέστερη κατανόηση του κλιµακωτού προσδιορισµού τους:
Επιφάνεια κύριας κατοικίας
Σε τ.µ. (εκτός µονοκατοικιών)

Ποσά σε ευρώ

60
80
100
120
150
200
300
400

3.600
4.800
6.400
8.000
10.400
14.400
26.400
41.400

Επίσης, µε τις προτεινόµενες διατάξεις, απλοποιείται
και γίνεται δικαιότερος ο τρόπος προσδιορισµού της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής ή µικτής χρήσης καθώς και των τύπου jeep, ο οποίος µέχρι
σήµερα υπολογιζόταν τεκµαρτά. Με τις νέες διατάξεις
προτείνεται ο προσδιορισµός της δαπάνης διαβίωσης
που προκύπτει από τα αυτοκίνητα να πραγµατοποιείται
ανάλογα µε τα κυβικά του αυτοκινήτου, µε βάση το κόστος τελών κυκλοφορίας, ασφαλίστρων, καυσίµων και
δαπανών συντήρησης. Με αυτόν τον τρόπο, για αυτοκίνητα µέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά η αντικειµενική δαπάνη ορίζεται σε τρείς χιλιάδες (3.000)
ευρώ και για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών, προστίθενται τριακόσια
(300) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά µέχρι τα
δύο χιλιάδες (2000) κυβικά εκατοστά και τετρακόσια
(400) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά για αυτοκίνητα άνω των δύο χιλιάδων (2000) κυβικών εκατοστών.
Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης από κάθε αυτοκίνητο µειώνονται ανάλογα µε την
παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%) για χρονικό διάστηµα πάνω από πέντε
(5) και µέχρι δέκα (10) έτη και σαράντα τοις εκατό (40%)
για χρονικό διάστηµα πάνω από δέκα (10) έτη.
Παράλληλα, απαλλάσσονται από την εφαρµογή της αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης τα αυτοκίνητα αντίκες

καθώς και τα αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασµένα
για κινητικά ανάπηρους για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, ενώ καταργούνται οι µειώσεις που υπήρχαν για
αυτοκίνητα που εισάγονται µε τις διαδικασίες της µετοικεσίας και αυτά που αγοράζονται από τον Ο.∆.∆.Υ. δεδοµένου ότι πλέον οι δαπάνες των αυτοκινήτων υπολογίζονται µε πραγµατικά δεδοµένα και όχι τεκµαρτά. Ακολουθεί πίνακας µε παραδείγµατα αυτοκινήτων για πληρέστερη κατανόηση:
Επιβατικά αυτοκίνητα Ι. Χ.
(σε κ. εκ.)

Ποσά σε ευρώ

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2500
3000

3.000
3.000
3.600
4.200
4.800
5.400
7.400
9.400

Επιπλέον, µε τις νέες διατάξεις και στην προσπάθεια
περιστολής της φοροδιαφυγής εισάγονται νέες δαπάνες
που καθορίζουν το επίπεδο διαβίωσης των φορολογουµένων, όπως η δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά
σχολεία στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης καθώς και
η δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Η
δαπάνη για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης, µε εξαίρεση τα εσπερινά Γυµνάσια και Λύκεια ορίζεται αντικειµενικά ανά µαθητή, σε δύο χιλιάδες
(2.000) ευρώ για το νηπιαγωγείο, τέσσερις χιλιάδες
(4.000) ευρώ για το δηµοτικό και έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για το γυµνάσιο-λύκειο.
Η δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,
ορίζεται σε οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ ανά απασχολούµενο µε εξαίρεση την περίπτωση που ο φορολογούµενος απασχολεί έναν µόνο οικιακό βοηθό ή νοσοκόµο, όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει παρουσιάζει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και πάνω ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε
(65) ετών.
Περαιτέρω, µε τις προτεινόµενες διατάξεις απλοποιείται και γίνεται δικαιότερος ο τρόπος προσδιορισµού της
ετήσιας δαπάνης διαβίωσης µε βάση τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, ο οποίος µέχρι σήµερα υπολογιζόταν τεκµαρτά. Με τις νέες διατάξεις προτείνεται ο υπολογισµός της δαπάνης διαβίωσης των σκαφών αναψυχής µε βάση το κόστος τελών ελλιµενισµού, ασφαλίστρων, καυσίµων, συντήρησης και πρακτόρευσης ώστε η
αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει µε βάση
τα µέτρα µήκους του σκάφους να ανταποκρίνεται στα
πραγµατικά κόστη. Με αυτόν τον τρόπο, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης ορίζεται προκειµένου για
µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και µη,
ολικού µήκους µέχρι 5 µέτρα, στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από 5 µέτρα ορίζεται
στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και προκειµένου για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη
µε χώρο ενδιαίτησης, ολικού µήκους µέχρι 7 µέτρα, στο
ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ, ενώ
για τα σκάφη άνω των 7 µέτρων προστίθενται χίλια πε-
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ντακόσια (1.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους. Στα
πλαίσια του προσδιορισµού της ετήσιας αντικειµενικής
δαπάνης διαβίωσης µε βάση τα πραγµατικά κόστη, προτείνεται και η κατάργηση των µειώσεων που εφαρµόζονται µέχρι σήµερα για τα παλαιά σκάφη καθώς και για τα
παραδοσιακά και ναυταθλητικά.
Όµοια, µε τις νέες διατάξεις προτείνεται ο προσδιορισµός της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης των αεροσκαφών
και ελικοπτέρων µε βάση το κόστος τελών προσγείωσης
και παραµονής, ασφαλίστρων και συντήρησης, ανάλογα
µε το βάρος του αεροσκάφους. Έτσι, για αεροσκάφη ελληνικού ή ευρωπαϊκού νηολογίου µέχρι 2.000 κιλά η δαπάνη διαβίωσης ορίζεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) ευρώ, για αεροσκάφη πάνω από 2.000
µέχρι 3.000 κιλά ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και για αεροσκάφη πάνω από 3.000
κιλά ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Για αεροσκάφη µη ευρωπαϊκού νηολογίου τα αντίστοιχα ποσά διαµορφώνονται σε πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ, εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) και εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ αντίστοιχα. Για τα ελικόπτερα, ως ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης ορίζεται αυτή
της αντίστοιχης κατηγορίας αεροσκαφών µειωµένη κατά
ποσοστό 20% .
Μεταβολή του τρόπου υπολογισµού της αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης προτείνεται και για τις δεξαµενές κολύµβησης (πισίνες) πάντα µε γνώµονα το δικαιότερο προσδιορισµό της, ώστε να ανταποκρίνεται στο
πραγµατικό κόστος συντήρησης των δεξαµενών κολύµβησης. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης των εξωτερικών δεξαµενών κολύµβησης ορίζεται, ανάλογα µε
την επιφάνειά τους, κλιµακωτά, σε εκατό (100) ευρώ ανά
τετραγωνικό µέτρο µέχρι τα εξήντα (60) τετραγωνικά
µέτρα και σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο, για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων. Προκειµένου για εσωτερική δεξαµενή κολύµβησης προτείνεται ο διπλασιασµός των παραπάνω
ποσών. Ακολουθεί πίνακας µε παραδείγµατα δεξαµενών
κολύµβησης για πληρέστερη κατανόηση του κλιµακωτού
προσδιορισµού τους:
Πισίνες (σε τ.µ.)

50
60
100

Ποσά για
εξωτερικές
πισίνες
(σε ευρώ)
5.000
6.000
12.000

Ποσά για
εσωτερικές
πισίνες
(σε ευρώ)
10.000
12.000
24.000

Τέλος, προκειµένου να ληφθούν υπόψη και οι υπόλοιπες δαπάνες διαβίωσης των φορολογουµένων, που δεν
προσδιορίζονται από τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών, προτείνεται ο καθορισµός των ποσών των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ προκειµένου για τον άγαµο και των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για τους συζύγους, ως γενική ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης.
Περαιτέρω, µε την αντικατάσταση του άρθρου 16 του
Κ.Φ.Ε., γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση, παρέχεται
πλέον η δυνατότητα σε όλους τους φορολογούµενους
να αµφισβητήσουν την ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης, εφόσον το αποδεικνύουν µε πραγµατικά στοιχεία και παράλληλα προτείνεται η κατάργηση της προσαύξησης της συνολικής ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης
διαβίωσης για τα πάνω από δύο περιουσιακά στοιχεία

που την προσδιορίζουν. Σκοπός της αντικατάστασης του
άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. είναι ο δικαιότερος προσδιορισµός
των δαπανών ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές δαπάνες διαβίωσης των πολιτών και συνεπώς παρέλκει η εφαρµογή της διάταξης που αναφέρεται στην
εν λόγω προσαύξηση.
1. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε..
2. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, προτείνεται η αύξηση του ποσού της αξίας των κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας που λαµβάνονται υπόψη για τον
προσδιορισµό της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουµένου, από 5.000 σε 10.000 ευρώ, µε σκοπό η
έννοια των κινητών πραγµάτων µεγάλης αξίας να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις πραγµατικές
τιµές της αγοράς και να µην δηµιουργείται ταύτιση συµφερόντων πωλητή και αγοραστή µε αποτέλεσµα να οδηγούνται σε προσπάθειες απόκρυψης των συναλλαγών
αυτών στην υπερβάλλουσα αξία.
3. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται το άρθρο 18 του Κ.Φ.Ε., που αναφέρεται στις απαλλαγές των δαπανών διαβίωσης, ώστε να ανταποκρίνεται στην προσπάθεια εφαρµογής ενός απλούστερου
και δικαιότερου τρόπου προσδιορισµού των δαπανών
διαβίωσης των φορολογουµένων βασισµένου στις πραγµατικές και όχι στις τεκµαρτές δαπάνες.
Ειδικότερα, στα πλαίσια της απλοποίησης του φορολογικού συστήµατος και της κατάργησης των απαλλαγών, προτείνεται η κατάργηση της απαλλαγής της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης διαβίωσης, που ισχύει µέχρι
σήµερα, για τα αυτοκίνητα των αλλοδαπών επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις των α.ν. 89/1967 και
378/1968 καθώς και του ν. 27/1975, για τα αυτοκίνητα
που εισάγονται λόγω µετοικεσίας, για τα αυτοκίνητα εργοστασιακής αξίας µέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ
καθώς και για ένα σκάφος µέχρι 10 µέτρα. Επίσης προτείνεται, το εισόδηµα του φορολογούµενου να προσδιορίζεται µε βάση τις δαπάνες διαβίωσής του (πραγµατικές
και αντικειµενικές) σε κάθε περίπτωση που οι δαπάνες
αυτές υπερβαίνουν το δηλούµενο εισόδηµά του και συνεπώς να καταργηθεί η προϋπόθεση που ισχύει µέχρι
σήµερα η διαφορά µεταξύ δαπανών και δηλούµενου εισοδήµατος να υπερβαίνει το 20% του δηλούµενου εισοδήµατος.
Τέλος, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, προτείνεται η πλήρης απαλλαγή των συνταξιούχων από τις αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης.
4. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση.
5. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού τροποποιείται ο τρόπος υπολογισµού της ανάλωσης κεφαλαίου
προηγουµένων ετών. Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί
στην εξεύρεση των πραγµατικών κεφαλαίων που αποµένουν προς ανάλωση.
Ειδικότερα, κατά τον υπολογισµό της ανάλωσης κεφαλαίου προηγουµένων ετών προτείνεται τα ελάχιστα ποσά που θα αφαιρούνται όταν δεν υπάρχουν αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης να είναι αυτά που ορίζονται από
τις νέες διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή
των 3.000 ευρώ για άγαµο και των 5.000 ευρώ για τους
συζύγους, αντί για το ποσό των 2. 900 ευρώ που ισχύει
µέχρι σήµερα. Επίσης προτείνεται, κατά τον υπολογισµό
των κεφαλαίων προηγουµένων ετών που αποµένουν
προς ανάλωση να αφαιρούνται όλες οι αντικειµενικές
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δαπάνες διαβίωσης ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι, δεδοµένου ότι η ανάλωση κεφαλαίου προηγουµένων ετών αποσκοπεί στην εξεύρεση των πραγµατικών κεφαλαίων που αποµένουν προς ανάλωση.
6. Με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση που χρησιµοποιούνται ποσά
εσόδων για την κάλυψη της διαφοράς µεταξύ δαπανών
διαβίωσης και εισοδηµάτων, θα πρέπει να αφαιρούνται
τα ποσά που καταβλήθηκαν για την απόκτηση των εσόδων αυτών. Το παρόν διευκρινίζεται προς άρση αµφισβητήσεων που δηµιουργήθηκαν µε την έκδοση της
849/2008 απόφασης του Β τµήµατος του ΣτΕ σύµφωνα
µε την οποία, για την κάλυψη της παραπάνω διαφοράς
µπορεί να χρησιµοποιηθεί το σύνολο της αξίας πώλησης
οµολόγων, εντόκων γραµµατίων, µετοχών όταν η αγορά
τους έχει γίνει σε διαφορετικό έτος από την πώληση
τους.
7. Με τις παραγράφους 9, 10, 11 και 12 του άρθρου αυτού, γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση στα άρθρα 19, 61,
66 και 81 του Κ.Φ.Ε..
Άρθρο 4
Κατάργηση και Τροποποίηση Φοροαπαλλαγών
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού καταργούνται φορολογικές απαλλαγές εισοδηµάτων όπως αυτά
των κερδών περιπτέρων και κυλικείων δηµόσιων υπηρεσιών που εκµεταλλεύονται ανάπηροι, για τα οποία δεν υφίστανται κοινωνικοί λόγοι. Περαιτέρω η ενιαία φορολογική κλίµακα µε το αφορολόγητο και τα πολλά κλιµάκια
ενισχύει τη φορολογική δικαιοσύνη.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού καταργείται ο ειδικός τρόπος φορολόγησης του ιπτάµενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας, καθόσον
αποτελεί παρέκκλιση από τον κανόνα της φορολογικής
ισότητας, ενώ παραµένει ο ειδικός τρόπος φορολόγησης
των αξιωµατικών και των κατώτερων πληρωµάτων του εµπορικού ναυτικού µε αυξηµένο όµως συντελεστή φορολόγησης, δεδοµένου ότι η κατάργησή του θα δηµιουργήσει αντικίνητρο στην προσέλκυση και παραµονή των
πλοίων στο Ελληνικό νηολόγιο.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού οι αποζηµιώσεις οδοιπορικών και λοιπών εξόδων
που καταβάλλονται σε ερασιτέχνες αθλητές, το επίδοµα
δηµοσίων υπαλλήλων αποσπασµένων σε πολιτικά γραφεία καθώς και τα ειδικά επιδόµατα που χορηγούνται σε
ορισµένες κατηγορίες µουσικών, παύουν να µην θεωρούνται εισόδηµα, καθόσον αυτά έχουν το χαρακτήρα
της εισοδηµατικής ενίσχυσης και συνεπώς για λόγους
φορολογικής δικαιοσύνης, πρέπει να συναθροίζονται µε
τα λοιπά εισοδήµατά τους για να φορολογούνται µε την
ενιαία κλίµακα.
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού καταργείται
η απαλλαγή από τη φορολογία του επιµισθίου των διπλωµατικών υπαλλήλων καθόσον αποτελεί παρέκκλιση
από τον κανόνα της φορολογικής ισότητας.
5. Με την παράγραφο 5 το επίδοµα ανεργίας που καταβάλλει ο ΟΑΕ∆, παραµένει αφορολόγητο εφόσον τα
λοιπά εισοδήµατα του φορολογουµένου που φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις είναι µέχρι 30.000 ευρώ. Με τη ρύθµιση αυτή ενισχύεται η αρχή της συµµετοχής στα δηµόσια βάρη ανάλογα µε τη φοροδοτική ικανότητα του πολίτη.

Άρθρο 5
Κατάργηση Αυτοτελούς Φορολόγησης
– Τροποποίηση Συντελεστών
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, το εισόδηµα από κοινόχρηστους χώρους οικοδοµών, ενόψει της
γενικότερης κατάργησης της αυτοτελούς φορολόγησης
και δεδοµένου ότι ενδεχόµενη κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης του εισοδήµατος αυτού θα είχε ως
συνέπεια να παραµείνει αφορολόγητο στο σύνολό του,
κρίθηκε σκόπιµο να συνεχιστεί µεν η αυτοτελής φορολόγησή του, µε αυξηµένο όµως συντελεστή, για λόγους
δηµοσιονοµικών αναγκών.
1. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού µεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισµού του φόρου των περιπτώσεων
µεταβίβασης µε επαχθή αιτία ατοµικής επιχείρησης ή µεριδίου οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας σε δικαιούχους συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία
του άρθρου 29 του ν. 2961/2001. Συγκεκριµένα το τελευταίο εδάφιο της περ ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
2238/1994 προέβλεπε τη φορολόγηση της πραγµατικής
αξίας πώλησης, µε αποτέλεσµα σε ορισµένες µεταβιβάσεις της περίπτωσης αυτής, να προκύπτει µεγαλύτερος
φόρος, αν και ο συντελεστής φορολόγησης τους ήταν
µικρότερος από αυτόν που ίσχυε για τις ίδιες µεταβιβάσεις σε τρίτους. Με τις νέες διατάξεις φορολογείται η υπεραξία και όχι η πραγµατική αξία µεταβίβασης µε αναλογικά µικρότερο συντελεστή, από αυτόν που φορολογούνται οι ίδιες µεταβιβάσεις σε τρίτα πρόσωπα. Ο νέος
τρόπος φορολόγησης έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση
του φόρου ορισµένων των περιπτώσεων αυτών.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού καταργείται ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των ιδιοκτητών δροµώνων ίππων και ο ειδικός τρόπος φορολόγησης
των πάσης φύσεως παροχών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθµό
της τοπικής αυτοδιοίκησης καθόσον αποτελεί παρέκκλιση από τον κανόνα της φορολογικής ισότητας.
3. Με την παρ. 4 του άρθρου αυτού αυξάνεται ο ειδικός συντελεστής φορολόγησης για τις αποζηµιώσεις ή
τα δικαιώµατα που καταβάλλονται σε αλλοδαπά φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα καθώς και σε αλλοδαπά αθλητικά σωµατεία που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση και δεν ασκούν επάγγελµα ή επιχείρηση στην Ελλάδα, από 20%
σε 25%, για λόγους δηµοσιονοµικών αναγκών.
4. Με την παρ. 5 του άρθρου αυτού αυξάνεται ο ειδικός συντελεστής φορολόγησης για τις αµοιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισµούς που αναλαµβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση µελετών και σχεδίων, διεξαγωγή επιστηµονικών ερευνών και
γενικά παροχή επιστηµονικής φύσεως συµβουλών καθώς και για τις αµοιβές που καταβάλλονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και λοιπούς πολιτιστικούς φορείς του σε
ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα ή ξένους καλλιτέχνες
για τη συµµετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στη
Ελλάδα, από 20% σε 25%, για λόγους δηµοσιονοµικών
αναγκών.
5. Με την παρ. 6 του άρθρου αυτού καθιερώνεται κλίµακα για τη φορολόγηση της αποζηµίωσης απολυοµένων καθώς και της αποζηµίωσης για λόγους ηθικής βλάβης, η οποία εισάγει αυξηµένο αφορολόγητο όριο και ορίζεται φορολόγηση των αποζηµιώσεων αυτών µε ιδιαίτερη κλίµακα. Η ρύθµιση αυτή επιβάλλεται για λόγους
κοινωνικής δικαιοσύνης για τις µεγάλες αποζηµιώσεις
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και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εισοδήµατος των προσώπων που εισπράττουν µικρότερες αποζηµιώσεις.
6. Με την παρ. 7 του άρθρου αυτού καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση των αµοιβών που εισπράττουν οι
αθλητές από τη υπογραφή συµβολαίων και από τη συµµετοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις, των αποδοχών
των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά σχολεία της Γερµανίας, του «επιµισθίου αλλοδαπής» που εισπράττουν οι
Έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό, των ποσών των αποζηµιώσεων που καταβάλλονται
στους υπαλλήλους δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών και στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο
και δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις εκτός έδρας δαπάνες υπηρεσίας που τους έχουν ανατεθεί, των αποζηµιώσεων από τους λογαριασµούς ∆ΕΤΕ,
∆ΕΧΕ και ∆ΙΒΕΕΤ, των ειδικών επιδοµάτων επικίνδυνης
εργασίας που καταβάλλονται στα σώµατα ασφαλείας,
της ειδικής αποζηµίωσης που καταβάλλεται σε ιατρούς
και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε αεροπορικά µέσα για παροχή Α’
βοηθειών και της ειδικής αποζηµίωσης που εισπράττουν
εκτός από τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχολείων της Βαυαρίας καθόσον
αποτελεί παρέκκλιση από τον κανόνα της φορολογικής
ισότητας.
7. Με την παρ. 8 του άρθρου αυτού καταργείται ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των αµοιβών από τις εφηµερίες που πραγµατοποιούν οι ιατροί οι οποίοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα εφηµεριών, καθόσον αποτελεί παρέκκλιση από τον κανόνα της φορολογικής ισότητας.
8. Με την παρ. 9 του άρθρου αυτού καταργείται ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των «ειδικών επιδοµάτων ανεργίας προβληµατικών επιχειρήσεων» που καταβάλλεται
στους δικαιούχους, για λόγους φορολογικής ισότητας.
9. Με την παρ. 10 του άρθρου αυτού µειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης από 30% σε 25% για µεταβιβάσεις ΙΧ επαγγελµατικών αυτοκινήτων λόγω της απαξίωσής
τους που οφείλεται στην ταχεία τεχνολογική πρόοδο.
10. Με την παρ. 11 του άρθρου αυτού καταργείται ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των αµοιβών που εισπράττουν οι συνεργάτες των Ευρωβουλευτών, καθόσον αποτελεί παρέκκλιση από τον κανόνα της φορολογικής ισότητας.
11. Με την παρ. 12 του άρθρου αυτού καταργείται ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των αποζηµιώσεων Βουλευτών-∆ικαστών, καθόσον αποτελεί παρέκκλιση από τον
κανόνα της φορολογικής ισότητας.
Άρθρο 6
Φορολογία Εµπορικών Επιχειρήσεων
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε.. Με
τις νέες διατάξεις µεταβάλλεται ο τρόπος φορολόγησης
των εισοδηµάτων των υποχρέων της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (οµόρρυθµες εταιρίες, ετερόρρυθµες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, αστικές κερδοσκοπικές
ή µη εταιρίες, συµµετοχικές ή αφανείς και κοινοπραξίες
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων), που η διαχειριστική τους χρήση αρχίζει από
1 Ιανουαρίου 2010 και µετά.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αυξάνεται
από 15% σε 20% ο συντελεστής φορολόγησης των οικοδοµικών επιχειρήσεων που εξακολουθούν να φορολογούνται µε συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων
τους και όχι µε λογιστικό τρόπο όπως οι λοιπές επιχειρήσεις. Ο συντελεστής που φορολογούνταν µέχρι σήµερα,
παρέµενε σταθερός για πάρα πολλά χρόνια παρά την
αύξηση των τιµών των ακινήτων και µε δεδοµένο ότι οι
αντικειµενικές τιµές των ακινήτων υπολείπονται των εµπορικών τιµών πώλησής τους.
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, ο προσδιορισµός των κερδών των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης επιβατικών λεωφορείων ενταγµένων σε Κ.Τ.Ε.Λ. από
1.1.2010 και των εκµεταλλευτών αυτοκινήτων δηµόσιας
χρήσης(ΤΑΞΙ) από 1.7.2010, θα γίνεται λογιστικά µε βάση τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., όπως
στους λοιπούς επιτηδευµατίες, διότι ήδη έχει δοθεί για
τη µετάβαση στο καθεστώς λογιστικού προσδιορισµού
των κερδών τους αρκετός χρόνος προετοιµασίας. Ο λογιστικός προσδιορισµός των κερδών απεικονίζει την
πραγµατική κατάσταση της επιχείρησης, µε τα πραγµατικά έσοδα και τις πραγµατικές δαπάνες. Ειδικά, για το
πρώτο εξάµηνο της χρήσης 2010, οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης ΤΑΞΙ θα φορολογούνται µε τα τεκµαρτά ποσά καθαρού εισοδήµατος, προσαυξηµένα κατά πενήντα
τοις εκατό (50%), καθόσον αυτά παρέµειναν σταθερά
για πολλά χρόνια, τα οποία περιορίζονται σε δωδέκατα,
ανάλογα µε τους µήνες εκµετάλλευσης του ΤΑΞΙ κατά
το διάστηµα αυτό. Για τα ανωτέρω τεκµαρτά εισοδήµατα
των εκµεταλλευτών ΤΑΞΙ προβλέπονται µειώσεις, ανάλογα µε τον πληθυσµό της έδρας, καθώς και αν πρόκειται για εργαζόµενο συνταξιούχο-ιδιοκτήτη αυτοκινήτου.
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, από τη
χρήση 2010, ο προσδιορισµός των κερδών των εκµεταλλευτών φορτηγών δηµόσιας χρήσης, θα γίνεται λογιστικά µε βάση τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.,
όπως στους λοιπούς επιτηδευµατίες, διότι ήδη έχει δοθεί για τη µετάβαση στο καθεστώς λογιστικού προσδιορισµού των κερδών τους αρκετός χρόνος προετοιµασίας. Ο λογιστικός προσδιορισµός των κερδών είναι δικαιότερος γιατί απεικονίζει την πραγµατική κατάσταση
της επιχείρησης, µε τα πραγµατικά έσοδα και τις πραγµατικές δαπάνες.
5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, από
1.7.2011, ο προσδιορισµός των κερδών όλων των εκµεταλλευτών ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων, θα γίνεται λογιστικά µε βάση τα τηρούµενα βιβλία
και στοιχεία του Κ.Β.Σ., όπως στους λοιπούς επιτηδευµατίες, διότι ήδη έχει δοθεί για τη µετάβαση στο καθεστώς λογιστικού προσδιορισµού των κερδών τους αρκετός χρόνος προετοιµασίας. Ο λογιστικός προσδιορισµός
των κερδών είναι δικαιότερος γιατί απεικονίζει την
πραγµατική κατάσταση της επιχείρησης, µε τα πραγµατικά έσοδα και τις πραγµατικές δαπάνες. Ειδικά, για το
πρώτο εξάµηνο της χρήσης 2010, οι επιχειρήσεις αυτές
θα φορολογηθούν µε καταβολή κατά το ήµισυ του ετήσιου κατ΄ αποκοπή φόρου εισοδήµατος και για το διάστηµα αυτό εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση.
6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού οι εκµεταλλευτές κάµπινγκ που τηρούν ήδη βιβλία του ΚΒΣ, από το
έτος 2010 τα κέρδη τους θα προσδιοριστούν λογιστικά
όπως και των λοιπών επιχειρήσεων. Ο λογιστικός προσδιορισµός των κερδών είναι δικαιότερος γιατί απεικονίζει την πραγµατική κατάσταση της επιχείρησης.

10
7. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού αλλάζει ο
τρόπος φορολόγησης των επιχειρήσεων των αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών, λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές και παραγωγών αγροτικών προϊόντων. Οι παραπάνω επιτηδευµατίες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, καταβάλλουν σε δύο εξαµηνιαίες
δόσεις ένα ετήσιο ποσό φόρου µε το οποίο εξαντλείται η
φορολογική τους υποχρέωση. Με την ένταξή τους στο
ενδιάµεσο της χρήσης 2010, σε κατηγορία βιβλίων Β΄ ή
Γ΄ του Κ.Β.Σ. και την καθιέρωση του λογιστικού προσδιορισµού των καθαρών κερδών τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. η παραπάνω ρύθµιση
κρίνεται αναγκαία για το δικαιότερο προκύπτον φορολογικό αποτέλεσµα, µε βάση τα πραγµατικά έσοδα και τις
πραγµατικές δαπάνες της επιχείρησης.
8. Με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού αλλάζει ο
τρόπος προσδιορισµού των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που τηρούν Α΄ κατηγορίας βιβλία και στοιχεία
του Κ.Β.Σ. λόγω αλλαγής τήρησης µέσα στην ίδια χρήση
της κατηγορίας αυτών, από την πρώτη στη δεύτερη ή
στην τρίτη κατηγορία . Έτσι οι παραπάνω επιχειρήσεις
που µέχρι σήµερα προσδιορίζουν τα κέρδη τους εξωλογιστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του
Κ.Φ.Ε. από τη χρονική στιγµή της περιόδου της διαχειριστικής χρήσης 2010 που θα ενταχθούν από τον Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων στη Β΄ ή Γ΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων θα πρέπει να προσδιορίσουν τα κέρδη τους λογιστικά κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 31 του
Κ.Φ.Ε.. Κατά συνέπεια η ρύθµιση αυτή είναι αναγκαία
προκειµένου να διευκολυνθούν οι πιο πάνω επιχειρήσεις
για την οµαλή µετάβαση από τον εξωλογιστικό προσδιορισµό των καθαρών κερδών τους στον λογιστικό προσδιορισµό αυτών εντός της χρήσης 2010 και στην εξαγωγή του ορθού φορολογικού αποτελέσµατος των επιχειρήσεων αυτών.
9. Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού ο χρόνος
κτήσης του εισοδήµατος των ελεύθερων επαγγελµατιών
θεωρείται αυτός κατά τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες και όχι ο χρόνος είσπραξης των αµοιβών. Με τη
ρύθµιση αυτή γίνεται εναρµόνιση του χρόνου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελµατιών µε τις λοιπές εµπορικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Τέλος, η ρύθµιση αυτή συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη και δικαιότερη εφαρµογή του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.
10. Με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού, επεκτείνεται η παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 8% στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις για την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών άνω των 300 ευρώ. Ίδια παρακράτηση γίνεται και στις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. κ.λπ.. Η παρακράτηση αυτή
θα ισχύσει από 1.7.2010 ώστε να ενηµερωθούν έγκαιρα
οι συναλλασσόµενες επιχειρήσεις.
Άρθρο 7
Φορολογία Ελεύθερων Επαγγελµατιών –
Παρακράτηση Φόρων
1. Με τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου αυτού από
1.1.2010 τα κέρδη των αρχιτεκτόνων και µηχανικών καθώς και των γεωλόγων µελετητών για τις µελέτες και επιβλέψεις τους θα προσδιορίζονται λογιστικά όπως και
των λοιπών ελεύθερων επαγγελµατιών. Ο λογιστικός
προσδιορισµός των κερδών είναι δικαιότερος γιατί απει-

κονίζει την πραγµατική κατάσταση του ελεύθερου επαγγελµατία. Οι προβλεπόµενοι στον Κ.Φ.Ε. συντελεστές ανά κατηγορία µελέτης θα ισχύουν µόνο σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισµού του εισοδήµατος τους από
τις ελεγκτικές αρχές.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού προβλέπεται πέραν της υποχρέωσης της υποβολής
οριστικής δήλωσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών και ανάλογες υποχρεώσεις για τους υπόχρεους παρακράτησης
επί των ακόλουθων κατηγοριών εισοδήµατος:
Όσοι έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58
του ΚΦΕ, οφείλουν να επιδίδουν, εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις, µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του Απριλίου κάθε έτους, στον
προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της
έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθµό φορολογικού µητρώου του, το ποσό των
αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα και το ποσό του
φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο.
Επίσης, εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 55 οφείλουν να επιδίδουν, εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις, µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του Μαΐου κάθε έτους, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της έδρας
τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου,
τον αριθµό φορολογικού µητρώου του, το ποσό του εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις και το ποσό του
φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο.
Ακόµη, προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην εφηµερίδα
της κυβερνήσεως, µε τις οποίες καθορίζεται ο τύπος και
το περιεχόµενο των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων, ο
τρόπος υποβολής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την υποβολή των πιο πάνω οριστικών
δηλώσεων απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών, ελευθέριων επαγγελµάτων και εµπορικών επιχειρήσεων.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, καταργούνται οι ειδικές διατάξεις της έκπτωσης
των δαπανών συντήρησης, λειτουργίας κλπ. των αυτοκινήτων των ελεύθερων επαγγελµατιών, καθόσον θα ισχύει πλέον και για αυτούς ότι και στις λοιπές επιχειρήσεις,
δηλαδή γίνεται εναρµόνιση της φορολογικής µεταχείρισης των δαπανών που βαρύνουν το εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλµατα. Άλλωστε και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το αυτοκίνητο ως
πάγιο στοιχείο, χρησιµοποιείται κάτω από τις ίδιες συνθήκες για τις ανάγκες της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος.
Άρθρο 8
Λοιπές ∆ιατάξεις
1. Με τις παραγράφους 1 και 11 του άρθρου αυτού, παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης ποσοστού ενάµισι τοις εκατό (1,5%), σε περίπτωση καταβολής µέσα στην προθεσµία της πρώτης δόσης, του συνολικού ποσού της οφειλής που προκύπτει µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του υπόχρεου φυσικού ή νοµικού
προσώπου οποιασδήποτε νοµικής µορφής.
Η επαναφορά του µέτρου αυτού κρίνεται αναγκαία για
την είσπραξη των ποσών που οφείλονται µε βάση τη δή-
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λωση φορολογίας εισοδήµατος µέσα στο οικονοµικό έτος που αφορούν, για την οµαλή εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, επιδιώκεται να µη χάνουν το δικαίωµα της έκπτωσης του 1,5% και κατά την
καταβολή της οφειλής που προκύπτει από την εκκαθάριση τροποποιητικής δήλωσης, στις περιπτώσεις που έχει
καταβληθεί το ποσό της αρχικής οφειλής µέσα στην
προθεσµία της πρώτης δόσης και το οποίο καλύπτει συνολικά σε ποσοστό το 98,5% της νέας οφειλής. Προϋπόθεση αποτελεί, ο φόρος που προκύπτει µε βάση την τροποποιητική δήλωση, να οφείλεται σε λάθος της φορολογικής αρχής.
Η έκπτωση χορηγείται από τις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2010 και µετά.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού καταργείται
η φορολόγηση του εισοδήµατος από ακίνητα που αποκτούν τα πρόσωπα στα οποία µεταβιβάστηκε από τον ιδιοκτήτη, επικαρπωτή κ.λπ. κάποιου ακινήτου το ενοχικό
δικαίωµα ενάσκησης επικαρπίας. ∆εδοµένου ότι µε τον
τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές κλπ. απέβλεπαν
στη διάσπαση του εισοδήµατός τους από ακίνητα και κατά συνέπεια τη µείωση της δικής τους φορολογικής επιβάρυνσης ή και τη µη φορολόγηση τους.
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αποσκοπείται η κατάργηση της έκπτωσης ποσοστού 40% των δαπανών επισκευής και συντήρησης από το εισόδηµα των
ακινήτων, λόγω της σύνδεσής τους µε το αφορολόγητο
ποσό της φορολογικής κλίµακας.
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού ρυθµίζεται
η φορολόγηση των ποσών που εισπράττουν οι ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές κλπ. κατά
την υπογραφή ή ανανέωση του συµβολαίου τους µε τις
ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες κ.λπ.. Μετά την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδηµάτων αυτών η οποία δηµιουργούσε φορολογικές ανισότητες, η φορολόγηση των υπόψη ποσών κατανέµεται ισοµερώς, για να φορολογηθεί µε βάση την κλίµακα σε όλα
τα έτη τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο και συνεπώς ο δικαιούχος των αµοιβών αυτών φορολογείται
κατ’ έτος µε βάση το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό.
5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, επιδιώκεται να αποφευχθεί η άσκοπη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, δεδοµένου ότι το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000)
ευρώ είναι αφορολόγητο, χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση αποδείξεων.
6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού καθίσταται πλέον υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, µε την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και δικτυακών υποδοµών, από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, δηλαδή από όλους τους επιτηδευµατίες καθώς και από κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο µη επιτηδευµατία, του οποίου όµως η δήλωση υποβάλλεται από
εξουσιοδοτηµένο λογιστή και προαιρετικά για κάθε άλλο
υπόχρεο σε δήλωση φυσικό πρόσωπο.
7. Με τις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου αυτού αποσκοπείται η νοµοτεχνική τακτοποίηση των οικείων
διατάξεων ενόψει της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου
αυτού ορίζεται η έναρξη ισχύος των παραγράφων 6 έως
9 του παρόντος από το οικονοµικό έτος 2012 και µετά.
9. Με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού ρυθµίζεται

το θέµα του φορολογικού απορρήτου, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι σύζυγοι που βρίσκονται σε διάσταση ή διάζευξη, για τον καθορισµό του ύψους της διατροφής. Επίσης, για να µπορούν οι συνιδιοκτήτες ακινήτων που τα ακίνητά τους µισθώνονται από τους λοιπούς
συνιδιοκτήτες ερήµην αυτών, να λαµβάνουν τα στοιχεία
της µίσθωσης, προκειµένου να µπορούν να δηλώνουν τα
εισοδήµατα που προκύπτουν από αυτά και να διεκδικούν
δικαστικά τυχόν άλλα δικαιώµατα που έχουν επί των ακινήτων αυτών και τα οποία καταχρώνται οι λοιποί συνιδιοκτήτες.
10. Με την παράγραφο 13 του άρθρου αυτού παρατείνεται η αυτοτελής φορολόγηση της υπεραξίας από τη
µεταβίβαση αυτοκινήτων ∆.Χ. για τη διευκόλυνση τόσο
των δηµοσίων υπηρεσιών όσο και των φορολογουµένων.
Παράλληλα προσαυξάνεται κατά 15% το ποσό φόρου
της περίπτωσης αυτής το οποίο είχε παραµείνει για χρόνια σταθερό.
11. Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 επιβάλλεται
αυτοτελής φορολογία µε συντελεστή 90% στις πρόσθετες αµοιβές στελεχών τραπεζών και λοιπών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών οι οποίες µέχρι τώρα φορολογούνταν µε τις γενικές διατάξεις και επιδιώκεται η φορολόγηση των υπέρογκων ποσών που καταβάλλονται σε στελέχη των ανωτέρω προσώπων λόγω της νοµισµατικής
κρίσης που εµφανίστηκε τον τελευταίο καιρό.
12. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
15 του άρθρου αυτού, ορίζεται ο ακριβής χρόνος παραγραφής της αξίωσης κατά του ∆ηµοσίου προς επιστροφή
ποσού και ειδικότερα διευκρινίζεται ο χρόνος έναρξης
αυτής.
13. Με τις διατάξεις των παραγράφων 16 και 17 του
άρθρου αυτού δίνεται από το οικον. έτος 2012 στους έγγαµους, η δυνατότητα βεβαίωσης του φόρου που τους
αναλογεί χωριστά στο σύζυγο και στη σύζυγο, οπότε ικανοποιείται ένα πάγιο αίτηµα τους. Για την εφαρµογή
της ρύθµισης αυτής, θα υπάρξει συγκεκριµένη ένδειξη
στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1), η συµπλήρωση της οποίας θα υποδηλώνει τη βούληση των φορολογουµένων-συζύγων για
ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου.
14. Με την παράγραφο 18 του άρθρου αυτού προστίθεται νέο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του
ν. 820/1978 περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων προϊσταµένων περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, µε το οποίο αντιµετωπίζεται το θέµα της δηµοσίευσης των εκδιδόµενων από τους παραπάνω προϊσταµένους αποφάσεων µεταβίβασης αρµοδιοτήτων σε υφιστάµενους ιεραρχικά υπαλλήλους των ίδιων υπηρεσιών.
15. Με την παράγραφο 19 του άρθρου αυτού δίνονται
κίνητρα για την προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της χώρας τόσο σε κτιριακό όσο και σε
πολεοδοµικό επίπεδο. Η προστασία και η ανάδειξη της
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της χώρας, τόσο σε κτιριακό όσο και σε πολεοδοµικό επίπεδο (διατηρητέα κτίρια /
νεότερα µνηµεία αφενός και οικιστικά σύνολα / παραδοσιακοί οικισµοί / ιστορικά κέντρα πόλεων και γενικότερα
τα στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος µε ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδοµική, αρχιτεκτονική, λαογραφική,
κοινωνική και αισθητική φυσιογνωµία και αξία αφετέρου), αποτελεί Συνταγµατική επιταγή (άρθρο 24, παρ. 6)
αλλά και αυτονόητη υποχρέωση της σύγχρονης κοινωνίας.
Η πολιτεία µε τους θεσµοθετηµένους φορείς, όργανα
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και διαδικασίες, µεριµνά για τη διαφύλαξη, προστασία
και ανάδειξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και ειδικότερα των δοµικών έργων του ανθρώπου που αποτελούν ανεκτίµητη µαρτυρία της ιστορικής του διαδροµής.
16. Με την παράγραφο 20 του άρθρου αυτού θεσµοθετείται η χρήση του διαδικτύου στη δηµοσιοποίηση του
καταλόγου φορολογουµένων που συντάσσεται κάθε
χρόνο από κάθε ∆.Ο.Υ. και που περιέχει: α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία µιας επιχείρησης, β) τον τίτλο
και τα στοιχεία των φορολογουµένων, γ) το καθαρό εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλµατα δ) το συνολικό καθαρό εισόδηµα που υπόκειται
σε φορολογία και ε) τον φόρο που αναλογεί σε αυτό. Με
την τροποποιηµένη διάταξη το δικαίωµα πρόσβασης
στον συγκεκριµένο κατάλογο φορολογούµενων που αποτελεί δηµόσια πληροφορία περιλαµβάνει και τη χρήση
του διαδικτύου. Η δηµοσιότητα των φορολογικών δεδοµένων συγκεκριµένων κατηγοριών φορολογουµένων,
που - σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία - αποφεύγουν να
δηλώνουν τα πραγµατικά τους εισοδήµατα, αποτελεί ένα εύλογο µέτρο αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής. Η
ταυτοποίηση του χρήστη που έχει πρόσβαση στον συγκεκριµένο κατάλογο επιτρέπει τη θέσπιση ποσοτικών
κριτηρίων ως προς τον αριθµό των δεδοµένων που θα εξαχθούν. Αυτό το µέτρο δυσχεραίνει τη µαζική εξαγωγή
δεδοµένων προστατεύοντάς τα έτσι από επεξεργασία
που δε δικαιολογείται από το σκοπό της διάταξης αυτής,
όπως π.χ. την εµπορική εκµετάλλευση των οικονοµικών
στοιχείων. Έτσι, επειδή η πρόσβαση στον κατάλογο δεν
είναι ανοικτή αλλά ελέγξιµη και γίνεται µε βάση συγκεκριµένες διαδικασίες και ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια
που θα καθοριστούν από Υπουργική Απόφαση, τηρείται η
αρχή της αναλογικότητας σε σχέση µε την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων και την καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής.
Άρθρο 9
Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και ακίνητα
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού επεκτείνεται, για λόγους ενιαίας φορολογικής αντιµετώπισης, και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (προσωπικές εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου κ.λπ.), καθώς και στις ατοµικές επιχειρήσεις, ο τρόπος έκπτωσης των µισθωµάτων που καταβάλλουν οι ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης, αλλοδαπές επιχειρήσεις µε µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, οι συνεταιρισµοί και οι
δηµόσιες ή δηµοτικές επιχειρήσεις σε εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, όταν εκµισθώνουν ακίνητο για το
οποίο έχει συναφθεί σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
(υπεκµίσθωση).
Με τις νέες διατάξεις, από τα έσοδα από την υπεκµίσθωση θα αφαιρείται µόνο το µέρος των µισθωµάτων
που καταβάλλονται προς την εταιρεία leasing, το οποίο
αντιστοιχεί στο κτίριο, δεδοµένου ότι οι επίµαχες διατάξεις της περίπτωσης ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
31 του Κ.Φ.Ε. δεν µπορούν να εφαρµοσθούν στα πιο πάνω πρόσωπα και ατοµικές επιχειρήσεις, γιατί το εισόδηµά τους από την εκµίσθωση ακινήτων χαρακτηρίζεται ως
εισόδηµα από ακίνητα και όχι από εµπορικές επιχειρήσεις.

Τα ανωτέρω ισχύουν, σύµφωνα µε την παράγραφο 2,
για µισθώµατα leasing που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και µετά.
2. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 3
προβλέπεται ότι φορολογείται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες το κόστος κυκλοφορίας (π.χ. καύσιµα, τέλη, ασφάλιστρα), επισκευής και συντήρησης, αλλά και
τυχόν µισθώµατα, για πολυτελή αυτοκίνητα Ι.Χ. και
«τζιπ» τα οποία αποκτώνται ή µισθώνονται από επιχειρήσεις, προκειµένου να χρησιµοποιούνται από πρόσωπα
διοίκησης ή {προστίθεται διευθυντικά } στελέχη. Το ίδιο
ισχύει και για εκπροσώπους ή διαχειριστές γραφείων
του α.ν. 89/1967 και του ν. 27/1975, εφόσον τα πρόσωπα
αυτά έχουν ελληνικό διαβατήριο. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται απαραίτητη διότι ουσιαστικά πρόκειται για υπηρεσία
που παρέχουν οι επιχειρήσεις προς τα εν λόγω στελέχη
ως πρόσθετη αµοιβή έναντι των υπηρεσιών που παρέχουν στην επιχείρηση.
Τα ανωτέρω ισχύουν, σύµφωνα µε την παράγραφο 4,
για δαπάνες των πιο πάνω αυτοκινήτων που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά.
3. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού µεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισµού της ωφέλειας που αποκτούν
τα µέλη διοικητικού συµβουλίου, στελέχη, διευθυντές ή
το προσωπικό ηµεδαπής ανώνυµης εταιρείας ή υποκαταστήµατος αλλοδαπής εταιρείας κατά την άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών της ίδιας ηµεδαπής
ή αλλοδαπής εταιρείας, που είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο (stock options). Για τον υπολογισµό της ωφέλειας που υπόκειται σε φορολογία, λαµβάνεται υπόψη η
διαφορά µεταξύ της τιµής κλεισίµατος της µετοχής στο
Χρηµατιστήριο κατά την ηµέρα που ασκείται το δικαίωµα
και της τιµής που καταβάλλει ο δικαιούχος βάσει του
προγράµµατος, σε αντίθεση µε το προϊσχύον καθεστώς,
µε το οποίο λαµβανόταν υπόψη η χρηµατιστηριακή τιµή
της µετοχής κατά το χρόνο λήψης της απόφασης για τη
χορήγηση του δικαιώµατος από τη γενική συνέλευση. Η
µεταβολή αυτή γίνεται για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, αφού στο εξής θα φορολογείται το πραγµατικό
εισόδηµα του δικαιούχου και όχι πλασµατικό εισόδηµα.
4. Με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 προβλέπεται η φορολόγηση, ως εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα, της ίδιας ωφέλειας που αποκτούν οι δικαιούχοι, όταν έχουν αποχωρήσει από την εταιρεία που τους
χορήγησε τα δικαιώµατα για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. συνταξιοδότηση ή αλλαγή εργασίας). Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή, σύµφωνα µε την παράγραφο 7, για τα δικαιώµατα που ασκούνται από τη δηµοσίευση του νόµου και
µετά, ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει ληφθεί η απόφαση χορήγησης από το αρµόδιο όργανο της εταιρείας.
Άρθρο 10
Τόκοι οµολογιακών δανείων και τόκοι που
καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή
1. Με την παράγραφο 1 προστίθεται στην περίπτωση
γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. καινούργιο εδάφιο µε βάση το οποίο, οι τράπεζες πρέπει να διενεργούν παρακράτηση φόρου µε 10% στους δεδουλευµένους τόκους που προκύπτουν κατά τη µεταβίβαση οµολόγου αλλοδαπής από κάτοικο Ελλάδας. Σηµειώνεται, ότι η παρακράτηση αυτή ενεργείται και κατ’ εφαρµο-
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γή των ισχυουσών διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε., αλλά πλέον ορίζεται ρητά µε την ευκαιρία ανάλογης ρύθµισης που γίνεται µε την παράγραφο 2 και για τα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
2. Με την παράγραφο 2 επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 10% στους δεδουλευµένους τόκους όταν µεταβιβάζονται οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή τοκοµερίδια
αυτών πριν από τη λήξη του τίτλου. Η παρακράτηση θα
γίνεται από τη µεσολαβούσα τράπεζα και ο φόρος θα αποδίδεται στο ∆ηµόσιο µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο
του επόµενου από την παρακράτηση µήνα. Η ρύθµιση αποβλέπει στην εξάλειψη της φοροδιαφυγής που γινόταν
µε την (εικονική) µεταβίβαση των τίτλων σε κατοίκους
αλλοδαπής πριν από τη λήξη τους, µε αποτέλεσµα κατά
την εξαργύρωση του τοκοµεριδίου να µην ενεργείται παρακράτηση φόρου λόγω της απαλλαγής που τους παρέχεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 2682/
1999.
Τα ανωτέρω ισχύουν, σύµφωνα µε την παράγραφο 3,
για µεταβιβάσεις τίτλων που πραγµατοποιούνται µετά
την παρέλευση ενός µηνός από τη δηµοσίευση του νόµου.
3. Με την παράγραφο 4 προβλέπεται η µη επιστροφή
στις τράπεζες του πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει
από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού
έτους 2010 όταν αυτή αφορά σε φόρο που παρακρατήθηκε µέσα στη χρήση 2009 σε τόκους από οµόλογα, καθόσον τα εισοδήµατα αυτά για τις τράπεζες είναι φορολογούµενα κατ’ ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ανάλογη ρύθµιση υπήρξε µε το ν.
2819/2000 µέχρι και τη χρήση 2007 (δηλώσεις οικονοµικού έτους 2008).
4. Με την παράγραφο 5 επιβάλλεται παρακράτηση φόρου στους τόκους που καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα
στην αλλοδαπή για την εξόφληση δανείων που συνάπτουν µε αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθόσον
και στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριµένος, κάθε φορά,
κάτοικος αλλοδαπής αποκτά εισόδηµα από πηγή Ελλάδος. Με την παρακράτηση αυτή επέρχεται εξάντληση
του αλλοδαπού δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήµατα.
Επίσης, µε τον τρόπο αυτό αντιµετωπίζονται οµοιόµορφα οι υπόψη τόκοι µε τους τόκους που καταβάλλουν οι
ηµεδαπές εταιρείες στην αλλοδαπή. Τέλος, για την αποφυγή καταστρατηγήσεων, προβλέπεται ότι για τους εν
λόγω τόκους θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Κ.Φ.Ε., σύµφωνα µε τις οποίες, οι τόκοι για τους οποίους οφείλεται φόρος δεν
µπορεί να είναι µικρότεροι από αυτούς που προκύπτουν
µε βάση το ελάχιστο επιτόκιο που ισχύει κάθε φορά για
τα έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου τρίµηνης διάρκειας
κατά το χρόνο σύναψης του δανείου.
Άρθρο 11
Προσδιορισµός καθαρών κερδών των επιχειρήσεων
1. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού ρυθµίζεται το θέµα των τριγωνικών
συναλλαγών που πραγµατοποιούνται εντός Ελλάδος µέσω φυσικών προσώπων, κάθε είδους νοµικών προσώπων
και νοµικών οντοτήτων (offshore κλπ) µε κατοικία, έδρα ή
εγκατάσταση σε κράτη µη συνεργάσιµα και κράτη µε
προνοµιακό φορολογικό καθεστώς. Ειδικότερα, µε τις

νέες διατάξεις, τα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης προσαυξάνονται µε το επιπλέον
ποσό που προκύπτει από την πώληση των αγαθών σε µεγαλύτερη τιµή από τη µεσολαβούσα τέτοια εταιρεία
προς άλλη ηµεδαπή επιχείρηση. Επίσης, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ελληνική επιχείρηση πωλεί σε τέτοιου είδους εταιρεία αγαθά σε τιµή µικρότερη από εκείνη που θα πωλούσε τα ίδια εµπορεύµατα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, η επιπλέον διαφορά προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 θεσπίζεται υποχρέωση για τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, αµέσως µετά
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, τακτικού ή
προσωρινού, να ενηµερώνουν τον αρµόδιο ασφαλιστικό
οργανισµό σχετικά µε την απόδοση ή µη των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να επεµβαίνει άµεσα ο αρµόδιος
κάθε φορά οργανισµός για την είσπραξη των οφειλόµενων εισφορών. Επίσης, µε την ίδια ρύθµιση αυτή προβλέπονται και πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος των υπαλλήλων για παράλειψη της πιο πάνω υποχρέωσης. Τέλος,
προβλέπεται η µη αναγνώριση των δαπανών αυτών σε
περίπτωση µη εξόφλησής τους µέσω επαγγελµατικών
τραπεζικών λογαριασµών ή επιταγών που εξοφλούνται
µέσω των ίδιων λογαριασµών.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 καταργούνται οι
διατάξεις για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών προς τα αθλητικά σωµατεία
και περαιτέρω, περιορίζεται η έκπτωση των δωρεών στα
λοιπά νοµικά πρόσωπα (ιερούς ναούς, κοινωφελή ιδρύµατα, νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, κλπ.) σε ποσοστό
10% του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή των κερδών
που προκύπτουν από ισολογισµούς.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 καταργούνται από την έναρξη ισχύος τους οι διατάξεις του άρθρου 12
του ν. 3525/2007 για την έκπτωση από το φορολογητέο
εισόδηµα του φορολογούµενου ή τα ακαθάριστα έσοδα
της επιχείρησης των ποσών των πολιτισµικών χορηγιών
σε χρήµα ή σε είδος, καθόσον η έκπτωση των ποσών
των χορηγιών αυτών σε χρήµα ρυθµίζεται από τις υφιστάµενες διατάξεις των άρθρων 8 και 31, κατά περίπτωση, του Κ.Φ.Ε. Επίσης, µε τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται, ότι ειδικά τα ποσά των χορηγιών σε χρήµα που µέχρι
τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν εισπραχθεί µέσω ειδικού κωδικού εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισµού,
αναγνωρίζονται για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδηµα του φορολογούµενου ή τα ακαθάριστα έσοδα της
επιχείρησης που προσέφεραν τη χορηγία.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 αντικαθίστανται
το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., ώστε να περιορισθεί η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δαπανών µισθωµάτων που καταβάλλουν σε
τρίτους (εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων), για λόγους φορολογικής εξοµοίωσης µε τα µισθώµατα που καταβάλλουν σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Επίσης, µε τις ίδιες διατάξεις ορίζεται επακριβώς το ποσοστό
των εκπιπτόµενων δαπανών, ενώ µε τις προγενέστερες
διατάξεις επαφιόταν στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης να καθορίσει το ποσοστό των αναγνωριζόµενων
για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της δαπανών.
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6. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 6
του άρθρου αυτού προστίθενται πέντε εδάφια στο τέλος
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31,
προκειµένου να αντιµετωπιστεί το θέµα των τριγωνικών
συναλλαγών που πραγµατοποιούνται εντός Ελλάδος µέσω φυσικών προσώπων, κάθε είδους νοµικών προσώπων
και νοµικών οντοτήτων (offshore κλπ) µε κατοικία, έδρα ή
εγκατάσταση σε κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς. Ειδικότερα, µε τις νέες διατάξεις, δεν αναγνωρίζεται η επιπλέον διαφορά του τιµήµατος που προκύπτει
µε τον τρόπο αυτό και κατά συνέπεια δεν αναγνωρίζεται
ως κόστος αγοράς ή δαπάνη της ηµεδαπής επιχείρησης.
7. Με τις προτεινόµενες διατάξεις αντικαθίσταται η
περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 31. Ειδικότερα, µε
τις νέες διατάξεις επέρχονται οι ακόλουθες µεταβολές
ως προς τους τόκους µε τους οποίους επιβαρύνονται οι
ελληνικές επιχειρήσεις: δεν εκπίπτουν οι τόκοι δανείου
που λαµβάνεται για την αγορά µετοχών ή εταιρικών µερίδων ή επιχειρήσεων γενικά, ηµεδαπών ή αλλοδαπών,
όταν η επιχείρηση που έλαβε το δάνειο µεταβιβάσει τις
πιο πάνω συµµετοχές εντός δύο ετών από το χρόνο απόκτησής τους, προκειµένου µε τον τρόπο αυτόν να ενθαρρυνθούν οι µακροπρόθεσµες επενδύσεις και όχι να
αναγνωρίζονται οι τόκοι όταν οι επιχειρήσεις κερδοσκοπούν µέσω της πώλησης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
των συµµετοχών που αγοράζουν σε άλλες επιχειρήσεις.
Επίσης, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι τόκοι
δανείων που χρησιµοποιήθηκαν για την αγορά µετοχών
ή µερίδων εξωχώριων κλπ. εταιρειών, καθώς και οι τόκοι
που καταβάλλονται στις εταιρείες αυτές, διότι οι υπόψη
εταιρείες χρησιµοποιούνται ως µέσο µεταφοράς κερδών
σε χώρες µε εξαιρετικά ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς
(υποπερ. γγ΄). Περαιτέρω, µε την υποπερίπτωση δδ΄
τροποποιούνται οι διατάξεις που ετέθησαν µε την παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3775/2009 περί υποκεφαλαιοδότησης. Συγκεκριµένα, ορίζεται πλέον ρητά ότι οι διατάξεις
περί υποκεφαλαιοδότησης έχουν εφαρµογή και για τα οµολογιακά δάνεια, καθώς και ότι στα δάνεια που έχουν
ληφθεί από συνδεδεµένες επιχειρήσεις συνυπολογίζονται και τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τρίτες επιχειρήσεις για τα οποία όµως έχει χορηγηθεί εγγύηση από συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Από την εφαρµογή των
διατάξεων αυτών εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες
επιχειρήσεων: οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι
εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, οι
εταιρείες ειδικού σκοπού του ν. 3156/2003 και του ν.
3601/2007 µε έδρα στην Ελλάδα, οι εταιρείες παροχής
πιστώσεων, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθόσον αυτές διέπονται από
ειδικό θεσµικό πλαίσιο αναφορικά µε την κεφαλαιακή
τους επάρκεια και τους δείκτες φερεγγυότητας, ενώ εξ
αντικειµένου έχουν εντελώς διαφορετικές ανάγκες χρηµατοδότησης από τις λοιπές επιχειρήσεις.
8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 αντικαθίσταται
το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 31
του Κ.Φ.Ε., µε τις οποίες προβλεπόταν εξαίρεση των
τραπεζικών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αµοιβαίων κεφαλαίων από την υποχρέωση αναµόρφωσης των αποτελεσµάτων
τους µε βάση τα οριζόµενα από τις διατάξεις της ίδιας
παραγράφου. Με τις νέες διατάξεις, οι τραπεζικές επιχειρήσεις θα αναµορφώνουν τα αποτελέσµατά τους µε
βάση τα οριζόµενα από την περίπτωση β’ της παραγρά-

φου 8 του πιο πάνω άρθρου µόνο για τα έσοδα από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις, ενώ οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου θα υπολογίζουν τις
δαπάνες που αντιστοιχούν στα αφορολόγητα έσοδά
τους και στα εισοδήµατα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό
τρόπο (προσθήκη λογιστικών διαφορών) όπως και όλες
οι άλλες επιχειρήσεις.
9. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 τροποποιείται η
παράγραφος 9 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., ώστε οι αποζηµιώσεις και οι πάσης φύσεως αµοιβές που καταβάλλουν
οι επιχειρήσεις µε βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση,
να αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον κατατίθενται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
µέχρι και έναν µήνα από τη λήξη της οικείας διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία εκδόθηκαν οι αποφάσεις
αυτές.
10. Η παράγραφος 10 αναφέρεται στην απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων των επιχειρήσεων και γίνεται για
νοµοτεχνικούς λόγους λόγω της καθυστερηµένης δηµοσίευσης του ν. 3814/2010.
11. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 καταργούνται
οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., που αφορούν τις δαπάνες των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η
κατάργηση αυτή είναι τυπική, καθόσον έχουν ήδη πάψει
να ισχύουν λόγω µη παρατάσεώς τους.
12. Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 ειδικά για τον
προσδιορισµό του εισοδήµατος από εκµίσθωση ακινήτων (ενοίκια), προτείνεται να εκπίπτουν οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης και κάθε είδους άλλη
δαπάνη, εκτός µισθοδοσίας, για τα νοµικά πρόσωπα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µέχρι πενήντα τοις εκατό
(50%) επί των ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον καλύπτονται από τα νόµιµα παραστατικά.
Άρθρο 12
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών νοµικών
προσώπων κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα
1. Με την παράγραφο 1 καταργούνται οι απαλλαγές από το φόρο εισοδήµατος που έχουν χορηγηθεί κατά καιρούς µε διάφορους ειδικούς ή γενικούς νόµους σε νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. ∆ιατηρούνται
σε ισχύ µόνο οι απαλλαγές των νοµικών προσώπων που
ορίζονται στο άρθρο 103 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, αυτές που προβλέπονται από τους αναπτυξιακούς νόµους λόγω πραγµατοποίησης παραγωγικών επενδύσεων (ν. 3299/2004, ν. 2601/1998, ν. 1262/1982, ν.
1828/1989, ν. 1116/1981 κ.λπ.) ή λόγω µετασχηµατισµού
των επιχειρήσεων σε µεγάλες οικονοµικές µονάδες (ν.
δ. 1297/1972, ν. 2166/1993, ν. 2515/1997). Επίσης, διατηρούνται σε ισχύ οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις
διµερείς συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που
έχει συνάψει η χώρα µας µε άλλες χώρες, λόγω της αυξηµένης τυπικής ισχύος τους, καθώς και από άλλες διεθνείς συµβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα µας
(ΟΗΕ, ∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης κλπ). Τέλος,
διατηρούνται σε ισχύ και απαλλαγές νοµικών προσώπων
που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα (π.χ. αµοιβαία κεφάλαια, Ταµείο Νέας Οικονοµίας, Ο∆∆ΗΧ ΑΕ κλπ.) λόγω
της ειδικής συµβολής τους στην οικονοµική ανάπτυξη
της χώρας.
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Με τον τρόπο αυτό διορθώνεται η διακριτική φορολογική µεταχείριση πολλών νοµικών προσώπων, που είχε
ως αποτέλεσµα αφ’ ενός µεν την αδικία των λοιπών νοµικών προσώπων και αφ’ ετέρου την απώλεια εσόδων
για το ∆ηµόσιο. Επίσης, η ρύθµιση αυτή συµβάλλει στην
ορθή εφαρµογή του ισχύοντος φορολογικού συστήµατος και την αποτροπή χορηγήσεως απαλλαγών στο µέλλον.
1. Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται η περίπτωση α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε., µε την οποία ορίζονται τα νοµικά πρόσωπα που εξακολουθούν να
απαλλάσσονται της φορολογίας (Ελληνικό ∆ηµόσιο, ΟΤΑ, κλπ.). Η απαλλαγή των νοµικών αυτών προσώπων
δεν καταλαµβάνει τα εισοδήµατά τους που προέρχονται
από κινητές αξίες (τόκοι καταθέσεων, οµολόγων γενικά,
µερίσµατα µετοχών, κλπ.), για τα οποία θα ενεργείται
παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε όσα ορίζονται κατά
περίπτωση (τόκοι καταθέσεων, οµολόγων του Ελληνικού
∆ηµοσίου, µερίσµατα κλπ) από τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.
και µε την παρακράτηση αυτή θα επέρχεται εξάντληση
της φορολογικής τους υποχρέωσης για τα εν λόγω εισοδήµατα.
2. Με την παράγραφο 3 καταργούνται οι περιπτώσεις
β’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε, µε
βάση τις οποίες διάφορα νοµικά πρόσωπα (Ιερές Μονές,
Ιεροί Ναοί, Πατριαρχεία, Άγιο Όρος, νοµικά πρόσωπα
που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, κοινωφελή ιδρύµατα, κλπ.) απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος για τα εισοδήµατα που αποκτούν από οικοδοµές και
την εκµίσθωση γαιών. Τα νοµικά αυτά πρόσωπα θα φορολογούνται πλέον, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 4, µε συντελεστή 20%, για το καθαρό εισόδηµα που αποκτούν από την εκµίσθωση οικοδοµών ή γαιών από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά. Είναι αυτονόητο ότι αν τα υπόψη νοµικά πρόσωπα ασκούν και εµπορική δραστηριότητα, τότε τα καθαρά τους κέρδη από τη
δραστηριότητα αυτή εξακολουθούν να φορολογούνται
µε τον ισχύοντα, κάθε φορά, συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων, γιατί τα κέρδη αυτά δεν
πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη του κοινωφελούς
έργου τους.
Τα αναφερόµενα στις παραγράφους 2 και 3 ισχύουν
για εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου
2010 και µετά.
Άρθρο 13
Φορολογία µερισµάτων και των κερδών που
διανέµουν τα λοιπά νοµικά πρόσωπα
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού µεταβάλλεται συνολικά ο τρόπος φορολόγησης των µερισµάτων. Ειδικότερα, σε βάρος του νοµικού προσώπου και για τα καθαρά
του κέρδη προβλέπονται δύο φόροι: α) ένας φόρος που
επιβάλλεται στα κέρδη που διανέµονται (µε συντελεστή
40%) και β) ένας φόρος στα αδιανέµητα κέρδη (µε συντελεστή 24%, µειούµενο κλιµακωτά κατά µία ποσοστιαία µονάδα µέχρι να φτάσει στο 20%). ∆ίνεται έτσι κίνητρο στις επιχειρήσεις να µην διανέµουν κέρδη αλλά να
τα επανεπενδύουν, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας και
διευρύνοντας την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.
Με την καταβολή του φόρου 40% στα διανεµόµενα δεν
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου
φυσικού προσώπου, αφού το ποσό αυτό φορολογείται
στην κλίµακα µε τις γενικές διατάξεις συµψηφιζοµένου

του φόρου 40% µε βάση την πιστωτική βεβαίωση που
λαµβάνει από την εταιρεία, µε αποτέλεσµα οι µικροµέτοχοι να δικαιούνται επιστροφής φόρου. Αντίθετα, αν δικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο επέρχεται εξάντληση
της φορολογικής υποχρέωσής του.
Άρθρο 14
Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου
1. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
αυτής παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης ποσοστού ενάµισι
τοις εκατό (1,5%), σε περίπτωση καταβολής µέσα στην
προθεσµία της πρώτης δόσης, του συνολικού ποσού της
οφειλής που προκύπτει µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του υπόχρεου νοµικού προσώπου οποιασδήποτε νοµικής µορφής.
Η επαναφορά του µέτρου αυτού κρίνεται αναγκαία για
την είσπραξη των ποσών που οφείλονται µε βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µέσα στο οικονοµικό έτος που αφορούν, για την οµαλή εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Η έκπτωση χορηγείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 2,
από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού
έτους 2010 και µετά.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
111 του Κ.Φ.Ε., ώστε να επιτρέπεται ο συµψηφισµός από
το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώνεται κάθε οικονοµικό έτος, των ποσών του φόρου που καταβλήθηκε µε
βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
13 του Κ.Φ.Ε. επί µεταβιβάσεων εταιρικών µεριδίων, µερίδων, κλπ. και µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η ρύθµιση αυτή, η οποία καλύπτει πάγια διοικητική θέση, κρίνεται αναγκαία γιατί µετά την υπαγωγή της υπεραξίας που προκύπτει από τις πιο πάνω πράξεις µε τις γενικές διατάξεις, ο φόρος που καταβάλλει το
ίδιο το νοµικό πρόσωπο (µη παρακρατούµενος) στις µεταβιβάσεις αυτές συµψηφίζεται µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου 109 από το φόρο εισοδήµατος που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικον. έτους, ενώ εκ παραδροµής δεν τροποποιήθηκαν οι επίµαχες διατάξεις του άρθρου 111.
Άρθρο 15
Μερίσµατα εισηγµένων εταιρειών
1. Με την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 9
στο άρθρο 82, µε την οποία υποχρεώνεται η ΕΧΑΕ να
γνωστοποιεί στο Υπουργείο Οικονοµικών µέχρι τέλος
Φεβρουαρίου κάθε έτους τα πλήρη στοιχεία των µετόχων εισηγµένων εταιρειών που έλαβαν µέρισµα κατά το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, τα στοιχεία της διανέµουσας εταιρείας καθώς και τα ποσά του µερίσµατος και
του φόρου που παρακρατήθηκε. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται
αναγκαία για σκοπούς διασταύρωσης ενόψει της φορολόγησης των µερισµάτων µε τις γενικές διατάξεις.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 καταργείται το
απόρρητο επί άυλων ανωνύµων µετοχών έναντι της εκδότριας εταιρείας, προκειµένου να καταστεί δυνατό για
τις εισηγµένες στο ΧΑ εταιρείες να λαµβάνουν στοιχεία
(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση των µετόχων, κλπ.) από την
Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. έτσι ώστε να εκδίδουν στη
συνέχεια βεβαιώσεις για τα µερίσµατα που λαµβάνουν οι
µέτοχοί τους.
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Άρθρο 16
Κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.
1. Με τις προτεινόµενες διατάξεις επιβάλλεται φορολογία στα κέρδη που αποκτούν φυσικά και νοµικά πρόσωπα από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο εντός τριών µηνών από την απόκτηση τους
(βραχυπρόθεσµη επένδυση), ενώ εξακολουθούν να απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη που προκύπτουν από µακροπρόθεσµες επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνονται οι µακροπρόθεσµες επενδύσεις, ενώ προστατεύεται το Χ.Α. από κερδοσκοπικές κινήσεις. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3, 4 και 6 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε.,
οι οποίες προστέθηκαν µε το άρθρο 16 του ν. 3697/2008
και οι οποίες µετά από διαδοχικές αναβολές ουδέποτε εφαρµόστηκαν.
Συγκεκριµένα, µε τη νέα παράγραφο 3 τα κέρδη που αποκτούν φυσικά πρόσωπα από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. εντός τριµήνου από την ηµέρα απόκτησής τους φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις. Η
διάταξη αυτή εφαρµόζεται για µετοχές που αποκτώνται
από 1.1.2011 και µετά. Περαιτέρω, για τον υπολογισµό
του κέρδους προβλέπεται ότι ως κόστος κτήσης των µετοχών λαµβάνεται η µέση τιµή απόκτησης αυτών, ενώ
προσδιορίζεται το κόστος απόκτησης των µετοχών σε
ειδικότερες περιπτώσεις, πέραν της αγοράς αυτών (π.χ.
κληρονοµιά, split - reverse split, παράγωγα, κλπ.). Τυχόν
ζηµία που προκύπτει, εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος, από την ίδια αιτία λαµβάνεται υπόψη.
Επίσης, µε τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι στα κέρδη
αυτά ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή
15%, µε την οποία δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου. Ο φόρος αυτός παρακρατείται
από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή το πιστωτικό ίδρυµα που µεσολαβεί
για τη συναλλαγή και αποδίδεται στη ∆.Ο.Υ. που ανήκει
εφάπαξ, µε δήλωση που υποβάλλεται µέσα στο πρώτο
δεκαπενθήµερο µετά το κλείσιµο κάθε ηµερολογιακού
τριµήνου εντός του οποίου διενεργήθηκαν οι πιο πάνω
συναλλαγές.
Με τη νέα παράγραφο 4 προβλέπεται ότι όταν επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής και ανεξάρτητα από την
κατηγορία των τηρούµενων βιβλίων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., προσωπικές εταιρείες κλπ.) αποκτούν κέρδη από βραχυπρόθεσµες επενδύσεις (δηλ. εντός τριµήνου από την απόκτηση των µετοχών), αυτά φορολογούνται αυτοτελώς
µε συντελεστή 15%. Για τον υπολογισµό του κέρδους
και την παρακράτηση του φόρου ισχύουν όσα ορίζονται
µε τη νέα παράγραφο 3.
Η επιχείρηση υποχρεούται εντός της προθεσµίας κλεισίµατος του ισολογισµού να υποβάλλει στη ∆.Ο.Υ. που
ανήκει δήλωση µε την οποία δηλώνει το αποτέλεσµα
που προέκυψε από την πώληση των πιο πάνω µετοχών
µε τα ποσά φόρου που παρακρατήθηκαν. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται. Όταν η επιχείρηση τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το κέρδος από την
πώληση των πιο πάνω µετοχών, µετά την αφαίρεση ζηµιών από την ίδια αιτία, εµφανίζεται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού το οποίο σε περίπτωση µεταγενέστερης διανοµής ή κεφαλαιοποίησής του, φορολογείται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και από τον οφειλόµενο φόρο εκπίπτει το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε. Αν στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου προκύπτει ζηµία, ανεξάρτητα αν προέρχεται από την πώληση
µετοχών εισηγµένων ή µη, αυτή µειώνει το πιο πάνω α-

ποθεµατικό και σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί ή
δεν υφίσταται, το υπόλοιπο της ζηµίας ή ολόκληρο το
ποσό αυτής, κατά περίπτωση, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό
προκειµένου να συµψηφιστεί µε κέρδη που τυχόν θα
προκύψουν στο µέλλον από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α..
Εξακολουθούν να απαλλάσσονται από το φόρο τα
κέρδη που αποκοµίζουν οι επιχειρήσεις από την πώληση
µετοχών µετά την παρέλευση τριµήνου από την απόκτησή τους. Για τα κέρδη αυτά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε..
Με τη νέα παράγραφο 6 ορίζεται ότι οι διατάξεις των
παραγράφων 1 έως και 5 όπως ισχύουν εφαρµόζονται
και για πωλήσεις µετοχών εισηγµένων σε αλλοδαπό
χρηµατιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο
χρηµατιστηριακό θεσµό.
2. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου αυτού γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση της
παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε..
3. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εξακολουθούν να ισχύουν για εισηγµένες µετοχές οι οποίες έχουν αποκτηθεί µέχρι τις
31.12.2010 ανεξάρτητα από το χρόνο πώλησης αυτών.
4. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι ο φόρος 1,5‰,
όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 9
του ν. 2579/1998 και την παράγραφο 2 του άρθρου 27
του ν. 2703/1999, εξακολουθεί να επιβάλλεται για εισηγµένες µετοχές που αποκτώνται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010, καθώς και για εισηγµένες µετοχές οι οποίες αποκτώνται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά και πωλούνται µετά την παρέλευση τριών µηνών από το χρόνο απόκτησής τους.
5. Με τη διάταξη αυτή γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. και επεκτείνεται, για λόγους ενιαίας φορολογικής αντιµετώπισης, και στις συνεταιριστικές τράπεζες το καθεστώς
που ισχύει για τις λοιπές τράπεζες για τα κέρδη που
προκύπτουν σε µία διαχειριστική περίοδο από έσοδα αφορολόγητα ή εισοδήµατα που φορολογήθηκαν κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης
(τόκοι από οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, υπεραξία
από εξαγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, κλπ.) και
εµφανίζονται στον ισολογισµό ως αδιανέµητα. Τα αδιανέµητα αυτά κέρδη, που προκύπτουν από τον ισολογισµό της 31.12.2009 και µετά, θα φορολογούνται στο εξής µε τις γενικές διατάξεις µε ιδιαίτερη δήλωση που θα
υποβάλλεται µέχρι τον ένατο µήνα από τη λήξη της υπόψη διαχειριστικής περιόδου.
6. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η επιβολή του
φόρου 1,5‰ σε περίπτωση µεταφοράς µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. προς αλλοδαπό χρηµατιστήριο στο οποίο είναι εισηγµένες µετοχές της ίδιας εταιρείας. Ο φόρος υπολογίζεται επί της τιµής κλεισίµατος της µετοχής
κατά την ηµέρα της µεταφοράς.
Άρθρο 17
Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νοµικών προσώπων και
οργανώσεων γενικά για υποβολή πληροφοριών και
στοιχείων, ρυθµίσεις θεµάτων λογιστών
– φοροτεχνικών και πιστοποιητικό νόµιµων ελεγκτών
1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του
άρθρου αυτού θεσπίζεται η υποχρέωση των δηµόσιων υ-
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πηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, πιστωτικών ιδρυµάτων και πάσης φύσεως αρχών,
φορέων και οργανισµών, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά
στο Υπουργείο Οικονοµικών στοιχεία και πληροφορίες
οικονοµικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, για την
περαιτέρω αξιοποίησή τους στο πλαίσιο σχετικών διασταυρώσεων και λοιπών ελεγκτικών ενεργειών µε στόχο
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής.
Περαιτέρω, παρέχεται η εξουσιοδότηση έκδοσης σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων για την εξειδίκευση εφαρµογής των παραπάνω διατάξεων.
2. Με την παράγραφο 3 καθιερώνεται η υποχρέωση
στους νόµιµους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο µητρώο του ν. 3693/
2008 και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης,
για έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Ειδικότερα, µε τις
νέες διατάξεις υποχρεούνται τα πιο πάνω πρόσωπα να
διενεργούν, παράλληλα µε τον έλεγχο της οικονοµικής
διαχείρισης, έλεγχο για όλα τα φορολογικά αντικείµενα
και να εκδίδουν σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο θα περιλαµβάνει παρατηρήσεις και παραβάσεις των διατάξεων
της φορολογικής νοµοθεσίας. Το πιστοποιητικό αυτό θα
κοινοποιείται στη συνέχεια, µε ευθύνη του νόµιµου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου
του Υπουργείου Οικονοµικών το αργότερο µέσα σε ένα
µήνα από την έκδοσή του. Κάθε παράλειψη των πιο πάνω προσώπων διώκεται και τιµωρείται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις του ν. 3693/2008.
3. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού προβλέπεται πλέον πέραν της υποχρέωσης χορήγησης µίας βεβαίωσης αποδοχών από µισθωτές υπηρεσίες και η υποχρέωση χορήγησης από τον υπόχρεο µίας βεβαίωσης αµοιβών από ελευθέρια επαγγέλµατα. Επίσης, προβλέπεται
η χορήγηση από τον υπόχρεο µίας βεβαίωσης για εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. Τα πλήρη στοιχεία
των βεβαιώσεων αυτών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας µαζί µε την οριστική δήλωση ελευθέριων επαγγελµάτων ή την οριστική δήλωση εµπορικών επιχειρήσεων κατά περίπτωση. Ακόµα προβλέπεται ότι µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται
στη Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ορίζεται ότι
ορισµένες κατηγορίες υπόχρεων υποβάλλουν στον
προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας τις ίδιες πληροφορίες µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και δικτυακών υποδοµών ή σε µαγνητικά µέσα κατά περίπτωση.
4. Με την παράγραφο 7 καθιερώνεται η υποχρέωση
του λογιστή φοροτεχνικού, κατόχου ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος του ν. 2515/1997, για απόκτηση
πιστοποιητικού από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος. Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών για τον καθορισµό
του περιεχοµένου, των προϋποθέσεων, των κριτηρίων µε
βάση τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό αυτό, καθώς
και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
5. Με την παράγραφο 8 καθιερώνεται η υποχρέωση
του λογιστή φοροτεχνικού για απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία του µε τη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία θα κα-

θορισθούν όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
6. Με την παράγραφο 9 στοχεύεται, πέραν της αναβάθµισης του επαγγέλµατος του λογιστή-φοροτεχνικού,
και στο να καταστήσει τους λογιστές υπεύθυνους, έναντι των πελατών τους και έναντι των συµφερόντων του
∆ηµοσίου, για την ακρίβεια και ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν ως προς τη συµφωνία αυτών µε τα
φορολογικά και οικονοµικά δεδοµένα που προκύπτουν
κατά τη µεταφορά τους από τα στοιχεία στα βιβλία και από τα βιβλία στις κατά περίπτωση δηλώσεις. Επίσης, οι
λογιστές φοροτεχνικοί καθίστανται πλέον υπεύθυνοι και
για την ορθή φορολογική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και οι οποίες θα αποτυπώνονται αναλυτικά σε κατάσταση που
θα συνυποβάλλεται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και το περιεχόµενο της οποίας δεν είναι δεσµευτικό για τη φορολογούσα αρχή, καθώς και για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούµενου φόρου
εισοδήµατος και απόδοσης των έµµεσων φόρων, το οποίο θα δηλώνεται µαζί µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος.
Με τις ίδιες διατάξεις θεσµοθετείται και νοµοθετικά η
υποχρέωση των λογιστών φοροτεχνικών για υπογραφή,
πέραν των δηλώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 38
του ν. 2873/2000, και των συνυποβαλλόµενων εντύπων ή
καταστάσεων, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά µε τις
οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, µε υποχρεωτική αναγραφή, κατά την υποβολή των δηλώσεων,
του ονοµατεπωνύµου τους, της διεύθυνσης κατοικίας
τους ή της έδρας του επαγγέλµατός τους, κατά περίπτωση, του Α.Φ.Μ. τους, της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. για τη φορολογία τους, του αριθµού µητρώου της άδειας άσκησης
επαγγέλµατός τους και της κατηγορίας της αδείας τους.
7. Με την παράγραφο 10 καταργείται για νοµοτεχνικούς λόγους το άρθρο 49 του ν. 2065/1992, αφού το ίδιο
θέµα ρυθµίζεται µε το άρθρο 38 του ν. 2873/2000.
Άρθρο 18
Ενθάρρυνση επαναπατρισµού κεφαλαίων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού αποσκοπείται ο επαναπατρισµός στη χώρα µας των κεφαλαίων τα οποία διαθέτουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
που υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα, σε
οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Με τη ρύθµιση αυτή, προσδοκάται η εισαγωγή κεφαλαίων από τα εξωτερικό, η οποία
αναµένεται να φέρει πολλαπλά οφέλη για τη ελληνική
οικονοµία, όπως αύξηση της ρευστότητας των τραπεζών, ενίσχυση των επενδύσεων και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, κλπ..
1. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπεται η εισαγωγή κεφαλαίων ή µέρους αυτών από
την αλλοδαπή και η κατάθεσή τους σε προθεσµιακό λογαριασµό στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, µε την προϋπόθεση καταβολής φόρου µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των καταθέσεων. Σε περίπτωση που τα κεφάλαια παραµείνουν κατατεθειµένα στην αλλοδαπή, ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε οκτώ τοις εκατό (8%). Απαραίτητη προϋπόθεση
για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών είναι τα εισαγόµενα κεφάλαια να είναι κατατεθειµένα στην αλλοδαπή
κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυτού.
2. Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ο τρόπος εισαγω-
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γής των κεφαλαίων στην Ελλάδα, καθώς και ο υπόχρεος
σε παρακράτηση και απόδοση του οφειλόµενου φόρου
5% και 8%, ανάλογα αν τα κεφάλαια εισάγονται στην
Ελλάδα ή παραµένουν κατατεθειµένα στην αλλοδαπή.
3. Με την παράγραφο 3 θεσπίζεται η υποχρέωση τήρησης του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου σχετικά µε τα εισαγόµενα αυτά κεφάλαια.
4. Με την παράγραφο 4 προβλέπεται, ότι µε την καταβολή του οφειλόµενου φόρου επί της αξίας των κεφαλαίων εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου φυσικού ή νοµικού προσώπου για τα κεφάλαια
που εισάγει. Συγκεκριµένα, για τα κεφάλαια αυτά δεν εξετάζεται ούτε ο τρόπος απόκτησής τους, ούτε λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισµό της διαφοράς µεταξύ της συνολικής δαπάνης που προκύπτει,
σύµφωνα µε τo άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε. και του εισοδήµατος
που δηλώνεται ή προσδιορίζεται από την Φορολογούσα
Αρχή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19 του
ίδιου νόµου. Αντίθετα, δεν επηρεάζεται η εφαρµογή των
διατάξεων του ν. 2331/1995 για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες και του ν. 3034/2002 για
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
5. Με την παράγραφο 5 προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής, άτοκα, του 50% του καταβληθέντος φόρου
στις περιπτώσεις τοποθέτησης των κεφαλαίων σε επενδυτικές δραστηριότητες, που στόχο έχουν την τόνωση
της αγοράς, όπως αγορά τίτλων δανείων του Ελληνικού
∆ηµοσίου και διακράτησή τους τουλάχιστον για δύο έτη
από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εισήγαγε τα κεφάλαια, αγορά ακινήτου, ανέγερση οποιουδήποτε είδους
οικοδοµής στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη επένδυση επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση
που επενδυθεί µέρος του κεφαλαίου που εισήχθη, επιστρέφεται το µέρος του επιστρεπτέου φόρου που αναλογεί στην αξία της επένδυσης.
6. Με την παράγραφο 6 προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών για την εξειδίκευση
της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.
7. Με την παράγραφο 7 προβλέπεται, ότι µετά την παρέλευση της προθεσµίας των έξι µηνών, οι ελληνικές αρχές ενεργοποιούν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συµφωνία
προκειµένου να διαπιστώσουν τις καταθέσεις, που έχουν τα πρόσωπα αυτά σε τράπεζες της αλλοδαπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
KΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
1. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1
αντικαθίστανται τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ΚΒΣ και περιορίζονται οι κατηγορίες επιτηδευµατιών που απαλλάσσονται από την
τήρηση βιβλίων. Με τις νέες διατάξεις παύουν να είναι
απαλλασσόµενοι από την τήρηση βιβλίων οι επιτηδευµατίες που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελµατική εγκατάσταση ακόµη και εάν δηλώνουν έσοδα κάτω των 5.000
ευρώ (π.χ. κοµµωτήρια καθώς και αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευµατιών ή µη (π.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.λπ.). Η ρύθµιση αυτή κρίνεται σκόπιµη για
να είναι δυνατές οι λογιστικές επαληθεύσεις και εφικτός

ο λογιστικός προσδιορισµός του εισοδήµατος των πιο
πάνω κατηγοριών επιτηδευµατιών που δεν έχουν αντικειµενικές δυσχέρειες στην τήρηση του βιβλίου εσόδων
- εξόδων και έκδοσης στοιχείων, ενόψει και της εφαρµογής του µέτρου θέσπισης αφορολόγητου ορίου εισοδήµατος µε αποδείξεις καθώς και για την διευκόλυνση του
φορολογικού ελέγχου.
2. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2
αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ΚΒΣ και εντάσσονται
στη Β΄ κατηγορία βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους εσόδων
οι πωλητές αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές ή
πλανοδίως, τα πρατήρια υγρών καυσίµων για την εµπορία βενζίνης και πετρελαίου και οι εκµεταλλευτές περιπτέρου, οι οποίοι είχαν ειδική ένταξη στο βιβλίο αγορών.
Επίσης εντάσσονται στη Β΄ κατηγορία βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων, και οι εκµεταλλευτές κινητών καντινών. Η ρύθµιση αυτή διευκολύνει τους εν λόγω επιτηδευµατίες χωρίς να δυσχεραίνει τις ελεγκτικές επαληθεύσεις.
3. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 3
καταργούνται οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 4 του
ΚΒΣ. Με τις καταργούµενες διατάξεις καταργείται η ένταξη στην Α΄ κατηγορία βιβλίων (Αγορών), του πωλητή
αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές ή πλανοδίως,
των πρατηρίων υγρών καυσίµων για την εµπορία βενζίνης και πετρελαίου, του εκµεταλλευτή περιπτέρου και
των φυσικών προσώπων που πωλούν αγαθά σε πόλεις
κάτω των 5.000 κατοίκων. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται σκόπιµη για να είναι εφικτός ο λογιστικός προσδιορισµός
του εισοδήµατος των πιο πάνω κατηγοριών επιτηδευµατιών στην τήρηση του βιβλίου εσόδων - εξόδων και έκδοσης στοιχείων, ενόψει και της εφαρµογής του µέτρου
θέσπισης αφορολόγητου ορίου εισοδήµατος µε αποδείξεις καθώς και για τη διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου.
4. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 4
αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του
άρθρου 4 του ΚΒΣ, µε την οποία ορίζονται τα όρια τήρησης των βιβλίων. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται για νοµοτεχνικούς λόγους λόγω της κατάργησης της τήρησης
του βιβλίου αγορών.
5. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 5
προστίθεται δεύτερο εδάφιο στη παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ΚΒΣ και παρέχεται η δυνατότητα στον επιτηδευµατία που τηρεί βιβλίο αγορών και για το λόγο αυτό
δεν εκδίδει αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών στο κοινό να τηρήσει προαιρετικά βιβλίο εσόδων – εξόδων και κατά την διάρκεια της χρήσης. Με την
ρύθµιση αυτή διευκολύνεται η πιο πάνω κατηγορία επιτηδευµατιών που επιθυµεί να εκδίδει αποδείξεις λιανικής πώλησης, ενόψει και της εφαρµογής του µέτρου θέσπισης αφορολόγητου ορίου στη φορολογία εισοδήµατος µε αποδείξεις αλλά και λόγω της σταδιακής ένταξης
εντός του 2010 στο βιβλίο εσόδων − εξόδων.
6. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 6
καταργείται το άρθρο 5 του ΚΒΣ µε το οποίο ορίζεται ο
τρόπος τήρησης του βιβλίου αγορών. Η ρύθµιση αυτή γίνεται για νοµοτεχνικούς λόγους λόγω της κατάργησης
της ένταξης των επιτηδευµατιών στην Α’ κατηγορία βιβλίων.
7. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 7
αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3
του άρθρου 6 του ΚΒΣ. Η ρύθµιση αυτή είναι νοµοτεχνι-
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κή λόγω της κατάργησης του άρθρου 5 «Βιβλίο αγορών».
8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 αντικαθίσταται
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του
ΚΒΣ και ορίζεται το όριο τήρησης βιβλίου απογραφών
στο 10% του ορίου τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας
(1.500.000 ευρώ) χωρίς να υπάρχει επί της ουσίας αλλαγή του µέχρι τώρα ισχύοντος ορίου για την υποχρέωση
απογραφής των 150.000 ευρώ. Η αντικατάσταση αυτή
γίνεται για νοµοτεχνικούς λόγους.
9. Με την προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 9
αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ΚΒΣ.
Η ρύθµιση αυτή γίνεται για νοµοτεχνικούς λόγους λόγω της κατάργησης του άρθρου 5 «Βιβλίο αγορών».
10. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
10 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του
ΚΒΣ και επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίου αποθήκης ο επιτηδευµατίας που αποκλειστικά επεξεργάζεται αγαθά τρίτων, β)
Απαλλάσσεται ο επιτηδευµατίας από την τήρηση βιβλίου
αποθήκης για τις βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας. Με τις προτεινόµενες διατάξεις διευκολύνονται οι
επιχειρήσεις χωρίς να περιορίζονται ουσιαστικές ελεγκτικές επαληθεύσεις.
11. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
11 αντικαθίσταται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο
της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ΚΒΣ και απαλλάσσεται ο επιτηδευµατίας από την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης για το υποκατάστηµα µε εξηρτηµένη λογιστική ανεξάρτητα του τόπου που βρίσκεται αυτό. Με την
προτεινόµενη διάταξη διευκολύνονται οι επιχειρήσεις
χωρίς να παρεµποδίζονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.
12. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
12 αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ΚΒΣ για νοµοτεχνικούς λόγους, συνεπεία της απαλλαγής του υποκαταστήµατος από την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης.
13. Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων
13 και 14 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις Α και Β της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ΚΒΣ. Η ρύθµιση αυτή γίνεται για νοµοτεχνικούς λόγους λόγω της κατάργησης
της υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης για τις βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας µε την παράγραφο
10 του παρόντος και της κατάργησης της υποχρέωσης
τήρησης ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης στα υποκαταστήµατα µε την παράγραφο 11 του παρόντος.
14. Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων
15 και 16 αντικαθίσταται η υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Α της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ΚΒΣ αναφορικά µε την τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών για τις βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας
και η υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Β της ιδίας παραγράφου και άρθρου. Οι ρυθµίσεις αυτές γίνονται για
νοµοτεχνικούς λόγους λόγω της κατάργησης της υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης για τις βοηθητικές
ύλες και τα υλικά συσκευασίας µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος.
15. Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων
17 και 18 συµπληρώνονται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του ΚΒΣ και απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων τα υποκαταστήµατα όλων των επιτηδευµατιών
(Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας) ανεξάρτητα του τόπου που βρίσκονται. Με τη ρύθµιση αυτή διευκολύνονται οι επιχειρήσεις χωρίς να δυσχεραίνεται ο έλεγχος.

16. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
19 από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
9 του ΚΒΣ απαλείφεται η περίπτωση γ’. Η ρύθµιση αυτή
γίνεται για νοµοτεχνικούς λόγους λόγω της απαλλαγής
µε τις διατάξεις των δύο προηγούµενων παραγράφων
του υποκαταστήµατος από την τήρηση βιβλίων.
17. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
20 θεσπίζεται υποχρέωση έκδοσης σε κάθε περίπτωση
αγοράς από επιτηδευµατία αγροτικών προϊόντων από τα
πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (αγρότες, αγροτικές εκµεταλλεύσεις του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ) συνενωµένου στοιχείου δελτίου αποστολής –
τιµολογίου είτε διακινούνται µε σκοπό την αγορά είτε αγοράζονται άµεσα, για διευκόλυνση του ελέγχου όλου
του φάσµατος διακίνησης και διάθεσης στην τελική κατανάλωση των προϊόντων αυτών και διασφάλισης του ύψους των συναλλαγών των αγροτών.
18. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
21 αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του άρθρου 12 συνεπεία της ρύθµισης της προηγούµενης παραγράφου για
τους ίδιους λόγους.
19. Με την προτεινόµενη παράγραφο 22 αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13
του ΚΒΣ ούτως ώστε να εναρµονιστεί ο χρόνος έκδοσης
των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών των ασκούντων ελευθέριο επάγγελµα µε τον χρόνο έκδοσης των αποδείξεων και των λοιπών περιπτώσεων παροχής υπηρεσιών
όλων των επιτηδευµατιών, πλην της περίπτωσης είσπραξης των σχετικών αµοιβών τους από το ∆ηµόσιο και τα
Ν.Π.∆.∆.. Έτσι µε τις νέες διατάξεις η απόδειξη παροχής
υπηρεσίας των ελεύθερων επαγγελµατιών εκδίδεται µε
την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν δε η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, η απόδειξη παροχής υπηρεσίας εκδίδεται
κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό µέρος της αµοιβής, για το µέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, η απόδειξη παροχής υπηρεσίας δεν µπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που
παρασχέθηκε η υπηρεσία.
Στη συνέχεια παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγµατα συναλλαγών ελεύθερων επαγγελµατιών:
α) Ορθοδοντικός συµφωνεί τον Οκτώβριο θεραπεία µε
ιδιώτη πελάτη του διάρκειας έξη µηνών αντί ποσού
2.000 ευρώ. Στο τέλος του έτους (λήξη διαχειριστικής
περιόδου) πρέπει να εκδώσει α.π.υ. (απόδειξη παροχής
υπηρεσίας) µε ποσό 1.000 ευρώ ανεξάρτητα εάν θα εισπράξει ή όχι το αντάλλαγµα.
β) ∆ικηγόρος συµφωνεί µε πελάτη του, ο οποίος διεκδικεί αποζηµίωση από τον αντίδικο, αµοιβή ίση µε το δέκα τοις εκατό αυτής, όταν τελεσιδικήσει. Με την οριστική απόφαση του δικαστηρίου στο τελευταίο βαθµό (ή εάν επέλθει προηγούµενα συµβιβασµός), καθότι τότε ολοκληρώνεται η παροχή υπηρεσίας και καθίσταται βέβαιη η απαίτηση, πρέπει να εκδώσει α.π.υ. µε το ποσό
αυτό ανεξάρτητα εάν θα εισπράξει ή όχι το αντάλλαγµα.
γ) Γιατρός παρέχει υπηρεσίες σε ασφαλισµένους ∆ηµόσιου Ταµείου κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους
και εισπράττει την αµοιβή του στις 23 Μαρτίου του επόµενου έτους οπότε και εκδίδει την α.π.υ..
δ) Γιατρός εξετάζει ασθενή του και του συστήνει να
κάνει µια σειρά εξετάσεων µε συµφωνηθείσα αµοιβή 100
ευρώ. Κατά την αποχώρηση του εν λόγω ασθενή από το
ιατρείο θα εκδοθεί α.π.υ. αξίας 100 ευρώ, ενώ στην επόµενη επίσκεψη για τον έλεγχο των εξετάσεων δεν θα εκδοθεί κανένα στοιχείο.
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ε) Οδοντογιατρός αναλαµβάνει την απονεύρωση δύο
δοντιών σε ασθενή του. Ο πελάτης πραγµατοποιεί τρεις
επισκέψεις και στην τελευταία επίσκεψη ολοκληρώνεται
η απονεύρωση άρα και οι προσφερόµενες υπηρεσίες. Η
α.π.υ. εκδίδεται στη τελευταία (τρίτη) επίσκεψη. Εάν η
τελευταία αυτή επίσκεψη είναι στο επόµενο έτος (διαχειριστική περίοδος) η α.π.υ. θα εκδοθεί τότε, δεδοµένου ότι στις 31 ∆εκεµβρίου δεν έχει ολοκληρωθεί η προσφερόµενη υπηρεσία αλλά ούτε και µέρος αυτής.
20. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
23 αντικαθίσταται για νοµοτεχνικούς λόγους, συνεπεία
της απαλλαγής του υποκαταστήµατος από την τήρηση
βιβλίων µε τις διατάξεις των παραγράφων 17 και 18 του
παρόντος νόµου, η φράση «Τα δεδοµένα των βιβλίων
του υποκαταστήµατος µεταφέρονται στα βιβλία της έδρας» του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ΚΒΣ..
21. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
24 αντικαθίστανται τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ΚΒΣ και θεσπίζεται δυνατότητα
παράτασης του χρόνου ενηµέρωσης των βιβλίων για µία
φορά µέσα στο έτος µέχρι 50 ηµέρες, µε υποβολή γνωστοποίησης στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. αντί της έγκρισης που απαιτείτο µε τις προϊσχύουσες διατάξεις. Με τη
ρύθµιση αυτή διευκολύνονται οι επιχειρήσεις αλλά και
βελτιώνεται η λειτουργικότητα των ∆.Ο.Υ..
22. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
25 αντικαθίστανται το δεύτερο και τέταρτο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992)
και αντίστοιχα µειώνεται το όριο άνω του οποίου υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης τιµολογίων από το λήπτη µε
επιταγές ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού από τα 15.000
ευρώ στα 3.000 ευρώ και για αγορές αγροτικών προϊόντων γενικά σε 1.000 ευρώ. Οι διατάξεις αυτές κρίνονται
απαραίτητες για την διασφάλιση της εµφάνισης περισσότερων συναλλαγών και την αποτροπή της έκδοσης
για µια συναλλαγή περισσότερων στοιχείων µε µεγαλύτερη αξία. Επίσης θεσπίζεται υποχρέωση έκδοσης λογιστικού στοιχείου για τη παράδοση επιταγών για τη καλύτερη παρακολούθηση αυτών.
23. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
26 τροποποιείται η προθεσµία υποβολής των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ από τις 30
Σεπτεµβρίου που ίσχυε στις 25 Μαΐου για την ταχύτερη
επεξεργασία των δεδοµένων που υποβάλλονται.
Με την ίδια παράγραφο προστίθεται νέο εδάφιο στην
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ
και θεσµοθετείται το όριο (αξία) συναλλαγών των 300
ευρώ κάτω του οποίου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση συναλλαγών. Ουσιαστικά αφορά νοµοτεχνική τακτοποίηση για λόγους διαµόρφωσης κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτών και Υπουργείου Οικονοµικών καθότι η δυνατότητα αυτή ισχύει ήδη µε εκδιδόµενη κατ’ έτος Υπουργική Απόφαση.
24. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
27 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3
του άρθρου 21 του Κ. Β. Σ. ούτως ώστε η τήρηση των φορολογικών στοιχείων σε σηµασµένα από τη ∆.Ο.Υ. µέσα
(CD-ROM, οπτικοί δίσκοι κ.λπ.) να µπορεί να γίνεται από
όλους τους επιτηδευµατίες και όχι µόνο για ορισµένους
(επιχειρήσεις και Οργανισµοί του ∆ηµοσίου, Τράπεζες
κ.λπ.).
25. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
28 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του

ΚΒΣ, αναφορικά µε τη µη τήρηση βιβλίων υποκαταστήµατος που είναι συνδεδεµένα on line µε την έδρα και παρέχεται πλέον η δυνατότητα να δίνονται άµεσα πληροφορίες στον έλεγχο. Η ρύθµιση αυτή γίνεται επειδή µε
τις νέες προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 11,
17 και 18 απαλλάσσεται το υποκατάστηµα από την τήρηση ιδιαίτερων βιβλίων συµπεριλαµβανοµένου και του βιβλίου αποθήκης.
26. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
29 αντικαθίστανται για νοµοτεχνικούς λόγους συνεπεία
της κατάργησης της ένταξης στην Α΄ κατηγορία βιβλίων,
οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
36 του ΚΒΣ, µε τις οποίες υπήρχε η δυνατότητα στον
προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. να απαλλάσσει τον επιτηδευµατία από την τήρηση βιβλίων Α΄ κατηγορίας ή να τον εντάσσει από την Β΄ κατηγορία στην Α΄.
27. Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων
30 και 31 τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. και καταργούνται οι διατάξεις
της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, ούτως ώστε να αρθεί η σύγχυση του περιεχοµένου των διατάξεων αυτών
όσον αφορά τη διάκριση µεταξύ της «κατάσχεσης ανεπισήµων» και της «παραλαβής επισήµων» δεδοµένων από
τα οποία προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης και
να παραµείνει µόνο ο όρος της κατάσχεσης των δεδοµένων (βιβλίων ή στοιχείων, επισήµων ή ανεπισήµων) και
να αποφεύγεται κάθε παρερµηνεία των διατάξεων αυτών – γενεσιουργός αιτία έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων.
28. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου
32 εντάσσονται την 1η Ιουλίου 2010 στη Β΄ κατηγορία
βιβλίων οι επιτηδευµατίες εκµεταλλευτές καντινών και
ασκούντες δραστηριότητα σε πόλη ή χωριό µε πληθυσµό
5.000 κατοίκων µη τουριστικών περιοχών που τηρούν βιβλίο αγορών καθώς και οι επιτηδευµατίες που δεν απαλλάσσονται πλέον από την τήρηση βιβλίων (πρακτορεία
ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.α.). Η διάταξη αυτή κρίνεται σκόπιµη
για την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων
στη διάρκεια της χρήσης, που δεν προβλέπεται από τις
διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων, ενόψει του λογιστικού προσδιορισµού του εισοδήµατος όλων των επιτηδευµατιών και της θέσπισης αφορολόγητου ορίου µε
αποδείξεις.
Άρθρο 20
∆ιασφάλιση και Έλεγχος Συναλλαγών.
1. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1
καθιερώνεται η διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων
που αφορούν συναλλαγές άνω των τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ µεταξύ επιτηδευµατιών και προσώπων της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (∆ηµόσιο,
Ν.Π.∆.∆., κ.λπ.) µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. Οι διατάξεις αυτές
κρίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών συναλλαγών και παραστατικών και
για τη διενέργεια άµεσων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων
των σχετικών συναλλαγών µε την δυνατότητα άµεσης
πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία των συναλλαγών
αυτών.
2. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2
καθιερώνεται η εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας
άνω των 3.000 ευρώ µέσω επαγγελµατικών τραπεζικών
λογαριασµών. Οι διατάξεις αυτές κρίνονται απαραίτητες
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για την εξασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών συναλλαγών και παραστατικών και για τη διενέργεια άµεσων διασταυρώσεων των σχετικών συναλλαγών.
3. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 3
καθιερώνεται η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων
αξίας χιλίων πεντακοσίων (1. 500) ευρώ και άνω που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες αποκλειστικά µέσω τράπεζας, µε χρεωστικές ή
πιστωτικές κάρτες και µε επιταγές για την εξασφάλιση
της γνησιότητας των σχετικών συναλλαγών και παραστατικών.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του προτεινόµενου άρθρου καθιερώνεται διαδικασία επαλήθευσης των
στοιχείων των εκδοτών φορολογικών στοιχείων, µέσω
βάσης δεδοµένων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών, για την ακρίβεια των στοιχείων τους και την καταπολέµηση της έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων από φορολογικά ανύπαρκτα πρόσωπα. Οι λήπτες των
στοιχείων άνω των 3.000 ευρώ θα έχουν υποχρέωση επιβεβαίωσης των στοιχείων των εκδοτών µέσω της συγκεκριµένης βάσης.
5. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 5
θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη και παρέχεται αρµοδιότητα στο Υπουργό Οικονοµικών µε αποφάσεις του να
ρυθµίσει τις αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-∆ΩΡΕΕΣ-ΓΟΝΙΚΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ
Άρθρο 21
Απαλλαγή πρώτης κατοικίας
1. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1,
καταρχήν, επαναδιατυπώνεται η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 για λόγους απλοποίησης και νοµοτεχνικής αρτιότητας, δεδοµένου ότι έχει υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις µε προηγούµενες νοµοθετικές διατάξεις. Επίσης, τροποποιείται και επικαιροποιείται η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου για λόγους εναρµόνισής της µε την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία.
Περαιτέρω, επέρχονται οι ακόλουθες νοµοθετικές
ρυθµίσεις:
α) Συµπληρώνεται η διάταξη ως προς τη µη χορήγηση
απαλλαγής πριν από την παρέλευση πενταετίας από τη
µεταβίβαση της επικαρπίας ή της οίκησης ακινήτου του
αγοραστή που πληρούσε τις στεγαστικές του ανάγκες
και, ειδικότερα, ορίζεται ότι στην ίδια ρύθµιση υπάγεται
και η περίπτωση της µεταβίβασης ποσοστού εξ αδιαιρέτου κυριότητας επί ακινήτου του αγοραστή. Επίσης, ορίζεται ότι το ανωτέρω χρονικό διάστηµα απαιτείται και όταν η µεταβίβαση αφορά ακίνητα της συζύγου ή των ανήλικων τέκνων του αγοραστή. Συνεπώς, η απαγόρευση
χορήγησης της απαλλαγής για χρονικό διάστηµα 5 ετών
θα ισχύει όχι µόνο στην περίπτωση µεταβίβασης της επικαρπίας αλλά και στην περίπτωση µεταβίβασης ιδανικού
µεριδίου επί ακινήτου της οικογένειας, το οποίο κατά το
χρόνο της µεταβίβασης καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες. Στόχος της ρύθµισης είναι ο περιορισµός της
συστηµατικής καταστρατήγησης της νοµοθεσίας που
παρατηρείται µε τη µεταβίβαση ποσοστού ή ποσοστών

πλήρους κυριότητας των ακινήτων του αγοραστή ή της
οικογένειάς του -που καλύπτουν τις στεγαστικές τους ανάγκες- σε συγγενικά πρόσωπα (τα οποία επανακτούν
στη συνέχεια µετά την αγορά), προκειµένου κατά το
χρόνο της αγοράς του νέου ακινήτου να εµφανισθεί µε
µειωµένες στεγαστικές ανάγκες και να τύχει απαλλαγής.
β) Καταργείται το σύστηµα χορήγησης απαλλαγής
πρώτης κατοικίας για αγορά ακινήτου µέχρι 200 τ.µ. (ανεξάρτητα από την αξία του), το οποίο ευνοούσε µόνο
τους αγοραστές ακινήτων πολύ µεγάλης αξίας -και µάλιστα ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάστασηκαι θεσπίζεται νέο σύστηµα απαλλαγής µε συγκεκριµένα
αφορολόγητα ποσά, τα οποία προσαυξάνονται ανάλογα
µε την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Με την
προτεινόµενη ρύθµιση το σύστηµα της απαλλαγής καθίσταται απλούστερο, κοινωνικά δίκαιο και ενισχύει το θεσµό της οικογένειας µέσω της φορολογικής απαλλαγής.
Επίσης, παρέχεται για πρώτη φορά απαλλαγή για µία
θέση στάθµευσης αυτοκινήτου και µία αποθήκη που µεταβιβάζονται µαζί µε την κατοικία (είτε ως τµήµατα της
ενιαίας κατοικίας είτε ως παρακολουθήµατα είτε ως αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο ίδιο
ακίνητο), επιφάνειας µέχρι 20 τ.µ. η καθεµία, δεδοµένου
ότι οι χώροι αυτοί λόγω της χρηστικής τους αξίας είναι
αναγκαίοι στις σύγχρονες κατοικίες. Το θεσπιζόµενο όριο των 20 τ.µ., µέχρι του οποίου παρέχεται απαλλαγή,
κρίνεται επιβεβληµένο, προκειµένου να αποφευχθούν
περιπτώσεις καταστρατήγησης µε την αυθαίρετη µετατροπή των βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης
(π.χ. αποθηκευτικοί χώροι µεζονετών).
γ) Απαριθµούνται περιοριστικά στο νόµο οι κατηγορίες
δικαιούχων απαλλαγής πρώτης κατοικίας και παρέχεται
για πρώτη φορά απαλλαγή (εκτός από τους Έλληνες,
τους οµογενείς από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τους πολίτες κρατών µελών της Ε.Ε., στους οποίους χορηγείτο µέχρι σήµερα απαλλαγή βάσει ερµηνευτικών εγκυκλίων) στους πολίτες
τρίτων χωρών που απολαύουν του καθεστώτος του επί
µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα, καθώς και στους αναγνωρισµένους πρόσφυγες. Η επέκταση του δικαιώµατος
απαλλαγής στις ανωτέρω κατηγορίες κρίνεται επιβεβληµένη στα πλαίσια της προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στην κοινοτική Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25-112003 (που αναφέρεται µεταξύ άλλων στην ίση φορολογική µεταχείριση των πολιτών τρίτων χώρων που απολαύουν του ανωτέρω καθεστώτος) καθώς και της εφαρµογής των κανόνων που απορρέουν από ∆ιεθνείς Συµβάσεις (για το καθεστώς των προσφύγων).
Επισηµαίνεται ότι η απαλλαγή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής – σε οποιαδήποτε κατηγορία
και αν υπάγεται - κατοικεί µόνιµα στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους.
δ) Καταργείται η απαλλαγή των Ελλήνων ή οµογενών
κατοίκων εξωτερικού, που έχουν εργαστεί για τουλάχιστον έξι χρόνια (στο εξωτερικό) και στους οποίους παρέχεται απαλλαγή, παρά το γεγονός ότι δεν κατοικούν
στην Ελλάδα κατά το χρόνο της αγοράς. Η κατάργηση
της απαλλαγής αυτής –η οποία αποτελεί τη µοναδική εξαίρεση από τη βασική προϋπόθεση του νόµου για µόνιµη κατοικία του αγοραστή στην Ελλάδα- κρίνεται επιβεβληµένη, διότι έρχεται σε αντίθεση µε το σκοπό του νόµου, ο οποίος είναι η απόκτηση στέγης από όσους τη
στερούνται και κατοικούν στην Ελλάδα κατά το χρόνο
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της αγοράς. Περαιτέρω, επειδή θεωρείται ότι µε την επίµαχη διάταξη εισάγεται δυσµενής διακριτική µεταχείριση µεταξύ Ελλήνων και κοινοτικών υπηκόων, η χώρα µας
έχει παραπεµφθεί στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση C-155/2009) και η αποδοχή των αιτιάσεων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το ∆ικαστήριο στην εν
λόγω υπόθεση φαίνεται σφόδρα πιθανή. Κατά συνέπεια,
η κατάργηση της εν λόγω απαλλαγής θα συµβάλει στην
απεµπλοκή της χώρας από άσκοπες νοµικές διενέξεις
και διαδικασίες µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επακόλουθο µιας καταδικαστικής απόφασης του ∆ΕΕ.
2. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2
τροποποιείται η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου
1 του ν. 1078/1980 για τη µη χορήγηση απαλλαγής σε αγορές µεταξύ συγγενών α΄ βαθµού και ορίζεται ότι η ίδια ρύθµιση ισχύει και στις αγορές που συντελούνται µεταξύ συζύγων, δεδοµένου ότι οι αγορές αυτές θεωρούνται κατά κανόνα εικονικές.
3. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3
καταργείται η διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 1
του ν. 1078/1980 στα πλαίσια αναµόρφωσης και απλοποίησης της νοµοθεσίας, διότι πρόκειται για αποσπασµατική και εξειδικευµένη διάταξη, η οποία στερείται πεδίου
εφαρµογής. Επίσης, καταργείται η παράγραφος 14 του ιδίου άρθρου για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, διότι
δυνάµει του παρόντος άρθρου έχει ενσωµατωθεί στην
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980.
4. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 4
προστίθεται στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 1078/1980
νέα παράγραφος 14, σύµφωνα µε την οποία οι ισχύουσες διατάξεις για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας εφαρµόζονται και στα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµφωνο
συµβίωσης και αντιµετωπίζονται ως σύζυγοι (για την εφαρµογή του νόµου). Επίσης, προς αποφυγή καταστρατηγήσεων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων τίθεται το σύµφωνο να έχει
καταρτισθεί τουλάχιστον 2 έτη πριν από την αγορά.
Άρθρο 22
Συντελεστές του φόρου µεταβίβασης ακινήτων
Με το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο οι συντελεστές του
φόρου µεταβίβασης ακινήτων έχουν ως εξής: Για ακίνητα που βρίσκονται είτε εκτός είτε εντός σχεδίου πόλης,
εφόσον στο δηµοτικό διαµέρισµα στο οποίο βρίσκεται το
ακίνητο δε λειτουργεί πυροσβεστική υπηρεσία, εφαρµόζεται συντελεστής 7% µέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ της αξίας του ακινήτου και 9% για το επιπλέον ποσό.
Για τα εντός σχεδίου πόλης ακίνητα των δηµοτικών διαµερισµάτων, στα οποία λειτουργεί πυροσβεστική υπηρεσία,
εφαρµόζονται οι συντελεστές 9% και 11% αντίστοιχα.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού
τροποποιείται και απλοποιείται ο τρόπος υπολογισµού
του φόρου µεταβίβασης ακινήτων. Συγκεκριµένα, οι φορολογικοί συντελεστές αποσυνδέονται από το κριτήριο
της ύπαρξης πυροσβεστικής υπηρεσίας και µειώνονται
από τρεις σε δύο, ενώ, παράλληλα, αυξάνεται το ποσό
της αξίας που υπάγεται στο µειωµένο συντελεστή και
µειώνεται ο ανώτερος συντελεστής, στον οποίο υπάγεται και το µεγαλύτερο τµήµα της φορολογητέας αξίας.
Επίσης, ως αναγκαίο επακόλουθο της ανωτέρω ρύθµισης, καταργούνται οι διατάξεις που αναφέρονται στη
διαφοροποίηση των συντελεστών λόγω της ύπαρξης πυ-

ροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και οι λοιπές σχετικές
διατάξεις, ως στερούµενες πεδίου εφαρµογής.
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις εντάσσονται στα πλαίσια
της απλοποίησης και εξορθολογισµού του φορολογικού
συστήµατος καθώς επίσης της ενίσχυσης της κτηµαταγοράς.
Άρθρο 23
Κατάργηση φόρου αυτοµάτου υπερτιµήµατος
και τέλους συναλλαγής ακινήτων
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 23 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 2-19 του ν. 3427/2005,
µε τις οποίες επιβλήθηκε στις µε επαχθή αιτία µεταβιβάσεις ακινήτων, που έχουν αποκτηθεί µετά την 1.1.2006, ο
φόρος αυτοµάτου υπερτιµήµατος και το τέλος συναλλαγής ακινήτων. Η κατάργηση αυτή κρίνεται επιβεβληµένη, καθώς θα συµβάλει στην απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος, τη µείωση του διαχειριστικού κόστους
καθώς επίσης στη δικαιότερη και ίση φορολογική µεταχείριση των συναλλασσοµένων. Παράλληλα, δε, θα επιφέρει σηµαντική αύξηση των δηµοσίων εσόδων. Σηµειώνεται ότι για το έτος 2009 η µείωση των φορολογικών εσόδων που προήλθαν από τις αγοραπωλησίες ακινήτων
ανήλθε περίπου στο ποσό των 130 εκ. ευρώ.
Άρθρο 24
Επαναφορά διατάξεων
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 24 επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5
του άρθρου 13 του ν. 634/1977, όπως ίσχυαν µε τις τροποποιήσεις τους, οι οποίες αναφέρονται στις προϋποθέσεις χορήγησης αγροτικής απαλλαγής καθώς και στις
περιπτώσεις άρσης της απαλλαγής αυτής, διότι εκ παραδροµής είχε λήξει η ισχύς τους µε τη διάταξη του άρθρου 30 του ν. 2520/1997.
Άρθρο 25
Φορολογία κληρονοµιών, δωρεών
και γονικών παροχών
1. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1
περ. α΄ καταργείται η µέχρι σήµερα παρεχόµενη µετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης
µέχρι του χρόνου της καταβολής της αποζηµίωσης για
τα απαλλοτριούµενα και τα ρυµοτοµούµενα ακίνητα στη
φορολογία κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών,
ώστε οι φορολογούµενοι να µην έχουν σε εκκρεµότητα
τις υποθέσεις αυτές και να µην επιβαρύνονται µε φόρο
σε χρόνο κατά τον οποίο πιθανόν να έχουν ήδη µεταβιβάσει τα ακίνητά τους. Παρέχεται µάλιστα µεγάλη, ετήσια προθεσµία σ’ αυτούς, για να υποβάλουν τις αντίστοιχες δηλώσεις στις υποθέσεις στις οποίες, εκ του νόµου,
είχε µετατεθεί ο χρόνος φορολογίας.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 περ.
β΄ καταργείται η µέχρι σήµερα παρεχόµενη, µε απόφαση του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, µετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος σε φόρο,
κατά το χρόνο θανάτου του κληρονοµουµένου, διέµενε
µόνιµα στην αλλοδαπή, δεδοµένου ότι η µετάθεση εν
προκειµένω µπορεί να παρατείνει για απροσδιόριστο
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χρονικό διάστηµα την εκκρεµότητα στις υποθέσεις αυτές. Επιπλέον, η ισχύουσα ρύθµιση δεν κρίνεται αναγκαία, δεδοµένου ότι αφενός στην πράξη είχε πολύ περιορισµένη εφαρµογή και αφετέρου γιατί η προθεσµία
του ενός έτους που ορίζεται στην παράγραφο 1 περ. β΄
του άρθρου 62 του κώδικα κληρονοµιών, για την υποβολή της δήλωσης, αν ο κληρονόµος ή κληροδόχος διέµενε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο θανάτου του κληρονοµούµενου - η οποία µάλιστα µπορεί να παραταθεί µέχρι
τρεις (3) ακόµη µήνες κατά το άρθρο 64 παρ. 1, είναι επαρκής για τον υπόχρεο.
2. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου γίνεται µια προσπάθεια µείωσης
της φοροδιαφυγής που συντελείται µέσω των off shore
εταιρειών και ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι µεταβιβάστηκαν µερίδια, µερίδες, µετοχές ή οποιοιδήποτε τίτλοι εταιρειών
ακινήτων (που υπόκεινται στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων) και δεν έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα η οικεία φορολογική δήλωση, η επιβολή του φόρου θα γίνεται επί
της αξίας των ακινήτων των εταιρειών αυτών και όχι επί
της αξίας των µεταβιβαζόµενων τίτλων. Με τον τρόπο
αυτό θα οφείλεται ο ίδιος φόρος µε εκείνον που θα οφειλόταν κατά τη µεταβίβαση απευθείας του ακινήτου και όχι της εταιρείας.
3. Με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών
και µε την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι, σε µεταβίβαση για αόριστο χρόνο - µε χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου - του δικαιώµατος ενάσκησης επικαρπίας σε άλλο
πρόσωπο εκτός του ψιλού κυρίου, η αξία αυτής προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας
κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης
µε βάση όχι την ηλικία του επικαρπωτή (δικαιούχου του
εµπραγµάτου δικαιώµατος της επικαρπίας, ο οποίος µεταβίβαζε την ενάσκηση αυτής) αλλά µε βάση την ηλικία
του µεγαλύτερου µεταξύ του επικαρπωτή και του προσώπου που αποκτά το δικαίωµα ενάσκησης. Σκοπός της
τροποποίησης της διάταξης αυτής είναι η δικαιότερη αλλά και ορθότερη στο πλαίσιο του νόµου φορολογική αντιµετώπιση του αποκτώντος το δικαίωµα ενάσκησης
της επικαρπίας, ώστε αυτός να µην φορολογηθεί για
χρόνο που υπερβαίνει αυτόν κατά τον οποίο τουλάχιστον συµπίπτει η διάρκεια ζωής του δικαιούχου του εµπραγµάτου δικαιώµατος της επικαρπίας µε τη διάρκεια
της ζωής του ενασκούντος το (ενοχικό) δικαίωµα. Στην
πράξη βέβαια τούτο εφαρµοζόταν ήδη, αφού το συνήθως συµβαίνον είναι να παραχωρείται το ενοχικό δικαίωµα της ενάσκησης της επικαρπίας από τον πλήρη κύριο
και όχι από τον επικαρπωτή, σε συνδυασµό µε τη σχετική ρύθµιση της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Κώδικα, σύµφωνα µε την οποία η αξία της επικαρπίας, όταν
αυτή εξαρτάται από τη ζωή τρίτου προσώπου, προσδιορίζεται µε βάση την ηλικία του µεγαλύτερου µεταξύ του
επικαρπωτή και του τρίτου προσώπου.
4. Με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου τροποποιούνται οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 16 του Κώδικα και µε τις προτεινόµενες ορίζεται ότι:
α) η ψιλή κυριότητα ακινήτων υπόκειται σε φόρο όταν
ο ψιλός κύριος αποκτήσει την ενάσκηση του δικαιώµατος επικαρπίας και µε δωρεά ή γονική παροχή, πέραν της
περίπτωσης της εξαγοράς αυτού, δεδοµένου ότι δεν συ-

ντρέχει λόγος διαφορετικής φορολογικής αντιµετώπισης και διάκρισης µεταξύ εξαγοράς και κτήσης µε δωρεά
ή γονική παροχή του δικαιώµατος ενάσκησης, ούτως ώστε να φορολογηθεί πλήρως ο ψιλός κύριος στο πρόσωπο του οποίου γίνεται ουσιαστικά συνένωση ψιλής κυριότητας και επικαρπίας.
β) σε περίπτωση που ο ψιλός κύριος ζητήσει την άµεση φορολόγηση της ψιλής κυριότητας, οπότε χρόνος
φορολογίας είναι, όπως ορίζεται στο νόµο, ο χρόνος υποβολής της δήλωσης σε όσες περιπτώσεις το αίτηµα
για την άµεση φορολόγηση της ψιλής κυριότητας υποβάλλεται µε την εµπρόθεσµη δήλωση, χρόνος φορολογίας είναι ο οριζόµενος στα άρθρα 6, 7 και 8 του Κώδικα.
Η προσθήκη της διευκρίνισης αυτής στην εν λόγω διάταξη κρίθηκε επιβεβληµένη, προκειµένου να αρθούν αµφισβητήσεις και διχογνωµίες ως προς το χρόνο φορολογίας εν προκειµένω αλλά και ενόψει της ορθής και οµοιόµορφης εφαρµογής της παρούσας διάταξης, η προσθήκη στην οποία δεν συνιστά τροποποίηση επί της ουσίας
αλλά διευκρίνιση προς άρση αµφισβητήσεων και αποφυγή εσφαλµένων ερµηνειών. Τούτο δε γιατί, δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεται ότι το δικαίωµα που παρέχει ο
νόµος για υποβολή δήλωσης φόρου κληρονοµιάς µέσα
σε ένα εξάµηνο από το χρόνο θανάτου, προκειµένου να
παρέλθει το πρώτο πένθιµο χρονικό διάστηµα αλλά και
να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν εφαρµόζεται και για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτώνται κατά ψιλή κυριότητα και συνεπώς ο ψιλός κύριος να βρίσκεται σε δυσµενέστερη θέση από τον πλήρη
κύριο.
5. Με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 16 του Κώδικα, µε την οποία ορίζεται ότι, σε περίπτωση παρακράτησης ή µεταβίβασης µε χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου του δικαιώµατος οίκησης, ο κύριος του ακινήτου εξοµοιούται µε ψιλό
κύριο.
Η προσθήκη της διάταξης αυτής κρίθηκε αναγκαία,
προκειµένου να καλυφθεί το κενό νόµου που υπήρχε εν
προκειµένω, δεδοµένου ότι ο νόµος, ενώ ορίζει ρητά ότι
η οίκηση εξοµοιώνεται φορολογικά µε επικαρπία, δεν
ρυθµίζει τη φορολόγηση του κυρίου του ακινήτου, µε αποτέλεσµα να υπάρχει σύγχυση και αµφισβητήσεις, οι οποίες αίρονται µε την προτεινόµενη διάταξη. Εξάλλου
θα διευκολυνθούν σε µεγάλο βαθµό οι καθηµερινές συναλλαγές, γιατί η παρακράτηση ή η µεταβίβαση του δικαιώµατος της οίκησης συναντάται πολύ συχνά και δεν
υπάρχει – µέχρι σήµερα – οµοιόµορφη αντιµετώπιση του
κυρίου από τις φορολογικές υπηρεσίες είτε κατά τη χορήγηση απαλλαγής πρώτης κατοικίας είτε κατά την απόσβεση του δικαιώµατος της οίκησης.
6. Με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου επαναφέρεται σε ισχύ, ως είχε πριν την τροποποίησή του, το
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του
Κώδικα, το οποίο είχε τροποποιηθεί µε την παράγραφο 4
του άρθρου 1 του ν. 3634/2008, λόγω της καθιέρωσης
της αυτοτελούς φορολόγησης των ακινήτων µε συντελεστή 1% για τους κληρονόµους που υπάγονταν στην
Α΄ και στη Β΄ κατηγορία. Η επαναφορά αυτή υπαγορεύτηκε µετά την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 29 και
την καθιέρωση εκ νέου των κλιµάκων υπολογισµού του
φόρου κληρονοµιών στις κατηγορίες αυτές. Συνεπώς,
στις περιπτώσεις που ο βεβαρηµένος µε καταπίστευµα
(ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία ανήκει) µεταβιβάζει την
καταπιστευτική περιουσία µε τη συναίνεση του καταπι-
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στευµατοδόχου, οφείλει, κατά το χρόνο αυτό, φόρο για
την πλήρη κυριότητα, στον οποίο όµως θα συµψηφισθεί
ο φόρος που είχε βεβαιωθεί για την επικαρπία.
7. Με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24, το οποίο αναφερόταν στον τρόπο υπολογισµού
των εκπιπτόµενων από την κληρονοµιά χρεών και το οποίο είχε προστεθεί µε την παράγραφο 5 του άρθρου 1
του ν. 3634/2008, λόγω της καθιέρωσης της αυτοτελούς
φορολόγησης για τους κληρονόµους που υπάγονταν
στην Α΄ και στη Β΄ κατηγορία ανάλογα µε το είδος των
κληρονοµιαίων περιουσιακών στοιχείων. Η επαναφορά
αυτή υπαγορεύεται από την τροποποίηση του άρθρου 29
και την επαναφορά ενιαίων κλιµάκων υπολογισµού του
φόρου κληρονοµιών για όλα τα περιουσιακά στοιχεία
στις κατηγορίες αυτές.
8. Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 8
και 9 του παρόντος άρθρου περιορίζονται δραστικά οι
παρεχόµενες µέχρι σήµερα απαλλαγές από το φόρο
κληρονοµιών. Οι υποκειµενικές απαλλαγές καταργούνται και παραµένει σε ισχύ µόνο απαλλαγή του ∆ηµοσίου και των λογαριασµών που δηµιουργούνται υπέρ του
∆ηµοσίου, αφού έτσι κι αλλιώς, (λόγω σύγχυσης) το ∆ηµόσιο θα ήταν και ο υπόχρεος και ο δικαιούχος του φόρου. Η κατάργηση των απαλλαγών υπαγορεύτηκε τόσο
για λόγους ισότητας των πολιτών έναντι του νόµου, όσο
και λόγω της µεγάλης απώλειας εσόδων του ∆ηµοσίου
(ενόψει µάλιστα και των δυσχερών οικονοµικών συνθηκών που αντιµετωπίζουµε). Μάλιστα, στο τέλος του παρόντος άρθρου, µε τη ρύθµιση της ενότητας Β, ρητά ορίζεται ότι οποιαδήποτε άλλη τυχόν απαλλαγή έχει θεσπιστεί µέχρι σήµερα µε ειδικό νόµο και υφίσταται, παύει
πλέον να υφίσταται και τούτο γιατί, δυστυχώς έχουν θεσπιστεί φορολογικές απαλλαγές µε µη φορολογικούς
νόµους, µε αποτέλεσµα να είναι σχεδόν αδύνατο να καταγραφούν και να µνηµονευθούν όλες.
∆ιατηρούνται σε ισχύ µόνο ελάχιστες απαλλαγές όπως π.χ. κοινωνικού χαρακτήρα (όπως για τα περιουσιακά στοιχεία που επανέρχονται στους γονείς µετά το θάνατο των παιδιών ή το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων
για σύζυγο και ανήλικα τέκνα του κληρονοµουµένου ή η
κληρονοµία η οποία περιέρχεται σε σύζυγο, τέκνα, γονείς ή αδέλφια στρατιωτικού που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας) ή οικονοµικού χαρακτήρα (η απαλλαγή του κοινού λογαριασµού και των πλοίων άνω των
1. 500 κόρων) ή για λόγους διεθνούς δικαίου (αλλοδαποί
µε τον όρο της αµοιβαιότητας).
Από τα λοιπά (πλην του ∆ηµοσίου) απαλλασσόµενα
πρόσωπα παραµένει, για λόγους κοινωνικής - κατά κύριο
λόγο – πολιτικής, µία κατηγορία προσώπων, τα οποία θα
υπόκεινται σε φόρο αυτοτελώς µε χαµηλό συντελεστή
10% για τα χρηµατικά ποσά που τους περιέρχονται και
5% για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ν.π.δ.δ., δήµοι και κοινότητες, νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα, ιδρύµατα, ιεροί
ναοί κ.λπ.).
9. Με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2 της ενότητας Α του άρθρου 26 του Κώδικα, που αναφέρονται στην απαλλαγή
από το φόρο της πρώτης κατοικίας που αποκτάται µε
κληρονοµιά. Με τις προτεινόµενες διατάξεις:
α) καταργείται η απαλλαγή µε βάση την επιφάνεια του
αποκτώµενου ακινήτου και επανέρχονται τα αφορολόγητα όρια, µε διάκριση και διαφοροποίηση των απαλλασ-

σόµενων ποσών µεταξύ κατοικίας και οικοπέδου καθώς
και µεταξύ αγάµου και εγγάµου ή (διαζευγµένου, χήρου
ή άγαµου) γονέα (για κατοικία: 200.000 ευρώ για τον άγαµο και 250.000 ευρώ για τον έγγαµο, και για οικόπεδο:
50.000 ευρώ για τον άγαµο και 100.000 ευρώ για τον έγγαµο), ο οποίος λαµβάνει και προσαύξηση για τα ανήλικα τέκνα του, εφόσον όµως ο κληρονόµος αποκτά µία
µόνο κατοικία εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα
και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου,
β) για πρώτη φορά θεσπίζεται απαλλαγή από το φόρο
και µιας θέσης στάθµευσης και µιας αποθήκης που βρίσκονται στην ίδια οικοδοµή µε την κατοικία για την οποία
ζητείται η απαλλαγή και κληρονοµούνται ταυτόχρονα. Η
απαλλαγή παρέχεται για την αξία τους που αναλογεί σε
επιφάνεια µέχρι 20 τ.µ. για καθεµία από αυτές. Η συνολική απαλλαγή για την κατοικία, τη θέση στάθµευσης και
την αποθήκη δεν µπορεί να υπερβεί τα πιο πάνω ποσά,
γ) τροποποιούνται ή διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις
απαλλαγής. Ειδικότερα: ι) διευκρινίζεται πλέον και ρητά
η δυνατότητα απαλλαγής σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου
κληρονοµιαίου ακινήτου, ιι) διαφοροποιείται ο τρόπος υπολογισµού της κάλυψης ή µη των στεγαστικών αναγκών και για τον προσδιορισµό αυτών αθροίζεται πλέον
το εµβαδόν όλων των ακινήτων του δικαιούχου που ήδη
έχει (κατά πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή οίκηση) καθώς
και των λοιπών που ταυτόχρονα κληρονοµεί (πλην εκείνου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή),
δ) ορίζεται ρητά ότι δικαιούχοι της απαλλαγής είναι οι
Έλληνες και οι πολίτες κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι δικαιούχοι πρέπει να κατοικούν µόνιµα στην
Ελλάδα.
ε) ορίζεται ρητά ότι ο σύζυγος που βρίσκεται σε διάσταση και έχει την επιµέλεια των ανηλίκων τέκνων δικαιούται της απαλλαγής του εγγάµου,
στ) ορίζεται ότι, τόσο κατά τη χορήγηση της απαλλαγής όσο και κατά τον έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων της απαλλαγής, τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης αντιµετωπίζονται ως σύζυγοι,
εφόσον η συµβίωση είχε τουλάχιστον διετή διάρκεια µέχρι το χρόνο θανάτου,
ζ) διευκρινίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για
την απόδειξη της οικοδοµησιµότητας του οικοπέδου που
αποτελεί αντικείµενο της απαλλαγής ή επί του οποίου
βρίσκεται η κληρονοµιαία κατοικία και γίνεται παραποµπή για την έννοια αυτού στις πολεοδοµικές διατάξεις.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις κρίθηκαν επιβεβληµένες,
προκειµένου καταρχήν να περιοριστούν οι απώλειες εσόδων από την προηγούµενη - σχεδόν πλήρη στις περισσότερες περιπτώσεις - απαλλαγή από το φόρο κατά την
απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η θέσπιση ανώτατου ορίου
απαλλαγής κρίνεται ορθότερη σε κάθε περίπτωση, επιτρέποντας ταυτόχρονα και την είσπραξη εσόδων από το
κράτος και την ελάφρυνση των φορολογουµένων από το
φόρο, διατηρώντας µε τον τρόπο αυτό στο ακέραιο τον
αρχικό σκοπό θέσπισης της απαλλαγής από το φόρο όσων πολιτών στερούνται κατοικίας (λόγοι κοινωνικής µέριµνας). Περαιτέρω εναρµονίζονται σε αρκετά σηµεία οι
διατάξεις των κληρονοµιών (και γονικών παροχών) µε
τις αντίστοιχες της κτήσης πρώτης κατοικίας µε αγοραπωλησία, ενόψει της απλούστευσης και οµοιόµορφης
κατά το δυνατόν αντιµετώπισης όλων των περιπτώσεων
απαλλαγής και ρυθµίζονται ρητά ζητήµατα που είχαν ανακύψει κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας και έχρηζαν
αντιµετώπισης, οπότε διευκολύνονται και οι πολίτες και
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οι υπηρεσίες κατά την εφαρµογή του νόµου.
10. Με την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 3 της ενότητας Α του άρθρου 26 του Κώδικα, µε την οποία ορίζεται
ότι, εάν ο σύζυγος ή ανήλικο τέκνο του δικαιούχου είχε
ήδη τύχει απαλλαγής από το φόρο µεταβίβασης ή κληρονοµιάς ή γονικής παροχής για την απόκτηση πρώτης
κατοικίας, ο αιτών την απαλλαγή κληρονόµος µπορεί να
την λάβει µόνο κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της χορήγησης νέας απαλλαγής.
Η τροποποίηση κρίθηκε επιβεβληµένη ενόψει της εναρµόνισης µε τα ισχύοντα κατά την κτήση πρώτης κατοικίας µε αγοραπωλησία, αλλά και για την παρεµπόδιση
διαφυγής εσόδων.
11. Με την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου προστίθεται εδάφιο πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 της ενότητας Α του άρθρου 26, µε το οποίο ορίζεται για πρώτη φορά ότι, εφόσον είχε χορηγηθεί απαλλαγή σε οικόπεδο και ο οικοπεδούχος, σε εκτέλεση
των όρων εργολαβικού προσυµφώνου, µεταβιβάσει µέσα στην πενταετία από την κτήση στον εργολάβο τα υποσχεθέντα σε αυτόν χιλιοστά οικοπέδου, ως εργολαβικό αντάλλαγµα, δεν αίρεται η χορηγηθείσα απαλλαγή. Η
απαλλαγή αίρεται αν µέσα στην πενταετία ο οικοπεδούχος µεταβιβάσει κάποιο από τα ακίνητα που του περιήλθαν κατά τους όρους της αντιπαροχής.
Η τροποποίηση κρίθηκε επιβεβληµένη στα πλαίσια τόσο ορθότερης όσο και δικαιότερης για το φορολογούµενο εφαρµογής του νόµου, δεδοµένου ότι στις περιπτώσεις εργολαβικών προσυµφώνων, µε την ανωτέρω µεταβίβαση χιλιοστών προς τον εργολάβο, δεν αναιρείται ο
σκοπός του νόµου, που είναι η υποχρεωτική διατήρηση
του αποκτώµενου µε απαλλαγή ακινήτου για µία πενταετία - εφόσον ο οικοπεδούχος διατηρεί τα δικά του χιλιοστά και τα εκ της αντιπαροχής ακίνητα - και ταυτόχρονα
διευκολύνεται η οικοδοµική δραστηριότητα χωρίς τις δυσµενείς για τον οικοπεδούχο συνέπειες της άρσης της
απαλλαγής.
12. Με την παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου καταργούνται όλες οι παρεχόµενες γεωργικές απαλλαγές
από το φόρο κληρονοµιών. Η κατάργηση κρίθηκε επιβεβληµένη αφενός µέσα στα πλαίσια της συνταγµατικής επιταγής για ισότητα όλων των πολιτών απέναντι (και στο
φορολογικό) νόµο, αφετέρου στην προσπάθεια µείωσης
των παρεχόµενων απαλλαγών από το φόρο. Εξάλλου,
στην πράξη οι παρεχόµενες απαλλαγές δεν θα είχαν και
τόσο µεγάλο αντικείµενο, αφού µε την πρόσφατη (ν.
3815/2010) αύξηση του αφορολογήτου στην Α΄ κατηγορία (από 95.000 σε 150.000 ευρώ), µε την απαλλαγή περιουσίας µέχρι 400.000 ευρώ που περιέρχεται σε σύζυγο
και ανήλικα τέκνα και µε την καθιέρωση φορολογικών
κλιµάκων µε συντελεστές από 1 έως 10 %, ο οφειλόµενος φόρος θα είναι ασήµαντος. Για παράδειγµα ο σύζυγος δεν θα επιβαρύνεται µε φόρο για περιουσία µέχρι
400.000 ευρώ ή το τέκνο για περιουσία 300.000 ευρώ θα
επιβαρύνεται µόνο µε 1. 500 ευρώ. Ενδεικτικά δε αναφέρεται ότι η απαλλασσόµενη αξία των 150.000 ευρώ αντιστοιχεί σε 428,5 στρέµµατα αγροτικής έκτασης στο Κάτω Νευροκόπι ∆ράµας, σε 300 στρέµµατα στο νοµό Γρεβενών, σε 187,5 στρέµµατα στο νοµό Καρδίτσας, σε
166,6 στρέµµατα στο νοµό Λάρισας, σε 83,3 στρέµµατα
στη Ζαχάρω Ηλείας, σε 312,5 έως 681,8 στρέµµατα στο
νοµό Ευρυτανίας, σε 272,7 στρέµµατα στο ∆οµοκό
Φθιώτιδας, σε 187,5 στρέµµατα στη Νεµέα Κορινθίας, σε

300 στρέµµατα στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, σε 230,7
στρέµµατα στη Σάµο, σε 150 στρέµµατα στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, σε 214,2 στρέµµατα στο Οροπέδιο Λασιθίου κ.ο.κ..
13. Η προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 14 του
παρόντος άρθρου στο µεγαλύτερο µέρος της επαναλαµβάνει τα όσα πρόσφατα θεσπίστηκαν µε το ν. 3815/2010.
Η επανάληψη αυτή κρίθηκε απόλυτα επιβεβληµένη, προκειµένου να µπορεί, ανά πάσα στιγµή, ο κάθε πολίτης να
υπολογίζει µε ευκολία τον αναλογούντα φόρο κληρονοµιών. Ειδικότερα δε, µε την παρούσα διάταξη υλοποιείται ένα πάγιο αίτηµα, που υποβλήθηκε τόσο κατά τη συζήτηση του πρόσφατου ν. 3815/2010 όσο και κατά τη
διάρκεια της διαβούλευσης που διεξήχθη µε τους σχετικούς φορείς στα πλαίσια της αναµόρφωσης του φορολογικού συστήµατος. Συγκεκριµένα, καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση µε χαµηλούς συντελεστές (από 0,6 έως 2,4%) που ίσχυε κατά τη µεταβίβαση µετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ.. Επίσης γίνεται δεκτό το αίτηµα να φορολογούνται µε βάση τη φορολογική κλίµακα και αφορολόγητο ποσό, και όχι µε αυτοτελή συντελεστή, τα χρηµατικά ποσά που κληρονοµούνται, δεδοµένου ότι η µεθόδευση της φοροαποφυγής µε τη µέθοδο των άτυπων δωρεών χρηµατικών ποσών δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκει έδαφος στις κληρονοµιές. Στην ίδια αυτή παράγραφο καθορίζονται και οι συντελεστές φορολόγησης (0,5%
και 0,5%) που αναφέρθηκαν πιο πάνω, για τις ρυθµίσεις
των παραγράφων 8 και 9, και που αφορούν κάποιες κατηγορίες απαλλασσόµενων µέχρι σήµερα προσώπων.
14. Με την παράγραφο 15 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται η ενότητα Α του άρθρου 43 του Κώδικα. Με
τις προτεινόµενες διατάξεις: α) τροποποιείται η απαλλαγή πρώτης κατοικίας κατά τη µεταβίβαση µε γονική παροχή ακινήτου και ορίζεται ότι χορηγείται αυτή µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις της κτήσης πρώτης κατοικίας αιτία θανάτου. ∆ιαφοροποίηση υπάρχει µόνο ως
προς την προϋπόθεση που τίθεται κατά την κτήση αιτία
γονικής παροχής, να αποκτάται το ακίνητο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι κατά ποσοστό εξ
αδιαιρέτου, β) θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρέωση
του δικαιούχου της απαλλαγής (καθώς και του συζύγου
και των ανηλίκων τέκνων του), να µην µεταβιβάσουν, ενόψει της απόκτησης πρώτης κατοικίας µε γονική παροχή, και για χρονικό διάστηµα 5 ετών πριν την κτήση, την
επικαρπία, οίκηση, ιδανικό µερίδιο κατοικίας ή οικοπέδου
καθώς και ψιλή κυριότητα οικοπέδου, το εµβαδόν των οποίων πληρούσε τις στεγαστικές τους ανάγκες κατά το
χρόνο µεταβίβασης, γ) διευκρινίζεται ότι το τέκνο µπορεί να αποκτήσει ακίνητο από τους δύο γονείς του και να
τύχει της απαλλαγής, εφόσον η µεταβίβαση γίνεται ταυτόχρονα και µε το ίδιο συµβόλαιο.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις κρίθηκαν επιβεβληµένες ενόψει της εναρµόνισης των διατάξεων και στις τρεις φορολογίες (µεταβίβασης ακινήτων, κληρονοµιών και γονικών παροχών), για να αποφευχθούν καταστρατηγήσεις
του νόµου από τους φορολογούµενους και µεθοδεύσεις,
αλλά και ενόψει της ορθότερης εφαρµογής του φορολογικού νόµου.
15. Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων
16 και 17 του παρόντος άρθρου περιορίζονται δραστικά
οι παρεχόµενες µέχρι σήµερα απαλλαγές από το φόρο
δωρεών, αντίστοιχα µε εκείνες των κληρονοµιών και για
τους ίδιους λόγους. Ειδικότερα: Παραµένει σε ισχύ µόνο
απαλλαγή του ∆ηµοσίου, των λογαριασµών που δηµι-
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ουργούνται υπέρ του ∆ηµοσίου και ελάχιστες µόνο απαλλαγές όπως π.χ. για τις αποζηµιώσεις που καταβάλλονται από τα ασφαλιστικά Ταµεία, για τις παραχωρήσεις κινητών ή ακινήτων του ∆ηµοσίου, δήµων ή κοινοτήτων και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και για
τα χρηµατικά ποσά µέχρι ογδόντα χιλιάδες που καταβάλλονται σε σύζυγο και ανήλικα τέκνα στρατιωτικού
που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας. Όπως και στη φορολογία κληρονοµιών, υπόκεινται
σε φόρο αυτοτελώς µε χαµηλό συντελεστή 0,1% για τα
χρηµατικά ποσά που τους περιέρχονται και 0,5% για τα
λοιπά περιουσιακά στοιχεία µικρή µερίδα απαλλασσόµενων µέχρι σήµερα προσώπων. Οι χρηµατικές δωρεές
προς ιερούς ναούς, ιερές µονές, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, την Ιερή Μονή του όρους Σινά, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, την
Εκκλησία της Κύπρου και την Ορθόδοξη Εκκλησία της
Αλβανίας υπόκεινται στο φόρο αυτό (µε συντελεστή
0,1%) µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 1.000
ευρώ κατ’ έτος.
Οι γεωργικές απαλλαγές καταργούνται όπως και στη
φορολογία κληρονοµιών και για τους ίδιους λόγους.
Με ρητή νέα διάταξη, µετά την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, θεσπίζεται ρητά απαλλαγή από το φόρο δωρεάς αλλά και από την υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων φόρου οι δωρεές χρηµατικών ποσών ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων από ανώνυµους και µη δωρητές, εφόσον οι δωρεές αυτές διοργανώνονται σε πανελλαδικό επίπεδο µε την πρωτοβουλία φορέων για σκοπούς αποδειγµένα φιλανθρωπικούς (π.χ. ραδιοφωνικοί ή
τηλεοπτικοί µαραθώνιοι που οργανώνονται για να αντιµετωπίσουν κάποια έκτακτα και σηµαντικά γεγονότα, όπως σεισµοί, πυρκαγιές, πόλεµοι ή ακόµη την ανέγερση
κάποιου νοσοκοµείου κ.λπ.). Η διάταξη αυτή θεσπίζεται
για πρώτη φορά, προκειµένου να µη δηµιουργηθούν προβλήµατα τόσο πρακτικά όσο και φορολογικά σε τέτοιες
διοργανώσεις και δραστηριότητες, µετά τη θέσπιση της
αυτοτελούς φορολόγησης των χρηµατικών δωρεών.
Οµοίως απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς και από
την υποχρέωση υποβολής των οικείων δηλώσεων οι δωρεές των κάθε φύσεως περιουσιακών στοιχείων που καταρτίζονται µεταξύ ιερών ναών, ιερών µονών, του Ιερού
Κοινού του Πανάγιου Τάφου, της Ιερής Μονής του όρους
Σινά, του Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας.
16. Η προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 18 του
παρόντος άρθρου στο µεγαλύτερο µέρος της επαναλαµβάνει τα όσα πρόσφατα θεσπίστηκαν µε το ν. 3815/2010,
παραπέµποντας στην αντίστοιχη διάταξη που αναφέρεται στον τρόπο υπολογισµού του φόρου κληρονοµιών. Η
µόνη διαφοροποίηση στον τρόπο υπολογισµού του φόρου στις δύο αυτές φορολογίες υφίσταται στη φορολόγηση των χρηµατικών δωρεών, οι οποίες στη φορολογία
δωρεών και γονικών παροχών εξακολουθούν να φορολογούνται αυτοτελώς µε τον ανώτερο συντελεστή της
κάθε κατηγορίας (10 και 20% αντίστοιχα). Η αυτοτελής
φορολόγηση των χρηµατικών δωρεών και στη Γ΄ κατηγορία (µε τον ανώτερο συντελεστή της κατηγορίας 40%)
κρίθηκε επιβεβληµένη, δεδοµένης κυρίως της αδικίας
που θα υπήρχε και της άνισης µεταχείρισης, αν θα παρέµενε για τις δωρεές αυτές αφορολόγητο ποσό, σε αντί-

θεση µε την Α΄ και Β΄ κατηγορία. Όπως και στη φορολογία κληρονοµιών, µε την παρούσα διάταξη υλοποιείται το
πάγιο αίτηµα, που υποβλήθηκε τόσο κατά τη συζήτηση
του πρόσφατου ν. 3815/2010 όσο και κατά τη διάρκεια
της διαβούλευσης που διεξήχθη µε τους σχετικούς φορείς στα πλαίσια της αναµόρφωσης του φορολογικού συστήµατος, για την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης µε χαµηλούς συντελεστές (από 0,6 έως 2,4%) που ίσχυε κατά τη µεταβίβαση µετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ.
17. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 19
του παρόντος άρθρου τροποποιείται η παράγραφος 3
του άρθρου 73 του Κώδικα, που αφορά τον προσδιορισµό προσωρινής αξίας στην αιτία θανάτου κτήση. Σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς, ο προσδιορισµός προσωρινής αξίας στις κληρονοµιές µπορεί να γίνει από τον
προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., εφόσον το ζητήσει ο φορολογούµενος, ο οποίος εάν µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
έξι (6) µηνών από την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης, υποβάλει συµπληρωµατική δήλωση σύµφωνη µε
την αξία που προσδιόρισε ο προϊστάµενος, η συµπληρωµατική δήλωση θεωρείται ειλικρινής και δεν επιβάλλεται
σε βάρος του πρόσθετος φόρος και πρόστιµο. Στην πράξη ωστόσο δεν είναι συχνή η εφαρµογή της διάταξης αυτής, λόγω φόρτου εργασίας αλλά και αδυναµίας των
∆.Ο.Υ., οι οποίες προβαίνουν - κατά κανόνα - στον έλεγχο των δηλώσεων λίγο πριν την εκπνοή της δεκαετούς
παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για επιβολή
φόρων και προστίµων, ενώ ένας µεγάλος αριθµός υποθέσεων θα µπορούσε να περαιωθεί άµεσα στα πλαίσια
της διαδικασίας της προσωρινής εκτίµησης µε σηµαντικά
οφέλη για τα δηµόσια έσοδα. Η εφαρµογή της διάταξης
ωστόσο έχει καταδείξει πολλαπλές αδυναµίες, εφόσον
στην πράξη σπάνια µπορεί να ολοκληρωθεί η εν λόγω
διαδικασία στην προθεσµία των έξι (6) µηνών του νόµου.
Περαιτέρω, η έλλειψη προσδιορισµού συγκεκριµένης
προθεσµίας στον υπόχρεο για να ζητήσει τον προσωρινό
προσδιορισµό περιορίζει ακόµη περισσότερο τις πιθανότητες εφαρµογής της διάταξης, εφόσον το αίτηµά του
µπορεί θεωρητικά να υποβληθεί µέχρι την εκπνοή της εξάµηνης αποκλειστικής προθεσµίας του νόµου.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση παρατείνεται η προθεσµία µέσα στην οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί ο
προσδιορισµός προσωρινής αξίας από έξι (6) µήνες σε
δώδεκα (12) και ορίζεται ότι ο υπόχρεος θα πρέπει να
διατυπώνει ρητό περί αυτού αίτηµα στην εµπρόθεσµη
δήλωση. Αφού δε πραγµατοποιηθεί ο προσωρινός προσδιορισµός της αξίας, ο φορολογούµενος θα καλείται µε
απόδειξη από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. µέσα σε ένα
µήνα από τον προσδιορισµό, να προσέλθει µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός από την πρόσκλησή
του, για να υποβάλει συµπληρωµατική δήλωση σύµφωνη
µε την προσωρινή αξία που προσδιορίστηκε. Στην περίπτωση αυτή η συµπληρωµατική δήλωση θα θεωρείται ειλικρινής και δεν θα επιβάλλεται σε βάρος του πρόσθετος
φόρος και πρόστιµο, εφόσον δεν υφίσταται άλλη ανακρίβεια της δήλωσης. Περαιτέρω ορίζεται ότι, αν ο προϊστάµενος δεν προσδιορίσει προσωρινή αξία, κατά τον έλεγχο της υπόθεσης και τον οριστικό προσδιορισµό του αναλογούντος φόρου δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος
στη διαφορά του φόρου που προκύπτει µε βάση την αξία
που δηλώθηκε και αυτή που οριστικά προσδιορίστηκε ή
πρόστιµο, στην περίπτωση που δεν προκύπτει διαφορά
φόρου για καταβολή.
Με τον τρόπο αυτό αίρονται οι δυσλειτουργίες οι οποί-
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ες εµπόδιζαν µέχρι σήµερα την ουσιαστική ενεργοποίηση της προσωρινής εκτίµησης στις κληρονοµιές, εφόσον
αυξάνεται αρκετά το χρονικό περιθώριο για την πραγµατοποίησή της και επιπλέον προσδιορίζονται επακριβώς
οι προθεσµίες των αναγκαίων ενεργειών τόσο για το φορολογούµενο όσο και για τον προϊστάµενο, οπότε καθορίζεται µε σαφήνεια το πλαίσιο της διαδικασίας. Η νέα
ρύθµιση θα έχει ως αποτέλεσµα µεγάλος αριθµός υποθέσεων να µπορούν να περαιωθούν σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα - αρκετό ωστόσο για την πραγµατοποίηση της
διαδικασίας- µε σύντοµη καταβολή των φόρων αλλά και
ελάφρυνση των ∆.Ο.Υ. από µέρος των προς έλεγχο υποθέσεων. Ταυτόχρονα, η νέα ρύθµιση αποτελεί ένα ευεργετικό µέτρο για τους φορολογούµενους, οι οποίοι, εφόσον ζητήσουν µε τη δήλωσή τους τον προσωρινό προσδιορισµό, έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από πρόσθετους φόρους ή πρόστιµα ακόµη και στην περίπτωση
που ο προϊστάµενος δεν προβεί τελικά στην διαδικασία
της προσωρινής εκτίµησης.
18. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 20
του παρόντος άρθρου τροποποιείται η παράγραφος 5
του άρθρου 102 του Κώδικα, που αφορά τη γενική παραγραφή του δικαιώµατος του δηµοσίου για επιβολή φόρου κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών και παρατείνεται αυτή στις υποθέσεις, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι 31.12.1994. Με βάση
την τροποποιούµενη διάταξη το δικαίωµα του δηµοσίου
θεωρείται παραγεγραµµένο µέχρι 31.12.1989, δηλαδή
παρατείνεται επί µία πενταετία.
Με τη ρύθµιση αυτή διευκολύνονται τόσο οι συναλλαγές (φορολογούµενοι, συµβολαιογράφοι, δικαστήρια κ.
λπ.), αφού δεν απαιτείται πλέον πιστοποιητικό φόρου
κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις υποθέσεις αυτές, όσο και οι φορολογικές υπηρεσίες, αφού
δεν θα σπαταλούν χρόνο για τη χορήγηση πιστοποιητικών σε τόσο παλαιές υποθέσεις, οι οποίες και στην πράξη έχουν παραγραφεί, αφού το δηµόσιο δεν µπορεί να
προβεί σε κοινοποίηση πράξης µετά την πάροδο δεκαπενταετίας από το χρόνο φορολογίας, αν δεν έχει υποβληθεί η οικεία δήλωση.
Άρθρο 26
Φορολογία κερδών από λαχεία, παιχνίδια,
τηλεοπτικά έπαθλα κ.λπ.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις του άρθρου αυτού
τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από
λαχεία, οι οποίες αναφέρονται στα θέµατα της φορολόγησης των κερδών από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές,
παιχνίδια, στοιχήµατα και διαγωνισµούς.
Ειδικότερα: α) διευρύνεται το αντικείµενο του φόρου,
αφού πλέον υπόκεινται σε φορολογία όχι µόνο τα κέρδη
από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές και λαχειοφόρες οµολογίες και τα χρηµατικά ποσά από συµµετοχή σε διαγωνισµούς, αλλά στο εξής θα φορολογούνται και τα κέρδη
από όλα τα παιχνίδια και τα στοιχήµατα που διενεργούνται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ και από τον Ο∆ΙΕ ΑΕ καθώς και οι
κάθε είδους παροχές (χρήµατα, λοιπά κινητά, ακίνητα)
που προσφέρονται σε παιχνίδια και διαγωνισµούς ραδιοτηλεοπτικούς ή οποιασδήποτε µορφής,
β) ο φόρος υπολογίζεται µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 ευρώ ανά στήλη παιχνιδιού ή στοιχήµατος ή ανά γραµµάτιο λαχείου, µε δύο συντελεστές:

10 % για τα µικρά κέρδη µέχρι 1.000 ευρώ και 15% για τα
µεγάλα κέρδη από 1.001 ευρώ. Για τις παροχές από λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισµούς ο συντελεστής του
φόρου ορίζεται σε 20% µετά την αφαίρεση 1.000 ευρώ
ανά αντικείµενο,
γ) επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 20% στα αδιάθετα ποσά κάθε οικονοµικού έτους του ΟΠΑΠ ΑΕ και του
Ο∆ΙΕ ΑΕ,
Η ρύθµιση κρίθηκε επιβεβληµένη, δεδοµένου ότι µε το
ν. 3808/2009 είχε ανασταλεί, µέχρι 30 Απριλίου 2010, η
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 3775/
2009, µε τις οποίες επίσης είχαν τροποποιηθεί οι ίδιες
διατάξεις του Κώδικα οι οποίες όµως είχαν δηµιουργήσει πλείστα προβλήµατα τόσο τεχνικά όσο και ερµηνευτικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Στα πλαίσια της αναµόρφωσης της φορολογικής νοµοθεσίας και ειδικότερα αυτής που διέπει την φορολογία
της ακίνητης περιουσίας υλοποιείται η εξαγγελθείσα κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και η θέσπιση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Η επιβολή του φόρου αυτού
αιτιολογείται από το γεγονός ότι η κατοχή ακίνητου
πλούτου αποφέρει οφέλη, όπως ανεξαρτησία, ασφάλεια, επιρροή. κ. λπ.
Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας επιβάλλεται µε προοδευτικό συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα µε σκοπό τη
θέσπιση ενός συστήµατος δικαιότερης κατανοµής των
φορολογικών βαρών. Περαιτέρω, προβλέπεται υψηλό αφορολόγητο ποσό το οποίο ανέρχεται σε 400.000,00€
ανά ιδιοκτήτη.
Τα νοµικά πρόσωπα φορολογούνται µε βάση τον κερδοσκοπικό ή µη χαρακτήρα τους. Επιβάλλεται µειωµένος
συντελεστής στα ακίνητα των µη κερδοσκοπικών προσώπων γεγονός που καταδεικνύει την ευαισθησία και
την αναγνώριση της Πολιτείας στο έργο που επιτελούν
τα συγκεκριµένα νοµικά πρόσωπα. Περαιτέρω, µειωµένος συντελεστής επιβάλλεται στα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα των νοµικών προσώπων ώστε να διευκολύνεται η άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό θεσµοθετείται το Περιουσιολόγιο Ακίνητης Περιουσίας το οποίο αποτελεί την
πρώτη ολοκληρωµένη καταγραφή του συνόλου της ακίνητης περιουσίας όλων των φυσικών και νοµικών προσώπων, αλλοδαπών και ηµεδαπών, στην ελληνική επικράτεια, που θα διατηρείται στο διηνεκές. Η καταγραφή
αυτή παρέχει µια ολοκληρωµένη και κάθε φορά επίκαιρη
εικόνα των εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων στη
χώρα µας και αποτελεί βασικό εργαλείο διαφάνειας,
προάσπισης των συµφερόντων του ελληνικού δηµοσίου
και των φορολογουµένων και άσκησης φορολογικής πολιτικής.
Άρθρο 27
Αντικείµενο του φόρου
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου
ορίζεται το αντικείµενο του φόρου ακίνητης περιουσίας.
Αντικείµενο του φόρου αποτελεί η ακίνητη περιουσία
που ανήκει σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Συγκεκριµένα, ως ακίνητη
περιουσία θεωρείται το δικαίωµα της πλήρους ή ψιλής
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κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτων καθώς
και το δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθµευσης, βοηθητικών χώρων και κολυµβητικών δεξαµενών. Λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα τα οποία δεν αναφέρονται ρητά στο αντικείµενο του φόρου δεν υπόκεινται σε αυτόν.
Άρθρο 28
Υποκείµενο του φόρου
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται το υποκείµενο του φόρου ακίνητης περιουσίας. Συγκεκριµένα, προσδιορίζονται ρητώς οι υπόχρεοι σε φόρο, ώστε να µην υφίσταται αµφισβήτηση για τη φορολογική υποχρέωση. Από το 2011 και για τα επόµενα έτη, ορίζεται ότι αποκλειστικά για την εφαρµογή του φόρου ακίνητης περιουσίας, υπόχρεος είναι ο εργολάβος για ακίνητα τα οποία συµφωνήθηκε να µεταβιβαστούν από τον
οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που
αυτός θα υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από τη χορήγηση της αρχικής οικοδοµικής άδειας και δεν
έχουν µεταβιβαστεί ή έχουν εκµισθωθεί ή χρησιµοποιηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο εντός των τριών αυτών ετών.
Με τον ορισµό του εργολάβου ως υποκείµενου στο φόρο, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, αποσκοπείται να
ανατραπεί µια αδικία που υφίσταται εις βάρος των οικοπεδούχων καθώς αυτοί είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν φόρο για κτίσµατα τα οποία µεν τους ανήκουν ωστόσο δε µπορούν επί της ουσίας να χρησιµοποιήσουν
διότι αποτελούν το εργολαβικό αντάλλαγµα.
Ακόµη, µε τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζεται ότι κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο είναι υποκείµενο σε φόρο
για την ακίνητη περιουσία του της 1ης Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από τις µεταβολές που
τυχόν επέρχονται σε αυτήν κατά τη διάρκεια του έτους.
Άρθρο 29
Απαλλαγές από το φόρο
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι απαλλαγές από το φόρο ακίνητης περιουσίας.
Οι απαλλαγές απαριθµούνται ρητά και περιοριστικά και
αφορούν ακίνητα που φέρουν ειδική κατηγορία βάρους
και ακίνητα νοµικών προσώπων που επιτελούν δηµόσιο
σκοπό.
Συγκεκριµένα:
Απαλλάσσονται τα αγροτεµάχια, επί των οποίων έχουν δικαίωµα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας
φυσικά πρόσωπα.
Απαλλάσσονται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις. Ο χαρακτηρισµός µιας έκτασης ως δάσους ή δασικής ή µη ανάγεται στη ∆ιοίκηση και σε περίπτωση αµφισβήτησης
στο ΣτΕ.
Απαλλάσσονται τα ξένα κράτη, για τα ακίνητα που ανήκουν σε αυτά και τα οποία χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων τους, µε τον
όρο της αµοιβαιότητας. Επίσης, οι ξένοι πρεσβευτές και
λοιποί διπλωµατικοί αντιπρόσωποι και πράκτορες, για τα
ακίνητά τους, µε τον όρο της αµοιβαιότητας, πρόξενοι
και προξενικοί πράκτορες καθώς και το κατώτερο προσωπικό των ξένων πρεσβειών και προξενείων, για τα ακίνητά τους, µε τον όρο της αµοιβαιότητας και εφόσον έχουν την ιθαγένεια του κράτους που αντιπροσωπεύουν
και δεν ασκούν εµπόριο ή βιοµηχανία ή δεν είναι διευθυ-

ντές επιχειρήσεων στην Ελλάδα και µε την επιφύλαξη
των όρων των διεθνών συµβάσεων.
Απαλλάσσονται τα ακίνητα που έχουν δεσµευθεί από
την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού, αποκλειστικά και µόνο για αρχαιολογική
έρευνα, τα κτίσµατα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή
πρωτόκολλο κατεδάφισης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας και τα
επιταγµένα από το στρατό ακίνητα, για όσο χρόνο διαρκεί η επίταξή τους.
Απαλλάσσονται τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού
καθώς και τα κοινής χρήσεως πράγµατα που ανήκουν σε
∆ήµο ή Κοινότητα (π.χ. πλατείες, πεζοδρόµια, εξωτερικές στοές, υπόγειες διαβάσεις, γέφυρες, δηµόσια άλση,
δηµόσιοι κήποι, λιµάνια, όρµοι, αιγιαλός, όχθες πλεύσιµων ποταµών και µεγάλων λιµνών, η κοίτη ποταµού, τα
ελευθέρως και αενάως ρέοντα ύδατα, βραχονησίδες, οι
πηγές, τα υδραγωγεία, οι αγωγοί ύδρευσης και αποχέτευσης, οι δηµοτικοί ή κοινοτικοί οδοί, οι ιδιωτικές οδοί
που προϋπάρχουν του 1923 και οι αγροτικοί δρόµοι που
έχουν δοθεί σε δηµόσια χρήση εφόσον δεν ανήκουν στο
∆ηµόσιο κ.λπ., σύµφωνα µε το άρθρο 967 του Α.Κ.).
Με δεδοµένο ότι, µε βάση το Σύνταγµα, το Κράτος οφείλει να µεριµνά για: α) την υγεία των πολιτών του και
να παίρνει ειδικά µέτρα για την προστασία της νεότητας
και του γήρατος (παρ. 3, άρθρο 21 και παρ. 5, άρθρο 5),
β) την παιδεία κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης (παρ. 2-8, άρθρο 16) και γ) τον αθλητισµό (παρ. 9, άρθρο 16), απαλλάσσονται του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας τα ακίνητα
που παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγµα στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο και στα Ν.Π.∆.∆. εφόσον αυτά προορίζονται για την εξυπηρέτηση δηµόσιων σκοπών εκπαίδευσης, υγείας, νεότητας, πρόνοιας και τρίτης ηλικίας. Η
απαλλαγή αυτή παρέχεται αποκλειστικά για το µέρος
των ακινήτων που χρησιµοποιούνται για την επιτέλεση
των ανωτέρω δηµόσιων σκοπών και δεν περιλαµβάνει
λοιπές χρήσεις του ιδίου ακινήτου (π.χ. κυλικεία, αναψυκτήρια, καταστήµατα, κ.λπ.). Σε περιπτώσεις ανέγερσης
δηµόσιων κτιρίων απαιτούνται δυο πράξεις, ο χαρακτηρισµός αφορισµού του χώρου για ανέγερση δηµόσιου κτιρίου µε το σχέδιο πόλεως και η πράξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του χώρου. Συνεπώς, από τη στιγµή που
συντελούνται οι δυο αυτές πράξεις, ακόµη και πριν την
έναρξη των εργασιών ανέγερσης του κτιρίου, το ακίνητο
θα απαλλάσσεται του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
Η οµαλή διεξαγωγή των µεταφορών και η διασφάλιση
επαρκών δικτύων µεταφορών και ενέργειας όχι µόνο αποτελούν πρωτεύοντα αναπτυξιακό στόχο, αλλά επιπροσθέτως αποτελούν και το αναγκαίο µέσο για την επιτέλεση του αντίστοιχου ειδικού δηµόσιου σκοπού. Εποµένως, οι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές που κινούνται µέσα µαζικής µεταφοράς (συρµοί) και
λειτουργούν χάριν κοινής ωφέλειας, απαλλάσσονται
του ενιαίου τέλους ακινήτων. Το ίδιο ισχύει και για τα εδαφοτεµάχια έδρασης πύργων των γραµµών µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.
Απαλλάσσονται τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
τα κάθε είδους ταµεία ή οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, η Αρχαιολογική Εταιρεία, η Τράπεζα της Ελλάδος, τα Μουσεία όπως ορίζονται µε τις διατάξεις του ν. 3059/2002, το Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών και οι Ξένες Αρχαιολογικές
Σχολές, για τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούν.

29
Απαλλάσσονται τα ακίνητα που χρησιµοποιούν για να
επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και
κοινωφελές έργο τους οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος γνωστές θρησκείες και δόγµατα, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του
όρους Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Στην έννοια των απαλλασσόµενων ακινήτων, συµπεριλαµβάνονται για παράδειγµα οι κάθε είδους ναοί
(ενοριακοί, ιδρυµάτων, νεκροταφείων, παρεκκλήσια, εξωκλήσια κ. λπ.), οι ιερές µονές, οι τόποι γενικά κοινής
λατρείας κλπ. Επίσης, καθώς µε την παρ. 2 του άρθρου
13 του Συντάγµατος κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά µε τη λατρεία της τελούνται ανεµπόδιστα, τα ηµιτελή κτίσµατα που προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των λατρευτικών σκοπών
κάθε γνωστής θρησκείας ή δόγµατος, απαλλάσσονται
του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
Απαλλάσσονται οι ιδιωτικοί ναοί κάθε γνωστής θρησκείας ή δόγµατος, εφόσον αυτοί έχουν τεθεί σε δηµόσια λατρεία.
Απαλλάσσονται, από το έτος 2011, τα κτίσµατα που ανεγείρονται για τρία (3) έτη από την έκδοση της αρχικής
οικοδοµικής άδειας, εκτός αν στο διάστηµα αυτό έχουν
εκµισθωθεί ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρησιµοποιηθεί.
Επίσης, από το έτος 2011 και επόµενα, απαλλάσσονται τα διατηρητέα ακίνητα, εφόσον εκτελούνται εργασίες συντήρησής τους, για όσο διάστηµα διαρκούν αυτές
και όχι περισσότερο από πέντε έτη από την έκδοση της
οικείας άδειας. Καθώς και το περαιτέρω δικαίωµα δόµησης (δικαίωµα υψούν) σε οικόπεδα µε κατοικίες ή επαγγελµατικές στέγες, εφόσον αυτά βρίσκονται σε πυκνοδοµηµένες περιοχές. Οι απαλλαγές αυτές χορηγούνται
ως κίνητρα και ελαφρύνσεις για τη διατήρηση αδόµητης
γης σε πυκνοδοµηµένες περιοχές και για την προστασία
της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς
Οι απαλλαγές οι οποίες ορίζονται µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου είναι ρητές και προβλέπεται ότι καµία
άλλη διάταξη, πλην των ανωτέρω, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη δεν έχει εφαρµογή.
Άρθρο 30
Προσδιορισµός αξίας ακινήτων
Γενικά
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου
ορίζονται γενικά θέµατα τα οποία άπτονται του τρόπου
υπολογισµού της αξίας των ακινήτων. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι προκειµένου να υπολογιστεί ο φόρος λαµβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Περαιτέρω, προσδιορίζεται
ο τρόπος που προκύπτει η αξία σε περίπτωση ύπαρξης
του εµπράγµατου δικαιώµατος της επικαρπίας. Η αξία
της επικαρπίας προσδιορίζεται από την ηλικία του επικαρπωτή. Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι για την επιβολή του
φόρου η οίκηση εξοµοιώνεται µε την επικαρπία. Σε αυτήν την περίπτωση ο πλήρης κύριος του ακινήτου φορολογείται ως ψιλός κύριος.

Άρθρο 31
Προσδιορισµός αξίας ακινήτων νοµικών προσώπων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου
ορίζεται ότι η αξία των ακινήτων ή των εµπράγµατων δικαιωµάτων των νοµικών προσώπων προσδιορίζεται µε
τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982,
όπου εφαρµόζεται το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού, και µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του
α.ν. 1521/1950 στις λοιπές περιπτώσεις.
Άρθρο 32
Προσδιορισµός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου
ορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο προκύπτει η αξία των ακινήτων των φυσικών προσώπων. Συγκεκριµένα, µε τις
διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι ο ορισµός
των εννοιών τιµή ζώνης ή εκκίνησης, συντελεστής εµπορικότητας, συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου, συντελεστής οικοπέδου, τιµή οικοπέδου αλλά και η κατάταξη
ενός ακινήτου σε κατηγορίες, για τον υπολογισµό της
φορολογητέας αξίας, προκύπτει από τις διατάξεις των
άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982 όπως ισχύουν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Περαιτέρω, µε τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού προσδιορίζονται, για κάθε κατηγορία ακινήτου και ανάλογα µε το εάν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα
προσδιορισµού της αξίας ή όχι, οι συντελεστές οι οποίοι
χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της αξίας του.
Ακόµη, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ορίζουν ότι
σε περιοχές όπου δεν εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα η αξία των οικοπέδων καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, µε βάση την κατώτερη τιµή
ανά τετραγωνικό µέτρο του δήµου ή της κοινότητας, όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του
α. ν. 1521/1950.
Τέλος, προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη ώστε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών να καθορίζεται κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια που απαιτείται για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 33
∆ήλωση νοµικών προσώπων – Προθεσµία υποβολής
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι τα νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν ακίνητο την
1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας οφείλουν να υποβάλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας µέχρι και τη
15η Μαΐου του οικείου έτους. Η διαδικασία υποβολής
της δήλωσης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το τελευταίο ψηφίο του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου, µε αρχή
το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση όλων των ψηφίων µέσα σε
έντεκα εργάσιµες ηµέρες.
Ειδικά για το έτος 2010, ορίζεται ότι η δήλωση φόρου
ακίνητης περιουσίας υποβάλλεται µέχρι και τη 15η Ιουνίου, µε την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ψήφιση και η απαραίτητη δηµοσιότητα του παρόντος νόµου.
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Επιπρόσθετα, µε τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζονται τα πρόσωπα που υποχρεούνται σε υποβολή της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας σε ειδικές περιπτώσεις, όπως κληρονοµιαίας περιουσίας που τελεί υπό εκκαθάριση, νοµικού προσώπου που έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή νοµικού προσώπου που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
Περαιτέρω, ορίζεται η διαδικασία υποβολής από τα νοµικά πρόσωπα αρχικής ή συµπληρωµατικής δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας, µετά την παρέλευση της οριζόµενης προθεσµίας και πριν την καταχώριση στο οικείο
βιβλίο του φύλλου ελέγχου και προσδιορίζονται τα είδη
των δηλώσεων που θεωρούνται συµπληρωµατικές.
Ακόµη, µε τις προτεινόµενες διατάξεις προσδιορίζεται
η διαδικασία υποβολής από τα νοµικά πρόσωπα ανακλητικής δήλωσης ή δήλωσης µε επιφύλαξη και οι ενέργειες
στις οποίες πρέπει να προβεί ο αρµόδιος προϊστάµενος
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας.
Τέλος, µε τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζεται εξουσιοδοτική διάταξη ώστε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών να καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο
της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας, τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που υποβάλλονται µαζί µε αυτή
και να παρατείνεται η προθεσµία υποβολής της δήλωσης.
Άρθρο 34
∆ήλωση φυσικών προσώπων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου
ορίζεται ότι για την επιβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων το πρώτο έτος εφαρµογής,
λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της ακίνητης περιουσίας
τους την 1η Ιανουαρίου του 2010, η οποία περιλαµβάνεται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ετών 2005 έως
2010. Τα επόµενα έτη ο φόρος ακίνητης περιουσίας προκύπτει από τη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας του
προηγούµενου έτους, µε τις ενδεχόµενες µεταβολές
της περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης που επήλθαν και για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση στοιχείων ακινήτων το αντίστοιχο έτος.
Επιπρόσθετα, µε τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι η
δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων συντίθεται µηχανογραφικά και ο υπόχρεος λαµβάνει γνώση της περιουσιακής του κατάστασης και της
φορολογητέας αξίας αυτής µέσω του εκκαθαριστικού
του φόρου ακίνητης περιουσίας που του αποστέλλεται,
το οποίο επέχει και θέση δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους.
Περαιτέρω, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζονται µια σειρά από παραδοχές σε περίπτωση ύπαρξης τυπικών λαθών και ελλείψεων στα στοιχεία ακινήτων των δηλώσεων Ε9 ώστε να είναι δυνατή η
αποκατάσταση αυτών και η δηµιουργία της δήλωσης του
φόρου ακίνητης περιουσίας. Οι παραδοχές αυτές κρίνονται απαραίτητες προκειµένου να είναι δυνατή η δηµιουργία της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας και να
προκύπτει το ελάχιστο δυνατό κόστος, τόσο για το φορολογούµενο όσο και για τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες της χώρας. Ακόµη, προβλέπεται συγκεκριµένη
προθεσµία εντός της οποίας οι φορολογούµενοι οφείλουν να προβούν στις απαιτούµενες διορθώσεις των στοιχείων εκείνων που έχουν προκύψει βάσει παραδοχών.

Τέλος, ορίζεται εξουσιοδοτική διάταξη, ώστε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών να καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης και του εκκαθαριστικού φόρου ακίνητης περιουσίας καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 35
Υπολογισµός του φόρου νοµικών προσώπων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι συντελεστές του φόρου ακίνητης περιουσίας
για τα νοµικά πρόσωπα.
Συγκεκριµένα, η αξία των ακινήτων των νοµικών προσώπων φορολογείται µε συντελεστή 6‰.
Με συντελεστή 3‰ φορολογείται η αξία των ακινήτων
των ηµεδαπών και αλλοδαπών, µε τον όρο της αµοιβαιότητας, νοµικών προσώπων ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου,
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγµένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και τα υποκείµενα σε τέλος ακίνητα των νοµικών προσώπων των περιπτώσεων ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ του άρθρου 29 του παρόντος νόµου.
Με συντελεστή 1‰ φορολογούνται:
α) Η αξία των κτισµάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών.
β) Η αξία των κτισµάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται από τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
γ) Τα υποκείµενα σε τέλος ακίνητα των περιπτώσεων
η΄ και ια΄ του άρθρου 29 του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τα ακίνητα των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που φορολογούνται µε συντελεστή τρία τοις χιλίοις
(3‰).
δ) Η αξία των ακινήτων που περιλαµβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας. Το νοµικό πλαίσιο και οι ορισµοί για τις Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και τα Αµοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας δίνονται στις διατάξεις του ν.
2778/1999, όπως ισχύει.
Ακόµη, ορίζεται ότι ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισµάτων δε µπορεί να είναι µικρότερος από ένα ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, µε εξαίρεση τα ηµιτελή κτίσµατα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια.
Σε περιπτώσεις που ακίνητο βρίσκεται εντός συστήµατος Α.Π.Α.Α. και απαιτείται διαχωρισµός της αξίας του
κτίσµατος από την ενσωµατωµένη αξία του οικοπέδου
λόγω ιδιοχρησιµοποίησης, χρησιµοποιούνται αντίστοιχα
τα έντυπα προσδιορισµού αξίας των ακινήτων 1, 2, 4 και
5 καθώς και το έντυπο 3 αξία οικοπέδου. Για τον προσδιορισµό της αξίας του οικοπέδου στο έντυπο 3 συµπληρώνεται η περίπτωση 1 του συντελεστή ποσοστού άξιας
οικοπέδου. Η αξία του κτίσµατος είναι η διαφορά της συνολικής αξίας του ακινήτου µείον την αξία του οικοπέδου, όπως αυτή προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τα προηγούµενα. Εάν προκύπτει αρνητική αξία για το ιδιοχρησιµοποιούµενο κτίσµα, µετά την αφαίρεση της αξίας του αναλογούντος οικοπέδου, το εν λόγω κτίσµα θα αναγραφεί ενδεικτικά µε αξία 1€ και το οικόπεδο θα φορολογηθεί στην αξία που υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα Η1
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του εντύπου του οικοπέδου µε συντελεστή 6‰.
Τέλος, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι για τα έτη 2010
έως και 2012 η αξία των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε
µορφής φορολογείται µε συντελεστή 0,33‰ και για τα
κτίσµατα αυτά δεν έχει εφαρµογή το ελάχιστο όριο του
ενός ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο. Προκειµένου να έχει
εφαρµογή η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να υπάρχει άδεια λειτουργίας ξενοδοχειακής επιχείρησης, τα ακίνητα
να ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία στην επιχείρηση και να χρησιµοποιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες της ως ξενοδοχειακής.
Άρθρο 36
Υπολογισµός του φόρου φυσικών προσώπων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται η κλίµακα και οι συντελεστές του φόρου ακίνητης
περιουσίας για τα φυσικά πρόσωπα.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι µέχρι του ποσού των
400.000,00€ κάθε φυσικό πρόσωπο δεν καταβάλλει Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Από το ποσό αυτό άνω η αξία
της ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων φορολογείται µε προοδευτική κλίµακα.
Ειδικά για τα έτη 2010, 2011 και 2012 σε φορολογητέα
αξία περιουσίας µεγαλύτερη των πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000,00) ευρώ, ο συντελεστής φορολόγησης ορίζεται σε ποσοστό δύο (2) τοις εκατό.
Άρθρο 37
Καταβολή του φόρου νοµικών προσώπων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας που αναλογεί
στα νοµικά πρόσωπα καταβάλλεται σε τρεις ίσες διµηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται µε
την εµπρόθεσµη δήλωση.
Τέλος, ορίζεται ότι δήλωση που υποβάλλεται χωρίς
την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης θεωρείται
απαράδεκτη και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα.
Άρθρο 38
Καταβολή του φόρου φυσικών προσώπων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας που αναλογεί
στα φυσικά πρόσωπα, καταβάλλεται σε τρεις ίσες διµηνιαίες δόσεις, αν έχει βεβαιωθεί µέχρι το µήνα Ιούλιο
του οικείου έτους και σε δύο ίσες διµηνιαίες δόσεις, αν
έχει βεβαιωθεί µέχρι τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο του οικείου έτους.
Αν ο φόρος βεβαιώνεται το µήνα Οκτώβριο ή αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι µέχρι διακόσια πενήντα
(250) ευρώ, αθροιστικά λαµβανόµενο, αυτός καταβάλλεται εφάπαξ.
Άρθρο 39
Πρόσθετοι φόροι νοµικών προσώπων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίµων των νοµικών προσώπων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.

Άρθρο 40
Πρόσθετοι φόροι φυσικών προσώπων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίµων των φυσικών προσώπων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.
Ηµεροµηνία επιβολής των πρόσθετων φόρων και προστίµων της προηγούµενης παραγράφου ορίζεται η εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής δήλωσης
Ε9 του οικείου έτους.
Εάν έχει επιβληθεί αυτοτελές πρόστιµο για τη δήλωση
στοιχείων ακινήτων δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιµο όταν δεν προκύπτει διαφορά φόρου για καταβολή.
Άρθρο 41
Αρµόδιος προϊστάµενος ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας νοµικών προσώπων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ως αρµόδιος προϊστάµενος ∆ηµόσιας Οικονοµικής
Υπηρεσίας αυτός που είναι αρµόδιος για τη φορολογία
εισοδήµατος.
Τέλος, µε τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζεται εξουσιοδοτική διάταξη, ώστε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών να µπορεί να τροποποιείται η αρµοδιότητα
αυτή.
Άρθρο 42
Αρµόδιος προϊστάµενος ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας φυσικών προσώπων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της ∆ηµόσιας
Οικονοµικής Υπηρεσίας που είναι αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος κατά την ηµεροµηνία εκκαθάρισης
της δήλωσης.
Τέλος, µε τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζεται εξουσιοδοτική διάταξη, ώστε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών να µπορεί να τροποποιείται η αρµοδιότητα
αυτή.
Άρθρο 43
Μεταγραφή δηλώσεων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι δηλώσεις, ανάλογα µε τη χρονολογική σειρά
επίδοσής τους καταχωρούνται σε βιβλίο µεταγραφής.
Άρθρο 44
Βεβαίωση του φόρου
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία βεβαίωσης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας από τον αρµόδιο προϊστάµενο
∆.Ο.Υ..
Επίσης, ορίζεται ότι δε βεβαιώνεται ποσό φόρου έως
27 ευρώ ανά δήλωση.
Άρθρο 45
∆ιαδικασία βεβαίωσης του φόρου – Παραγραφή
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τη διαδικασία καταχώρησης των δηλώσεων,
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την έκδοση των πράξεων επιβολής του φόρου, την επίδοση των προσκλήσεων, των πράξεων και των υπόλοιπων εγγράφων, την εξώδικη λύση των διαφορών, το απόρρητο των φορολογικών στοιχείων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος νόµου ορίζεται διαφορετικά.
Επίσης, ορίζεται ο χρόνος παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για την επιβολή του Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας.
Άρθρο 46
Φορολογικό απόρρητο

Οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη
µεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηµατολογικά βιβλία
συµβολαιογραφικού εγγράφου στο οποίο δεν έχει επισυναφθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό.
Τέλος, µε τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζεται εξουσιοδοτική διάταξη ώστε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για το περιεχόµενο του πιστοποιητικού.

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται ότι οι δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς
και δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίησή τους για δίωξη εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση για παράβαση των κειµένων διατάξεων.
Επίσης, προτείνεται οι δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και τα στοιχεία που εµπεριέχουν να αποτελούν
φορολογικό απόρρητο και να µη δύνανται άτοµα, πέραν
των φορολογουµένων, να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Με
αυτόν τον τρόπο αποσκοπείται διασφάλιση των συµφερόντων του φορολογουµένου και η εδραίωση της πεποίθησης µεταξύ των φορολογουµένων ότι τα φορολογικά
τους στοιχεία δεν θα περιέλθουν σε γνώση οποιουδήποτε τρίτου, ακόµα κι αν ο τρίτος προβάλλει έννοµο συµφέρον. Από την καθολικότητα της εφαρµογής του απόρρητου ωστόσο προβλέπονται ρητές εξαιρέσεις.

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού
προβλέπεται η επιβολή προστίµου σε όσους συµβολαιογράφους, φύλακες µεταγραφών και προϊσταµένους των
κτηµατολογικών γραφείων παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 48
του παρόντος. Τα πρόστιµα αυτά επιβάλλονται µε ιδιαίτερη πράξη του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. της αρµόδιας
για τη φορολογία της συγκεκριµένης συµβολαιογραφικής πράξης.
Επίσης, προβλέπονται κυρώσεις σε υποχρέους που ζητούν πιστοποιητικό για ακίνητο πριν την παρέλευση εξαµήνου από τυχόν εκπρόθεσµη δήλωση αυτού. Τα πρόστιµα αυτά επιβάλλονται µε ιδιαίτερη πράξη του αρµόδιου
προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ..

Άρθρο 47
Ευθύνες και δικαιώµατα των τελευταίων κυρίων ή επικαρπωτών ακινήτων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι τελευταίοι κύριοι και επικαρπωτές των ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο, µαζί µε τους υπόχρεους,
για την πληρωµή του τέλους που τα βαρύνει.
Ο φόρος που βαρύνει το κατεχόµενο ακίνητο υπολογίζεται µε επιµερισµό του ολικού φόρου που αναλογεί στο
σύνολο της ακίνητης περιουσίας, προς την αξία του ακινήτου αυτού. Ο επιµερισµός αυτός γίνεται από τον προϊστάµενο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Επίσης ορίζεται ότι οι νόµιµοι αντιπρόσωποι των υπόχρεων σε τέλος, ευθύνονται εις ολόκληρο, µαζί µε τους
υπόχρεους, για τη πληρωµή των προσθέτων φόρων, που
γεννήθηκαν και οφείλονται από δικές τους πράξεις ή παραλείψεις.
Άρθρο 48
Υποχρεώσεις συµβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων προϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τη διασφάλιση των συµφερόντων
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, απαγορεύεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο µεταβιβάζεται η
κυριότητα ενός ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό, αν δεν επισυναφθεί από το συµβολαιογράφο, πιστοποιητικό καταβολής του τέλους που αναλογεί στην αξία του ακινήτου
αυτού.

Άρθρο 49
Κυρώσεις

Άρθρο 50
Μη επιβολή φόρου και δικαιωµάτων για λογαριασµό
τρίτων – εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι κανένας άλλος φόρος, τέλος δικαίωµα ή εισφορά για λογαριασµό του ∆ηµοσίου ή τρίτου δε βεβαιώνεται µαζί µε το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.
Επιπλέον ορίζεται ότι ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατος των φυσικών και νοµικών προσώπων.
Τέλος, µε τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζεται εξουσιοδοτική διάταξη ώστε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών να προσδιορίζει, εγκρίνει και δίνει εντολές
για κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση
και εφαρµογή των διατάξεων του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας .
Άρθρο 51
∆ήλωση στοιχείων ακινήτων
Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, όπως ισχύει, ορίζει ότι υπόχρεο να υποβάλει δήλωση
στοιχείων ακινήτων είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εµπράγµατο δικαίωµα
πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε
ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
προσδιορίζονται επ’ ακριβώς οι υπόχρεοι σε υποβολή
δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ώστε να µην υφίσταται
αµφισβήτηση ως προς τη φορολογική υποχρέωση και να
προκύπτει µε σαφήνεια το πρόσωπο που έχει υποχρέωση υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν.
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3427/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 20 του ν.
3634/2008, από το έτος 2008 η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται αυτοτελώς, ανεξάρτητα από τη δήλωση φόρου εισοδήµατος, ωστόσο υποβάλλεται στις ίδιες
ηµεροµηνίες µε την τελευταία. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του παρόντος προτείνεται η
υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων να πραγµατοποιείται, από το έτος 2011 και επόµενα, σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες ανεξάρτητα από τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων και η πλήρης αποδέσµευσή της από τη
φορολογία εισοδήµατος. Με δεδοµένο ότι η υποχρέωση
για υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων είναι καθολική και δε διαφοροποιείται για τα φυσικά πρόσωπα,
όπως συµβαίνει µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος,
όπου η ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης εξαρτάται από την πηγή του εισοδήµατος, ανακύπτει η ανάγκη καθιέρωσης ενιαίας ηµεροµηνίας υποβολής της δήλωσης
για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Περαιτέρω, µε δεδοµένο ότι η δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι απαραίτητη προκειµένου να προκύψει η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του φυσικού προσώπου στο οικείο έτος, ο ορισµός
της 15ης Φεβρουαρίου ως ηµεροµηνίας έναρξης της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων δικαιολογείται από την ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσής της µε σκοπό την άµεση εκκαθάριση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
Όσον αφορά στα νοµικά πρόσωπα, ως ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων προτείνεται η 15η Μαΐου ώστε να συµπίπτει
µε την ηµεροµηνία υποβολής εκ µέρους τους της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, ώστε να περιορίζεται η
ανάγκη προσέλευσης των εκπροσώπων των νοµικών
προσώπων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες και να
µειώνεται το διοικητικό κόστος.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του παρόντος νόµου ορίζεται ο αρµόδιος για
την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων στοιχείων
ακινήτων, ο οποίος είναι ο προϊστάµενος της αρµόδιας
για τη φορολογία εισοδήµατος ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Επιπρόσθετα, µε δεδοµένο ότι οι δηλώσεις στοιχείων
ακινήτων ενηµερώνουν το περιεχόµενο του Περιουσιολογίου, προτείνεται η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης να µην υπόκειται σε παραγραφή, ώστε µε αυτόν τον
τρόπο να επιτυγχάνεται η κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο ορθή απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης
των υποχρέων – φυσικών και νοµικών προσώπων – και να
υφίσταται συνέπεια ως προς τα στοιχεία που περιέχει.
Επίσης, προτείνεται οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων
και τα στοιχεία που εµπεριέχουν να αποτελούν φορολογικό απόρρητο και να µη δύνανται άτοµα, πέραν των ιδίων προσώπων, να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται τα συµφέροντα του φορολογουµένου και εδραιώνεται η πεποίθηση µεταξύ των
φορολογουµένων ότι τα φορολογικά τους στοιχεία δεν
θα περιέλθουν σε γνώση οποιουδήποτε τρίτου, ακόµα κι
αν ο τρίτος προβάλλει έννοµο συµφέρον. Από την καθολικότητα της εφαρµογής του απόρρητου ωστόσο προβλέπονται ρητές εξαιρέσεις οι οποίες εξυπηρετούν συγκεκριµένους σκοπούς.
Τέλος, προβλέπεται ότι για λοιπά θέµατα τα οποία δεν
ορίζονται σαφώς έχουν εφαρµογή, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.

Άρθρο 52
Περιουσιολόγιο Ακινήτων
Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, όπως ισχύει, ορίστηκε ότι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που έχει εµπράγµατα δικαιώµατα της πλήρους ή ψιλής
κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτων υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων µε σκοπό τη δηµιουργία του Περιουσιολογίου Ακινήτων στο Υπουργείο Οικονοµικών. Με τις προτεινόµενες διατάξεις
του παρόντος άρθρου θεσµοθετείται το Περιουσιολόγιο
Ακινήτων. Συγκεκριµένα, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 παρέχεται ο ορισµός του Περιουσιολογίου, σύµφωνα µε τον οποίο ως Περιουσιολόγιο Ακινήτων ορίζεται το σύνολο της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου η οποία αποτελείται από τα εµπράγµατα δικαιώµατα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτων καθώς και
το δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθµευσης, βοηθητικών χώρων και κολυµβητικών δεξαµενών
που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα υπογείου, πυλωτής,
δώµατος ή ακαλύπτου χώρου οικοδοµής των πιο πάνω ακινήτων την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται το έτος δηµιουργίας του Περιουσιολογίου, το οποίο είναι το 2008, και προσδιορίζεται ότι προέκυψε από
τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που υπέβαλαν οι υπόχρεοι – φυσικά και νοµικά πρόσωπα – κατά τα έτη 2005
έως και 2008.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 3
προσδιορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο ενηµερώνεται το
περιεχόµενο του Περιουσιολογίου, σύµφωνα µε τον οποίο η ενηµέρωσή του πραγµατοποιείται µέσω των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι προκειµένου να τροποποιήσουν την περιουσιακή τους
κατάσταση, κατά το έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται ότι το περιεχόµενο του Περιουσιολογίου είναι απόρρητο και γίνεται ανάλογη αναφορά στις διατάξεις
περί φορολογικού απόρρητου των δηλώσεων στοιχείων
ακινήτων.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζεται ότι το περιεχόµενο του Περιουσιολογίου διαφυλάσσεται και διατηρείται στο διηνεκές από το Υπουργείο
Οικονοµικών, ώστε να υπάρχει συνέπεια στα στοιχεία τα
οποία περιλαµβάνονται σε αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.
Τέλος, θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη ώστε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών να προσδιορίζεται,
εγκρίνεται και δίνονται εντολές για κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση και εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Άρθρο 53
Ολοκλήρωση εκκαθάρισης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων
έτους 2008
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι φυσικά πρόσωπα τα οποία ενώ ήταν υποκείµενα σε ενιαίο τέλος ακινήτων δεν εκδόθηκε εκκαθαριστικό ενιαίου τέλους ακινήτων για το έτος 2008, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας δήλωση στοι-
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χείων ακινήτων έτους 2008 προκειµένου να δηλώσουν
την ακίνητη περιουσία τους της 1ης Ιανουαρίου του έτους αυτού, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
Επίσης, θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη ώστε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών να καθορίζεται η
διαδικασία εφαρµογής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
και να δύναται να παρατείνονται οι προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων αυτών.
Άρθρο 54
Πρόστιµο Ενιαίου Τέλους Ακινήτων
νοµικών προσώπων
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν.
3634/2008, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο
7 του άρθρου 6 του ν. 3763/2009, επιβάλλεται αυτοτελές
πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στα
νοµικά πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν αρχικές δηλώσεις ενιαίου τέλους ακινήτων µετά από παρέλευση
τριών µηνών από την καταληκτική προθεσµία υποβολής
της δήλωσης. Σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της
διαφοράς ή δικαστικού συµβιβασµού το εν λόγω πρόστιµο περιορίζεται στα τρία πέµπτα (3/5) αυτού.
Ο σκοπός της επιβολής του ανωτέρω προστίµου ήταν
αφενός η προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής εκ µέρους των νοµικών προσώπων, και ιδίως αυτών µε µεγάλη
ακίνητη περιουσία, και αφετέρου η λειτουργία του ως
αρνητικού κινήτρου στη µη υποβολή δήλωσης Ενιαίου
Τέλους Ακινήτων.
Ωστόσο, η εφαρµογή της διάταξης που επιβάλει το ανωτέρω πρόστιµο καταδεικνύει προβλήµατα και δυσκολίες που δηµιουργούνται λόγω του ύψους αυτού. Συγκεκριµένα, το ύψος του προστίµου είναι αντίθετο µε την
αρχή της αναλογικότητας µεταξύ της φορολογικής υποχρέωσης και της φορολογικής παράβασης. Ακόµη, πολλές φορές, είναι δυσανάλογο µε το ποσό του φόρου που
υποχρεούται να καταβάλει το φορολογούµενο νοµικό
πρόσωπο. Τέλος, παρ’ ότι σκοπός της εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων ήταν η προτροπή των νοµικών προσώπων σε υποβολή δήλωσης, παρατηρείται η µη υποβολή δήλωσης από αυτά, µετά την παρέλευση της οριζόµενης προθεσµίας, ακριβώς λόγω του ύψους του.
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και µε δεδοµένο ότι θα πρέπει να υπάρχει µέριµνα για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουµένων, ιδίως των νοµικών προσώπων
και ενόψει της οικονοµικής συγκυρίας, προτείνονται οι
διατάξεις του εν λόγω άρθρου οι οποίες επιφέρουν µείωση στο ύψος του ποσού του προστίµου.
Άρθρο 55
Μεταβατική διάταξη
Οι διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου ρυθµίζουν τις
υποθέσεις για τις οποίες έχει επιβληθεί το αυτοτελές
πρόστιµο της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 3634/
2008, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 7 του
άρθρου 6 του ν. 3763/2009.
Συγκεκριµένα, προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής
ή συµψηφισµού του ποσού που έχουν καταβάλει τα νοµικά πρόσωπα δυνάµει των ανωτέρω διατάξεων. Η διαδικασία αυτή κρίνεται αναγκαία και υπαγορεύεται, κατ’ αρχήν, από την αρχή της ισονοµίας κατά την οποία όλοι εί-

ναι ίσοι απέναντι στο νόµο και δε δύναται να υπάρχει
διαφορετική αντιµετώπιση για νοµικά πρόσωπα που έχουν την ίδια φορολογική υποχρέωση και διαπράττουν
την ίδια φορολογική παράβαση. Με δεδοµένο λοιπόν ότι
η προτεινόµενη διάταξη επιφέρει µείωση στο ύψος του
αυτοτελούς προστίµου καθώς και ότι αυτό έχει ήδη επιβληθεί, µε την ισχύουσα µορφή του, σε νοµικά πρόσωπα,
θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για τη ρύθµιση αυτών των
υποθέσεων ώστε να αποτραπούν αδικίες κατά τη µετάβαση στις νέες διατάξεις.
Επιπλέον, η διαδικασία επιστροφής ή συµψηφισµού,
κατά περίπτωση, του ποσού που προβλέπεται στη µεταβατική διάταξη είναι απαραίτητη ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια την οποία πρέπει να αισθάνονται τα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα στο νόµο και να µη διαταραχθεί η εµπιστοσύνη τους στην αρχή του κράτους δικαίου.
Τέλος, µε την παράγραφο 2 της µεταβατικής διάταξης
ορίζεται χρονικό διάστηµα εντός του οποίου τα νοµικά
πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1, δηλαδή τη σύνταξη Ατοµικού Φύλλου Έκπτωσης για την επιστροφή ή
τον συµψηφισµό του ποσού που έχουν καταβάλει για το
αυτοτελές πρόστιµο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 3634/2008, όπως ισχύει. Ο ορισµός προθεσµίας για την πραγµατοποίηση της
ανωτέρω διαδικασίας αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των
υποθέσεων που ρυθµίζονται µε τη µεταβατική διάταξη εντός εύλογου διαστήµατος, ώστε να µην παραµένουν
εκκρεµείς για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 56
Κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού, µετά την επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, καταργείται το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, από το έτος 2010.
Οι καταργούµενες διατάξεις εφαρµόζονται και µετά
την κατάργησή τους για υποθέσεις Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, των οποίων η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε
µέχρι την κατάργησή τους.
Άρθρο 57
Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330
Α΄), όπως ισχύει, επιβλήθηκε ειδικός φόρος σε εταιρείες
που έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην
Ελλάδα. Ο συντελεστής µε τον οποίο προσδιορίζεται ο
ειδικός φόρος είναι 3% επί της αξίας των ακινήτων.
Η επιβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων αποσκοπεί στη δηµιουργία αντικινήτρων και την πάταξη της
φοροαποφυγής που παρατηρείται σε ακίνητα τα οποία ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες.
Με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του
νοµικού πλαισίου που περιβάλει τα ακίνητα των εξωχώριων εταιρειών επέρχεται αύξηση του συντελεστή από
3% σε 15%. Επίσης, διευρύνεται η κατηγορία των υπόχρεων σε ειδικό φόρο ώστε, πέραν των εταιρειών, να
µπορούν να συµπεριληφθούν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει,
και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή µε την οποία έχουν συ-
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σταθεί στη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους σύµφωνα µε το καταστατικό τους.
Ως νοµικές οντότητες νοούνται νοµικά µορφώµατα
των οποίων η µορφή και ο τρόπος σύστασής τους δεν
προβλέπονται στην ελληνική νοµοθεσία ωστόσο ιδρύονται και λειτουργούν µε βάση αλλοδαπά δικαιϊκά συστήµατα.
Λόγω της διεύρυνσης των υποκείµενων σε φόρο προστίθενται ορισµένες κατηγορίες νοµικών προσώπων τα
οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής
του ειδικού φόρου επί των ακινήτων (π.χ. το Ελληνικό
∆ηµόσιο).
Περαιτέρω ορίζεται ότι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία
κατέχουν ονοµαστικές µετοχές ανώνυµων εταιρειών, εταιρικά µερίδια εταιρειών περιορισµένης ευθύνης ή εταιρικές µερίδες προσωπικών εταιρειών, ατοµικά ή µέσω
νοµικών προσώπων που έχουν το σύνολο ή µέρος των
µετοχών, µεριδίων ή µερίδων των ανωτέρω εταιρειών, θα
πρέπει να έχουν αριθµό φορολογικού µητρώου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση µη ύπαρξης αριθµού φορολογικού
µητρώου θα πρέπει τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες έκδοσης αριθµού φορολογικού µητρώου, ώστε να χορηγηθεί η απαλλαγή.
Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι η υποχρέωση
έκδοσης αριθµού φορολογικού µητρώου να λειτουργήσει ως αντικίνητρο σε ενδεχόµενη αναληθή δήλωση περί
των φυσικών προσώπων, πραγµατικών φορέων των νοµικών προσώπων που έχουν µέρος ή σύνολο των µετοχών,
µεριδίων ή µερίδων των εν λόγω εταιρειών. Η προσθήκη
αυτή κρίνεται επιβεβληµένη καθώς αποτελεί συνήθη
πρακτική η δήλωση ως φυσικών προσώπων – φορέων
νοµικών προσώπων - άλλων από αυτών που πραγµατικά
είναι (αχυράνθρωποι, nominees, trustees). Επίσης, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο, ο οποίος πραγµατοποιείται σε εταιρεία, διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα φυσικά
πρόσωπα δεν είναι οι πραγµατικοί φορείς της επιχείρησης, τότε, από την ηµεροµηνία διαπίστωσης της παράβασης µέχρι και την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ελέγχου, δεν παρέχονται από τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ., για το
συγκεκριµένο ακίνητο, τα προβλεπόµενα φορολογικά πιστοποιητικά τα οποία απαιτούνται κατά τη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν το ακίνητο αυτό.
Επιπλέον µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διασαφηνίζεται ότι για να τύχουν απαλλαγής του ειδικού
φόρου επί των ακινήτων εταιρείες οι οποίες έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύνολο ή µέρος των ονοµαστικών µετοχών, µεριδίων ή µερίδων τους ανήκει σε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που έχει την έδρα του σύµφωνα µε το καταστατικό του σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να συντρέχουν συνδυαστικά οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του ν.
3091/2002, όπως ισχύει.
Επίσης ορίζεται ότι η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο
επί των ακινήτων στα νοµικά πρόσωπα των περιπτώσεων
γ΄, και στ΄ της παραγράφου 2 καθώς και της περίπτωσης
δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002
χορηγείται κατόπιν αίτησης των εν λόγω νοµικών προσώπων στο Υπουργείο Οικονοµικών. Η διάταξη αυτή έχει ως σκοπό να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο ελέγχου ως
προς τις απαλλαγές από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων στα εν λόγω νοµικά πρόσωπα και να µη γίνεται καταστρατήγησή τους. Περαιτέρω, ορίζεται ότι µε απόφα-

ση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκοµίζουν τα ανωτέρω
νοµικά πρόσωπα αλλά και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, ώστε
να τύχουν της απαλλαγής.
Επιπρόσθετα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του
παρόντος νόµου προσδιορίζονται και άλλα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων, αποσαφηνίζοντας περαιτέρω τα υπόχρεα προς τούτο πρόσωπα.
Τέλος, ορίζεται ότι οι συµβολαιογράφοι, οι οποίοι συντάσσουν συµβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων, εφόσον
διαπιστώνουν κατά τον έλεγχο νοµιµοποίησης των συµβαλλοµένων ότι αγοραστής είναι αλλοδαπή εταιρεία ή
άλλο νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή ηµεδαπή εταιρεία στην οποία µετέχει αλλοδαπή εταιρεία ή νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα οφείλουν κατά την αποστολή των συµβολαίων αυτών στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., δυνάµει
του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών,
∆ωρεών και Γονικών Παροχών και του άρθρου 14 του α.
ν. 1521/1950, να αποστείλουν δεύτερο αντίγραφο των
συµβολαίων αυτών συνοδευόµενο από ειδικό διαβιβαστικό. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών θα οριστεί η υπηρεσία του Υπουργείου προς την οποία οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ. θα αποστείλουν
τα συµβόλαια αυτά, µε σκοπό την καλύτερη εφαρµογή
των διατάξεων των άρθρων 15 και 17 του ν. 3091/2002
και γενικότερα τη διευκόλυνση διασταυρωτικών φορολογικών ελέγχων.
Άρθρο 58
Μεταβατική διάταξη
Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
Με τις διατάξεις του άρθρου 57 τροποποιείται το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, µε αύξηση του συντελεστή φορολογίας και διεύρυνση των υπόχρεων νοµικών προσώπων σε φόρο. Συνεπώς, προβλέπεται η µεταβατική διάταξη του άρθρου
58 µε σκοπό την παροχή κινήτρων για τη µεταβίβαση
των ακινήτων για τα οποία υπάρχει υποχρέωση δήλωσης
ειδικού φόρου επί των ακινήτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
Άρθρο 59
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ
Γενικά
Με τις διατάξεις του άρθρου 59 ενσωµατώνονται στην
εθνική νοµοθεσία διατάξεις της Οδηγίας 2008/117/ΕΚ,
σχετικά µε το χρόνο κατά τον οποίο είναι απαιτητός ο
ΦΠΑ στην περίπτωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Η υιοθέτηση
των διατάξεων είναι αναγκαία, καθώς η εν λόγω Οδηγία
ισχύει από 1.1.2010.
Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι ο αποτελεσµατικός έλεγχος των συναλλαγών που φορολογούνται στον
τόπο εγκατάστασης του λήπτη, ο οποίος πραγµατοποιείται µέσω του συστήµατος VIES και ο οποίος προϋποθέτει ότι η δήλωση των συναλλαγών αυτών πρέπει να
πραγµατοποιείται κατά τον ίδιο χρόνο, τόσο από τον υποκείµενο που πραγµατοποιεί την παράδοση αγαθών ή
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την παροχή υπηρεσιών, όσο και από το λήπτη των πράξεων αυτών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αντικαθίστανται οι διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ, µε σκοπό, αφενός την
ενσωµάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της παραγράφου 2
του άρθρου 1 της Οδηγίας 2008/117/ΕΚ και αφετέρου τη
νοµοτεχνική βελτίωση των εν λόγω διατάξεων, ώστε να
ανταποκρίνονται πλήρως στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ.
Οι ουσιαστικές τροποποιήσεις αφορούν:
α) στην περίπτωση προκαταβολών έναντι του τιµήµατος, που αφορούν πράξεις µεταξύ της Ελλάδος και άλλων κρατών - µελών, για τις οποίες ο φόρος οφείλεται
κατά το χρόνο καταβολής της προκαταβολής.
β) στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους συνεχίζεται και µετά τη λήξη ενός ηµερολογιακού έτους, για τις οποίες ο φόρος γίνεται απαιτητός τουλάχιστον κατά τη λήξη του ηµερολογιακού έτους.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2, προστίθεται νέα
παράγραφος 5. γ στο άρθρο 36, µε την οποία ενσωµατώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2008/117/ΕΚ σύµφωνα µε τις οποίες ο χρόνος δήλωσης των πράξεων
στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες είναι ο χρόνος που ο
φόρος καθίσταται απαιτητός.
Η διάταξη αυτή έχει στόχο να υπάρχει ενιαία εφαρµογή ως προς το χρόνο δήλωσης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και εφαρµόζεται ήδη από τη Χώρα µας. Ωστόσο κρίνεται σκόπιµο να υπάρχει σαφής αναφορά στην εθνική νοµοθεσία λόγω και του ότι στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες περιλαµβάνεται από 1. 1. 2010 η ενδοκοινοτική παροχή και λήψη υπηρεσιών.
Άρθρο 60
Ενσωµάτωση άρθρου 3 της οδηγίας 2008/8/ΕΚ
Με τις διατάξεις του άρθρου 60 ενσωµατώνονται στο
εσωτερικό δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου 3 της οδηγίας
2008/8/ΕΚ, των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική
για τα κράτη µέλη από 1.1.2011.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις, µε τις οποίες αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του άρθρου 14 του Κώδικα
Φ.Π.Α. και προστίθεται νέα παράγραφος 8.α στο ίδιο άρθρο, ορίζεται ότι, όσον αφορά τις πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόµοιες εκδηλώσεις, όταν αυτές παρέχονται προς υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα, µόνο το δικαίωµα πρόσβασης στις εκδηλώσεις αυτές φορολογείται
στον τόπο όπου πραγµατοποιούνται, ενώ όταν παρέχονται προς µη υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα φορολογείται στον τόπο πραγµατικής εκτέλεσης το σύνολο των υπηρεσιών αυτών, όπως ισχύει και σήµερα.
Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι η απλοποίηση των
διαδικασιών επιβολής του φόρου στην περίπτωση διασυνοριακών πράξεων προς υποκείµενους στο φόρο. Με
τον τρόπο αυτό, οι υποκείµενοι στο φόρο που δεν είναι
εγκατεστηµένοι στο κράτος στο οποίο πραγµατοποιούνται οι εκδηλώσεις, δεν θα αναγκάζονται να υποβάλλουν αιτήµατα επιστροφής Φ.Π.Α. που κατέβαλαν για τις
εν λόγω εκδηλώσεις.

Άρθρο 61
Εναρµόνιση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ
Με τις διατάξεις του άρθρου 61 εναρµονίζονται οι διατάξεις της εσωτερικής νοµοθεσίας περί ΦΠΑ µε τις αντίστοιχες κοινοτικές διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ,
προκειµένου να αποφευχθεί η παραποµπή της χώρας
µας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για µη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την πράξη προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η
παράγραφος 3 του άρθρου 27 του ν. 3492/2006 και προβλέπεται ότι δεν οφείλεται ΦΠΑ για υπηρεσίες οδικής
βοήθειας που πραγµατοποιήθηκαν πριν την τροποποίηση
της περίπτωσης ιθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22
του Κώδικα ΦΠΑ. Με την τροποποίηση της εν λόγω διάταξης οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας που παρέχονται στα
πλαίσια συνδροµής θεωρούνται ως ασφαλιστικές εργασίες και απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, σύµφωνα µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου C-13/06, µε την οποία κρίθηκε αντίθετη µε τις κοινοτικές διατάξεις (οδηγία 2006/112/ΕΚ) εθνική ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία
η παροχή οδικής βοήθειας υπάγεται στο ΦΠΑ.
Παρότι η χώρα µας συµµορφώθηκε µε την ανωτέρω απόφαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε νέα διαδικασία
παράβασης εναντίον της χώρας µας για το γεγονός ότι
δεν ικανοποιεί αιτήµατα, των επιχειρήσεων του κλάδου,
για επιστροφή ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο δηµόσιο µε
βάση διάταξη που είναι αντίθετη µε το κοινοτικό δίκαιο.
Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων στο
δηµόσιο ποσών, µε την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει αδικαιολόγητος πλουτισµός για τις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Σκοπός της ρύθµισης είναι η αποφυγή της εκ νέου παραποµπής της χώρας µας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, για το
θέµα αυτό.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 ευθυγραµµίζεται η εσωτερική νοµοθεσία µε την αντίστοιχη κοινοτική, όσον αφορά τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας στην παράδοση εφηµερίδων και περιοδικών. Συγκεκριµένα µε την υφιστάµενη διάταξη απαλλάσσεται από
το ΦΠΑ το µέρος της αξίας των εφηµερίδων και περιοδικών που εισπράττεται ως προµήθεια από τα πρακτορεία
διανοµής. Η διάταξη αυτή κρίθηκε αντίθετη µε την κοινοτική νοµοθεσία και σκοπός της ρύθµισης είναι η αποφυγή της παραποµπής της χώρας µας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.
Παράλληλα, για τη διασφάλιση των συµφερόντων του
δηµοσίου και την απλοποίηση της διαδικασίας απόδοσης
του φόρου από τους λιανοπωλητές εφηµερίδων και περιοδικών, προβλέπεται η καταβολή του φόρου, που αναλογεί στην τελική τιµή των αγαθών αυτών, στην πηγή,
δηλαδή από τις εκδοτικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις
ή από τις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν ενδοκοινοτική απόκτηση αυτών. Σηµειώνεται ότι οι επιχειρήσεις
που µεσολαβούν στη διάθεση των εφηµερίδων και περιοδικών, παρότι δεν επιβάλλουν ΦΠΑ στην παράδοση
των εντύπων αυτών, έχουν δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών που επιβαρύνει τα γενικά τους έξοδα και τα
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επενδυτικά τους αγαθά.
Επισηµαίνεται τέλος ότι οι εφηµερίδες και τα περιοδικά υπάγονται στον υπερµειωµένο συντελεστή ΦΠΑ (5%),
καθ όσον αφορά την αξία των εντύπων αυτών, ενώ διάφορα αγαθά που παραδίδονται µαζί µε τα έντυπα αυτά υπάγονται στον οικείο συντελεστή, όπως π.χ. CD, DVD υπάγονται στον κανονικό συντελεστή (21%), προσδιορίζοντας ξεχωριστή φορολογητέα αξία για τα αγαθά αυτά.
Άρθρο 62
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ
Με τις διατάξεις του άρθρου 62 επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, όπως κυρώθηκε
µε το ν. 2859/2000 και ισχύει.
Με την παράγραφο 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο
στην παράγραφο 6 του άρθρου 21, µε το οποίο προβλέπεται ότι το 0,5 της µονάδας στρογγυλοποιείται στην ανώτερη ακέραια µονάδα, µε σκοπό τη σαφήνεια όσον αφορά την εφαρµογή της διάταξης αυτής. Σηµειώνεται ότι µε τον ίδιο τρόπο εφαρµόζεται η διάταξη και σήµερα,
µε βάση τη γενικώς παραδεκτή θεωρία.
Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται η περίπτωση δ)
της παραγράφου 1 του άρθρου 22. Με τη διάταξη αυτή
προβλέπεται ότι η απαλλαγή της νοσοκοµειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, περιορίζεται στην περίπτωση που οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από οργανισµούς δηµοσίου δικαίου και από λοιπούς οργανισµούς
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η ενίσχυση των οργανισµών δηµόσιας υγείας,
καθώς και των οργανισµών που παρέχουν τις υπηρεσίες
αυτές χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό. Σηµειώνεται ότι οι ιατρικές υπηρεσίες που δεν θα εµπίπτουν στην εν λόγω απαλλακτική διάταξη, θα υπάγονται στο µειωµένο συντελεστή (10%), σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του Παραρτήµατος ΙΙΙ. Β του Κώδικα ΦΠΑ.
Με την παράγραφο 3 καταργείται η απαλλαγή από
ΦΠΑ των δικηγόρων, συµβολαιογράφων, άµισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιµελητών, µε σκοπό την
εναρµόνιση της νοµοθεσίας µας µε τα λοιπά κράτη - µέλη, καθώς και την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού στην περίπτωση παροχής παρόµοιων υπηρεσιών από επαγγελµατίες που υπάγονται στο φόρο. Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (21%), καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα από το κοινοτικό δίκαιο η υπαγωγή τους στο µειωµένο συντελεστή. Επισηµαίνεται επίσης ότι µε την κατάργηση της απαλλαγής αυτής εξορθολογίζεται η λειτουργία του συστήµατος ΦΠΑ, καθώς αποφεύγεται η ενσωµάτωση φόρου εισροών στο κόστος των αγαθών και
υπηρεσιών, δεδοµένου ότι, τόσο οι επαγγελµατίες που
θα παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες, όσο και οι επιχειρήσεις που θα λαµβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες θα έχουν
δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών.
Με την παράγραφο 4 καταργείται η απαλλαγή από το
ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερµηνευτές έργων τέχνης προς άλλους υποκείµενους στο φόρο. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η οµαλότερη λειτουργία του συστήµατος ΦΠΑ και η αποφυγή κινδύνων καταστρατήγησης, χωρίς να επέρχεται πρόσθετη επιβάρυνση των τελικών καταναλωτών. Επισηµαίνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα υπάγονται στο µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ (10%), σύµφωνα µε την παράγρα-

φο 3 του Παραρτήµατος ΙΙΙ. Β του Κώδικα ΦΠΑ.
Με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθόσον έχουν παρατηρηθεί παρερµηνείες µε αποτέλεσµα να µην εφαρµόζεται οµοιόµορφα η διάταξη. Σκοπός της διάταξης αυτής
είναι να καταστεί σαφές ότι η επιστροφή ΦΠΑ αφορά, σε
κάθε περίπτωση, ποσό φόρου που καταβλήθηκε στο δηµόσιο αχρεώστητα, είτε εξ αρχής, είτε εξ επιγενόµενου
λόγου.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις δ΄ της παραγράφου 5 και ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει µε σκοπό τη νοµοτεχνική βελτίωση της εθνικής νοµοθεσίας.
Με την παράγραφο 8 ορίζεται ότι οι ανωτέρω παράγραφοι 6 και 7 ισχύουν από 1. 1. 2010, ώστε η εθνική µας
νοµοθεσία να ευθυγραµµίζεται πλήρως µε τις αντίστοιχες κοινοτικές διατάξεις.
Με την παράγραφο 9 προστίθεται παράγραφος 9. α
στο άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ, µε την οποία δίνεται δυνατότητα σε µικρές επιχειρήσεις που εντάσσονται στο
ειδικό καθεστώς του ίδιου άρθρου να επιλέξουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, µε τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων και έκδοση αποδείξεων, κατά τη
διάρκεια του έτους και ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν
τον προσδιορισµό των ακαθαρίστων εσόδων, λόγω της
αλλαγής του καθεστώτος.
Με την παράγραφο 10 αντικαθίσταται η παράγραφος
10 του άρθρου 39 µε σκοπό τη ρύθµιση θεµάτων για τον
προσδιορισµό των ακαθαρίστων εσόδων που ανακύπτουν από την προβλεπόµενη µετάταξη των µικρών επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς µε τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων και έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, κατά την έναρξη διαχειριστικής περιόδου.
Με την παράγραφο 11 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 39 που αφορά την
υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποθεµάτων µετάταξης,
στην περίπτωση διενέργειας απογραφής, υποχρεωτικά ή
προαιρετικά, κατά την αλλαγή καθεστώτος ΦΠΑ. Πρόκειται για τεχνικής φύσης τροποποίηση που προκύπτει από
την προσθήκη της παραγράφου 9. α στο άρθρο αυτό (ανωτέρω παράγραφος 9).
Με την παράγραφο 12 αυξάνεται ο συντελεστής επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος από 7% και 4% σε 11%. Ο νέος αυξηµένος συντελεστής ισχύει για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχή
αγροτικών υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν από 1. 1.
2009, δηλαδή θα εφαρµοστεί και για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το τρέχον έτος.
Με την παράγραφο 13 αντικαθίστανται οι παράγραφοι
3, 4, 5 και 6 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα:
Η παράγραφος 3 περιλαµβάνει τις ίδιες διατάξεις της
υφιστάµενης παραγράφου 4, χωρίς καµία τροποποίηση.
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ορίζεται ότι οι
αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές ή πλανοδίως υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ από την ηµεροµηνία που θα υπάρχει υποχρέωση για την τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων και έκδοση αποδείξεων από τους εµπόρους που πωλούν αγροτικά προϊόντα σε λαϊκές αγορές ή πλανοδίως. Σκοπός
της διάταξης είναι η εξασφάλιση ίσης µεταχείρισης, µεταξύ εµπόρων και αγροτών που πραγµατοποιούν ίδιες
πράξεις.
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Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 ορίζεται ότι
δεν έχουν δικαίωµα επιστροφής φόρου µε τους κατ’ αποκοπή συντελεστές, οι αγρότες που παράλληλα µε την
αγροτική τους παραγωγή:
α) πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους από δικό
τους κατάστηµα, ή εξάγουν τα προϊόντα τους σε τρίτες
χώρες ή πραγµατοποιούν παραδόσεις των προϊόντων
τους σε άλλο κράτος - µέλος,
β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που µπορεί να προσδώσει σ’ αυτά
χαρακτήρα βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,
γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονοµική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία
δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων.
Με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 ορίζεται ότι οι
αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από δικό τους
κατάστηµα ή µετά από επεξεργασία, εντάσσονται στο
κανονικό καθεστώς του φόρου για τις δραστηριότητες
αυτές και υποχρεούνται στην έκδοση ειδικού στοιχείου
για την παράδοση των προϊόντων τους από την αγροτική
εκµετάλλευση στην εµπορική δραστηριότητα. Η ρύθµιση
αυτή ισχύει και µε τις υφιστάµενες διατάξεις.
Με τις παραγράφους 5 και 6 ρυθµίζονται θέµατα που
ανακύπτουν από την υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό
καθεστώς των αγροτών που πωλούν την παραγωγή τους
από λαϊκές αγορές ή πλανοδίως.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 αντικαθίσταται
το άρθρο 57 του Κώδικα ΦΠΑ προκειµένου να συµπληρωθούν και να διευκρινιστούν οι διατάξεις σχετικά µε
την παραγραφή υπέρ και κατά του δηµοσίου.
Οι παράγραφοι 1 και 2 του νέου άρθρου 57 αποτελούν
στην ουσία επανάληψη των προηγουµένων διατάξεων
µε την διαφορά ότι ορίζεται πλέον σαφώς ο χρόνος εντός του οποίου µπορεί να κοινοποιηθεί πράξη προσδιορισµού του φόρου η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Κώδικα ΦΠΑ, δηλαδή πράξη που εκδίδεται
κατόπιν προσωρινού ελέγχου, καθώς και πράξη προσδιορισµού του φόρου κατόπιν τακτικού ή προσωρινού ελέγχου σε βάρος υποχρέων για υποβολή έκτακτης δήλωσης
οι οποίοι όµως δεν έχουν υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής. Έτσι µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι κοινοποίηση πράξης προσδιορισµού του φόρου,
η οποία εκδίδεται κατόπιν τακτικού ή προσωρινού ελέγχου (αρθ. 49 και 50 αντίστοιχα), δεν µπορεί να γίνει ύστερα από πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους
µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία για την υποβολή της
εκκαθαριστικής δήλωσης ή της έκτακτης δήλωσης στις
περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή
εκκαθαριστικής ή η προθεσµία για την υποβολή της αίτησης επιστροφής από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41. Σύµφωνα δε µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1, µπορεί να κοινοποιηθεί πράξη και µετά την
πάροδο πενταετίας, όχι όµως και µετά την πάροδο δεκαετίας εφόσον:
α) δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ή έκτακτη
στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής,
β) η µη άσκηση του δικαιώµατος του δηµοσίου για την
επιβολή του φόρου, εν όλω ή εν µέρει, οφείλεται σε
πράξη ή παράλειψη από πρόθεση του υπόχρεου στο φόρο µε σύµπραξη του αρµόδιου φορολογικού οργάνου,

γ) αφορά συµπληρωµατική πράξη που προβλέπει η
διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 49.
Περαιτέρω τροποποιείται η παράγραφος 3 µε την οποία διευκρινίζονται οι διατάξεις της παραγραφής στις
περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής εκκαθαριστικής ή
έκτακτης δήλωσης δεδοµένου ότι υπήρχε ασάφεια ως
προς το χρόνο παραγραφής στις περιπτώσεις αυτές. Το
δικαίωµα του δηµοσίου για την κοινοποίηση των πράξεων των άρθρων 49 και 50 παρατείνεται ή αναβιώνει αναλόγως, ώστε ο υπολειπόµενος χρόνος για την παραγραφή του δικαιώµατος του δηµοσίου προς επιβολή φόρου
να µην είναι µικρότερος των τριών ετών από τη λήξη του
έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η δήλωση. Με αυτόν τον τρόπο αυτό καλύπτεται το νοµικό κενό που υπήρχε έως τώρα.
Η παράγραφος 4 παραµένει ως είχε.
Με την παράγραφο 5 του νέου άρθρου 57 εισάγονται
διατάξεις για την παραγραφή της αξίωσης κατά του δηµοσίου προς επιστροφή του φόρου, για την οποία γινόταν εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2362/95 περί δηµοσίου λογιστικού. Οι διατάξεις αυτές όµως δεν κάλυπταν
όλες τις περιπτώσεις και εδηµιουργούντο παρερµηνείες.
Με τις εισαγόµενες διατάξεις διατηρείται ο ίδιος χρόνος
παραγραφής της αξίωσης κατά του δηµοσίου όπως ορίζεται στις διατάξεις του δηµοσίου λογιστικού (τριετία)
για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, διευκρινίζεται όµως το σηµείο έναρξης του χρόνου
αυτού σε κάθε περίπτωση (ακόµη και στις περιπτώσεις
που δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση ή η υποβολή της
σχετικής δηλώσεως έγινε εκπροθέσµως).
Τέλος η παραποµπή στις διατάξεις της παραγράφου 7
του άρθρου 84 του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος
σχετικά µε την αναβίωση της αξίωσης κατά του δηµοσίου σε περίπτωση κοινοποίησης πράξεως προσδιορισµού
του φόρου, η οποία προστέθηκε ως παράγραφος 5 στο
άρθρο 57 του κώδικα ΦΠΑ µε την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α), καταργείται καθ' όσον δεν είναι εφικτή ανάλογη εφαρµογή στον ΦΠΑ και
για τον λόγο αυτό εισάγεται αυτούσια διάταξη µε την οποία ορίζονται οι περιπτώσεις καθώς και ο χρόνος αναβίωσης του δικαιώµατος. Έτσι η αξίωση κατά του δηµοσίου προς επιστροφή φόρου, αναβιώνει από της κοινοποιήσεως πράξεως προσδιορισµού του φόρου, για ίσο χρόνο (τριετία), εφ’ όσον έχει υποβληθεί αίτηµα προς επιστροφή πριν το χρόνο παραγραφής της αξίωσης, συµπληρώθηκε δε ο χρόνος παραγραφής, χωρίς την ικανοποίηση του αιτήµατος ή την αιτιολογηµένη απόρριψη αυτού, από υπαιτιότητα του δηµοσίου.
Με την παράγραφο 15 αντικαθίσταται ο τίτλος του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, λόγω της αύξησης των
συντελεστών που πραγµατοποιήθηκε µε το ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α/15. 3. 2010). Πρόκειται για νοµοτεχνικής φύσης τροποποίηση.
Με την παράγραφο 16 υπάγεται στο µειωµένο συντελεστή η παροχή θέρµανσης µέσω δικτύου (τηλεθέρµανση), µε σκοπό την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον µορφών ενέργειας.
Με την παράγραφο 17 καταργείται ο µειωµένος συντελεστής στη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων. Η ρύθµιση αυτή έχει στόχο την ευθυγράµµιση της εθνικής νοµοθεσίας µε τις κοινοτικές διατάξεις, καθώς η υφιστάµενη
ρύθµιση για εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή στην
περίπτωση που η χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων γίνε-
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ται από επαγγελµατίες αθλητές κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αντίθετη µε τις διατάξεις της οδηγίας
2006/12/ΕΚ και κίνησε διαδικασία παράβασης εναντίον
της χώρας µας.
Με τις παραγράφους 18 και 19 γίνεται τεχνικού επιπέδου προσαρµογή, η οποία προκύπτει από την αύξηση του
συντελεστή επιστροφής στους αγρότες.
Άρθρο 63
Κατάργηση τµηµατικής καταβολής ΦΠΑ
Με το άρθρο 63 καταργείται η δυνατότητα τµηµατικής
καταβολής ΦΠΑ που υιοθετήθηκε µε την από 16. 9. 2009
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 181 Α΄), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3814 (ΦΕΚ 3
Α΄/12.1.2010) , όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο
1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3814 (ΦΕΚ 3 Α΄/12.1.2010).
Η διάταξη αυτή ισχύει για πράξεις που πραγµατοποιούνται από 1. 7. 2010 και εφεξής.
Άρθρο 64
Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 του παρόντος άρθρου, γίνονται οι επιµέρους αναγκαίες νοµοθετικές προσαρµογές στο άρθρο 2 του ν. 3790/2009, µε σκοπό την επιβολή ειδικού φόρου υπέρ του ∆ηµοσίου, ο οποίος βαρύνει όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, όπως
αυτά ορίζονται από το άρθρο 1 του ν. 2743/1999.
O ειδικός φόρος επιβάλλεται µόνον εφόσον τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής παραµένουν στην ελληνική Επικράτεια για συνολικό χρονικό διάστηµα άνω των εξήντα (60)
ηµερών στη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους. Όπως
συνάγεται από τη διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3790/2009, ο ειδικός φόρος δεν επιβάλλεται σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής µε ξένη σηµαία τα οποία βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια
αποκλειστικά για το σκοπό µετατροπής, επισκευής ή συντήρησης αυτών.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις εξαιρούνται από την
επιβολή του ειδικού αυτού φόρου τα κατά τις κείµενες
διατάξεις επαγγελµατικά σκάφη αναψυχής, προκειµένου να µην πληγεί ο χώρος του θαλάσσιου τουρισµού.
Παράλληλα θα επανεξετασθεί συνολικά το πλαίσιο
του χαρακτηρισµού των σκαφών αναψυχής ως επαγγελµατικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Άρθρο 65
∆ιευκολύνσεις Τµηµατικής Καταβολής
Με τις προτεινόµενες διατάξεις επιχειρείται η απλούστευση των διαδικασιών των χορηγούµενων διευκολύνσεων, η αποσυµφόρηση των µέχρι σήµερα αρµόδιων οργάνων χορήγησης αυτών, µε στόχο την ταχύτερη αντιµετώπιση – εξυπηρέτηση του πολίτη, µέσω της άµεσης
εξέτασης των αιτηµάτων του, αποσκοπώντας παράλληλα στην επιτάχυνση της διαδικασίας είσπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών από τη φορολογική διοίκηση, αλλά
και η παροχή κινήτρου για την άµεση εξόφληση των ληξιπροθέσµων οφειλών.

Ειδικότερα προτείνεται:
α) η κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του
ν. 2648/98 και η ενσωµάτωση αυτής ως παραγράφου 2
α,β στο υπό αντικατάσταση άρθρο 19 του ν. 2648/98
β) η αντικατάσταση των διατάξεων των άρθρων 14, 18
και 19 του ν. 2648/98, (ΦΕΚ 238 Α΄),
Συγκεκριµένα:
1. Με την αντικατάσταση του άρθρου 14 ν. 2648/98 επανακαθορίζεται η αρµοδιότητα των οργάνων, που εξετάζουν τόσο αιτήµατα διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής, όσο και επανεξέτασης αυτών, για αύξηση του αριθµού των δόσεων ανάλογα µε το ύψος της βασικής βεβαιωµένης οφειλής, µε εκχώρηση αρµοδιοτήτων στις περιφερειακές υπηρεσίες, µε την αύξηση του ύψους του
ποσού της βασικής οφειλής για τη χορήγηση διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής όσο και επανεξέτασης αυτής. Επίσης εισάγεται η αρµοδιότητα των διοικητικών
οργάνων να χορηγούν αναστολή πληρωµής ληξιπροθέσµων οφειλών, σε περίπτωση που η οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη δεν του επιτρέπει να καταβάλλει ούτε
την πρώτη δόση της διευκόλυνσης. Ειδικότερα:
Ι. Αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής είναι σύµφωνα µε τις προτεινόµενες
διατάξεις της παραγράφου 1:
α) ο προϊστάµενος της ∆.O.Y. ή του Τελωνείου, για
βασική βεβαιωµένη οφειλή µέχρι τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) ευρώ, από διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000)
που ισχύει σήµερα,
β) επιτροπή, που συγκροτείται από τον προϊστάµενο
της ∆.O.Y. ή του Τελωνείου, ως πρόεδρο και µέλη το νόµιµο αναπληρωτή του και τον προϊστάµενο του δικαστικού τµήµατος ή του αντίστοιχου γραφείου, για βασική
βεβαιωµένη οφειλή που υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, και µέχρι τις οκτακόσιες χιλιάδες
(800.000) ευρώ, ενώ µέχρι σήµερα τα αντίστοιχα ποσά
είναι από διακόσιες χιλιάδες (200.000) και µέχρι τις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000).
γ) O Yπουργός Oικονοµικών, µετά από γνωµοδότηση
της επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/98 για βασική
βεβαιωµένη οφειλή, που υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000), ενώ µέχρι σήµερα η
αρµοδιότητα αυτή είναι από εξακόσιες χιλιάδες ευρώ
(600.000).
ΙΙ. Για την επανεξέταση αιτήµατος αύξησης του αριθµού των δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης λόγω αντικειµενικής οικονοµικής αδυναµίας του οφειλέτη προτείνεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού:
α) η προαναφερθείσα επιτροπή που συγκροτείται στη
∆.Ο.Υ. ή το Τελωνείο για βασική βεβαιωµένη οφειλή µέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000),
ενώ µέχρι σήµερα αρµόδιο όργανο για την εξέταση οποιουδήποτε αιτήµατος επανεξέτασης, ανεξαρτήτως ύψους ποσού βασικής οφειλής για αύξηση του αριθµού
δόσεων χορηγηθείσας διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής είναι ο Υπουργός Οικονοµικών µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/98.
β) ο Υπουργός Οικονοµικών µετά από γνωµοδότηση
της επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/98 για βασική
βεβαιωµένη οφειλή άνω των τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) ευρώ.
ΙΙΙ. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3
του άρ. 14 εισάγεται νέος θεσµός της διοικητικής ανα-
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στολής πληρωµής ληξιπροθέσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχουν τη δυνατότητα αποκλειστικά και µόνο στον αιτούντα (οφειλέτη ή συνυπόχρεο ή εγγυητή ή ευθυνόµενο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, όπως π.χ. ποινικά υπεύθυνο), που έχει αποδεδειγµένα περιέλθει σε πρόσκαιρη οικονοµική αδυναµία, να µεταθέσει για µια και µόνο φορά το χρόνο εκπλήρωσης µέρους ή του συνόλου ληξιπροθέσµων οφειλών
του προς το ∆ηµόσιο για διάστηµα µέχρι πέντε µηνών. Η
κατά τα ανωτέρω διοικητική αναστολή πληρωµής περιλαµβάνει και την περίπτωση αναστολής συνέχισης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, πλην της κατάσχεσης
στα χέρια τρίτων. Η ανωτέρω αναστολή (πληρωµής) δεν
χορηγείται κατά τη διάρκεια ισχύουσας διευκόλυνσης
τµηµατικής καταβολής.
Ο αιτών οφείλει να αποδείξει την ακρίβεια των προβαλλοµένων λόγων αναστολής, υποβάλλοντας µε την
αίτησή του στο αρµόδιο όργανο τα στοιχεία που αποδεικνύουν την οικονοµική του αδυναµία. Η έκδοση θετικής
απόφασης επί του αιτήµατος δύναται να ανακληθεί από
το αρµόδιο όργανο, εφόσον παύσουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.
Η αναστολή πληρωµής παρέχει τα ευεργετήµατα της
παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ
238 Α’) µόνο στον αιτούντα και όχι στα τυχόν συνυπόχρεα από κάθε αιτία κατά τα ανωτέρω πρόσωπα, ενώ το
∆ηµόσιο διατηρεί τα δικαιώµατα του κατά τις διατάξεις
του άρθρου 20 του ιδίου νόµου, τόσο ως προς τον αιτούντα όσο και ως προς τα λοιπά ευθυνόµενα πρόσωπα.
Με την αναστολή πληρωµής των χρεών, αναστέλλεται
η παραγραφή αυτών για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο για τον οποίο χορηγήθηκε στον υπόχρεο και στον
καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνυπόχρεο ή υπεύθυνο κατά
την τελευταία διετία της παραγραφής και δεν συµπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη λήξη αυτής. Η κατά τα ανωτέρω αναστολή της παραγραφής ως προς τον
ένα εξ αυτών ενεργεί και κατά των λοιπών.
IV. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού καθορίζεται το ύψος της οφειλής, για τον προσδιορισµό του αρµόδιου οργάνου εξέτασης του αιτήµατος διευκόλυνσης, επανεξέτασης ή αναστολής που θεωρείται
το σύνολο των βεβαιωµένων οφειλών όπως αυτό διαµορφώνεται την ηµέρα υποβολής της αίτησης, χωρίς τις
προσαυξήσεις του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974.
2. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 65 προτείνεται η
αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.
2648/1998 για τον επανακαθορισµό των ακόλουθων ζητηµάτων:
Ι. Προϋποθέσεις εξέτασης αιτήµατος χορήγησης διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, όπου ορίζεται ότι απαιτείται:
α) υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη, στην οποία
πρέπει να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η διευκόλυνση.
β) καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) επί της βασικής οφειλής για
την οποία ζητείται η διευκόλυνση. Το ύψος του παραβόλου δεν µπορεί να υπερβεί τα χίλια (1.000) ευρώ από εννιακόσια (900) ευρώ που είναι σήµερα.
ΙΙ. Υπαγόµενες οφειλές:
Στη διευκόλυνση υπάγεται το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης υφίστανται

στην ίδια οφειλή για την οποία ζητείται διευκόλυνση και
µη ληξιπρόθεσµες δόσεις αυτής, το ποσόν αυτών περιλαµβάνεται υποχρεωτικά στην απόφαση της διευκόλυνσης. Επιπλέον, αν υπάρχει οφειλή που η περιοδικότητα
καταβολής των κατά νόµο δόσεων είναι µεγαλύτερη του
µήνα, οι µη ληξιπρόθεσµες δόσεις αυτής συµπεριλαµβάνονται στην διευκόλυνση, εφόσον ζητηθεί από τον οφειλέτη. Στις δόσεις που προκύπτουν από το άθροισµα των
συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων του οφειλέτη,
προστίθεται ο αριθµός των δόσεων που δεν είναι ληξιπρόθεσµες. Αν υπάρχουν δύο ή περισσότερες οφειλές
µε µη ληξιπρόθεσµες δόσεις, προστίθεται ο αριθµός των
δόσεων της οφειλής µε τις περισσότερες µη ληξιπρόθεσµες δόσεις. Ο συνολικός αριθµός των δόσεων της διευκόλυνσης δεν µπορεί να υπερβεί τις σαράντα οκτώ.
ΙΙΙ. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 3
του αντικαθιστούµενου άρθρου 18 καθορίζεται πόσες
φορές και σε πόσες δόσεις µπορεί να χορηγηθεί διευκόλυνση για την ίδια οφειλή, ήτοι:
Μέγιστος αριθµός χορηγούµενων διευκολύνσεων για
την ίδια οφειλή τρεις.
α) Πρώτη διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής.
Ο αριθµός των δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης για
όλα τα αρµόδια όργανα καθορίζεται µε βάση το άθροισµα των συντελεστών αξιολόγησης των κριτηρίων του
άρθρου 17 του ν. 2648/98.
β) ∆εύτερη διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής.
Η δεύτερη διευκόλυνση µπορεί να χορηγηθεί µετά την
απώλεια της πρώτης και ο αριθµός των δόσεων αυτής
καθορίζεται για όλα τα αρµόδια όργανα µε την ίδια ως άνω διαδικασία. Η πρώτη δόση όµως αυτής θα είναι τουλάχιστον ίση µε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
της οφειλής για την οποία ζητήθηκε η δεύτερη διευκόλυνση.
γ) Τρίτη διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής.
Η τρίτη διευκόλυνση µπορεί να χορηγηθεί µετά την απώλεια της δεύτερης, µε προϋπόθεση όµως την κατάθεση εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύµατος µε την
οποία θα διασφαλίζεται η πληρωµή των δόσεων αυτής. Η
εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του δηµοσίου
για την εξόφληση του συνόλου του οφειλόµενου ποσού
της διευκόλυνσης σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης πληρωµής µιας δόσης της διευκόλυνσης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον καταθέτη µε την πληρωµή και
της τελευταίας δόσης της διευκόλυνσης. Ο αριθµός των
δόσεων της τρίτης διευκόλυνσης δεν µπορεί να υπερβεί
τον εναποµείναντα αριθµό των δόσεων της δεύτερης διευκόλυνσης. Η πρώτη δόση αυτής θα είναι τουλάχιστον
ίση µε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οφειλής για
την οποία ζητήθηκε η τρίτη διευκόλυνση.
IV. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 4
του αντικαθιστούµενου άρθρου ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση χορήγησης διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής για αναστολή µέτρου είσπραξης ή για χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας µπορεί να τίθεται αυξηµένο
ποσό πρώτης δόσης, πέραν των οριζοµένων, κατά την
κρίση του οργάνου που τη χορηγεί.
V. Απώλεια διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής.
Ο οφειλέτης εκπίπτει του ευεργετήµατος της διευκόλυνσης µε την µη καταβολή τριών συνεχών µηνιαίων δόσεων αυτής. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση µη καταβολής της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της διευκόλυνσης, εφόσον παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστη-
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µα (ήτοι καθυστέρηση καταβολής της προτελευταίας ή
της τελευταίας δόσης πέραν των τριών συνεχών µηνών).
VI. Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 6
και 7 του αντικαθιστούµενου άρθρου καθορίζονται θέµατα επανεξέτασης χορηγηθείσας διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, ήτοι:
Επανεξέταση αιτήµατος αύξησης του αριθµού των δόσεων επιτρέπεται µόνο κατά την διάρκεια της πρώτης διευκόλυνσης, η απόφαση δε αυτή θεωρείται συνέχεια της
πρώτης διευκόλυνσης.
Η κατάθεση της σχετικής αίτησης επιτρέπεται άπαξ,
και µέσα σε δύο µήνες από την τελευταία εµπρόθεσµη
καταβολή δόσης της πρώτης διευκόλυνσης.
Μαζί µε την αίτηση υποβάλλονται και τα στοιχεία που
αποδεικνύουν την αντικειµενική αδυναµία συµµόρφωσης του οφειλέτη στην πρώτη διευκόλυνση.
Υποβολή δεύτερης αίτησης επανεξέτασης διευκόλυνσης για την ίδια οφειλή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο αριθµός των δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης, της
οποίας ζητήθηκε η επανεξέταση, µπορεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου, να αυξηθεί
µέχρι του τριπλασίου, κατ’ ανώτατο όριο, του αθροίσµατος των συντελεστών αξιολόγησης των κριτηρίων του
άρθρου 17, αλλά ο συνολικός αριθµός των δόσεων, δεν
µπορεί να υπερβεί τις σαράντα οκτώ (48).
Κατά την εκτέλεση της απόφασης, επί αιτήµατος επανεξέτασης πρώτης διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, αφαιρείται ο αριθµός των δόσεων που έχουν ήδη
καταβληθεί και το ποσό της νέας δόσης καθορίζεται επί
του εναποµείναντος ανείσπρακτου υπολοίπου.
Επανεξέταση αιτήµατος διευκόλυνσης για αύξηση αριθµού δόσεων δεν επιτρέπεται για οφειλές από παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους, όπως
Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Κ.Ε., κ. λπ., καθώς και για οφειλές από
φόρο εισοδήµατος που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών ή νοµικών προσώπων
για το τρέχον, κάθε φορά, οικονοµικό έτος.
Το αίτηµα για επανεξέταση πρώτης διευκόλυνσης για
οφειλές της προηγούµενης παραγράφου εξετάζεται µόνο στην περίπτωση που κατατίθεται εγγυητική επιστολή
πιστωτικού ιδρύµατος µε την οποία θα διασφαλίζεται η
πληρωµή των δόσεων αυτής. Η εγγυητική επιστολή θα
καταπίπτει υπέρ του δηµοσίου για την εξόφληση του συνόλου του οφειλόµενου ποσού της διευκόλυνσης σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης πληρωµής µιας δόσης της διευκόλυνσης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον
καταθέτη µε την πληρωµή και της τελευταίας δόσης της
διευκόλυνσης.
3. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 4
του άρθρου 65 προτείνεται η αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2648/1998 για τον επανακαθορισµό των ευεργετηµάτων λόγω συµµόρφωσης σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής και συγκεκριµένα:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του αντικαθιστώµενου
άρθρου ορίζονται τα ευεργετήµατα ως προς τα µέτρα είσπραξης:
α)καθιστά τον οφειλέτη και τους κατά οποιονδήποτε
τρόπο συνυποχρέους, περιλαµβανοµένων και των εγγυητών, ενήµερους για τα χρέη προς το ∆ηµόσιο και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενηµερότητας για κάθε
χρήση, µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι
δόσεις της διευκόλυνσης µέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης του αποδεικτικού, πληρούνται οι λοιπές προϋποθέ-

σεις του άρθρου 26 ν. 1882/90 και δεν υφίστανται άλλες
δεσµεύσεις χορήγησής του, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 2648/98,
β) αναστέλλει τη λήψη ή την εκτέλεση κάθε µέτρου σε
βάρος του οφειλέτη µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 20 του ν. 2648/98,
γ) αναστέλλει την εκτέλεση του µέτρου που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22
παρ. 3 ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄),
δ) αναστέλλονται οι διαδικασίες κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου
25 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄) όπως ισχύει σήµερα,
περί ποινικής δίωξης, καθώς και της παραγράφου 10 του
άρθρου 22 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) περί προσωποκράτησης.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του αντικαθιστούµενου
άρθρου ορίζεται η οικονοµική ωφέλεια που παρέχεται
κατά την πρώτη διευκόλυνση, όταν υπάρχει συνέπεια
στην καταβολή των δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης
{διαγράφεται στους οφειλέτες που είναι απόλυτα συνεπείς στην καταβολή των δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης} τµηµατικής καταβολής, ήτοι η µη πληρωµή των προσαυξήσεων ως ακολούθως:
α) κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής που επιβαρύνουν
το ποσό της κάθε δόσης της διευκόλυνσης από την ηµέρα χορήγησης αυτής και µετά,
β) του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής που επιβαρύνουν την τελευταία δόση της διευκόλυνσης, µέχρι του ποσοστού σαράντα τοις εκατό
(40%) των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής.
3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του αντικαθιστούµενου
άρθρου ορίζεται το ευεργέτηµα, που παρέχεται µε την
κατάθεση εγγυητικής επιστολής {διαγράφεται στους οφειλέτες που θα καταθέτουν εγγυητική επιστολή}, ταυτόχρονα µε τη χορήγηση οποιασδήποτε διευκόλυνσης
τµηµατικής καταβολής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα
πιστωτικού ιδρύµατος, η οποία θα καταπίπτει υπέρ του
δηµοσίου για την εξόφληση του συνόλου του οφειλόµενου ποσού της διευκόλυνσης, σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης πληρωµής µίας δόσης της διευκόλυνσης, της απαλλαγής της πληρωµής των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής που επιβαρύνουν το ποσό όλων των δόσεων της διευκόλυνσης από την ηµέρα χορήγησης αυτής και µετά.
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον καταθέτη µε
την πληρωµή και της τελευταίας δόσης της διευκόλυνσης.
4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του αντικαθιστώµενου
άρθρου παρέχεται στον οφειλέτη, ο οποίος θα υποβάλει
σχετικό αίτηµα και προβεί στην εφάπαξ εξόφληση του
συνόλου των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, όπως αυτές
έχουν διαµορφωθεί την ηµέρα υποβολής της αίτησης,
συµπεριλαµβανοµένων και των υπολοίπων δόσεων διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής, έκπτωση ποσοστού
40% των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, που
αναλογούν στο ποσό αυτό. Οι σχετικές διατάξεις ισχύουν και στην περίπτωση απευθείας εξόφλησης της οφειλής, µέσω δανείου από αναγνωρισµένο στην Ελλάδα πιστωτικό ίδρυµα. Η διάταξη αυτή είναι διαρκούς χαρακτήρα και παρέχει την ευχέρεια σε οφειλέτες που βελτιώνεται η οικονοµική τους κατάσταση να εξοφλούν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους µε κίνητρο την απαλλαγή τους
από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, κατά
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ποσοστό 40%.
Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει ένα
µήνα µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 66
Μεταβατική ∆ιάταξη Καταβολής Εφάπαξ
Ληξιπρόθεσµων Οφειλών
Με τις νέες διατάξεις του άρθρου 66, που είναι µεταβατικές, προτείνεται η εφάπαξ εξόφληση, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από τη δηµοσίευση του νόµου
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως {διαγράφεται µέχρι
τις 29 Απριλίου 2010} βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων
οφειλών έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία, µε ποσοστιαία απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής
(σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και εξήντα τοις
εκατό (60%) κατά περίπτωση) µε επιδίωξη την άµεση είσπραξη ληξιπρόθεσµων χρεών, και την αύξηση των εσόδων του Κράτους, µε ταυτόχρονη µείωση του κόστους
είσπραξης, αφού θα απεµπλακούν οι αρµόδιες υπηρεσίες από διαδικασίες και µέτρα που µέχρι σήµερα δεν είχαν επιφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Ειδικότερα, ο οφειλέτης ή οποιοδήποτε συνυπόχρεο
για την οφειλή πρόσωπο, µπορεί να ζητήσει να εξοφλήσει εφάπαξ:
α) τις οφειλές του προς το ∆ηµόσιο, βεβαιωµένες στις
∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία, καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται
µέσω των ∆.Ο.Υ., οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. δ. 356/1974 ΦΕΚ 90 Α΄
(Κ.Ε.∆.Ε.), µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2009, εφόσον εξοφληθούν στο σύνολό τους εφάπαξ εντός µηνός από τη δηµοσίευση του νόµου {διαγράφεται µέχρι και τις 29 Απριλίου 2010}. Στην περίπτωση αυτή οι ανωτέρω οφειλές απαλλάσσονται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)
από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που τις
επιβαρύνουν.
β) Το σύνολο εγγραφής ή εγγραφών οφειλών, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. δ. 356/1974 ΦΕΚ 90 Α΄ (Κ.Ε.∆.Ε.), µέχρι 31
∆εκεµβρίου 2009, και εφόσον αυτές εξοφληθούν εφάπαξ {διαγράφεται µέχρι και τις 29 Απριλίου 2010} εντός
µηνός από τη δηµοσίευση του νόµου, µε την προϋπόθεση, ότι το ύψος της υπό εξόφληση βεβαιωµένης βασικής
οφειλής θα είναι τουλάχιστον ίσο µε ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) της συνολικής βεβαιωµένης βασικής οφειλής του. Στην περίπτωση αυτή οι ανωτέρω οφειλές απαλλάσσονται κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν.
γ) Επιπλέον µπορούν να υπαχθούν στη ρύθµιση εφόσον το επιθυµεί ο οφειλέτης και το δηλώσει στην αίτησή
του
οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21
του ν. 2648/1998 ΦΕΚ 238 Α΄, όπως ισχύουν, καθώς και
οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθµιση,
που τηρείται κατά την υποβολή του αιτήµατος.
Οφειλές που δεν υπάγονται στη ρύθµιση.
∆εν υπάγονται στη ρύθµιση, ακόµη και αν ζητηθεί από
τον οφειλέτη, οφειλές υπέρ ξένων κρατών, καθώς και ο-

φειλές, που από ειδικές διατάξεις, δεν επιτρέπεται να υπαχθούν.
Άρθρο 67
Αναγκαστική Είσπραξη Οφειλών
Με τις διατάξεις του άρθρου 67 προτείνεται:
α) Η αντικατάσταση του άρθρου 33 του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), ειδικότερα:
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 67, µε την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 33 του
Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), διαφοροποιούνται οι συνέπειες της παράλειψης από τον τρίτο υποβολής δήλωσης ή υποβολής αυτής εκπρόθεσµα. Συγκεκριµένα, διατηρείται το τεκµήριο της οφειλής, εκ µέρους του τρίτου, όλης της κατασχεθείσας απαίτησης του
∆ηµοσίου κατά του καθού πλην όµως για λόγους χρηστής διοίκησης και επιεικείας, το παραπάνω τεκµήριο
τώρα γίνεται µαχητό, και παρέχεται η δυνατότητα στον
τρίτο να το ανατρέψει, προσβάλλοντας την εις βάρος
του ταµειακή βεβαίωση και αποδεικνύοντας, ότι η οφειλή του προς τον καθού ή κατάσχεση είναι ανύπαρκτη ή
µικρότερη του ποσού για το οποίο έγινε κατάσχεση.
β) Η προσθήκη νέου άρθρου µε αριθµό 30Α µετά το άρθρο 30 του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974), ειδικότερα:
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 67, µε την οποία προστίθεται νέο άρθρο στον
ΚΕ∆Ε και µε αριθµό 30 Α, θεσπίζεται για τις κατασχέσεις
απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων δυνατότητα τήρησης ειδικής διαδικασίας και συγκεκριµένα:
βα) Παρέχεται η δυνατότητα επιβολής σε βάρος περισσοτέρων του ενός οφειλετών του ∆ηµοσίου του αναγκαστικού µέτρου της κατάσχεσης εις χείρας του πιστωτικού ιδρύµατος µε το ίδιο κατασχετήριο έγγραφο, καθώς και η υποβολή εκ µέρους αυτών κοινής δήλωσης τρίτου για όλους τους αναφερόµενους στο κατασχετήριο
οφειλέτες.
ββ) Τα αποτελέσµατα της κατάσχεσης επέρχονται µε
την κοινοποίηση του κατασχετηρίου εγγράφου είτε στο
κεντρικό κατάστηµα του πιστωτικού ιδρύµατος, είτε σε
οποιοδήποτε υποκατάστηµα αυτού, χωρίς να απαιτούνται οι πρόσθετες διατυπώσεις και κοινοποιήσεις που
προβλέπουν ειδικές διατάξεις κατά περίπτωση.
βγ) Για τη δήλωση τρίτου απαιτείται, πέραν των διατυπώσεων του άρθρου 32 του ΚΕ∆Ε, και η υποβολή συνηµµένου παραστατικού εγγράφου που εµφανίζει την κίνηση του λογαριασµού του κάθε οφειλέτη για διάστηµα
τουλάχιστον πέντε ηµερών πριν την ηµεροµηνία επίδοσης του κατασχετηρίου εγγράφου και µιας ηµέρας µετά
από αυτήν, και καθορίζονται οι συνέπειες της µη υποβολής του εγγράφου αυτού.
βδ) Καθιερώνεται η υποχρέωση απόδοσης των κατασχεθέντων στην Υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση
εντός δέκα ηµερών από την υποβολή της δήλωσης, χωρίς την τήρηση άλλης δικαστικής ή µη διαδικασίας.
Για την ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλονται έξοδα.
γ) Η προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 39 του
Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974).
Ειδικότερα:
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3 του
άρθρου 67 µε την οποία προστίθεται νέα παράγραφος
στο άρθρο 39 του ΚΕ∆Ε, απαγορεύονται οι πλειστηριασµοί ακινήτων σε τιµή κατώτερη της αντικειµενικής α-
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ξίας τους, ώστε να αποτρέπονται οι εκποιήσεις ακινήτων
σε µη εύλογες αξίες και ιδιαίτερα χαµηλές τιµές προς
βλάβη των συµφερόντων τόσο του ∆ηµοσίου, όσο και
των λοιπών δανειστών, καθώς και των οφειλετών.
Ειδικότερα, ο πλειστηριασµός ακινήτων θα πρέπει να
διενεργείται σε αξία τουλάχιστον ίση µε την αντικειµενική τους αξία, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή,
όπου ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισµό του
φόρου µεταβίβασης.
Για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν την ισχύ
του παρόντος , τα προγράµµατα πλειστηριασµού εκδίδονται το αργότερο εντός έτους από την ηµεροµηνία αυτή.
Η διάταξη αυτή εισάγει νέα ρύθµιση και εναρµονίζεται
µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 995 του ΚΠολ∆.
δ) Η αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 41
του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/
1974), ειδικότερα:
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 4 του
άρθρου 67, µε την οποία αντικαθίσταται η παράγραφος 1
του άρθρου 41 του ΚΕ∆Ε, εισάγεται νέα διάταξη ως
προς την υποχρέωση έκδοσης προγράµµατος πλειστηριασµού από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος µετά την επιβολή της κατάσχεσης.
Με τις έως σήµερα ισχύουσες διατάξεις, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. µετά την πάροδο των σαράντα (40) ηµερών από την επιβολή της κατάσχεσης εξέδιδε πρόγραµµα πλειστηριασµού σε χρόνο κατά την κρίση του, χωρίς
τον περιορισµό των συγκεκριµένων προθεσµιών της
προτεινόµενης διάταξης.
Με τη νέα διάταξη, καθιερώνεται η υποχρέωση έκδοσης προγράµµατος πλειστηριασµού από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος από την επιβολή της κατάσχεσης ή από τη µη διενέργεια
του ορισθέντος πλειστηριασµού. Η ανωτέρω υποχρέωση
δεν υφίσταται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος όπως
πχ. όταν πρόκειται για ακίνητο του οφειλέτη, το οποίο αποδεδειγµένα αποτελεί την κύρια και µοναδική κατοικία
του, όταν επίκειται βεβαίωση νέων οφειλών και γενικότερα για λόγους δηµοσίου συµφέροντος . Σε κάθε περίπτωση δεν επέρχεται απώλεια του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου να εκδώσει πρόγραµµα πλειστηριασµού οποτεδήποτε, µετά την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών.
ε) Η προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974 – ΦΕΚ 90 Α΄) δύο νέων εδαφίων, ειδικότερα:
Προκειµένου να αποφευχθεί η µετάθεση του χρόνου
καταβολής της οφειλής προς το ∆ηµόσιο (κυρίως φορολογικών προστίµων αλλά και άλλων φορολογικών και
λοιπών υποχρεώσεων) στις περιπτώσεις που τα δικαστήρια χορηγούν αναστολή εκτέλεσης των νόµιµων τίτλων
είσπραξης (πράξεων προσδιορισµού των φόρων ή των
προστίµων κ.λπ.), της ταµειακής βεβαίωσης ή των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης (στα πλαίσια προσφυγής, ανακοπής ενδίκων µέσων κ.λπ.) προτείνεται η διάταξη της
παραγράφου 5 του άρθρου 67, ώστε από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής να µην απαλλάσσεται, λόγω της αναστολής, η οφειλή που προκύπτει τελικά να
καταβληθεί µε βάση την απόφαση του δικαστηρίου για
το µέρος αυτής που είχε βεβαιωθεί ταµειακά λόγω άσκησης προσφυγής ή ενδίκου µέσου, δεδοµένου ότι για το ί-

διο χρονικό διάστηµα το ποσό αυτό δεν επιβαρύνεται
ταυτόχρονα µε άλλου είδους προσαυξήσεις (φορολογικές κ.λπ.).
Επίσης µε την ίδια διάταξη προτείνεται να συµψηφίζονται οι απαιτήσεις κατά του ∆ηµοσίου (κυρίως από επιστροφές φόρων ή άλλες απαιτήσεις) µε τις βεβαιωµένες
κατά τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων οφειλές
προς το ∆ηµόσιο, που τελούν σε κάθε είδους αναστολή,
δεδοµένου ότι µε την αναστολή αφενός µεν δεν έχει
κριθεί η ύπαρξη της οφειλής και αφετέρου αυτή χορηγείται από το δικαστήριο στην πλειονότητα των περιπτώσεων χωρίς εγγύηση, µε κίνδυνο να επιστρέφονται σηµαντικά ποσά κυρίως φόρων, ενώ τελικά κρίνεται από το δικαστήριο η ύπαρξη της οφειλής προς το ∆ηµόσιο. Εξάλλου, µε τον συµψηφισµό δεν υφίσταται αδυναµία καταβολής της οφειλής που είναι ο κύριος λόγος χορήγησης
της αναστολής από τα δικαστήρια.
Προτείνεται επίσης να παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής υποθήκης για κάθε βεβαιωµένο χρέος προς το ∆ηµόσιο που τελεί σε κάθε είδους αναστολή µε τη διαδικασία του άρθρου 8 του ΚΕ∆Ε, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτού, προκειµένου να διασφαλίζεται η είσπραξη αυτών στις περιπτώσεις οφειλετών υπόπτων φυγής ή όταν πιθανολογείται ζηµία του ∆ηµοσίου από τη
µη άµεση λήψη διασφαλιστικών µέτρων, δεδοµένου ότι η
υποθήκη δεν αποτελεί µέσο διοικητικής εκτέλεσης που
οδηγεί άµεσα στην είσπραξη των απαιτήσεων, αλλά αστικό διασφαλιστικό µέτρο αυτών.
στ) Με την διάταξη της παραγράφου 6 προτείνεται η
κατάργηση του αναγκαστικού µέτρου της προσωπικής
κράτησης για την είσπραξη βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων χρεών προς το ∆ηµόσιο, ύστερα από τη δηµοσίευση της 1/2010 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου, µε την οποία κρίθηκε ότι το µέτρο αυτό είναι ανίσχυρο και αντισυνταγµατικό.
Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από
τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Άρθρο 68
∆ιαδικασία Πληρωµής Τόκου Αχρεωστήτως
Εισπραχθέντων Εσόδων
Κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 ν. 1473/84, όπως ισχύει, περί επιστροφής από το
∆ηµόσιο αχρεωστήτως καταβληθέντων σ’ αυτό φόρων
κλπ, προκύπτει θέµα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
που επιδικάζουν έντοκη επιστροφή των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ως άνω, µε διαφορετικό επιτόκιο από
αυτό των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου τρίµηνης
διάρκειας, ήτοι επιτόκιο κατά τις διατάξεις του άρθρου
21 του κώδικα νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου ή µε τις
γενικές διατάξεις περί τόκων υπερηµερίας. Εν όψει των
ανωτέρω και της ανάγκης άµεσης εκτέλεσης γενικά των
δικαστικών αποφάσεων και της εξυπηρέτησης των συµφερόντων του πολίτη, προτείνεται η διάταξη του άρθρου
68, µε την οποία η επιστροφή των τόκων, που διατάσσεται από το δικαστήριο, µε διαφορετικό του παραπάνω επιτοκίου, να γίνεται στο δικαιούχο µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος από τις αρµόδιες υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και για
όλες τις εκκρεµείς υποθέσεις, µέχρι τη δηµοσίευσή του
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού θεσπίζονται αναπτυξιακά φορολογικά κίνητρα για:
την ανάπτυξη νεανικής επιχειρηµατικότητας,
την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας,
την ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων στα οποία
χρησιµοποιείται διεθνώς αναγνωρισµένη ευρεσιτεχνία
της επιχείρησης,
την ενίσχυση της Πράσινης Ανάπτυξης µε τη χορήγηση αφορολόγητου για την κατάθεση ποσών στο «Πράσινο Ταµείο»,
την παροχή έκπτωσης φόρου για δωρεές φυσικών
προσώπων και επιχειρήσεων στο «Λογαριασµό Αλληλεγγύης για την απόσβεση του ∆ηµοσίου Χρέους».
Ακόµα, διατάξεις αναπτυξιακών φορολογικών κινήτρων έχουν τεθεί για τεχνικούς λόγους στα επιµέρους
άρθρα και χαρακτηριστικά αναφέρουµε:
Απαλλάσσονται από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας τα
διατηρητέα κτίσµατα για όσο χρόνο διαρκεί η ανακατασκευή τους ή η επισκευή τµηµάτων τους ή η επισκευή
καταστραφέντων αρχιτεκτονικών µελών τους. Η απαλλαγή αυτή χορηγείται και για το γήπεδό τους και δε µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία
χορήγησης της οικείας άδειας. Η απαλλαγή αυτή χορηγείται για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς
Απαλλάσσεται από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας το
δικαίωµα υψούν οικοπέδου επί του οποίου υπάρχουν κτίσµατα κατοικιών ή επαγγελµατικών στεγών, στα οποία
δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόµησης, εφόσον
βρίσκονται σε πυκνοδοµηµένες περιοχές. Η απαλλαγή
αυτή χορηγείται ως κίνητρο για τη διατήρηση αδόµητης
γης στις πυκνοδοµηµένες ήδη περιοχές.
∆ιευρύνεται το πεδίο των φοροαπαλλαγών για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων. Αναγνωρίζονται δαπάνες ενεργειακής αναβάθµισης των κτιρίων µέχρι
€6.000, µε βάση τα προσκοµιζόµενα νόµιµα δικαιολογητικά στοιχεία και εκπίπτεται από το φόρο ποσοστό 10%
αυτών.
Αναγνωρίζεται έκπτωση αυξηµένων αποσβέσεων κατά
το στάδιο που διαρκούν οι εργασίες και για τέσσερα έτη
µετά το πέρας των εργασιών για την ανακατασκευή εν
όλω ή εν µέρει αρχιτεκτονικών µελών των κτιρίων ή κτισµάτων.
Ειδικότερα επί των άρθρων του κεφαλαίου αυτού:
Άρθρο 69
Κίνητρα για την ανάπτυξη νεανικής
επιχειρηµατικότητας
Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται αφορολόγητο για µία
τριετία από την έναρξη εργασιών, για νέους µέχρι 35 ετών που αποκτούν κέρδη µέχρι 30.000 ευρώ ετησίως, από την άσκηση ατοµικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλµατος. Η απαλλαγή αυτή ισχύει ανάλογα και για κέρδη οµόρρυθµης εταιρείας στην οποία συµµετέχουν νέοι
µέχρι 35 ετών. Η ρύθµιση στοχεύει στη ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας και αποτελεί κίνητρο για την
ίδρυση αλλά και τη στήριξη νέων επιχειρήσεων.

Άρθρο 70
Κίνητρα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας
Με τις προτεινόµενες διατάξεις, εξαιρούνται από τo
τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας οι συνδέσεις
παροχής ασύρµατης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet),
εφόσον αφορούν αποκλειστικά και µόνο συνδέσεις δεδοµένων (data). Αυτό γίνεται αφενός για την προώθηση
και αύξηση της διείσδυσης και χρήσης των ευρυζωνικών
υπηρεσιών στη χώρα µας και αφετέρου για την ίδια µεταχείριση της χρήσης του διαδικτύου, µέσω των γραµµών σταθερής τηλεφωνίας για τις οποίες δεν προβλέπεται επιβολή φόρου.
Άρθρο 71
Φορολογικά Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που παράγουν
προϊόντα χρησιµοποιώντας διεθνώς αναγνωρισµένη ευρεσιτεχνία να σχηµατίζουν αφορολόγητο αποθεµατικό
από τα κέρδη από την πώληση των προϊόντων αυτών.
Η προτεινόµενη ρύθµιση, καταλαµβάνει και τα κέρδη
που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά σε εκµετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς
αναγνωρισµένης.
Η έγκριση υπαγωγής της επιχείρησης που υπάγεται
στις διατάξεις αυτού πιστοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Το αφορολόγητο αποθεµατικό που σχηµατίζεται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο υπόκειται σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε., κατά το µέρος που διανέµεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαµβάνεται
κάθε φορά.
Η ρύθµιση αυτή, η οποία αφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, πωλήσεις
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά, κρίνεται σκόπιµη
για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, για την παραγωγή
νέων προϊόντων ή τη βελτίωση αυτών που έχουν ήδη παραχθεί, καθώς και των προσφερόµενων υπηρεσιών, ούτως ώστε να πραγµατοποιηθούν επενδύσεις που θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη του εθνικού προϊόντος.
Τέλος, για τη ρύθµιση των λεπτοµερειών εφαρµογής
του παρόντος άρθρου προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 72
Ρύθµιση θεµάτων οικονοµικής ενίσχυσης γεωργών
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 73/2009 του Συµβουλίου, οι δικαιούχοι άµεσων ενισχύσεων αγρότες οφείλουν κάθε χρόνο να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση των ατοµικών τους δικαιωµάτων άµεσων ενισχύσεων, οι οποίες καταβάλλονται
από τον κοινοτικό προϋπολογισµό. Οι εργασίες που απαιτούνται για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων αυτών συνίστανται στην σύνταξη, συγκέντρωση, εισαγωγή, επεξεργασία και επαλήθευση των σχετικών αιτήσεων που υποβάλλονται από τους δικαιούχους άµεσης ενί-
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σχυσης αγρότες. Οι εργασίες αυτές, σύµφωνα µε τις
προθεσµίες που θέτει η σχετική κοινοτική νοµοθεσία,
πρέπει να αρχίζουν την 1η Φεβρουαρίου και να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους.
Από το έτος 2009 το κόστος των εργασιών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση των ως άνω δικαιωµάτων,
για τους κατά κύριο λόγο επάγγελµα αγρότες, ανεξάρτητα από το ύψος της ενίσχυσης που αυτοί λαµβάνουν,
καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του ν. 3698/2008
(ΦΕΚ198 Α΄). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
ενισχύονται από τον προϋπολογισµό δικαιούχοι που απολαµβάνουν υψηλές ενισχύσεις και να αποκλείονται
άλλοι µε χαµηλές ενισχύσεις και εισοδήµατα µόνο και
µόνο γιατί δεν θεωρούνται κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, επειδή, ενδεχοµένως, δεν είναι ασφαλισµένοι στον
ΟΓΑ, ή επειδή πραγµατοποίησαν ορισµένα ηµεροµίσθια
σε άλλες εργασίες εκτός της γεωργίας.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε την ίδια ως άνω διάταξη, η ανάθεση του έργου της ενεργοποίησης των δικαιωµάτων
άµεσης ενίσχυσης, έπρεπε από το 2010, να γίνεται µε
δηµόσια σύµβαση, µετά από τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού. Ωστόσο, για το 2010, η προκήρυξη
και η διενέργεια του διεθνούς διαγωνισµού δεν κατέστη
δυνατό να πραγµατοποιηθεί έγκαιρα, λόγω των ως άνω
ασφυκτικών προθεσµιών που προβλέπονται για την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ενεργοποίησης των δικαιωµάτων των αγροτών, σε συνδυασµό µε τις
προθεσµίες που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές και εθνικές διατάξεις για τη διενέργεια και ολοκλήρωση τέτοιων διαγωνισµών.
Για τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ν. 3698/
2008 (ΦΕΚ 198 Α΄), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών µέσα στις προθεσµίες
που προβλέπονται από την κοινοτική νοµοθεσία έτσι ώστε να καταβληθούν οι ενισχύσεις του 2010 έγκαιρα, απρόσκοπτα και ορθά στους δικαιούχους αγρότες. Με την
προτεινόµενη τροποποίηση προβλέπεται:
α) η διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για
την εκτέλεση των εργασιών ενεργοποίησης των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης των ετών 2011 και 2012.
β) για το 2010 οι εργασίες ενεργοποίησης των ατοµικών δικαιωµάτων αναλαµβάνονται:
-είτε από πιστοποιηµένους φορείς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των αποφάσεων 264/2003 (ΦΕΚ 1496 Β΄) και
217842/2004 (ΦΕΚ 326 Β΄) του Υπουργού Γεωργίας,
-είτε µε δηµόσια σύµβαση που θα συναφθεί από την αναθέτουσα αρχή µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης,
χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση της σχετικής προκήρυξης, εάν για λόγους τεχνικούς η σύµβαση µπορεί να ανατεθεί µόνο σε συγκεκριµένο φορέα, σύµφωνα µε το
άρθρο 25 παρ. 1 περίπτωση β΄ του π. δ. 60/2007 (άρθρο
31 παρ. 1 εδάφιο β΄της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
Η προτεινόµενη αυτή διάταξη κρίθηκε αναγκαία λόγω
της άµεσης και επείγουσας ανάγκης να ξεκινήσουν έγκαιρα οι εργασίες που απαιτούνται για την ενεργοποίηση των ατοµικών δικαιωµάτων των αγροτών, ώστε να περατωθούν εντός των προθεσµιών που προβλέπονται από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συµβουλίου (15
Μαΐου 2010). Για το σκοπό αυτό δίδεται η δυνατότητα σε
όλους τους πιστοποιηµένους για το αντικείµενο αυτό

φορείς να αναλάβουν την εκτέλεση των απαραίτητων
εργασιών και σε περίπτωση που οι φορείς αυτοί δεν προσέλθουν, ή η υποδοµή και οι δυνατότητές τους δεν τους
επιτρέπουν την έγκαιρη και ορθή εκτέλεση των εργασιών αυτών, το έργο θα µπορεί να ανατεθεί σε φορέα
που έχει αυτές τις δυνατότητες µε την ίδια διαδικασία
που ανατέθηκε και το 2009.
γ) Από το 2010, η κάλυψη από τον προϋπολογισµό του
κόστους ενεργοποίησης των ατοµικών δικαιωµάτων άµεσης ενίσχυσης, όχι πλέον µόνο µε κριτήριο την ιδιότητα
του δικαιούχου, ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότη, αλλά
µε κριτήριο, το ύψος της ενίσχυσης, µε την έννοια ότι το
κόστος ενεργοποίησης, θα καλύπτεται πλέον για όσους
δικαιούχους λαµβάνουν ενισχύσεις που δεν υπερβαίνουν ένα ανώτατο χρηµατικό όριο, την επαγγελµατική
δραστηριότητα ή άλλα αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια, που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν εκείνους που έχουν περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες, ανεξάρτητα από την επαγγελµατική τους ιδιότητα. Το ανώτατο
χρηµατικό όριο, οι επαγγελµατικές κατηγορίες και, ενδεχοµένως, άλλα κριτήρια που θα χρησιµοποιούνται για
τον καθορισµό των δικαιούχων άµεσων ενισχύσεων γεωργών των οποίων το κόστος ενεργοποίησης θα καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, θα γίνεται µε
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που θα εκδίδεται
κάθε χρόνο. Η διάταξη αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειµένου το µέτρο της κάλυψης του κόστους ενεργοποίησης
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό να επιτυγχάνει καλύτερα τον κοινωνικό στόχο του που είναι η οικονοµική στήριξη όσων κατηγοριών δικαιούχων ήταν υποχρεωµένοι,
να καταβάλλουν δυσανάλογα υψηλό κόστος ενεργοποίησης και σε σχέση µε το ύψος της ενίσχυσης που τελικά
εισπράττουν και µε τις οικονοµικές δυνατότητες που
διαθέτουν.
δ) η καταβολή του κόστους ενεργοποίησης των ατοµικών δικαιωµάτων έτους 2010 από τον προϋπολογισµό απευθείας στους λογαριασµούς των δικαιούχων, εφόσον
οι εργασίες ενεργοποίησης διεξαχθούν από πιστοποιηµένους φορείς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και
διαζευκτικά
ε) η καταβολή του ως άνω κόστους ενεργοποίησης
των ατοµικών δικαιωµάτων από τον προϋπολογισµό στο
συγκεκριµένο φορέα, εφόσον το έργο ανατεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περίπτωση β’
του π. δ. 60/2007 (άρθρο 31 παρ. 1 εδάφιο β’ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)».
Άρθρο 73
Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας
Με το άρθρο αυτό λαµβάνεται πρόνοια για τις επιχειρήσεις των οποίων µειώνεται ο κύκλος εργασιών, προκειµένου να διατηρήσουν το προσωπικό τους. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν σε µία τριετία δε µειωθεί το προσωπικό, παρά τη µείωση του κύκλου εργασιών, τα κέρδη
των εταιρειών πάσης µορφής (Α.Ε., Ε.Π.Ε., προσωπικές
εταιρείες κ.λπ.) θα φορολογούνται µε το συντελεστή
φορολογίας που ισχύει κάθε φορά, µειωµένο κατά δύο
ποσοστιαίες µονάδες. Ο µειωµένος αυτός συντελεστής
θα εφαρµόζεται για τα κέρδη των πιο πάνω τριών χρήσεων και σε περίπτωση που σε κάποια χρήση προκύψει ζηµία θα ισχύει το κίνητρο και για τα κέρδη εποµένων χρή-
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σεων, µέχρι να καλυφθούν τρεις χρήσεις µε την εφαρµογή µειωµένου συντελεστή φορολογίας. Επισηµαίνεται ότι, για τη µείωση του συντελεστή φορολογίας θα πρέπει
να συντρέχουν αθροιστικά και οι δύο προϋποθέσεις, δηλαδή µείωση του κύκλου εργασιών και διατήρηση ή αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων. Επίσης, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις που καταρχήν κάνουν χρήση του
µειωµένου συντελεστή για ένα ή δύο χρόνια αλλά στη
συνέχεια µειώνουν το προσωπικό τους, το κίνητρο ανακαλείται και πρέπει να υποβάλουν συµπληρωµατική εκπρόθεσµη δήλωση για τα οικονοµικά έτη που έτυχαν ευνοϊκής φορολογικής µεταχείρισης. Επίσης, προβλέπεται
ότι τα πιο πάνω έχουν εφαρµογή και για τα νοµικά πρόσωπα που ήδη κατά τις προηγούµενες µία έως τρεις διαχειριστικές περιόδους πριν από τη δηµοσίευση του νόµου, παρά τη µείωση του κύκλου εργασιών τους, δεν έχουν µειώσει τον αριθµό των εργαζοµένων τους. Τέλος,
µε τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις, προβλέπεται µείωση κατά ποσοστό 20% των καθαρών κερδών των ατοµικών επιχειρήσεων και των καθαρών εισοδηµάτων των
φυσικών προσώπων που ασκούν ελευθέριο επάγγελµα,
προκειµένου να διατηρήσουν το προσωπικό τους.
Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου
101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, των οποίων ο κύκλος εργασιών µειώνεται για τρεις (3) συνεχόµενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούµενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ορίζεται από τα άρθρα 109 και 10 του ίδιου νόµου, µειώνεται κατά δύο (2)
ποσοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός
των εργαζοµένων που υφίσταται κατά την προηγούµενη
της τριετίας διαχειριστική περίοδο δεν µειώνεται σε καµία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους. Επίσης προκειµένου περί ατοµικής επιχείρησης και ατοµικού ελευθερίου επαγγέλµατος τα προκύπτοντα από τα
τηρούµενα βιβλία και στοιχεία του Κ. Β. Σ. καθαρά κέρδη
και καθαρά εισοδήµατα µειώνονται κατά ποσοστό 20%.
Άρθρο 74
Κίνητρα έκπτωσης φόρου για δωρεές
στο Λογαριασµό Αλληλεγγύης
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού δίδεται κίνητρο στους φορολογούµενους που έχουν την
οικονοµική δυνατότητα να συµβάλουν στην συγκέντρωση κεφαλαίου µε σκοπό την απόσβεση του δηµόσιου
χρέους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 75
Πρόστιµα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων
στοιχείων - Κυρώσεις - Ποινές
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αντικαθίστανται
στρογγυλοποιούµενα στην πλησιέστερη εκατοντάδα τα
ποσά των προστίµων που ορίζονται µε τις διατάξεις των
υποπεριπτώσεων α.α.΄, α.β.΄ και α.γ.΄ της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 και
θεσπίζεται ιδιαίτερο πρόστιµο για τη µη έκδοση στοιχείων και τη µη καταχώριση στα πρόσθετα βιβλία. Η διάταξη αυτή κρίνεται σκόπιµη για την ορθολογικοποίηση του

ύψους του προστίµου για τις πιο πάνω παραβάσεις σε
σχέση µε τις λοιπές παραβάσεις εφαρµογής των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
το όριο των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5
του ν. 2523/1997 σε χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, λόγω
της θέσπισης νέου ορίου προστίµου επί µη έκδοσης
στοιχείων από τον υπόχρεο τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν.
2523/1997 αναφορικά µε την επίτευξη διοικητικού συµβιβασµού επί των παραβάσεων που αφορούν τη µη έκδοση
στοιχείων ή τη µη καταχώριση στα πρόσθετα βιβλία ή
την έκδοση ή λήψη πλαστών ή εικονικών στοιχείων. Έτσι µε τις προτεινόµενες διατάξεις προϋπόθεση επίτευξης συµβιβασµού για τις πιο πάνω παραβάσεις είναι η
καταβολή του ½ του ποσού του προστίµου µέχρι χίλια
διακόσια (1.200) ευρώ ή του 30% αυτού εάν υπερβαίνει
τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ. Με τη ρύθµιση αυτή παρέχεται κίνητρο είσπραξης του προστίµου από τον υπόχρεο επί διάπραξης των πιο πάνω παραβάσεων.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 αντικαθίσταται
το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24
του ν. 2523/1997. Η ρύθµιση αυτή γίνεται για νοµοτεχνικούς λόγους συνεπεία της νέας ρύθµισης του διοικητικού συµβιβασµού που θεσπίζεται µε τις διατάξεις της
προηγούµενης παραγράφου.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 δεν ισχύει το αφορολόγητο όριο της κλίµακας του άρθρου 9 του ν.
2238/1994 για τις χρήσεις εκείνες που καταλογίζονται
παραβάσεις για µη έκδοση στοιχείων, µη τήρηση πρόσθετων βιβλίων, έκδοση πλαστών εικονικών στοιχείων κ.
α. Η ρύθµιση αυτή που λειτουργεί αποτρεπτικά για τη
διάπραξη τέτοιου είδους παραβάσεων θεσπίζεται για την
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και την διασφάλιση
των δηµοσίων εσόδων.
Άρθρο 76
Αναστολή λειτουργίας επαγγελµατικών
εγκαταστάσεων επιτηδευµατιών –
Αδικήµατα φοροδιαφυγής
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού επέρχονται µεταβολές στα άρθρα 13 και 19 του ν. 2523/
1997 και ειδικότερα:
1. Με την παράγραφο 1 αντικαθίστανται οι διατάξεις
των δύο πρώτων εδαφίων του άρθρου 13 του ανωτέρω
νόµου, αναφορικά µε την αναστολή λειτουργίας επαγγελµατικών εγκαταστάσεων των επιτηδευµατιών σε περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων. Με βάση τις νέες
διατάξεις η ως άνω αναστολή λειτουργίας επιβάλλεται
πλέον υποχρεωτικά εκ του νόµου, για διάστηµα µέχρι ένα µήνα, σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων που ορίζονται σε αυτές και ο Υπουργός Οικονοµικών καθορίζει µε σχετική απόφασή του, ύστερα από
πρόταση της ∆/νσης Ελέγχου, τον αριθµό και µόνο των
ηµερών αναστολής. Περαιτέρω, πέραν των άλλων, επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων,
ώστε αυτές να καταστούν περισσότερο αποτελεσµατικές, καθώς προστίθενται και νέες περιπτώσεις παραβάσεων η διαπίστωση των οποίων επισύρει την υπόψη κύ-
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ρωση, η οποία είναι αυστηρότερη στις περιπτώσεις που
και µετά την υλοποίηση της αναστολής λαµβάνει χώρα ή
διαπιστώνεται υποτροπή.
2. Με την παράγραφο 2 συµπληρώνονται µε νέα παράγραφο οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 και
ορίζεται ότι ποινικό αδίκηµα πλέον συνιστά και η µη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση των προβλεπόµενων από
τον Κ. Β. Σ. στοιχείων κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή η µη καταχώρηση στα
πρόσθετα βιβλία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ίδιου
Κώδικα των συναλλαγών, εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 περί αναστολής λειτουργίας εγκαταστάσεων επιχειρήσεων. Η προβλεπόµενη ποινή φυλάκισης στις περιπτώσεις αυτές είναι τουλάχιστον δύο (2) µηνών και υφίσταται αυστηρότερη πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που και µετά την αναστολή
λαµβάνει χώρα ή διαπιστώνεται υποτροπή. Περαιτέρω
προβλέπεται ότι και εν προκειµένω το υπόψη αδίκηµα είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από τα αδικήµατα που
προβλέπονται και τιµωρούνται µε τις λοιπές ποινικές
διατάξεις του ν. 2523/1997.
Άρθρο 77
Πράξεις Ελεγκτικών Οργάνων και
αµοιβή για αποκάλυψη φαινοµένων παραβατικής
συµπεριφοράς σε φορολογικές
και τελωνειακές υποθέσεις
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται τα εξής:
1. Τα αδικήµατα της φοροδιαφυγής που προβλέπονται
στα άρθρα 17, 18 και 19 του ν. 2523/97 θεωρούνται ότι
εµπίπτουν στις διατάξεις για το ξέπλυµα του βρώµικου
χρήµατος, προκειµένου αφ ενός µεν να τους αποδίδεται
η ιδιαίτερη απαξία που αρµόζει στην παραβατική αυτή
συµπεριφορά αφ ετέρου δε να διασφαλίζεται πληρέστερος έλεγχος ελέγχου και τιµωρίας τους.
2. Προβλέπεται να τιµωρείται ως κακούργηµα η λαθρεµπορία εφόσον οι δασµοί που στερήθηκε το δηµόσιο υπερβαίνουν τις εκατόν πενήντα (150.000) χιλιάδες ευρώ.
3. Ορίζεται ότι τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο µπορούν να εµφανίζονται ως συναλλασσόµενα ή συµπράττοντα χωρίς κάτι τέτοιο να συνιστά αδίκηµα, προκειµένου να συλλαµβάνεται εφοριακός ή τελωνειακός υπάλληλος που δωροδοκείται ή συναλλασσόµενος που επιδιώκει να φοροδιαφύγει.
4. Τέλος ορίζεται αµοιβή για όποιον καταγγείλει και πιστοποιηθεί, είτε δωροδοκία τελωνειακού ή εφοριακού υπαλλήλου ή φορολογική ή τελωνειακή παράβαση συναλλασσόµενου και προσδιορίζεται το ύψος της αµοιβής σε
συνάρτηση µε το ποσό του προστίµου που θα εισπραχθεί
από το δηµόσιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται
µε κράτη µη συνεργάσιµα στο φορολογικό τοµέα
ή µε προνοµιακά φορολογικά καθεστώτα
Άρθρο 78
Στο σηµερινό διεθνοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον
όλα τα κράτη καταβάλλουν σηµαντικές προσπάθειες,
προκειµένου να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά το φαι-

νόµενο της φοροδιαφυγής (fiscal evasion) και φοροαποφυγής (tax avoidance), χωρίς να δηµιουργούν εµπόδια
στην ανταλλαγή των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς
και την κυκλοφορία των προσώπων και των κεφαλαίων.
Είναι γεγονός όµως ότι όσο αυξάνεται ο βαθµός αλληλεξάρτησης και διεθνοποίησης στις οικονοµικές σχέσεις
µεταξύ των κρατών τόσο αυξάνεται και η ποικιλία των
µορφών κάθε είδους φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής
από την πλευρά των φυσικών και νοµικών προσώπων και
των άλλων νοµικών οντοτήτων και µορφωµάτων της διεθνούς οικονοµικής πραγµατικότητας.
Η κυβέρνηση στηρίζει σθεναρά κάθε προσπάθεια σε
διεθνές και κοινοτικό επίπεδο για την αντιµετώπιση του
φαινοµένου της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής µε
την οποία:
α) υπονοµεύεται η δυνατότητα της χώρας µας να καθορίζει και να επιβάλλει ορθά τους φόρους σύµφωνα µε
τις συνταγµατικές αρχές,
β) προκαλούνται σηµαντικές απώλειες εσόδων στον
κρατικό προϋπολογισµό, και
γ) επέρχεται αδικαιολόγητη και σαφώς δυσανάλογα υψηλότερη φορολόγηση των ειλικρινών και καλόπιστων
φορολογουµένων πολιτών και επιχειρήσεων.
Με δεδοµένο ότι απαιτείται συντονισµένη προσπάθεια
για ένα συνεκτικό και ολοκληρωµένο πλαίσιο αντιµετώπισης των σύνθετων µορφών µε τις οποίες επιτυγχάνεται η φοροδιαφυγή, µε το προτεινόµενο άρθρο γίνεται
σηµαντική προσπάθεια να δοθεί συγκεκριµένη απάντηση
στην αιµορραγία της εκτεταµένης φοροαποφυγής και
φοροδιαφυγής που τα τελευταία χρόνια έλαβε πρωτοφανείς διαστάσεις στη χώρα µε αποτέλεσµα να προκαλείται και να υπονοµεύεται παράλληλα το περί δικαίου
αίσθηµα του φορολογούµενου πολίτη.
Αυτή δε η νοµοθετική πρωτοβουλία αποκτά εξέχουσα
σηµασία, καθώς λαµβάνει υπόψη την διεθνή και ευρωπαϊκή εµπειρία για την καταπολέµηση αυτών των φαινοµένων και φιλοδοξεί να παράσχει τα κρίσιµα θεσµικά εργαλεία, προκειµένου να υπάρξουν άµεσα και σηµαντικά
οικονοµικά µετρήσιµα αποτελέσµατα για τα έσοδα του
κρατικού προϋπολογισµού στο πεδίο αυτό.
Σε διεθνές επίπεδο η χώρα µας συµµετέχει στις εργασίες του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του οποίου συστήθηκε µε απόφαση
του ΟΟΣΑ της 17ης Σεπτεµβρίου 2009 το Παγκόσµιο Φόρουµ για την ∆ιαφάνεια και την Ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέµατα. Η προτεινόµενη διάταξη
λαµβάνοντας υπόψη τις εργασίες αυτές προχωρεί ένα
βήµα παραπάνω µε τη θεσµοθέτηση όλων των κρίσιµων
διεθνώς παραδεκτών και βάσιµων κριτηρίων για την υπαγωγή ή µη ενός κράτους ή περιοχής φορολογικής δικαιοδοσίας ή συνδεδεµένου ή εξαρτηµένου εδάφους στον
κατάλογο των µη συνεργάσιµων κρατών µε την Ελλάδα.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η έµµεση άσκηση
πίεσης προς τις προαναφερόµενες χώρες, προκειµένου
να συνάψουν σύµβαση διοικητικής συνδροµής που να επιτρέπει την εν τοις πράγµασιν ανταλλαγή όλων των
πληροφοριών στο φορολογικό τοµέα για όλα τα είδη του
εισοδήµατος ή του κεφαλαίου των φορολογικών κατοίκων της Ελλάδας, φυσικών ή νοµικών προσώπων, που
µπορεί να µην τηρούν τη βασική υποχρέωση να δηλώνουν και να φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσµιο εισόδηµά τους, δηλαδή για το εισόδηµα ή το κεφάλαιό τους σε όποια χώρα και αν προκύπτει.
Παράλληλα, η χώρα µας υπογράφει τις νέες Συµφω-
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νίες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής σχετικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και κεφαλαίου (Σ.Α.∆.Φ.) µε το νέο άρθρο
26 του Προτύπου Σύµβασης του Ο.Ο.Σ.Α. περί ανταλλαγής των πληροφοριών, στο οποίο έχει ενσωµατωθεί η
αυτονόητη για τη σηµερινή διεθνή πραγµατικότητα µε
τον έντονο φορολογικό ανταγωνισµό µεταξύ των κρατών άρση του τραπεζικού απορρήτου περιλαµβανοµένων των πληροφοριών από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα καθώς και λοιπούς οικονοµικούς εταίρους (ενώσεις
θεσµικών επενδυτών κόκ.).
Παρά το γεγονός ότι η άµεση φορολογία, δεν ανήκει
στις κοινές πολιτικές της Κοινότητας τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει χώρα σηµαντικές πρωτοβουλίες σε κοινοτικό επίπεδο, µε την ψήφιση κοινοτικών οδηγιών σε
θέµατα άµεσης φορολογίας, που έχουν ήδη ενσωµατωθεί στην εθνική έννοµη τάξη. Κεντρικός άξονας των
πρωτοβουλιών αυτών είναι να ενισχυθεί ουσιαστικά το
πλαίσιο της διοικητικής συνδροµής µεταξύ των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προκειµένου να δηλώνονται τελικά τα εισοδήµατα και το κεφάλαιο φυσικών και νοµικών προσώπων και να φορολογούνται στη
χώρα της φορολογικής τους κατοικίας. Επίσης, έχουν αναληφθεί σηµαντικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε. για
την υπογραφή και σύναψη Συµφωνιών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών - µελών της µε ορισµένες
τρίτες χώρες, όπως το Πριγκηπάτο του Λιχτενστάιν, το
Πριγκηπάτο της Ανδόρας, το Πριγκηπάτο του Μονακό,
τη ∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, προκειµένου να εξασφαλισθεί η διοικητική συνεργασία µέσω της ανταλλαγής των πληροφοριών στον φορολογικό τοµέα. Μια
τέτοια συµφωνία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών προωθείται και µε τροποποίηση της ήδη υφιστάµενης Συµφωνίας καταπολέµησης της απάτης µε την
Ελβετική Συνοµοσπονδία.
Με βάση την ύπαρξη όλων των παραπάνω σηµαντικών
διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων και νοµοθετικών
πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο που ήδη έχουν αναληφθεί ή είναι σε εξέλιξη από άλλες χώρες της Ε.Ε. (π.χ.
Γαλλία), η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία της κυβέρνησης επιχειρεί την πρώτη σηµαντική τοµή. Να σπάσει τον
οµφάλιο λώρο που συνδέει τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
ή προσωπικές εταιρείες στην Ελλάδα ή αλλοδαπές εταιρείες που φορολογούνται στην Ελλάδα λόγω της µόνιµης εγκατάστασης που έχουν στη χώρα µας µε µεθόδους φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής προς φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες κάθε είδους που
είναι κάτοικοι ή έχουν την καταστατική έδρα τους ή την
έδρα της πραγµατικής τους διοίκησης (place of effective
management) ή είναι απλώς εγκατεστηµένοι (µε γραφείο
αντιπροσώπευσης ή µε οποιοδήποτε τρόπο) σε µη συνεργάσιµα κράτη.
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού προσδιορίζεται το παραπάνω πλαίσιο εισάγοντας τους ορισµούς
και ιδίως τον τρόπο και τα κριτήρια για τον καθορισµό
των µη συνεργάσιµων κρατών. Επίσης, στην ίδια παράγραφο εισάγεται ο ορισµός του υπαγόµενου σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς φορολογούµενου µε βάση
αντικειµενικά κριτήρια, όπως είναι η ύπαρξη ή µη πραγµατικής ή ιδιαίτερα χαµηλής φορολόγησης σε οποιοδήποτε άλλο κράτος συµπεριλαµβανοµένων των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σηµειώνεται ότι ο ορισµός των µη συνεργάσιµων κρατών καθώς και του υ-

παγόµενου σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς φορολογούµενου απαντάται και στην εσωτερική νοµοθεσία
άλλων κρατών (π.χ. Γαλλία, βλ. άρθρα 238 0 και 238 Α
του Γαλλικού Φορολογικού Κώδικα).
Με βάση αυτό το γενικό πλαίσιο προσδιορίζεται το ουσιαστικό περιεχόµενο της διάταξης που αφορά την µη αναγνώριση οποιασδήποτε πληρωµής για δαπάνες που αφορούν την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών ή για
τους κάθε είδους τόκους στους οποίους περιλαµβάνονται και οι τόκοι των δανείων, τα κάθε είδους δικαιώµατα, τις κάθε είδους αποζηµιώσεις, τις κάθε είδους αµοιβές για διευθυντικά στελέχη κόκ. και καταβάλλονται από
πρόσωπα, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω, προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε µορφής νοµική οντότητα από αυτές που λειτουργούν στη διεθνή οικονοµική σκηνή. Είναι προφανές ότι η απαρίθµηση των µορφών ή µορφωµάτων υπό το µανδύα των οποίων λειτουργούν αυτά τα πρόσωπα είναι ενδεικτική.
Στις περιπτώσεις που οι ίδιες δαπάνες αφορούν συναλλαγές µε υπαγόµενους σε προνοµιακό φορολογικό
καθεστώς, το βάρος της απόδειξης για το αν αυτές οι
συναλλαγές είναι πραγµατικές και όχι εικονικές και το
αν είναι συνήθεις υπό την έννοια ότι δεν παρουσιάζουν
µη κανονικά ή υπερβολικά στοιχεία έχει ο φορολογούµενος που επιδιώκει να επωφεληθεί από µια τέτοια συναλλαγή στην Ελλάδα. Είναι σαφές ότι προσδιορίζεται κατ’
αυτόν τον τρόπο επαρκώς η δυνατότητα των αρµόδιων
ελεγκτικών αρχών να ανταποκριθούν ουσιαστικά και µε
βάση τα πραγµατικά στοιχεία στο δύσκολο έργο της
σύλληψης των συναλλαγών που γίνονται υποκρύπτοντας άλλες συναλλαγές και πλήθος διευθετήσεων µε
σκοπό τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή.
Με τις παραγράφους 2 έως 11 καταργούνται ή τροποποιούνται αντιστοίχως οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, οι οποίες περιείχαν αναγνώριση αυτών των δαπανών και χορήγηση εκπτώσεων για τις επιχειρήσεις (άρθρο 31 ΚΦΕ) ή αντίστοιχα εξαιρέσεων από
τον προσδιορισµό του τεκµαρτού εισοδήµατος για τα
φυσικά πρόσωπα (άρθρο17).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 79
Αυτοέλεγχος ∆ηλώσεων
Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται και συµπληρώνονται κατάλληλα οι ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 13
έως 17 του ν. 3296/2004 περί αυτοελέγχου των υποβαλλόµενων δηλώσεων των µικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών, προκειµένου να καταστούν περισσότερο αποτελεσµατικές και λειτουργικές.
Ειδικότερα:
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3296/2004
αναφορικά µε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για το
χαρακτηρισµό των υποβαλλόµενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος και Φ.Π.Α. ως ειλικρινών.
2. Με την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου ορίζεται αφενός ότι υπάγονται στον αυτοέλεγχο επιχειρήσεις και
ελεύθεροι επαγγελµατίες που τηρούν βιβλία της προβλεπόµενης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα της νοµικής τους µορφής και αφετέρου ότι εξαιρούνται του αυ-
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τοελέγχου και οι δηλώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων
επαγγελµατιών που αφορούν διαχειριστικές περιόδους
που βαρύνονται µε παράβαση µη επίδειξης βιβλίων ή
στοιχείων, καθώς και οι δηλώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών στις οποίες υφίσταται ανέγερση ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων και δεν υφίστανται ακαθάριστα έσοδα. Επίσης εξαιρούνται οι δηλώσεις µε τις οποίες δηλώνονται απαλλασσόµενες πράξεις µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών, κατά ποσοστό τουλάχιστον 60%, µε στόχο την αποφυγή καταστρατηγήσεων, όσον αφορά την επιστροφή πιστωτικού
υπολοίπου.
3. Με την παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου:
α) Επανακαθορίζεται ο τρόπος προσδιορισµού των ελάχιστων ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών
που πρέπει να δηλώσουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που επιθυµούν να υπαχθούν στον αυτοέλεγχο, προκειµένου οι σχετικές δηλώσεις τους να
θεωρηθούν περαιωθείσες ως ειλικρινείς.
Ειδικότερα, προκειµένου να προσδιοριστούν τα ελάχιστα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων πώλησης εµπορευµάτων ή και παραγωγής προϊόντων, αθροίζεται
το κόστος πωληθέντων και όλες οι άλλες δαπάνες αυτών και το ποσό που προκύπτει ανάγεται σε ακαθάριστα
έσοδα µε τη χρησιµοποίηση κλάσµατος, το οποίο ως αριθµητή έχει τον αριθµό εκατό (100) και παρονοµαστή
τον αριθµό εκατό (100) µείον τον προβλεπόµενο µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.), όµοιος τρόπος δε ακολουθείται, προκειµένου να προσδιοριστούν τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των ελεύθερων επαγγελµατιών. Περαιτέρω,
προκειµένου να προσδιοριστούν τα ελάχιστα καθαρά
κέρδη των ως άνω επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελµατιών, επί των κατά τα πιο πάνω προσδιορισθέντων ακαθάριστων εσόδων εφαρµόζεται ο µοναδικός
συντελεστής καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) ή καθαρών αµοιβών, ανάλογα την περίπτωση.
Παράδειγµα 1ο
Επιχείρηση πώλησης εµπορευµάτων µε βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για την οποία προβλέπεται Μ.Σ.Κ.Κ.
25%, εµφανίζει στα βιβλία της ακαθάριστα έσοδα ύψους
100.000 € και δαπάνες εκπιπτόµενες φορολογικά ύψους
20.000 €, το κόστος δε των πωληθέντων εµπορευµάτων
ανέρχεται σε 70.000 €, οπότε τα φορολογητέα καθαρά
κέρδη της ανέρχονται σε 10.000 €. Σ’ αυτή την περίπτωση, τα ελάχιστα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη
της προσδιορίζονται ως εξής:
- Ακαθάριστα έσοδα = (Κόστος πωληθέντων + δαπάνες) × = 120.000 €.
- Καθαρά κέρδη = 120.000 × 25% = 30.000 €.
Παράδειγµα 2ο
Ελεύθερος επαγγελµατίας µε βιβλία Β’ κατηγορίας
του Κ.Β.Σ., για τον οποίο προβλέπεται συντελεστής καθαρών αµοιβών 50%, εµφανίζει στα βιβλία του ακαθάριστες αµοιβές ύψους 90.000 € και δαπάνες εκπιπτόµενες
φορολογικά ύψους 60.000, οπότε τα φορολογητέα καθαρά κέρδη του ανέρχονται σε 30.000 €. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι ελάχιστες ακαθάριστες αµοιβές και καθαρά
κέρδη του προσδιορίζονται ως εξής:
- Ακαθάριστες αµοιβές = ∆απάνες × = 120.000 €.
- Καθαρά κέρδη = 120.000 × 50% = 60.000 €.
β) Αντιµετωπίζεται η µετακύλιση εκροών από τον υψηλότερο στο χαµηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α. στις περι-

πτώσεις επιχειρήσεων πώλησης εµπορευµάτων ή και παραγωγής προϊόντων µε εκροές υπαγόµενες σε περισσότερους του ενός συντελεστές. Ειδικότερα, θεωρείται ότι
υπάρχει τέτοια µετακύλιση, όταν το ποσοστό συµµετοχής των εκροών από πωλήσεις εµπορεύσιµων αγαθών
µε τον υψηλότερο συντελεστή επί των συνολικών πωλήσεων εµπορεύσιµων αγαθών είναι µικρότερο από το ποσοστό συµµετοχής του κόστους των πωληθέντων εµπορεύσιµων αγαθών µε τον υψηλότερο συντελεστή επί του
συνολικού κόστους των πωληθέντων εµπορεύσιµων αγαθών, σ’ αυτή δε την περίπτωση προβλέπεται η καταβολή του σχετικού ποσού Φ.Π.Α. που προκύπτει από την αναπροσαρµογή στους επί µέρους συντελεστές ΦΠΑ
προσαυξηµένου κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
Παράδειγµα
Επιχείρηση µε βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ. Β. Σ. πωλεί
εµπορεύµατα που υπάγονται στον χαµηλό και στον υψηλό συντελεστή Φ.Π.Α. (10% και 21%). Στην εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. δήλωσε εκροές µε συντελεστή 10% ύψους 150.000 € και εκροές µε συντελεστή 21% ύψους
75.000 €, άρα σύνολο εκροών 225.000 € και ποσοστό
συµµετοχής των εκροών του υψηλού συντελεστή επί αυτών 33,33%. Το κόστος των πωληθέντων εµπορευµάτων
µε τον χαµηλό συντελεστή ανέρχεται σε 80.000 € και το
κόστος των πωληθέντων εµπορευµάτων µε τον υψηλό
συντελεστή σε 70.000 €, άρα συνολικό κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων 150.000 € και ποσοστό συµµετοχής
του κόστους των πωληθέντων εµπορευµάτων µε τον υψηλό συντελεστή επί αυτού 46,66%. Επειδή το ποσοστό
συµµετοχής των εκροών από πωλήσεις εµπορευµάτων
µε τον υψηλό συντελεστή (33,33%) είναι µικρότερο του
ποσοστού συµµετοχής του κόστους των πωληθέντων εµπορευµάτων µε τον υψηλού συντελεστή (46,66%), υφίσταται µετακύλιση εκροών από τον υψηλό στο χαµηλό
συντελεστή και υπολογίζεται Φ.Π.Α. προς καταβολή ως
εξής:
- Οφειλόµενος Φ.Π.Α. = Σύνολο πωλήσεων εµπορευµάτων × διαφορά των ως άνω ποσοστών × διαφορά συντελεστών Φ.Π.Α. = 3. 299,17 €.
- Πλέον προσαύξηση: 3. 299,17 × 40% = 1. 319,67 €.
γ. Με τις περιπτώσεις γ, δ, και ε της παραγράφου 5
του άρθρου 15 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη µεταχείριση πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, µε σκοπό τη διασφάλιση των συµφερόντων του δηµοσίου και την αποφυγή της επιστροφής ΦΠΑ χωρίς τουλάχιστον προσωρινό έλεγχο.
4. Με την παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται o τίτλος του άρθρου 16 του ν. 3296/2004.
5. Με την παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου:
α) Ορίζεται ότι τα ποσά φόρων, τελών ή εισφορών που
βεβαιώνονται στο πλαίσιο του αυτοελέγχου δεν διαγράφονται ούτε αναζητούνται σε καµιά περίπτωση, µε εξαίρεση τις τυχόν περιπτώσεις που δηλώθηκαν και προέκυψαν µεγαλύτερα ποσά των αναλογούντων, για τις οποίες υφίσταται ειδική πρόβλεψη.
β) Θεσπίζονται επιπτώσεις στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες υπέβαλαν τις
σχετικές δηλώσεις αυτοελέγχου, χωρίς να συντρέχουν
οι προβλεπόµενοι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και στις
περιπτώσεις που εφάρµοσαν λανθασµένα τις διατάξεις
του αυτοελέγχου.
γ) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η δυνατότητα έκδοσης απόφασης για τον τρόπο και τη διαδικασία ε-
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φαρµογής του αυτοελέγχου, καθώς και για τον τρόπο επιλογής δείγµατος υποθέσεων προς έλεγχο µε υποβληθείσες δηλώσεις στο πλαίσιο του αυτοελέγχου και τον
τρόπο ελέγχου αυτών.
δ) Παρέχεται η δυνατότητα στον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας για τις υποθέσεις που δεν υπάγονται στο πιο πάνω δείγµα να ελέγχει
τη συνδροµή ή µη των προβλεπόµενων όρων και προϋποθέσεων αυτοελέγχου.
Άρθρο 80
Σύστηµα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο
Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται σύστηµα επιλογής δηλώσεων για έλεγχο µε βάση τις αρχές ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), το οποίο βασίζεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς και σε οικονοµικά, χωροταξικά και
χρονικά δεδοµένα. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του συστήµατος αυτού, µε όµοιες δε αποφάσεις µπορεί
να ορίζεται και τυχαίο δείγµα υπαγόµενων σε έλεγχο υποθέσεων.
Επίσης προβλέπεται ότι υφιστάµενες διατάξεις που
προβλέπουν τον υποχρεωτικό φορολογικό έλεγχο παραµένουν σε ισχύ.
Άρθρο 81
Εκπόνηση κλαδικών εγχειριδίων ελέγχου
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η έκδοση Υπουργικών
Αποφάσεων για την κατάρτιση κλαδικών εγχειριδίων ελέγχου. Σκοπός της κατάρτισης των εγχειριδίων αυτών
είναι η καταγραφή και τυποποίηση των ελάχιστων απαιτούµενων ελεγκτικών επαληθεύσεων και τεχνικών αναλόγως του κλάδου ή του τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, προκειµένου να υπάρχει ενιαία και αντικειµενική
ελεγκτική αντιµετώπιση των επιχειρήσεων και να καταστούν αποτελεσµατικότεροι οι διενεργούµενοι φορολογικοί έλεγχοι.
Άρθρο 82
Παράταση παραγραφής
Με το άρθρο αυτό προτείνεται η παράταση της προθεσµίας παραγραφής που λήγει στις 30.6.2010 µέχρι
31.12.2010, λόγω του µεγάλου αριθµού παραγραφόµενων υποθέσεων, αφού την 30.6.2010 παραγράφονται
σωρευτικά τέσσερεις χρήσεις (2000, 2001, 2002 και
2003) καθώς και µεγάλος αριθµός λοιπών υποθέσεων.
H προτεινόµενη παράταση του χρόνου παραγραφής
κρίνεται αναγκαία λόγω αντικειµενικής δυσχέρειας ελέγχου των υποθέσεων των παραγραφόµενων χρήσεων
µέχρι 30.6.2010, εξαιτίας και της ενασχόλησης των
∆.Ο.Υ. και των ελεγκτικών κέντρων κυρίως µε τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων (Φ.Π.Α. κ.λπ.) στο πλαίσιο της
εντατικοποίησης των προσωρινών και προληπτικών ελέγχων, αλλά και των διαδικασιών παραλαβής των πάσης φύσεως δηλώσεων οικ. έτους 2010.
H πιο πάνω παράταση δεν καταλαµβάνει τις υποθέσεις
φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών,
προικών, κερδών από λαχεία, µεταβίβασης ακινήτων, φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού
φόρου επί των ακινήτων (άρθ. 15 - 17 ν. 3091/2002).

Άρθρο 83
Συγκρότηση Περιουσιολογίου
Στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών θα συγκροτηθεί περιουσιολόγιο όλων των φυσικών προσώπων κατόχων Α. Φ. Μ. .
µε σκοπό τον καλύτερο έλεγχο και την αποκάλυψη της
φοροδιαφυγής, όπου θα περιλαµβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια µέσα µεταφοράς, κατοχή µετοχών, αµοιβαίων κεφαλαίων και εταιρικών µεριδίων. Σε αυτό δεν θα περιλαµβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις και τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου. Οι Υπηρεσίες, φορείς, νοµικά και φυσικά πρόσωπα θα οφείλουν να αποστέλλουν ή να παραδίδουν στοιχεία για περιουσιακά δεδοµένα, κινητή περιουσία, τόκους εισοδηµάτων σύµφωνα µε την οδηγία 2003/48 και το ν. 3312/
2005, δεδοµένα οικονοµικών συναλλαγών και κάθε πληροφορία οικονοµικής φύσης, στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρθρο 84
Ρύθµιση για υποβολή δηλώσεων
Με το άρθρο αυτό δίνεται δυνατότητα στους φορολογούµενους να ρυθµίσουν φορολογικές τους υποχρεώσεις προς το δηµόσιο, µε ευνοϊκούς όρους όσον αφορά
την επιβολή κυρώσεων. Η ρύθµιση αυτή πραγµατοποιείται µε υποβολή δηλώσεων µέχρι το τέλος του επόµενου
µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος και καταβολή του
οφειλόµενου φόρου και αφορά τους φόρους που ρητά
κατονοµάζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3.
Για το φόρο που οφείλεται µε τις ανωτέρω δηλώσεις,
δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, εφόσον αυτός καταβληθεί εφ’ άπαξ, ενώ αν η κύρια οφειλή καταβληθεί σε
δόσεις αυτή προσαυξάνεται µε την επιβολή πρόσθετου
φόρου 10% για τις περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι και τις 31 ∆εκεµβρίου
2008 και 3% για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι και την δηµοσίευση του παρόντος.
Σε περίπτωση που µε τις εν λόγω δηλώσεις δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, δεν επιβάλλεται πρόστιµο.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζεται ο τρόπος
καταβολής των ποσών που προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και τις λοιπές ρητά περιλαµβανόµενες στην ρύθµιση φορολογίες. Ο φόρος εισοδήµατος καταβάλλεται εφ’ άπαξ για µεν τα νοµικά πρόσωπα µε την υποβολή της δήλωσης για δε τα φυσικά
πρόσωπα µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες
υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από την βεβαίωση.
Για τις λοιπές φορολογίες ο φόρος µπορεί να καταβληθεί είτε εφ’ άπαξ (χωρίς πρόσθετο φόρο) είτε σε τέσσερεις δόσεις κάθε µία από τις οποίες δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των 300 ευρώ της πρώτης καταβαλλοµένης
ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης και των εποµένων µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των εποµένων µηνών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 καθορίζονται οι εξαιρούµενες από την ρύθµιση περιπτώσεις.
Η παρούσα ρύθµιση έχει σκοπό την διευκόλυνση των
υποχρέων να εκπληρώσουν τις δηλωτικές τους υποχρεώσεις δεδοµένης της διεθνούς οικονοµικής κρίσης και
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν εξ’ αιτίας αυτής.
Η ρύθµιση κρίνεται αναγκαία, καθώς η εµπειρία των πε-
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ρασµένων ετών αποδεικνύει ότι πάντα υπάρχει ένας αριθµός φορολογουµένων, που για διάφορους λόγους
δεν εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή
τις εκπληρώνουν µεν αλλά µερικώς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ι. Γενικά
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού εναρµονίζεται
η εθνική µας νοµοθεσία «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
(ν. 2960/2001), εφεξής Ε.Τ.Κ., µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου
2008 «σχετικά µε το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης», (EE L 9/14.01. 2009) η οποία αντικαθιστά στο σύνολό της την Οδηγία 92/12/ΕΟΚ «σχετικά
µε το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και
τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης». Η Οδηγία αυτή ρυθµίζει τις οριζόντιες διατάξεις (απαιτητό του φόρου, θέµατα παραγωγής, κατοχής, διακίνησης κλπ) όλων των προϊόντων που
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, δηλαδή των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας,
της αλκοόλης, των αλκοολούχων ποτών και των βιοµηχανοποιηµένων καπνών.
Η ανάγκη αναθεώρησης της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ προέκυψε κυρίως για τους ακόλουθους λόγους:
1. Η αρχική Οδηγία 92/12/ΕΟΚ είχε τροποποιηθεί ουσιωδώς και επανειληµµένως κατά τη διάρκεια των 17 περίπου ετών που είχαν παρέλθει από την υιοθέτησή της
και ήταν ανάγκη χάριν σαφήνειας να αντικατασταθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή της από όλα τα
κράτη-µέλη. Με την πάροδο του χρόνου είχαν παρουσιαστεί διάφορα προβλήµατα στην εφαρµογή της από τα
κράτη-µέλη, που αφορούσαν τόσο στην ερµηνεία ορισµένων διατάξεών της, όσο και στην έλλειψη σαφώς καθορισµένης νοµικής βάσης για ορισµένες διαδικασίες και
πρακτικές.
2. Επιπλέον, µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/
118/ΕΚ, η οποία έχει ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής
την 01.04.2010, εισάγεται η αναγκαία νοµική βάση έτσι
ώστε οι αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών να είναι σε
θέση από την προαναφερόµενη ηµεροµηνία να παρακολουθούν τη διακίνηση των προϊόντων που υπόκεινται σε
ειδικό φόρο κατανάλωσης µέσω ενός µηχανοργανωµένου συστήµατος, το οποίο θεσπίστηκε µε την απόφαση
αριθ. 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003, για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους
των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EE L 162/01.07.2003).
Το σύστηµα αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση των
διακινήσεων υπό καθεστώς αναστολής των προϊόντων
που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε πραγµατικό χρόνο και αποσκοπεί αφ΄ενός µεν στην διευκόλυνση του εµπορίου µε νέες αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες, που θα επιτρέπουν και τη γρήγορη αποδέσµευση
των εγγυήσεων που παρέχονται για την κάλυψη των κινδύνων της διακίνησης, αφ΄ετέρου δε στην µείωση των
περιπτώσεων απάτης στον εν λόγω τοµέα ο οποίος χαρακτηρίζεται κατά κανόνα ως υψηλής επικινδυνότητας,
µέσω της δυνατότητας επίτευξης αποτελεσµατικότερων
ελέγχων από τις αρµόδιες αρχές.

Για την εφαρµογή της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ, όσον αφορά τις µηχανοργανωµένες διαδικασίες για τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών,
θεσπίστηκε ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 684/2009 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2009, µε τον οποίο ρυθµίζονται
η διάρθρωση και το περιεχόµενο των ηλεκτρονικών µηνυµάτων που ανταλλάσσονται µέσω του µηχανοργανωµένου συστήµατος, οι κανόνες και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τις ανταλλαγές των ηλεκτρονικών µηνυµάτων και η διάρθρωση των εντύπων εγγράφων σε περίπτωση που το µηχανοργανωµένο σύστηµα
είναι εκτός λειτουργίας.
3. Η εναρµόνιση προς την νέα Οδηγία επιτυγχάνεται
µε τροποποίηση ή αντικατάσταση ορισµένων άρθρων
του τρίτου µέρους του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», ενώ δεν τροποποιούνται οι διατάξεις που
δεν θίγονται βάσει της νέας Οδηγίας.
ΙΙ. Ειδικότερα:
Α. Επί του Άρθρου 85:
1. Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται το άρθρο 54
του Ε.Τ.Κ., στο οποίο ορίζονται εκ νέου το αντικείµενο
του φόρου, τα τρίτα εδάφη τα οποία δεν εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ, καθώς και
τα εδάφη που βάσει ειδικών συµβάσεων αντιµετωπίζονται για τους σκοπούς του τρίτου µέρους του Ε.Τ.Κ. ως
κοινοτικά εδάφη.
Επίσης, προβλέπεται ότι οι διατάξεις του τµήµατος Β΄
του κεφαλαίου Α΄, σχετικά µε το καθεστώς αναστολής
από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και οι διατάξεις του
τµήµατος Β΄ του κεφαλαίου Γ΄ του τρίτου µέρους του
Ε.Τ.Κ., οι σχετικές µε την διακίνηση και τον έλεγχο, δεν
εφαρµόζονται στα προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία καλύπτονται από τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής.
2. Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται το άρθρο 55
του Ε.Τ.Κ., στο οποίο περιλαµβάνονται εκ νέου οι ορισµοί για την εφαρµογή των διατάξεων του τρίτου µέρους του Ε.Τ.Κ.. Πέραν των υφιστάµενων ορισµών, που
µεταφέρονται αναδιατυπωµένοι στο νέο άρθρο, εισάγονται νέοι ορισµοί, εκ των οποίων οι βασικότεροι είναι:
α) ο ορισµός «τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής», µε τον οποίο καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρµόζονται ορισµένες διατάξεις του τρίτου µέρους του Ε.Τ.Κ. για µη
κοινοτικά εµπορεύµατα, τα οποία εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
β) ο ορισµός «εγγεγραµµένος αποστολέας», µε τον οποίο καθορίζεται το πρόσωπο το οποίο λαµβάνει άδεια
από τις αρµόδιες αρχές µόνο να αποστέλλει υποκείµενα
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής, κατόπιν της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2913/92,από τον τόπο εισαγωγής τους προς οποιοδήποτε προβλεπόµενο προορισµό.
3. Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται το άρθρο 56
του Ε.Τ.Κ. σχετικά µε το απαιτητό του φόρου, αναδιατυπώνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προϊόντα
που είναι υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης θεωρείται ότι τίθενται σε ανάλωση και εισάγεται επιπλέον
µία νέα περίπτωση θέσης σε ανάλωση, η «κατοχή προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης εκτός καθεστώτος α-
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ναστολής για τα οποία δεν έχει επιβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης».
Καθορίζεται σαφώς ο χρόνος θέσης σε ανάλωση κατά
περίπτωση, ο οποίος είναι καθοριστικός εκτός των άλλων και για τους εφαρµοστέους συντελεστές ειδικού
φόρου κατανάλωσης, καθώς και οι συντελεστές που εφαρµόζονται στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών.
Προστίθενται νέες διατάξεις, για τα πρόσωπα που είναι κατά περίπτωση υπόχρεα να καταβάλλουν τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης.
4. Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται το άρθρο 57
του Ε.Τ.Κ., στο οποίο προβλέπεται ο τρόπος διακίνησης
και το απαιτητό του φόρου για τα υποκείµενα σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος-µέλος και κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό της χώρας. Αναδιατυπώνονται οι διατάξεις του παλαιού άρθρου και εισάγονται νέες διατάξεις για τον υπόχρεο καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις περιπτώσεις αυτές.
Επίσης, προστίθενται νέες διατάξεις στο εν λόγω άρθρο και ειδικότερα καθορίζεται ότι:
Προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε ένα κράτος-µέλος και διακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας για εµπορικούς
σκοπούς, δεν θεωρείται ότι κατέχονται για αυτούς τους
σκοπούς, µέχρις ότου φτάσουν στο κράτος-µέλος προορισµού.
Επίσης κατ’ αναλογία, προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία βρίσκονται επί πλοίου ή αεροσκάφους
που πραγµατοποιεί θαλάσσια ταξίδια ή πτήσεις µεταξύ
δύο κρατών-µελών και τα οποία δεν διατίθενται προς
πώληση όταν το πλοίο ή το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος ενός Κράτους-Μέλους δεν θεωρείται ότι κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς στο κράτος-µέλος αυτό και
συνεπώς δεν καθίσταται απαιτητός ο φόρος.
5. Με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται το άρθρο 59
του Ε.Τ.Κ., µε το οποίο ρυθµίζονται οι περιπτώσεις απόκτησης από ιδιώτες για ίδια χρήση προϊόντων ειδικού
φόρου κατανάλωσης σε ένα κράτος-µέλος, τα οποία µεταφέρονται αυτοπροσώπως σε άλλο κράτος-µέλος. Στις
περιπτώσεις αυτές ο ειδικός φόρος κατανάλωσης οφείλεται µόνο στο κράτος-µέλος απόκτησης. Στο άρθρο αυτό για λόγους νοµοτεχνικούς περιλαµβάνονται πλέον επαναδιατυπωµένες οι διατάξεις των υφιστάµενων άρθρων 59 και 60 του Ε.Τ.Κ. στο σύνολό τους, χωρίς ωστόσο ουσιώδεις διαφορές.
6. Με την παράγραφο 6 αντικαθίσταται το άρθρο 60
του Ε.Τ.Κ., στο οποίο περιλαµβάνονται πλέον αναδιατυπωµένες οι διατάξεις του υφιστάµενου άρθρου 61 του
Ε.Τ.Κ., χωρίς σηµαντικές διαφορές, που αφορούν τις
πωλήσεις εξ’ αποστάσεως προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, δηλαδή πωλήσεις προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος-µέλος σε πρόσωπα στο
εσωτερικό της χώρας που δεν ασκούν επιχειρηµατική
δραστηριότητα. Εισάγεται ωστόσο η υποχρέωση εγγραφής του πωλητή που είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος-µέλος ή του φορολογικού αντιπροσώπου του στα
µητρώα του κράτους-µέλους προορισµού.
7. Με την παράγραφο 7 αντικαθίσταται το άρθρο 61
του Ε.Τ.Κ. και εισάγονται νέες διατάξεις για την φορολογική αντιµετώπιση των καταστροφών και απωλειών
προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης που διακινούνται βάσει των άρθρων 57 και 60, έχουν δηλαδή τεθεί σε

ανάλωση στο κράτος-µέλος προέλευσης και προορίζονται για άλλο κράτος-µέλος, οι οποίες οφείλονται στην ίδια τη φύση των προϊόντων ή σε τυχαίο περιστατικό ή σε
ανωτέρα βία ή κατόπιν έγκρισης των αρµοδίων αρχών.
Στις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι όταν η ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης επέρχεται στο εσωτερικό της
χώρας ή διαπιστώνεται στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς
ωστόσο να µπορεί να εντοπιστεί το κράτος-µέλος στο οποίο επήλθε, θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις αρµόδιες αρχές της χώρας, προκειµένου να µην καταστεί απαιτητός ο φόρος και να αποδεσµευθεί η παρεχόµενη εγγύηση. Προβλέπεται επίσης η
έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών για τον
καθορισµό των προϊόντων που υπόκεινται σε φυσική αποµείωση (φύρα), τα ποσοστά αυτής καθώς και για τον
καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων για την αναγνώριση των εν λόγω απωλειών.
8. Με την παράγραφο 8 προστίθεται νέα παράγραφος
4 στο άρθρο 63 του Ε.Τ.Κ. για τη σύσταση των φορολογικών αποθηκών, στην οποία µεταφέρονται για λόγους
νοµοτεχνικούς (εξοικονόµηση άρθρων) οι διατάξεις του
υφιστάµενου άρθρου 119 του Ε.Τ.Κ., όπου προβλέπονται ορισµένες υποχρεώσεις των εγκεκριµένων αποθηκευτών, καθόσον στο νέο άρθρο 119 εισάγονται νέες
διατάξεις.
9. Με την παράγραφο 9 αντικαθίσταται η περίπτωση α)
της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Ε.Τ.Κ., σχετικά µε
τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριµένου αποθηκευτή και συγκεκριµένα στην περίπτωση αυτή αντικαθίσταται ο όρος «κατά την άσκηση του επιτηδεύµατός
του» από τον όρο «στα πλαίσια των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων του», για λόγους ακριβούς εναρµόνισης της εθνικής µας νοµοθεσίας προς την κοινοτική Οδηγία και αποφυγή παρερµηνειών.
10. Με την παράγραφο 10 αντικαθίσταται στην περίπτωση α) της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του Ε.Τ.Κ., η
φράση στην πρώτη παύλα, αναφορικά µε τις υποχρεώσεις του εγκεκριµένου αποθηκευτή και συγκεκριµένα καθορίζεται ότι ο εγκεκριµένος αποθηκευτής υποχρεούται
να εισάγει στη φορολογική αποθήκη του και να προβαίνει στη λογιστική εγγραφή, µε την περάτωση της διακίνησης, όλων των υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς
αναστολής, εκτός εάν τα προϊόντα προορίζονται προς
τόπο άµεσης παράδοσης, καθώς και να τηρεί εν γένει
λογιστικά βιβλία των αποθεµάτων και των κινήσεων των
προϊόντων.
11. Με την παράγραφο 11 αντικαθίσταται το άρθρο 65
του Ε.Τ.Κ., σχετικά µε την αντιµετώπιση των απωλειών
και καθορίζονται οι περιπτώσεις των καταστροφών και απωλειών προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης που
τελούν υπό καθεστώς αναστολής, οι οποίες δεν θεωρούνται ως θέση σε ανάλωση. Οι περιπτώσεις αυτές µε τις
νέες διατάξεις δεν αντιµετωπίζονται πλέον ως περιπτώσεις για τις οποίες χορηγείται απαλλαγή από τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης, όπως καθορίζεται στο παλαιό άρθρο, αλλά ως περιπτώσεις για τις οποίες δεν καθίσταται
απαιτητός ο φόρος.
Στις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι όταν η ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης επέρχεται στο εσωτερικό της
χώρας, ή διαπιστώνεται στο εσωτερικό της χώρας, χω-
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ρίς ωστόσο να µπορεί να εντοπιστεί το κράτος-µέλος
στο οποίο επήλθε, θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις αρµόδιες αρχές της χώρας,
προκειµένου να µην καταστεί απαιτητός ο φόρος.
Προβλέπεται επίσης η έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών για τον καθορισµό των προϊόντων που
υπόκεινται σε φυσική αποµείωση (φύρα), τα ποσοστά
αυτής καθώς και τον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων για την αναγνώριση των εν λόγω απωλειών, κατ’ αναλογία µε το νέο άρθρο 61 του Ε.Τ.Κ..
12. Με την παράγραφο 12 αντικαθίσταται το άρθρο 66
του Ε.Τ.Κ., και επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις του εν
λόγω άρθρου σχετικά µε τους όρους και προϋποθέσεις
επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα
προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο εσωτερικό
της χώρας, αλλά πρόκειται να καταναλωθούν σε άλλα
κράτη-µέλη. Εισάγεται επιπλέον ό όρος διαγραφή του
ειδικού φόρου κατανάλωσης για τις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο εσωτερικό της χώρας, αλλά δεν έχει ακόµη εισπραχθεί.
Με σκοπό την αποφυγή διπλής φορολογίας, εισάγεται
επίσης νέα διάταξη στο άρθρο (παράγραφος 4) περί επιστροφής, διαγραφής ή αποδέσµευσης των ποσών που
καταβλήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείµενο εγγύησης στο
εσωτερικό της χώρας για την απόκτηση των φορολογικών επισηµάτων που φέρουν τα προϊόντα ειδικού φόρου
κατανάλωσης, εάν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα
υπό κρίση προϊόντα έχει καταστεί απαιτητός και έχει εισπραχθεί σε άλλο κράτος - µέλος.
Προβλέπεται επίσης ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης
διαγράφεται στις περιπτώσεις ολικής καταστροφής ή ανεπανόρθωτης απώλειας προϊόντων που έχουν τεθεί σε
ανάλωση µε απαλλαγή από τον φόρο αυτό, βάσει των
προβλεποµένων διατάξεων του ν. 2960/01, από αιτία οφειλόµενη σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία ή ακόµη µε
την άδεια των αρµοδίων αρχών (παράγραφος 5).
Στο άρθρο αυτό εισάγονται επίσης αναδιατυπωµένες
ως παράγραφος 7 για λόγους νοµοτεχνικούς (εξοικονόµηση άρθρων) και οι διατάξεις του υφιστάµενου άρθρου
67 για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων και
την βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων.
13. Με την παράγραφο 13 αντικαθίσταται το άρθρο 67
του Ε.Τ.Κ. και εισάγονται νέες διατάξεις για χορήγηση
απαλλαγής από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που διατίθενται από τα καταστήµατα αφορολογήτων ειδών και τα οποία µεταφέρονται
στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που µεταβαίνουν σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα αεροπορικώς ή
δια θαλάσσης.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η κατάργηση των πωλήσεων προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης µε απαλλαγή από τον φόρο αυτό από τα καταστήµατα αφορολογήτων ειδών, που είναι εγκατεστηµένα στα χερσαία σύνορα µε τρίτες χώρες, από την 1η Ιανουαρίου 2017. Η εισαγωγή των διατάξεων αυτών στην
κοινοτική νοµοθεσία για τον περιορισµό δηλαδή λειτουργίας των καταστηµάτων αφορολογήτων ειδών µόνο
σε αερολιµένες ή λιµένες και όχι σε χερσαίους µεθοριακούς σταθµούς στηρίχθηκε στην αναγκαιότητα περιορισµού των καταχρήσεων στον τοµέα αυτό, δεδοµένου ότι τα πρόσωπα που ταξιδεύουν δια ξηράς µπορούν να
διακινούνται συχνότερα και ευκολότερα σε σύγκριση µε
τα πρόσωπα που ταξιδεύουν µε πλοίο ή αεροπορικώς.

Συνεπώς, ο κίνδυνος µη τηρήσεως από τους ταξιδιώτες
των ορίων για επιτρεπόµενες εισαγωγές ελεύθερες από
δασµούς και φόρους και κατά συνέπεια ο φόρτος λόγω
ελέγχων για τις τελωνειακές αρχές είναι σηµαντικά υψηλότερος, στην περίπτωση ταξιδιού δια ξηράς.
Επιπλέον, µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού εισάγονται νέοι ορισµοί για τον σαφή προσδιορισµό της έννοιας των καταστηµάτων αφορολογήτων ειδών και των ταξιδιωτών προς τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες και εξοµοιώνεται η αντιµετώπιση των προϊόντων που διατίθενται µέσα σε αεροσκάφος ή πλοίο κατά τη διάρκεια της πτήσης
ή του πλου προς τρίτο έδαφος ή τρίτη χώρα προς εκείνη
των προϊόντων που διατίθενται από τα καταστήµατα αφορολογήτων ειδών.
14. Με την παράγραφο 14 αντικαθίσταται το άρθρο 68
του Ε.Τ.Κ., σχετικά µε τα δικαιούχα απαλλαγής από τον
ειδικό φόρο κατανάλωσης πρόσωπα, αναδιατυπώνονται
οι περιπτώσεις απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς ωστόσο ουσιώδεις αλλαγές και προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα,
οι ένοπλες δυνάµεις του Ηνωµένου Βασιλείου που σταθµεύουν στην Κύπρο. Η περίπτωση αυτή, παρόλο που δεν
αφορά άµεσα τη χώρα µας ως προς τη χορήγηση της απαλλαγής, είναι ανάγκη να περιληφθεί στον νόµο για
σκοπούς που αφορούν στην δυνατότητα αποστολής
προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης από το εσωτερικό της χώρας, στις εν λόγω ένοπλες δυνάµεις, υπό καθεστώς αναστολής βάσει των ειδικών διατάξεων, που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και
στα άρθρα 112 και 114.
15. Με την παράγραφο 15 αντικαθίσταται το άρθρο 71
του Ε.Τ.Κ., σχετικά µε το καθεστώς των µικρών οινοπαραγωγών, οι οποίοι απαλλάσσονται από ορισµένες υποχρεώσεις του τρίτου µέρους του Ε.Τ.Κ. και αναδιατυπώνεται ο ορισµός του µικρού οινοπαραγωγού. Με τις νέες
διατάξεις αντικαθίσταται η αναφορά στον Κανονισµό ΕΚ
884/2001 µε αναφορά στον Κανονισµό ΕΚ 436/2009, ο οποίος αντικαθιστά τον πρώτο από 01.08. 2009, αναφορικά µε τις υποχρεώσεις των µικρών οινοπαραγωγών που
διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κυρίως για το
συνοδευτικό έγγραφο µεταφοράς των προϊόντων τους.
16. Με την παράγραφο 16 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 76 λόγω µεταφοράς σε άλλα σηµεία
του Ε.Τ.Κ., των σχετικών διατάξεων στις οποίες παραπέµπει.
17. Με την παράγραφο 17 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 84 του Ε.Τ.Κ., σχετικά µε τις ένσηµες
ταινίες φορολογίας αλκοολούχων ποτών, και συγκεκριµένα εισάγονται οι νέοι όροι του «εγγεγραµµένου παραλήπτη» και του «φορολογικού αντιπροσώπου», λόγω αντικατάστασης των σχετικών όρων µε την νέα Οδηγία.
18. Με την παράγραφο 18 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α) και β) του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 106 του Ε.Τ.Κ., σχετικά µε τις ένσηµες ταινίες φορολογίας καπνού και συγκεκριµένα εισάγονται οι
νέοι όροι του «εγγεγραµµένου παραλήπτη» και του «φορολογικού αντιπροσώπου», λόγω αντικατάστασης των
σχετικών όρων µε την νέα Οδηγία.
19. Με την παράγραφο 19 αντικαθίσταται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 109 του Ε.Τ.Κ. ο όρος «εγγεγραµµένοι επιτηδευµατίες» από την φράση
«εγγεγραµµένοι παραλήπτες, εξαιρουµένων των περιστασιακά εγγεγραµµένων, κατά την έννοια της παρα-
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γράφου 4 του άρθρου 113», λόγω αντικατάστασης των
σχετικών όρων µε την νέα Οδηγία.
20. Με την παράγραφο 20 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 110 του Ε.Τ.Κ. λόγω αντικατάστασης
των όρων «εγγεγραµµένος επιτηδευµατίας» και «µη εγγεγραµµένος επιτηδευµατίας» από τους όρους «εγγεγραµµένος παραλήπτης» και «περιστασιακά εγγεγραµµένος παραλήπτης» αντίστοιχα.
Επιπλέον, ορίζεται ως υπόχρεος να καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στις περιπτώσεις πωλήσεων
αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε επιβάτες ενδοκοινοτικών πτήσεων ή ενδοκοινοτικών θαλάσσιων πλόων, τα οποία µεταφέρονται υπό καθεστώς αναστολής στο εσωτερικό της χώρας προκειµένου να παραδοθούν στους επιβάτες για να µεταφερθούν
µε τις αποσκευές τους, ο «εγγεγραµµένος παραλήπτης», καθόσον η ιδιότητα του φορολογικού εκπροσώπου εγκεκριµένου αποθηκευτή άλλου κράτους-µέλους,
κατά την έννοια του υπό αντικατάσταση άρθρου 114 του
ΕΤΚ, δεν υφίσταται πλέον στη νέα Οδηγία. Ως εκ τούτου
οι περιπτώσεις αυτές µπορούν να αντιµετωπισθούν µόνο
αν τα προϊόντα που προέρχονται από άλλα κράτη-µέλη
προορίζονται για εγγεγραµµένο παραλήπτη στην χώρα.
21. Με την παράγραφο 21 αντικαθίσταται το άρθρο
112 του Ε.Τ.Κ. και καθορίζεται ο τόπος αποστολής κατά
περίπτωση και οι επιτρεπόµενοι προορισµοί για την διακίνηση των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης υπό
καθεστώς αναστολής.
Επιπλέον, στο άρθρο αυτό εισάγεται διάταξη, σύµφωνα µε την οποία δύναται να επιτρέπεται υπό τους όρους
που καθορίζει το κράτος-µέλος προορισµού η διακίνηση
των παραπάνω προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής και
προς τόπο άµεσης παράδοσης που καθορίζεται από τον
εγκεκριµένο αποθηκευτή ή τον εγγεγραµµένο παραλήπτη στο κράτος-µέλος προορισµού και καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσώπου που θα κάνει χρήση αυτής
της δυνατότητας, ως προς την αναφορά παραλαβής των
προϊόντων.
Η δυνατότητα αυτή στο εσωτερικό της χώρας θα παρέχεται µετά από την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία θα καθορίζονται οι
περιπτώσεις καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις
οποίες θα είναι εφαρµόζεται.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 7 καθορίζεται
ο χρόνος έναρξης και περάτωσης της διακίνησης υπό
καθεστώς αναστολής προς τους διαφόρους προορισµούς, το είδος της παρεχόµενης εγγύησης για την κάλυψη των κινδύνων της διακίνησης και τα πρόσωπα που
οφείλουν να παρέχουν ή δύναται να παρέχουν την εν
λόγω εγγύηση.
Προβλέπεται επίσης ότι µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών δύναται να εξαιρούνται, από την παροχή
εγγύησης σε ενδεδειγµένες περιπτώσεις διακινήσεις υπό καθεστώς αναστολής που πραγµατοποιούνται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας.
22. Με την παράγραφο 22 αντικαθίσταται το άρθρο
113 του Ε.Τ.Κ., και επανακαθορίζονται οι ορισµοί και οι
υποχρεώσεις του «εγγεγραµµένου παραλήπτη» και του
«περιστασιακά εγγεγραµµένου παραλήπτη», οι οποίοι αντικαθιστούν τους όρους «εγγεγραµµένος επιτηδευµατίας» και «µη εγγεγραµµένος επιτηδευµατίας» αντίστοιχα.
Ο όρος «µη εγγεγραµµένος επιτηδευµατίας» αντικαθίσταται από τον όρο «περιστασιακά εγγεγραµµένος πα-

ραλήπτης», καθόσον και το πρόσωπο αυτό είναι αναγκαίο να εγγράφεται πλέον στα ειδικά µητρώα των κρατών-µελών που προβλέπονται στο άρθρο 22 του Κανονισµού (ΕΚ) 2073/2004 του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2004 «για την διοικητική συνεργασία στον τοµέα των
ειδικών φόρων κατανάλωσης», για λόγους µηχανοργάνωσης των διαδικασιών της διακίνησης.
Εισάγονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του «εγγεγραµµένου αποστολέα»,
ο οποίος λαµβάνει άδεια από τις αρµόδιες αρχές µόνο
να αποστέλλει υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης
προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής, κατόπιν της θέσης
τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, σύµφωνα µε το άρθρο 79
του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, περί Κοινοτικού
Τελωνειακού Κώδικα. Το πρόσωπο αυτό εγγράφεται επίσης στα προαναφερόµενα µητρώα. Έως σήµερα η δυνατότητα αυτή δεν προβλεπόταν από το κοινοτικό δίκαιο,
αλλά είχε ρυθµισθεί µε εθνικές διατάξεις για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες και αποστολής τους υπό καθεστώς αναστολής
σε φορολογικές αποθήκες στο εσωτερικό της χώρας.
23. Με την παράγραφο 23 αντικαθίστανται οι διατάξεις
του άρθρου 114 του Ε.Τ.Κ., αναφορικά µε τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και τις υποχρεώσεις του φορολογικού
εκπροσώπου εγκεκριµένου αποθηκευτή άλλου κράτουςµέλους, καθόσον η ιδιότητα αυτή και οι αντίστοιχες διατάξεις δεν υφίστανται πλέον στη νέα Οδηγία.
Στο άρθρο αυτό εισάγονται πλέον νέες διατάξεις για
την υποχρεωτική χρήση του µηχανοργανωµένου συστήµατος που προβλέπεται από την απόφαση 1152/2003
/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 16ης Ιουνίου του 2003 και την ηλεκτρονική υποβολή
του διοικητικού εγγράφου που προβλέπεται από τον Καν
(ΕΚ) 684/2009 για τις ενδοκοινοτικές διακινήσεις προϊόντων υποκειµένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης που τελούν υπό καθεστώς αναστολής. Ορίζεται επίσης ότι µε
το ίδιο ηλεκτρονικό έγγραφο και την ίδια διαδικασία θα
πραγµατοποιούνται και οι διακινήσεις προϊόντων ειδικού
φόρου κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας για τις περιπτώσεις
που προβλέπεται βάσει του άρθρου 112 παράγραφος 1.
Με τις εν λόγω διατάξεις καθορίζεται η διαδικασία υποβολής από τον υπόχρεο και επικύρωσης από την αρµόδια αρχή του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου και
η διαδικασία διαβίβασής του στα εµπλεκόµενα πρόσωπα
και στην εκάστοτε αρµόδια αρχή. Ρυθµίζονται επίσης οι
υποχρεώσεις του αποστολέα, οι όροι για την ακύρωση
του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου και η δυνατότητα αλλαγής από τον αποστολέα του αρχικού προορισµού. Καθορίζεται ως αποδεικτικό περάτωσης της διακίνησης που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ κρατών-µελών ή
στο εσωτερικό της χώρας, η ηλεκτρονική υποβολή της
αναφοράς παραλαβής από τον παραλήπτη, εντός πέντε
εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή των προϊόντων,
µέσω του µηχανοργανωµένου συστήµατος.
Στις περιπτώσεις όπου οι διατυπώσεις εξαγωγής προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης,
πραγµατοποιούνται σε άλλο κράτος-µέλος από το κράτος-µέλος αποστολής των προϊόντων καθορίζεται η διαδικασία διαβίβασης του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου από την αρµόδια αρχή αποστολής στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους όπου υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής. Καθορίζεται επίσης ότι το αρµόδιο τελω-

55
νείο εξαγωγής, µε βάση τη θεώρηση του τελωνείου εξόδου ότι τα προϊόντα εγκατέλειψαν το έδαφος της κοινότητας, συντάσσει αναφορά εξαγωγής και τη διαβιβάζει
στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους αποστολής, οι
οποίες στην συνέχεια την διαβιβάζουν στον αποστολέα
για την απόδειξη περάτωσης της διακίνησης.
Ανάλογη διαδικασία εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις
που ο τόπος αποστολής των προϊόντων και το τελωνείο
εξαγωγής βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας.
Προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών για τον καθορισµό της διαδικασίας υποβολής
της αναφοράς παραλαβής από τα δικαιούχα απαλλαγής
από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πρόσωπα του άρθρου
68 παράγραφος 1, αλλά και από τους περιστασιακά εγγεγραµµένους παραλήπτες στην περίπτωση που δεν θα
είναι συνδεδεµένοι µε το µηχανοργανωµένο σύστηµα
καθώς και για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του άρθρου αυτού.
24. Με την παράγραφο 24 αντικαθίσταται στο σύνολό
του το άρθρο 115 του Ε.Τ.Κ., µε το οποίο καθοριζόταν η
διαδικασία ελέγχου των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά τη διακίνηση και εισάγονται νέες διατάξεις, που αφορούν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την διακίνηση των προϊόντων σε περίπτωση που το µηχανοργανωµένο σύστηµα είναι εκτός
λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση καθορίζεται ότι τα
προϊόντα θα συνοδεύονται από έντυπο έγγραφο, που θα
περιέχει τα ίδια στοιχεία µε το σχέδιο του ηλεκτρονικού
διοικητικού εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 114,
και καθορίζονται οι προϋποθέσεις έναρξης της διακίνησης και οι περιπτώσεις αλλαγής προορισµού από τον αποστολέα µε την έντυπη προαναφερόµενη διαδικασία.
Επιπλέον, καθορίζεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής του διοικητικού εγγράφου από τον αποστολέα,
για την συγκεκριµένη αποστολή, όταν το µηχανοργανωµένο σύστηµα αποκατασταθεί.
Καθορίζεται αντίστοιχα και η διαδικασία περάτωσης
της διακίνησης µε την υποβολή εντύπου εγγράφου από
τον παραλήπτη που περιέχει τα ίδια στοιχεία µε την αναφορά παραλαβής, όταν αυτή δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόµενης στο άρθρο 114 του Ε.Τ.Κ. προθεσµίας, είτε γιατί το σύστηµα είναι εκτός λειτουργίας στον τόπο προορισµού, είτε γιατί
δεν έχει ακόµη διαβιβαστεί από τον αποστολέα το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο µετά την αποκατάσταση
του συστήµατος στον τόπο αποστολής.
Κατ΄αναλογία, καθορίζεται και η διαδικασία κατάρτισης και αποστολής εντύπου εγγράφου που περιλαµβάνει τα ίδια στοιχεία µε την αναφορά εξαγωγής από την
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους εξαγωγής στην αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους αποστολής, όταν αυτή
δεν είναι δυνατόν να αποσταλεί ηλεκτρονικά για τους
προαναφερόµενους λόγους.
Ορίζεται επίσης η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής
της αναφοράς παραλαβής ή της αναφοράς εξαγωγής από τον παραλήπτη ή το τελωνείο εξαγωγής αντίστοιχα,
µόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του µηχανοργανωµένου συστήµατος στον τόπο προορισµού ή στον τόπο εξαγωγής ή µόλις ολοκληρωθεί η αποστολή του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου από τον αποστολέα µετά
την αποκατάσταση του συστήµατος στον τόπο αποστολής.
25. Με την παράγραφο 25 αντικαθίσταται το άρθρο

116 του Ε.Τ.Κ., σχετικά µε την άρση του καθεστώτος αναστολής και εισάγονται νέες διατάξεις για τις εναλλακτικές αποδείξεις περάτωσης της διακίνησης.
Καθορίζεται η διαδικασία προσκόµισης εναλλακτικών
αποδείξεων για την περάτωση της διακίνησης, µε θεώρηση των αρµόδιων αρχών του κράτους- µέλους προορισµού ή του κράτους-µέλους στο οποίο βρίσκεται το τελωνείο εξόδου και βάσει κατάλληλων αποδεικτικών
στοιχείων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναφορά παραλαβής ή εξαγωγής αντίστοιχα, για λόγους άλλους από τη µη διαθεσιµότητα του µηχανοργανωµένου συστήµατος, που προβλέπεται στο άρθρο 115 του E.T.K..
Στο άρθρο αυτό διατηρείται η διάταξη της παραγράφου 4 του υπό αντικατάσταση άρθρου 116 του Ε.Τ.Κ., ως
παράγραφος 3, αναφορικά µε την αµοιβαία συνδροµή
µεταξύ των κρατών-µελών σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) αριθµ. 2073/2004 του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου
2004 «για τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης».
26. Με την παράγραφο 26 αντικαθίσταται το άρθρο
118 του Ε.Τ.Κ., αναφορικά µε τον καθορισµό των παραβάσεων και των σχετικών κυρώσεων στο οποίο περιλαµβάνονται πλέον αποκλειστικά οι διατάξεις που αφορούν
στον προσδιορισµό των παρατυπιών στις περιπτώσεις
διακινήσεων προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής.
Με τις διατάξεις αυτές προσδιορίζονται και διαχωρίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η παρατυπία κατά τη
διακίνηση προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, διαπράττεται ή θεωρείται ότι διαπράττεται στο εσωτερικό
της χώρας, καθώς και τα υπόχρεα για την καταβολή του
ειδικού φόρου κατανάλωσης πρόσωπα µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του νέου άρθρου 119Α για τον χαρακτηρισµό των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων. Εισάγεται επίσης νέα διάταξη για την επιπλέον προθεσµία
που παρέχεται στον εγγυητή της διακίνησης, σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν έχουν φθάσει στον προορισµό τους, χωρίς ωστόσο το πρόσωπο αυτό να είναι εις
γνώση του γεγονότος , ώστε να µπορεί να αποδείξει ότι
η διακίνηση έχει περατωθεί κανονικά ή να υποδείξει
στην αρµόδια αρχή τον τόπο όπου διαπράχθηκε η παρατυπία.
Προβλέπεται επίσης η επιστροφή ή διαγραφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το κράτος-µέλος στο οποίο θεωρήθηκε κατ’ αρχάς ότι διαπράχθηκε η παρατυπία, εάν εντός τριετίας από την έναρξη της διακίνησης
διαπιστωθεί το κράτος-µέλος στο οποίο πράγµατι διαπράχθηκε η παρατυπία και αποδειχθεί ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβλήθηκε στο κράτος-µέλος αυτό.
27. Με την παράγραφο 27 αντικαθίσταται το άρθρο
119 του Ε.Τ.Κ., οι διατάξεις του οποίου µεταφέρθηκαν
αυτούσιες, για νοµοτεχνικούς λόγους, ως παράγραφος
4 στο άρθρο 63 του Ε.Τ.Κ., µε την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. Στο άρθρο 119 του Ε.Τ.Κ.
περιλαµβάνονται πλέον νέες διατάξεις για τον καθορισµό των παρατυπιών στις περιπτώσεις διακίνησης προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης µεταξύ των κρατώνµελών, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση.
Με τις διατάξεις αυτές προσδιορίζονται και διαχωρίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η παρατυπία, κατά τη
διακίνηση προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης που
έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος-µέλος, διαπράττεται ή θεωρείται ότι διαπράττεται στο εσωτερικό
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της χώρας, καθώς και τα υπόχρεα για την καταβολή του
ειδικού φόρου κατανάλωσης πρόσωπα µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του νέου άρθρου 119Α για τον χαρακτηρισµό των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων.
Προβλέπεται επίσης η επιστροφή ή διαγραφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το κράτος-µέλος στο οποίο θεωρήθηκε κατ’ αρχάς ότι διαπράχθηκε η παρατυπία και επιβλήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, εάν εντός τριετίας από την απόκτηση των προϊόντων διαπιστωθεί το κράτος-µέλος στο οποίο πράγµατι διαπράχθηκε η παρατυπία και αποδειχθεί ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβλήθηκε στο κράτος-µέλος αυτό.
Προβλέπεται τέλος η επιστροφή ή διαγραφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κράτος-µέλος όπου τα
προϊόντα τέθηκαν σε ανάλωση, σε περίπτωση επιβολής
του ειδικού φόρου κατανάλωσης είτε στο κράτος-µέλος
που διαπράχθηκε είτε στο κράτος-µέλος που διαπιστώθηκε η παρατυπία καθώς και η αποδέσµευση των σχετικών εγγυήσεων στο κράτος-µέλος προορισµού.
28. Με την παράγραφο 28 προστίθεται µετά το άρθρο
119 νέο άρθρο 119Α στον Ε.Τ.Κ., στο οποίο µεταφέρονται αυτούσιες οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6
του υπό αντικατάσταση άρθρου 118, σχετικά µε τον χαρακτηρισµό της εκάστοτε παράβασης ως απλής τελωνειακής παράβασης ή ως λαθρεµπορίας και τον καθορισµό
των κυρώσεων για κάθε περίπτωση.
Β. Επί του Άρθρου 86:
Με το άρθρο 86 ορίζονται οι τελικές και µεταβατικές
διατάξεις, όπως αναλυτικότερα καθορίζονται στις παραγράφους αυτούς.
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι µε την επιφύλαξη
των παραγράφων 2 έως και 4 του παρόντος άρθρου, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 85 του παρόντος νόµου
αρχίζει από 01.04. 2010.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι έως και 31. 12.
2010 οι διακινήσεις υπό καθεστώς αναστολής που ξεκινούν από το εσωτερικό της χώρας θα συνεχίσουν να
πραγµατοποιούνται µε το Συνοδευτικό ∆ιοικητικό Έγγραφο του Καν. ΕΟΚ 2719/92 και βάσει των διατυπώσεων που ισχύουν έως και 31.03. 2010.
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι για τις διακινήσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο
καθώς και για όσες ξεκινούν από άλλα κράτη-µέλη µε
προορισµό το εσωτερικό της χώρας µε τις διατυπώσεις
της παραγράφου αυτής, τα άρθρα 114 και 115 όπως ισχύουν από 01.04.2010 δεν εφαρµόζονται.
Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι όσες διακινήσεις έχουν αρχίσει πριν την 01.04.2010 συνεχίζουν να
πραγµατοποιούνται και να εκκαθαρίζονται βάσει των
διατάξεων που ισχύουν µέχρι και την 31.03. 2010. Για τις
διακινήσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
85 του παρόντος νόµου.
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι τα Προεδρικά
∆ιατάγµατα και οι Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση διατάξεων άρθρων του ν.
2960/01, που αντικαθίστανται µε τον παρόντα νόµο, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι αντικατάστασής τους αναλόγως προσαρµοζόµενων, εφόσον οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις συµπεριλαµβάνονται και στις διατάξεις των άρθρων του ν. 2960/01, όπως αυτά αντικαθίστανται και ισχύουν από 1 Απριλίου 2010.
Επίσης προβλέπεται ότι οι διοικητικές και κανονιστικές

πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων άρθρων του ν. 2960/01, που αντικαθίστανται µε τον
παρόντα νόµο, αναλόγως προσαρµοζόµενων, εξακολουθούν να ισχύουν και για την εφαρµογή των διατάξεων
των άρθρων του ν. 2960/01 όπως αυτά αντικαθίστανται
και ισχύουν από 1 Απριλίου 2010, εφόσον δεν έρχονται
σε αντίθεση µε τον παρόντα νόµο.
Άρθρο 87
Ειδικός Φόρος σε είδη Πολυτελείας
και άλλες διατάξεις
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καθορίζεται ο τρόπος διαµόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιλογή του ποσοστού και την επιβολή του φόρου πολυτελείας στις περιπτώσεις διασκευών στη χώρα µας άλλων οχηµάτων σε
επιβατικά.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού προστίθενται επιπλέον κατηγορίες οχηµάτων στις προβλεπόµενες από το φόρο πολυτελείας
εξαιρέσεις, και συγκεκριµένα τα ασθενοφόρα, οι νεκροφόρες, τα οχήµατα µεταφοράς κρατουµένων καθώς και
ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων πολλαπλών χρήσεων
(διπλοκάµπινα- µεταφοράς προσώπων και εµπορευµάτων), τα οποία από δασµολογικής πλευράς κατατάσσονται στη δασµολογική κλάση των επιβατικών αυτοκινήτων, πλην όµως χρησιµοποιούνται κατά κανόνα για επαγγελµατική χρήση. Επίσης µε την ίδια ρύθµιση οι παραπληγικοί ανάπηροι και οι ανάπηροι µε αµφοτερόπλευρο ακρωτηριασµό κάτω άκρων, οι οποίοι σύµφωνα µε τις
ισχύουσες περί αναπήρων προσώπων διατάξεις είναι δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το τέλος ταξινόµησης
για επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισµού κινητήρα άνω
των 1. 650 κυβικών εκατοστών, απαλλάσσονται και από
το φόρο πολυτελείας.
Η ρύθµιση αυτή κρίνεται σκόπιµη λόγω των ιδιαίτερων
αναγκών αυτής της συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας,
καθόσον οι κατηγορίες των παραπληγικών αναπήρων και
των αναπήρων µε αµφοτερόπλευρο ακρωτηριασµό κάτω
άκρων, παραλαµβάνουν αυτοκίνητα µεγάλου κυβισµού
και µεγάλης αξίας, στα οποία µε τις ισχύουσες διατάξεις
καταβάλλεται φόρος πολυτελείας, προκειµένου αυτά να
τύχουν ειδικής διασκευής για τη µεταφορά των αναπηρικών αµαξιδίων και του λοιπού εξοπλισµού τους.
2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τα επιβατικά
αυτοκίνητα και τα λοιπά µεταφορικά µέσα (πλοία, αεροπλάνα) ο φόρος πολυτελείας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις τελωνειακές αρχές για λόγους απλούστευσης και διευκόλυνσης των συναλλασσοµένων, δεδοµένου ότι από τις ίδιες αρχές βεβαιώνεται και εισπράττεται
και ο Φ.Π.Α. στα εν λόγω είδη, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 38 του ν. 2859/2000.
3. Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού προστίθενται ορισµένα πολυτελή είδη στην
κατηγορία εκείνων των ειδών που υπάγονται σε φόρο
πολυτελείας και παράλληλα εξαιρούνται του φόρου τα
είδη από άργυρο προκειµένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου που παράγει τα είδη αυτά και µάλιστα µε παραδοσιακό τρόπο σε πολλές περιοχές της
χώρας µας.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται ό-
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τι στις περιπτώσεις λαθρεµπορίας που οι αναλογούντες
δασµοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο
ποσό των 150.000 ευρώ και άνω, οι εµπλεκόµενοι τιµωρούνται µε πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον έξι (6) ετών, αντί του ενός (1) έτους φυλάκισης που ίσχυε µέχρι
σήµερα. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται σκόπιµη για την πρόληψη και την καταστολή της δασµοφοροδιαφυγής και τη
διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθιερώνεται η ηλεκτρονική υποβολή των τελωνειακών παραστατικών. Συγκεκριµένα, µε
το νέο εκσυγχρονισµένο κοινοτικό τελωνειακό κώδικα
καθίσταται πλέον υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή
των τελωνειακών παραστατικών που προβλέπονται για
την πρόσδοση στα εµπορεύµατα τελωνειακού προορισµού ή την παρακολούθηση οποιουδήποτε άλλου τελωνειακού ανασταλτικού καθεστώτος. Αφενός προκύπτει η
ανάγκη µηχανοργάνωσης όλων των τελωνειακών υπηρεσιών – Τελωνείων, αφετέρου ως απόρροια όλων αυτών δηµιουργείται η ανάγκη πρόβλεψης και ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διαδικασίας των εισπράξεων
και πληρωµών των Τελωνείων και αυτό µε γνώµονα την
απλούστευση των διαδικασιών προς όφελος των συναλλασσοµένων.
Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία προχώρησε στο λειτουργικό σχεδιασµό και υλοποίηση ηλεκτρονικών διαδικασιών και ηλεκτρονικής παρακολούθησης των εισπράξεων, του ICISnet, που θα τεθούν σε εφαρµογή σταδιακά
από 1. 1. 2011, προσφέροντας στον συναλλασσόµενο µε
τη τελωνειακή υπηρεσία απλουστευµένες διαδικασίες
διεκπεραίωσης των συναλλαγών του, µε τη χρήση του
διαδικτύου.
Προϋπόθεση βεβαίως αποτελεί η πιστοποίηση του συναλλασσόµενου.
Η χρήση της πληροφορικής τόσο των διαδικασιών που
προβλέπονται από το ν. 2362/95 περί δηµοσίου λογιστικού όσο και της ηλεκτρονικής υποβολής των παραστατικών προβλέπεται ήδη από συναφείς διατάξεις νόµων,
θεωρείται εντούτοις σκόπιµη η ιδιαίτερη πρόβλεψη όσον
αφορά τις διαδικασίες ηλεκτρονικής είσπραξης και πληρωµής, καθόσον αυτές αποτελούν καινοτοµία για τη διενέργεια της ταµιακής υπηρεσίας των Τελωνείων.
Με το νέο σύστηµα χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά
οι καθιερωµένοι στις συναλλαγές τρόποι πληρωµής όπως web-banking ή η πληρωµή µέσω εντολής ανάθεσης
σε µεσολαβούσα τράπεζα όπου ο συναλλασσόµενος τηρεί τον τραπεζικό του λογαριασµό.
Για την παρακολούθηση του συστήµατος ηλεκτρονικής
πληρωµής στο ICISnet για οφειλές που προκύπτουν από
τα διάφορα υποσυστήµατα, προκύπτει η ανάγκη δηµιουργίας µιας οργανωτικής µονάδας που συστήνεται για
το σκοπό αυτό, η οποία θα αναλάβει την παρακολούθηση
της διαδικασίας ηλεκτρονικής είσπραξης για όλα τα Τελωνεία της χώρας καθώς και τη διεκπεραίωση µε τις Τράπεζες. Οι αρµοδιότητες της µονάδας αυτής, που θα
προσδιορισθούν αναλυτικά µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, και η οποία θα έχει το ρόλο του Κεντρικού
∆ιαχειριστή του συστήµατος, θα είναι η συγκέντρωση
των ηλεκτρονικών εισπράξεων, ο έλεγχος των αρχείων
που θα λαµβάνει καθηµερινά από τη ∆ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (∆ΙΑΣ) Α. Ε., που θα περιέχουν τις ηλεκτρονικές εισπράξεις που πραγµατοποιήθηκαν για λογαριασµό
των Τελωνείων από τις διάφορες τράπεζες και την πίστωση στη συνέχεια του λογαριασµού του ∆ηµοσίου

που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.), και θα
τα αντιστοιχεί µε τα αρχεία –extraits που θα λαµβάνει από την Τ.τ.Ε. µε τις καταθέσεις στο λογαριασµό του ∆ηµοσίου τόσο των ηλεκτρονικών όσο και των φυσικών εισπράξεων.
Τέλος ο κεντρικός διαχειριστής θα ενηµερώνει τη Γενική ∆/νση Οικονοµικής Επιθεώρησης προκειµένου εκείνη,
σε συνεργασία και µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση της Κ.Υ.
του Υπουργείου Οικονοµικών, να καταλογίζει στις Τράπεζες, για την καθυστερηµένη καταβολή των εισπραχθέντων ποσών στο λογαριασµό του ∆ηµοσίου, τους αναλογούντες τόκους υπερηµερίας, καθώς και για τη διατύπωση προτάσεων για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος προκύψει και επηρεάζει την οµαλή ροή της διαδικασίας.
Στο τέλος του µήνα θα δηµιουργεί ένα συγκεντρωτικό
αρχείο µε το σύνολο των φυσικών και ηλεκτρονικών εισπράξεων των Τελωνείων το οποίο θα το διαβιβάζει ηλεκτρονικά σε µια ∆.Ο.Υ. (έχει συµφωνηθεί µε την αρµόδια
16η ∆/νση Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων να είναι η
∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού) για την λογιστικοποίηση
των εσόδων του µήνα και την απόδοση τους στον κρατικό προϋπολογισµό. Λαµβανοµένης υπόψη τυχόν προθεσµίας valeur για την καταβολή των εισπραχθέντων ποσών από τις µεσολαβούσες τράπεζες στο λογ/σµό του
δηµοσίου, το κλείσιµο της χρηµατοροής του µήνα θα γίνεται επίσης µε αντίστοιχη καθυστέρηση.
Για την επιστροφή στους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών έχει επίσης προβλεφθεί η
δυνατότητα ηλεκτρονικής επιστροφής µε πίστωση των
λογαριασµών των δικαιούχων, στην περίπτωση που το υφιστάµενο υπόλοιπο των προς επιστροφή κωδικών δεν
επαρκεί για την επιστροφή µε εντολή µεταφοράς από το
αρµόδιο Τελωνείο. Το κάθε Τελωνείο θα δηµιουργεί ένα
αρχείο που θα διαβιβάζει στον Κεντρικό διαχειριστή και
εκείνος µε τη σειρά του θα διαβιβάζει ένα συγκεντρωτικό στην Τ.τ.Ε. για την πίστωση των λογαριασµών των δικαιούχων. Η πίστωση των λογαριασµών των δικαιούχων
θα γίνεται µε τη µεσολάβηση της ∆ΙΑΣ Α.Ε..
Για τη σύνταξη του ενιαυσίου λογαριασµού στο τέλος
του έτους και την αποστολή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο
ο ταµίας του Τελωνείου θα υποβάλει, µεταξύ των άλλων
δικαιολογητικών (ετήσιο ισολογισµό µε εισπράξεις, καταθέσεις και επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων,
ετήσια αναλυτική ανά µήνα, ετήσια συγκεντρωτική ανά
ΚΑΕ προϋπολογισµού, µηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις), τα αποδεικτικά κατάθεσης στην Τ.τ.Ε. και ένα
µηνιαίο αντίγραφο του extrait που θα αποστέλει η Τ.τ.Ε.
από το οποίο θα προκύπτει η κατάθεση των εισπραχθέντων ποσών στο λογαριασµό του ∆ηµοσίου στην Τ.τ.Ε.
Επιπλέον οι εισπράξεις σε µετρητά θα εµφανίζονται στο
ετήσιο ηµερολόγιο του κεντρικού διαχειριστή το οποίο
επίσης θα υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3833/2010, µε
σκοπό την ίση µεταχείριση των εγχωρίως παραγοµένων
που πωλούνται λιανικώς σε σχέση µε κοινά που εισάγονται από το εξωτερικό ή αποκτούνται από τα λοιπά κράτη - µέλη της Ε.Ε., τον προσδιορισµό του χρόνου για την
καταβολή του φόρου κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση
των ειδών καθώς και για τα εγχωρίως παραγόµενα είδη.
Περαιτέρω, προσδιορίζεται το νοµοθετικό πλαίσιο που
διέπει τα θέµατα της βεβαίωσης, του ελέγχου, της παρα-
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γραφής του ∆ηµοσίου, της έκδοσης καταλογιστικών
πράξεων και της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων
που αφορούν στην µη σύννοµη απόδοση του ειδικού φόρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
Άρθρο 88
Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
– Οργανωτικές διατάξεις
Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων
του π. δ. 85/2005 (ΦΕΚ 122 Α΄)
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού:
1. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων - ΥΠ.Ε.Ε. (άρθρο 30
του ν. 3296/2004 – Α΄253) µετονοµάζεται σε Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος – Σ.∆.Ο.Ε., στο οποίο περιέρχονται όλες οι αρµοδιότητες αυτής.
2. Συνιστάται Τµήµα ∆΄- Ανάκτησης περιουσιακών
στοιχείων και κεφαλαίων, που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες στη ∆ιεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.), προκειµένου να υλοποιηθούν οι απαιτήσεις της απόφασης 2007/845/∆ΕΥ
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης ∆εκεµβρίου 2007, σχετικά µε τη συνεργασία των Υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη - µέλη, για ανίχνευση και εντοπισµό προϊόντων εγκλήµατος
ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων.
Η Επιτροπή της Ε.Ε. στην ανακοίνωσή της προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Το πρόγραµµα της Χάγης: ∆έκα προτεραιότητες για την επόµενη πενταετία» υποστήριξε, µεταξύ των άλλων, ότι πρέπει να
ενισχυθούν τα µέσα για την αντιµετώπιση των οικονοµικών πτυχών του οργανωµένου εγκλήµατος, µε την προώθηση και δηµιουργία µονάδων πληροφοριών για τα έσοδα από τις εγκληµατικές δραστηριότητες στα Κράτη –
Μέλη της Ε.Ε..
Προϋπόθεση της αποτελεσµατικής καταπολέµησης
διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος είναι η ταχεία
ανταλλαγή των πληροφοριών µεταξύ των Κρατών – Μελών της Ε.Ε., οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισµό και την κατάσχεση των προϊόντων εγκλήµατος
ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε εγκληµατίες.
Για το σκοπό αυτό, τα Κράτη – Μέλη θα έπρεπε µέχρι
την 18η ∆εκεµβρίου 2008 να συγκροτήσουν Υπηρεσίες
ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, µε αρµοδιότητες
στους τοµείς αυτούς και να διασφαλίσουν ότι οι Υπηρεσίες αυτές µπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ταχέως και απευθείας µε στόχο τη στενή συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών τους.
Τέλος το δίκτυο CARIN που συνδέει τις Υπηρεσίες ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ήδη ένα
παγκόσµιο δίκτυο επαγγελµατιών και ειδικών που αποσκοπεί να ενισχύσει την αµοιβαία γνώση των µεθόδων
και τεχνικών στον τοµέα της διασυνοριακής ανίχνευσης,
δέσµευσης κατάσχεσης και δήµευσης των προϊόντων
και άλλων περιουσιακών στοιχείων του εγκλήµατος.
Το Τµήµα αυτό δεν θίγει τις υπάρχουσες ρυθµίσεις αστυνοµικής συνεργασίας καθώς και την προβλεπόµενη

διαδικασία της αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις.
3. Αναδιαρθρώνονται οι Επιχειρησιακές ∆ιευθύνσεις
Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.), για
την αρτιότερη και αποτελεσµατικότερη οργάνωση και υλοποίηση των στόχων τους.
Η Επιχειρησιακή ∆ιεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών αναδιαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις Ελέγχου (µε τρία (3) Τµήµατα η κάθε µία) και δύο Τµήµατα:
∆ικαστικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας, τα οποία υπάγονται απευθείας στον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης, δεδοµένου ότι οι αρµοδιότητές τους είναι θεµατικές και
σχετίζονται µε τη συνολική λειτουργία και τις ελεγκτικές
δραστηριότητες όλων των Τµηµάτων.
Η Επιχειρησιακή ∆ιεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης αναδιαρθρώνεται σε πέντε (5) Τµήµατα.
Με την αναδιάρθρωση αυτή, συστήνοντας νέα εξειδικευµένα Τµήµατα, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς, της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων, της
αντιµετώπισης της πειρατείας και κυκλοφορίας παραποιηµένων προϊόντων, της καταπολέµησης του «ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος», του ελέγχου των ∆ηµοσίων
∆απανών και του ελέγχου περιουσιακής κατάστασης φυσικών προσώπων.
Ιδιαίτερα η σύσταση των Τµηµάτων που θα ασχολούνται µε την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων και
την αντιµετώπιση της πειρατείας και κυκλοφορίας παραποιηµένων προϊόντων, πέραν της καταφανούς και ουσιαστικής αναγκαιότητας (φορολογική και ποινική διάσταση, αποκατάσταση όρων υγιούς ανταγωνισµού κ. λ. π.),
θα τύχει και ευµενούς υποδοχής εκ µέρους των διεθνών
οργανισµών και των Χωρών, τα συµφέροντα των οποίων
πλήττονται από την κυκλοφορία τους.
Επίσης, η σύσταση του Τµήµατος Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης Παράνοµων Κεφαλαίων, πέραν της αποτελεσµατικότερης διερεύνησης των σχετικών υποθέσεων και της ενδυνάµωσης της συνεργασίας µε την αρµόδια Επιτροπή του ν. 2331/1995 «Περί νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες», θα συµβάλλει στην αντιστροφή του δυσµενούς κλίµατος, που υπάρχει για τη Χώρα µας σε διεθνές επίπεδο και κυρίως
στους κόλπους του αρµόδιου ∆ιεθνούς Οργανισµού
(F.A.T.F.).
Η διάταξη αυτή στοχεύει στη σύσταση και δράση ενός
αξιόπιστου και αποτελεσµατικού µηχανισµού ελέγχου,
για την προστασία των δηµοσίων πόρων και την εξυγίανση της οικονοµίας από το οργανωµένο οικονοµικό έγκληµα.
Άρθρο 89
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συστήνεται αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων
και Προστασίας ∆εδοµένων και Υποδοµών στη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών το οποίο υπάγεται απευθείας στο Γενικό
Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων. Αρµοδιότητες
του Γραφείου είναι µεταξύ άλλων η µέριµνα για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων, η σύνταξη
προτύπων σχεδιασµού, ανάπτυξης και λειτουργίας Πληροφορικού Συστήµατος, ασφάλειας και ποιοτικού ελέγ-
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χου και όλα τα συναφή θέµατα που συνδέονται µε την ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων της Γ.Γ.Π.Σ..
Άρθρο 90
Η Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Ε.) είναι ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα λειτουργεί
χάριν του δηµοσίου συµφέροντος τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, διέπεται λειτουργεί και
διοικείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3429/05 έχει
δε ως µοναδικό στόχο το Υπουργείο Εργασίας.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιτυγχάνεται η στενότερη συνεργασία του ΟΑΕ∆ και της Ε.Κ.Α.Ε. για την επίτευξη των σκοπών που προβλέπονται στο καταστατικό
της, λαµβανοµένου υπόψη ότι και οι δυο φορείς έχουν
κοινούς στόχους στην εφαρµογή προγραµµάτων επαγγελµατικής και συνεχιζόµενης κατάρτισης και δια βίου µάθησης του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας και συµβάλλει στη µείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας.
Άρθρο 91
Με το άρθρο 91 ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόµου αυτού.
Αυτά επιδιώκονται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου
και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για την ψήφισή του.
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