ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση
της οικονοµίας»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Επί της Αρχής:
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου προτείνονται ρυθµίσεις για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και ρυθµίσεις ασφαλιστικών θεµάτων
για ζητήµατα επείγοντος χαρακτήρα.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου επισηµαίνεται ότι λόγω της επιδεινούµενης κρίσης στην
οποία έχει περιέλθει η χώρα τα τελευταία χρόνια, της
διαρκούς µείωσης µισθών, της έκρηξης της ανεργίας,
της µείωσης των εισοδηµάτων, της πραγµατικής αδυναµίας των πολιτών και των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους και της συσσώρευσης ανείσπρακτων βεβαιωµένων οφειλών, προτείνεται το σχετικό σχέδιο νόµου για τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Η ρύθµιση αυτή είναι µέρος µιας
πολιτικής αναγκαίας και µη επιδεχόµενης αναβολής, η οποία στοχεύει στην προσπάθεια ανάκαµψης της χώρας
και των πολιτών.
Με τις διατάξεις του δευτέρου κεφαλαίου προτείνεται
η αντιµετώπιση των ασφαλιστικών οφειλών που έχουν
σωρευτεί τα τελευταία έτη λόγω της οικονοµικής κρίσης
και των υφεσιακών πολιτικών και η σταδιακή αποπληρωµή αυτών από τους οφειλέτες γεγονός που αποτελεί
προτεραιότητα για την ενίσχυση των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων µε ταυτόχρονη µέριµνα για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων κυρίως
των µικροµεσαίων, τη συντήρηση των επαγγελµατιών
και των αυτοαπασχολούµενων αλλά και την ανάσχεση
του υφεσιακού κλίµατος της οικονοµίας και την επανεκκίνησή της.

Β. Επί των άρθρων:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, δίνεται η δυνατότητα να ρυθµιστούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, βεβαιωµένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως
και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης
µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση.
Συγκεκριµένα προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, που
φτάνουν έως 100% κατά την εφάπαξ καταβολή, ενώ ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων τµηµατικής καταβολής κυµαίνεται από 2 έως 100. Με την υπαγωγή στη ρύθµιση
δεν υπολογίζονται τα πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής
του ν. 4174/2013 και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974.
Επισηµαίνεται ότι βασικές συνολικές οφειλές µέχρι
5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραµµα της παρούσας
ρύθµισης, από την υπαγωγή τους στη ρύθµιση δεν επιβαρύνονται πλέον µε προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης

καταβολής, ενώ βασικές συνολικές οφειλές άνω των
5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµισης του
παρόντος άρθρου, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής από
την υπαγωγή στη ρύθµιση επιβαρύνονται µε τόκο που ανέρχεται στο 3% ετησίως.
Σηµειώνεται ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε µηνιαία προσαύξηση µόνο 0,25 %.
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου, δύνανται, επίσης, εκτός του υποχρεωτικά υπαγόµενου συνόλου των ληξιπροθέσµων µη τακτοποιηµένων κατά νόµιµο τρόπο οφειλών, να υπαχθούν, µετά από επιλογή του
οφειλέτη και ληξιπρόθεσµες έως και την 1η Μαρτίου
2015 οφειλές, που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης µέχρι
την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση, και οι
οποίες κατά την ηµεροµηνία της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του
νόµου ή
β) έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου,
προβλέπεται ότι κατ’ εξαίρεση, δύνανται να υπαχθούν
στη ρύθµιση του άρθρου 1, οφειλές που θα βεβαιωθούν
στη Φορολογική Διοίκηση µετά από παραίτηση από την
άσκηση του δικαιώµατος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήµατος ή µέσου ενώπιον αρµοδίου
δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής,
και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας που οι
οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσµες. Εφόσον
πρόκειται για υπαγόµενες υποθέσεις, που εκκρεµούν ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων, µαζί µε την αίτηση
και τη δήλωση παραίτησης προσκοµίζεται και βεβαίωση
από το αρµόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόµα συζητηθεί, προκειµένου να βεβαιωθεί η οφειλή. Επίσης, στη ρύθµιση του άρθρου 1, δύνανται να υπαχθούν,
µετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν
καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για
υπαγωγή σε ρύθµιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών περιόδων µέχρι και 31.12.2014.
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του σχεδίου νόµου,
προβλέπεται ότι η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραµµα της παρούσας ρύθµισης υποβάλλεται ηλεκτρονικά
στη Φορολογική Διοίκηση µέχρι την 26η Μαΐου 2015 και
µόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναµία
διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην
υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ο προϊστάµενος
της οποίας είναι αρµόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δίνεται η δυνατότητα µέσα σε ένα (1) µήνα από το
τέλος της ρύθµισης να παραταθεί η ανωτέρω ηµεροµηνία υπαγωγής των οφειλών στη ρύθµιση για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα (1) µήνα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του σχεδίου νόµου προβλέπεται ότι η ρύθµιση απόλλυται στις περιπτώσεις που
ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις
κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταµήνου της ρύθµισης ή
µετά την πάροδο του οκταµήνου δεν καταβάλει τρεις (3)
συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθµισης για το
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα,
β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορο-
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λογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης των οφειλών
του και µέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) µηνών
το αργότερο από την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής τους.
Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του σχεδίου νόµου,
προβλέπεται ότι σε περίπτωση εξόφλησης των εναποµεινασών δόσεων των ρυθµισµένων οφειλών µε οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης,
ο οφειλέτης τυγχάνει απαλλαγής επί των εναποµεινασών ποσών των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσµης καταβολής σε ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται µε την εξόφληση.
Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του σχεδίου νόµου,
προβλέπεται ότι ο οφειλέτης, που έχει υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης του άρθρου 1, δύναται να επιλέξει την
υπαγωγή του σε άλλο πρόγραµµα ρύθµισης του ίδιου άρθρου µε διαφορετικό αριθµό δόσεων για το υπόλοιπο
προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.
Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τόκους
και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής για το εναποµείναν ποσό, σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα ρύθµισης. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός αριθµός µηνιαίων
δόσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εκατό, υπολογιζόµενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράµµατος
ρύθµισης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του σχεδίου νόµου,
προβλέπεται ότι µετά την υπαγωγή και τη συµµόρφωση
στη ρύθµιση χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενηµερότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του
άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει.
Επιπλέον, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων αίρονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη εφόσον καταβληθεί ποσοστό είκοσι πέντε (25% τοις εκατό) της αρχικής βασικής ρυθµιζόµενης οφειλής. Με τη
σχετική διάταξη ελαχιστοποιείται το απαιτούµενο ποσοστό καταβολής της αρχικής βασικής ρυθµιζόµενης οφειλής που ίσχυε σε προγενέστερες ρυθµίσεις από 100% ή
50% σε 25% λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης και της αναγκαιότητας να δοθεί δυνατότητα µεγαλύτερης ρευστότητας κυρίως στις επιχειρήσεις. Σε κάθε
περίπτωση για τους οφειλέτες που αδυνατούν να καταβάλλουν το ως άνω ελάχιστο απαιτούµενο ποσοστό καταβολής της αρχικής, βασικής, ρυθµιζόµενης οφειλή, υφίσταται η δυνατότητα περιορισµού των κατασχέσεων
εις χείρας τρίτων από την Φορολογική Διοίκηση, µετά από σχετικό αίτηµα του φορολογούµενου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του
Κ.Ε.Δ.Ε..
Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του σχεδίου νόµου,
προβλέπεται ότι εφόσον καταβληθεί ως προκαταβολή
ποσό βασικής οφειλής τουλάχιστον το δεκαπλάσιο της
ελάχιστης δόσης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
παρόντος κεφαλαίου, έως και τις 27 Απριλίου 2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής του προγράµµατος ρύθµισης που θα επιλέξει. Το ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από τον
οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήµατος υπαγωγής
και να καταβάλλεται εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
από την υποβολή της αίτησης. Οι δόσεις της ρύθµισης
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των

εποµένων µηνών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Η πληρωµή της προκαταβολής και των
δόσεων ρύθµισης διενεργείται µε τη χρήση µοναδικού
κωδικού πληρωµής στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική Διοίκηση.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των δέκα
(10) πρώτων δόσεων της ρύθµισης, εφόσον οι δόσεις είναι περισσότερες από δέκα (10) ή όλων των υπολειπόµενων δόσεων εφόσον οι δόσεις είναι λιγότερες από δέκα
(10), βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο µε το ποσό απαλλαγής κατά το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Επί της κύρωσης του προηγουµένου εδαφίου δεν υπολογίζονται επιβαρύνσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά την κείµενη νοµοθεσία.
Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του σχεδίου νόµου,
προβλέπεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας ρύθµισης
και δύνανται να προβλέπονται εξαιρέσεις από την υπαγωγή σε αυτήν.
Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του σχεδίου νόµου,
προβλέπεται η κατάργηση της παρ. 4α του άρθρου 49 και
της παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 2859/2000 (Κώδικας
ΦΠΑ), όπως προστέθηκαν µε τις περιπτώσεις 4 και 5 της
υποπαραγράφου Α.6 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2003 (Α΄ 107) αντιστοίχως και πλέον δύνανται
να υπάγονται στη ρύθµιση όλες οι οφειλές που προέρχονται από ΦΠΑ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του σχεδίου νόµου,
προβλέπεται ότι τα πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής
του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και του άρθρου
6 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) καταργούνται. Η κατάργηση
των προστίµων της προηγούµενης παραγράφου καταλαµβάνει οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τη
δηµοσίευση του παρόντος. Επίσης µε την προτεινόµενη
διάταξη επιδιώκεται η αποφυγή της υπέρµετρης επιβάρυνσης του οφειλέτη µε πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής πλέον του τόκου εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., κατά
περίπτωση, η οποία οδηγεί αφενός σε παραβίαση της
αρχής της αναλογικότητας και αφετέρου σε επιβάρυνση
του χαρτοφυλακίου των ληξιπροθέσµων οφειλών µε υπέρογκα πρόστιµα. Επιπλέον, η επιβολή στις εκπρόθεσµα καταβαλλόµενες οφειλές, αφενός του τόκου του
άρθρου 51 και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., και αφετέρου
του προστίµου του άρθρου 57 του Κ.Φ.Δ. (10%, 20%,
30%), στο οποίο παραπέµπουν και οι διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., αποτελεί κατ’ ουσία διπλή χρηµατική κύρωση.
Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του σχεδίου νόµου
προβλέπεται η τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 1
του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 και ειδικότερα:
- Αυξάνεται το κατώτερο ποσό συνολικής ληξιπρόθεσµης οφειλής, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους
τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, άνω
του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων για
µη καταβολή χρεών προς το δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα από πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
- Ο προσδιορισµός του χρόνου τέλεσης του ανωτέρω
εγκλήµατος αφήνεται στη γενική διάταξη του άρθρου 17
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του Ποινικού Κώδικα. Εποµένως δεν αφήνονται περιθώρια για «διαρκές αυτόφωρο».
Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
21 του σχεδίου νόµου προβλέπονται ο ευνοϊκότερος
τρόπος φορολόγησης του τεκµαρτού εισοδήµατος που
προκύπτει για φορολογούµενους χωρίς εισόδηµα και η
κατάργηση της ελάχιστης ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης σε περίπτωση απόκτησης εισοδήµατος µόνο από τόκους και ακίνητα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του
σχεδίου νόµου προβλέπεται ότι ο χρόνος κατά τον οποίον εκπίπτει ή αποδίδεται ο φόρος που προκύπτει από τον
διακανονισµό του δικαιώµατος έκπτωσης που έχει διενεργηθεί σε µία διαχειριστή περίοδο. Ο διακανονισµός
περιλαµβανόταν στην εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., η
οποία καταργήθηκε µε το ν. 4281/2014 (Α΄ 160) χωρίς να
υπάρχει έως σήµερα αντίστοιχη νοµοθετική πρόβλεψη
για τον ορισµό του χρόνου που προκύπτει η υποχρέωση
αυτή.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του
σχεδίου νόµου προβλέπεται ότι:
α) Καταργείται η εξάµηνη φορολογική περίοδος και η
δήλωση απόδοσης φόρου για τους υπόχρεους σε κατ' αποκοπή καταβολή, ορίζεται ως έκτακτη.
Έτσι αποφεύγεται η ύπαρξη δύο διαφορετικών φορολογικών περιόδων για τον ίδιο υπόχρεο, δεδοµένου ότι η
οικονοµική δραστηριότητα θεωρείται ενιαία.
β) Καταργείται η ετήσια φορολογική περίοδος για υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. από τους αγρότες του κανονικού
καθεστώτος οι οποίοι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα
για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Αντιµετωπίζεται έτσι η πολυπλοκότητα
και η ασάφεια που δηµιουργήθηκε αναφορικά µε τις δηλωτικές υποχρεώσεις των συγκεκριµένων υπόχρεων,
στις περιπτώσεις µεταβολής (προσθήκης ή αφαίρεσης
δραστηριότητας) στην διάρκεια του έτους, καθώς και ως
προς τον χαρακτηρισµό της «άλλης δραστηριότητας» σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του ίδιου κώδικα. Επιπλέον, µε την τροποποίηση υπάρχει οµοιόµορφη αντιµετώπιση ως προς την υποβολή αιτηµάτων επιστροφής, σε µηνιαία ή τριµηνιαία βάση, όπως ισχύει για
όλους τους υποκείµενους του κανονικού καθεστώτος,
αίροντας την διαφοροποίηση που ισχύει σήµερα για
τους συγκεκριµένους αγρότες οι οποίοι µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους µόνο άπαξ ετησίως.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου
2 προβλέπεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους συγκεκριµένους αγρότες φυσικά πρόσωπα, να εκπληρώνουν τις
δηλωτικές τους υποχρεώσεις, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 38 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως αυτό αντικαθίσταται µε τα προτεινόµενα στην παράγραφο 2, για τις
οποίες η σχετική προθεσµία υποβολής και καταβολής
λήγει πριν τη δηµοσίευση του νόµου µε τον οποίο θεσπίζονται τα ανωτέρω. Τέλος ορίζεται η έναρξη ισχύος των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του σχεδίου νόµου
προβλέπεται ότι παρατείνεται έως την 31.12.2015 η ισχύς του Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισµού, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, δοκίµων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και αποτρέπεται µια νέα
χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία, που θα σήµαινε η
διενέργεια νέου διαγωνισµού, ενώ διασφαλίζεται η δυ-

νατότητα πρόσληψης των 33 αδιόριστων επιτυχόντων,
προκειµένου να καλυφθούν άµεσες υπηρεσιακές ανάγκες του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όπως υπαγορεύονται από τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας
και της χρηστής διοίκησης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του σχεδίου νόµου
προβλέπεται η καλύτερη αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας προς όφελος και µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και προκειµένου να δηµιουργηθεί άµεσα Ταµείο Δηµόσιας Περιουσίας για την αξιοποίησή της.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του
σχεδίου νόµου διευκρινίζεται ότι κρίνονται απαραίτητες
οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου για τους εξής λόγους:
Α), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη µε αριθµό πρωτοκόλλου ΔΕΛ Α 1069048 2014/2.5.2014 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων στις περιπτώσεις
που στις Δ.Ο.Υ. έχουν διαβιβασθεί εκθέσεις ελέγχου από το Σ.Δ.Ο.Ε. µε ηµεροµηνία θεώρησης µέχρι
31.12.2013 και δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία, επειδή από 1.1.2014
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 4174/2013, οι εκθέσεις ελέγχου θα θεωρούνται από τη Δ.Ο.Υ. δελτία πληροφοριών θα εκδίδεται νέα εντολή ελέγχου από τη
Δ.Ο.Υ. (σχετική διάταξη του ν. 4254/2014 Κεφ. Α άρθρο
πρώτο, παράγραφος Δ, υποπαράγραφος Δ2) θα κοινοποιείται στο φορολογούµενο σηµείωµα διαπιστώσεων
και προσωρινή πράξη προσδιορισµού του φόρου ή προσωρινή πράξη επιβολής προστίµου και γενικά θα ακολουθείται χωρίς παρέκκλιση η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 28 και 62 του
ν. 4174/2013 λαµβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη τις
απόψεις του φορολογούµενου. Τα αναφερόµενα στο
προηγούµενο εδάφιο έχουν εφαρµογή και για τις εκθέσεις ελέγχου του ΣΔΟΕ µε ηµεροµηνία θεώρησης µετά
την 1.1.2014 εφόσον δεν τηρήθηκε η διαδικασία που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28 και 62 του
ν. 4174/2013.
Η ως άνω απόφαση θέτει εµµέσως υπό αµφισβήτηση
το εκάστοτε αποτέλεσµα ελέγχου της Ειδικής Γραµµατείας του Σ.Δ.Ο.Ε., αφού προκειµένου να εκδοθεί ο εκτελεστός τίτλος (Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισµού του Φόρου ή Πράξη Επιβολής Προστίµου) από την
αρµόδια Δ.Ο.Υ. απαιτείται η έκδοση εντολής ελέγχου
για τη διενέργεια νέου ελέγχου επί υποθέσεως που ήδη
έχει ελεγχθεί από την Ειδική Γραµµατεία του Σ.Δ.Ο.Ε.,
γεγονός που συνεπάγεται:
α) Μη δυνατότητα άµεσης λήψης των προβλεπόµενων από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθου 46 του
ν. 4174/2013 µέτρων διασφάλισης των οφειλών στο Δηµόσιο.
β) Καθυστέρηση στην έκδοση εκτελεστού τίτλου.
γ) Καθυστέρηση στη βεβαίωση και είσπραξη.
δ) Καθυστέρηση στην πρόοδο της δίκης στην περίπτωση που έχει υποβληθεί από την Ειδική Γραµµατεία του
Σ.Δ.Ο.Ε. µηνυτήρια αναφορά βάσει των αποτελεσµάτων
του ελέγχου.
ε) Διάσπαση του ενιαίου της ελεγκτικής διαδικασίας.
Β) Παρέχεται πλέον ρητά στην Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε. η δυνατότητα εφαρµογής των µεθόδων έµµεσου προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης, επιτυγχάνεται το ενιαίο
της ελεγκτικής διαδικασίας, σε ελέγχους ιδίου αντικειµένου, µεταξύ ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου
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Οικονοµικών και επιλύεται το θέµα της χρονικής υστέρησης στη βεβαίωση και εν τέλει στην είσπραξη των αναλογούντων φόρων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του
σχεδίου νόµου, η οποία προστίθεται ως περίπτωση στ΄
στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253) ενισχύεται ο ρόλος της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος
Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, µέσω του µερικού ελέγχου εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας, καθώς
και του ελέγχου εφαρµογής της τελωνειακής νοµοθεσίας.
Η ως άνω νοµοθετική ρύθµιση κρίνεται απαραίτητη καθόσον κύριο έργο των υπηρεσιών της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος είναι η
διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων προς διακρίβωση διαπράξεως αυτεπαγγέλτως διωκόµενων αξιόποινων πράξεων οικονοµικής φύσεως εγκληµάτων και δη φοροδιαφυγής και νοµιµοποιήσεως εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος), η έρευνα πλήθους υποθέσεων που διαβιβάζονται από την «Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», οι έλεγχοι για τον προσδιορισµό οποιασδήποτε προσαύξησης περιουσίας, που
προέχεται από άγνωστη πηγή και αιτία ή προσαύξησης
περιουσίας που δεν προκύπτει από διαρκή και σταθερή
πηγή, η οποία δεν έχει φορολογηθεί ή απαλλαγεί µε ειδική διάταξη από το φόρο, η διερεύνηση καταγγελιών
και πληροφοριών που αποστέλλονται στις υπηρεσίες της
Ειδικής Γραµµατείας του Σ.Δ.Ο.Ε. και ο έλεγχος κατασχεµένων βιβλίων και στοιχείων. Προκειµένου να συγκεντρωθούν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να βεβαιωθεί η τέλεση του κατά περίπτωση ερευνώµενου αδικήµατος απαιτείται η διενέργεια των νόµιµων ανακριτικών πράξεων, που απαριθµούνται - όχι περιοριστικά στις διατάξεις των άρθρων 251 - 304 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, καθώς και η διενέργεια µερικού φορολογικού ελέγχου ή ελέγχου εφαρµογής της τελωνειακής νοµοθεσίας.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου 25 του σχεδίου νόµου, προστίθενται δύο νέα
εδάφια στην αρχή της παρ. 9 του άρθρου 30 του
ν. 3296/2004, προκειµένου α) οι εκθέσεις της Ειδικής
Γραµµατείας του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος να θεωρούνται Εκθέσεις Ελέγχου µε την έννοια
του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) από τις Υπηρεσίες της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και να παράγουν άµεσα
έννοµα αποτελέσµατα, εφόσον προηγουµένως έχει εκπληρωθεί η ρητά κατοχυρωµένη επιταγή του Συντάγµατος για το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης του
ενδιαφεροµένου έναντι κάθε διοικητικής ενέργειας ή µέτρου που λαµβάνεται σε βάρος του (άρθρο 20 παρ. 2 του
Συντάγµατος) µε την εφαρµογή της οριζόµενης από τις
διατάξεις του αρθρου 6 του ν. 2690/1999, διαδικασίας και
β) να παρέχεται στην Ειδική Γραµµατεία του Σώµατος
Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος η δυνατότητα εφαρµογής των µεθόδων έµµεσου προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης.
Με τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 26 επιδιώκεται η αποκατάσταση αδικιών που προκλήθηκαν εις βάρος
καλόπιστων φορολογουµένων, οι οποίοι δέχθηκαν να
υπαχθούν σε δικαστικούς συµβιβασµούς για εκκρεµείς
φορολογικές τους διαφορές είτε µε τις κλασσικές δια-

τάξεις των άρθρων 1 του ν.δ. 4600/1966 και 71 του
ν. 2238/1994 είτε στα πλαίσια περαιώσεων, αλλά δεν
επήλθε κατάργηση της δίκης λόγω µη υποβολής των
πρακτικών αυτών στα δικαστήρια και εκδόθηκαν ερήµην
τους αποφάσεις που απέρριψαν τα ένδικα βοηθήµατα
και µέσα ως ανοµιµοποίητα, µε συνέπεια οι σχετικοί συµβιβασµοί να θεωρούνται ανίσχυροι και οι φορολογούµενοι να καλούνται να καταβάλουν επί πλέον όσων είχαν
ήδη καταβάλει στο πλαίσιο του συµβιβασµού. Σηµειώνεται ότι παρόµοια µεταβατική διάταξη είχε εισαχθεί επιτυχώς προ δεκαετίας µε το άρθρο 28 παρ. 3 του
ν. 3296/2004.
Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του σχεδίου νόµου,
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τον καθορισµό οριογραµµής αιγιαλού. Συγκεκριµένα µε τις διατάξεις του
άρθρου 11 του ν. 4281/2014 εισήχθη µια νέα διαδικασία
καθορισµού της οριογραµµής του αιγιαλού. Θεσµοθετήθηκε η οριοθέτηση του αιγιαλού επί των υποβάθρων που
είχαν δηµιουργηθεί από την εταιρεία Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.) µε σκοπό την
άµεση και συνολική οριοθέτηση του αιγιαλού σε όλη την
Επικράτεια.
Τα εν λόγω υπόβαθρα παραδόθηκαν στη Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονοµικών µε το υπ’ αριθµ. ΟΙΚ 5243/6.10.2014 έγγραφο
του Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Στη
συνέχεια εντός του Οκτωβρίου διαβιβάσθηκαν στις
νεοσυσταθείσες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π.δ. 111/29.8.2014 Περιφερειακές Διευθύνσεις Δηµόσιας Περιουσίας, καθώς και στα υπαγόµενα σε αυτές Αυτοτελή Γραφεία. Η καθυστέρηση έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης τοποθέτησης των υπαλλήλων
(2/98463/004/24.12.2014 Α.Υ.Ο.) καθιστά ανέφικτη την
τήρηση των περιοριστικών προθεσµιών που τίθενται από
τον νόµο. Τα ανωτέρω υπόβαθρα διαβιβάστηκαν, σύµφωνα µε ισχύουσες διατάξεις στο Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Επιπλέον το
συγχρηµατοδοτούµενο έργο ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.ΕΚ. που βρίσκεται σε εξέλιξη και επεξεργάζεται τη σάρωση και τη γεωαναφορά σε ΕΓΣΑ’87 των διαγραµµάτων όλων των ήδη
καθορισµένων αιγιαλών θα παραδοθεί, σύµφωνα µε την
σύµβαση την 22.8.2015.
Η ορθή χάραξη της οριογραµµής του αιγιαλού αποτελεί θέµα υψίστης εθνικής σηµασίας ως εκ τούτου λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα τροποποιούµε
τις προθεσµίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και
γ΄ της παραγράφου 2, καθώς και της παραγράφου 7 του
άρθρου 4 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285)
Με την προτεινόµενη ρύθµιση εισάγεται παρέκκλιση
από τη λοιπή διαδικασία σε όσες περιπτώσεις κατατίθεται αίτηση καθορισµού αιγιαλού από ενδιαφερόµενο ιδιώτη αφού η Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001
που επιλαµβάνεται θα εξετάζει όχι µόνο τα όρια του αιγιαλού αλλά θα χαράσσει και τη ζώνη παραλίας και παλαιού αιγιαλού, όπου αυτή υφίσταται, προστατεύοντας
πληρέστερα τα δικαιώµατα του Δηµοσίου έναντι των ιδιωτών.
Επίσης µε τη διάταξη προστατεύεται πληρέστερα η
Δηµόσια Περιουσία, καθώς σε όσες περιπτώσεις έχει
προηγηθεί αίτηση ιδιώτη για τον καθορισµό του αιγιαλού
συνήθως επίκειται η άµεση αξιοποίηση ιδιωτικής περιουσίας από την πλευρά του (έκδοση οικοδοµικών αδειών),
µε συνέπεια σε περίπτωση µη έγκαιρης ανταπόκρισης
στην εξέταση του αιτήµατος από την Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001, σύµφωνα µε την προϊσχύουσα
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διάταξη να τεκµαίρεται ως οριστική η προκαταρκτική οριογραµµή. Η διάταξη αυτή, ως ίσχυε, ενείχε τον κίνδυνο
να καθίσταται οριστική η ενδεχοµένως λανθασµένη προκαταρκτική οριογραµµή µε δυσχερώς επανορθώσιµες
συνέπειες τόσο για τα δικαιώµατα του Δηµοσίου στην
περιοχή όσο και για τη γενικότερη ασφάλεια δικαίου, καθώς στο µεσοδιάστηµα και µέχρι την ανάκληση του τεκµαιρόµενου καθορισµού από έναν επανακαθορισµό θα
είχε µεσολαβήσει η εκτέλεση οικοδοµικών αδειών που
στο µεταξύ θα είχαν προλάβει να εκδώσουν οι ενδιαφερόµενοι ιδιώτες. Έτσι µε την προτεινόµενη ρύθµιση αποσβένεται ο ανωτέρω περιγραφόµενος κίνδυνος που αποτελεί επαρκή αιτιολογία για την παρέκκλιση που εισάγεται από τη λοιπή ρύθµιση.
Επίσης επειδή δεν έχει δηµιουργηθεί ακόµα η επίσηµη
ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001, προκειµένου να διασφαλισθεί η
απαιτούµενη δηµοσιότητα προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001 (Α΄285), σύµφωνα µε το οποίο µέχρι την δηµιουργία της επίσηµης ιστοσελίδας η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα
επικυρώνονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης και δηµοσιεύονται µαζί µε την επικυρωτική αυτή απόφαση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η προτεινόµενη ρύθµιση αποβλέπει στην εναρµόνιση
της παρούσας διάταξης µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 8
του άρθρου 4 του ν. 2971/2001, όπως αυτή τροποποιείται
µε το παρόν νοµοσχέδιο, καθώς η χάραξη και της ζώνης
παραλίας εξετάζεται ταυτόχρονα µε τη χάραξη της ζώνης αιγιαλού στις περιπτώσεις που έχει µεσολαβήσει
σχετικό αίτηµα ιδιωτών µε τον ίδιο τρόπο και έως την
παρέλευση της τεθείσας χρονικής περιόδου στις
31.12.2015.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της ισονοµίας η ενιαία εφαρµογή της νοµοθεσίας µε
τη θέσπιση αποκλειστικά της προβλεπόµενης από τις
διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε
από τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 11 του
ν. 4281/2014 και όχι όπως αυτός ίσχυε έως τότε. Η ρύθµιση αποβλέπει στην ενιαία εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας από τις κατά τόπο αρµόδιες Επιτροπές του
ν. 2971/2001 και συµβάλλει στην επίτευξη της ισοπολιτείας, καθώς θα αντιµετωπίζονται διοικητικά µε οµοιόµορφο τρόπο οι εκκρεµείς υποθέσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Με τις διατάξεις του άρθρου 28 προβλέπεται τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα
καταβολής αυτών, σε όσους δεν παρεχόταν η δυνατότητα µέχρι σήµερα αλλά και ταυτόχρονα στην πρόβλεψη
ευνοϊκότερων όρων αποπληρωµής των οφειλών αυτών
προκειµένου αφενός να αποτραπεί το φαινόµενο της
σταδιακής εξόδου των οφειλετών από τη ρύθµιση στην
οποία θα υπαχθούν, αφετέρου να διατηρηθούν στην ενεργό οικονοµία επιχειρήσεις και επαγγελµατίες.
Ειδικότερα θεσπίζεται µεταβατικό πλαίσιο ρύθµισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην
του ΝΑΤ, για ασφαλιστικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες την 1.2.2015. Πρόκειται για µια περιορισµένης χρονικής ισχύος ρύθµιση, καθώς η αίτηση υπαγωγής

δύναται να υποβληθεί το αργότερο µέχρι την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του Απριλίου του έτους 2015, µε στόχο
την εκλογίκευση των πληρωµών δόσεων, την επανένταξη των οφειλετών στην ενεργό οικονοµία και τη στήριξη
της λειτουργίας των επιχειρήσεων κυρίως των µικροµεσαίων και των ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοπασχολούµενων και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Με το προτεινόµενο πλαίσιο ρύθµισης προβλέπονται
ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωµής των ασφαλιστικών οφειλών. Ειδικότερα προβλέπεται η δυνατότητα να ρυθµιστούν όλες οι οφειλές ανεξαρτήτου ύψους είτε εφάπαξ
είτε έως 50 δόσεις είτε έως 100 δόσεις, µε αντιστρόφως
ανάλογη έκπτωση επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, η οποία έκπτωση
άρχεται από ποσοστό 100% για εφάπαξ καταβολή, 70%
έως 50 δόσεις, µέχρι ποσοστό 50% για την περίπτωση εξόφλησης σε 100 δόσεις. Το επιτόκιο αποπληρωµής των
οφειλών, το οποίο επιβάλλεται για ποσόν οφειλής άνω
των 5.000 ευρώ ανέρχεται σε 3% ετησίως, ενώ συγχωρείται η καθυστέρηση πληρωµής µιας δόσης µέχρι του ενός µηνός ανά 12µηνο πρόγραµµα ρύθµισης. Για ποσά οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται ετήσια προσαύξηση, προκειµένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους οι µικροεπαγγελµατίες που εθίγησαν περισσότερο
από την κρίση των τελευταίων ετών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οφειλές έως 5.000 ευρώ έχει το 25% των
ενεργών οφειλετών ασφαλισµένων στον ΟΑΕΕ (89.700
ασφαλισµένοι).
Η διαδικασία ένταξης στη ρύθµιση είναι ευέλικτη και απλή, άνευ γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, καθιστώντας
τη ρύθµιση προσβάσιµη στο σύνολο των οφειλετών.
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι η
πληρωµή των τρεχουσών εισφορών από την 1.2.2015.
Στην προτεινόµενη ρύθµιση δύναται επίσης να ενταχθούν οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε άλλες υφιστάµενες ρυθµίσεις.
Παράλληλα, µε τη νέα διάταξη, λαµβάνεται µέριµνα
για την προστασία οφειλετών, ασφαλισµένων φυσικών
προσώπων, οι οποίοι αποδεδειγµένα είχαν µηδενικό εισόδηµα κατά το έτος χρήσης 2014, ώστε να ανασταλούν
τα εισπρακτικά µέτρα και οι διώξεις για περίοδο 12 µηνών ενώ παρέχεται η δυνατότητα να ενταχθούν στην
παρούσα ρύθµιση µε τους όρους αυτής, µεχρι την
31.3.2016. Η διάταξη αυτή έχει ως στόχο την προστασία
και οικονοµική ανακούφιση των οφειλετών ασφαλισµένων που η τρέχουσα οικονοµική κρίση και οι υφεσιακές
πολιτικές, τους οδήγησαν σε πραγµατική και αντικειµενική αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους και αποτελεί την αυτονόητη παρέµβαση της πολιτείας για την
προστασία και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Τέλος προβλέπονται ακόµη ευνοϊκότεροι όροι για
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δηµόσιους σκοπούς, Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών κλπ µε δυνατότητα αποπληρωµής έως 150 δόσεων µε έκπτωση επί των προσαυξήσεων κατά 50% µε την ασφαλιστική δικλείδα της
απόφασης του ΔΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 29 προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ. Με την παρ.5 του άρθρου 32 του
ν. 4075/2012 δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ να ζητήσουν την υπαγωγή τους στην αµέσως κατώτερη ή και στην δεύτερη κατώτερη ασφαλι-
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στική κατηγορία, προκειµένου να µειωθεί προσωρινά,
µέχρι 31.12.2014 το ποσό των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών τους και να επιτευχθεί η, κατά το δυνατόν
οικονοµική τους ανακούφιση. Η ανωτέρω δυνατότητα
παρατάθηκε µέχρι 31.12.2016 µε τις διατάξεις της παρ. 7
του άρθρου 55 του ν. 4310/2014.
Επειδή στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία στην οποία
βρίσκεται η χώρα µας, οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ δυσκολεύονται και σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να
ανταποκριθούν εγκαίρως και µε συνέπεια στην καταβολή
των εισφορών τους και µε δεδοµένο ότι η επιβίωση των
επιχειρήσεών τους εξαρτάται άµεσα από τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες, τους δίνεται µε την παρούσα
διάταξη η δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους
και στην τρίτη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του
ΟΑΕΕ, και να παραµείνουν στην κατηγορία επιλογής
τους µέχρι 31.12.2016, προκειµένου να είναι σε θέση να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τον ασφαλιστικό τους Οργανισµό.
Με τις διατάξεις του άρθρου 30, προβλέπεται η κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατοµικής εισφοράς στον
ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ. Ειδικότερα από τις διατάξεις του
α.ν. 86/1967 προβλέπεται η επιβολή ποινών σε περίπτωση µη καταβολής και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών
προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση οι ως άνω επιβαλλόµενες ποινές παύουν να ισχύουν για τις περιπτώσεις ασφαλισµένων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα
Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) µόνο για την ατοµική τους ασφαλιστική εισφορά και εξακολουθούν να ισχύουν για οφειλές που προκύπτουν για την ασφάλιση εµµίσθων εργαζοµένων, καθώς αυτή παρακρατείται από τον εργοδότη και ως εκ τούτου διατηρούνται οι από το νόµο προβλεπόµενες ποινές.
Με τις διατάξεις του άρθρου 31, προβλέπεται ότι µε
τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 - Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος (Α΄ 151) θεσπίστηκε για πρώτη φορά η ευθύνη των εκπροσώπων των ΑΕ, ΕΠΕ, καθώς
και των λοιπών νοµικών προσώπων µε την ατοµική τους
περιουσία, για την πληρωµή οφειλών προς το Δηµόσιο.
Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 2556/1997 (Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), προβλέφθηκε αναλογική εφαρµογή της διάταξης του άρθρου
115 του ν. 2238/1994 και για τις οφειλόµενες στο Ι.Κ.Α.
ΕΤΑΜ ασφαλιστικές εισφορές αρχικά κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσης των νοµικών προσώπων και στη
συνέχεια και κατά τη λειτουργία τους.
Με το ν. 4172/2013 (Α΄ 167), θεσπίστηκε νέος Κώδικας
Φορολογίας Εισοδήµατος, στον οποίο δεν περιλήφθηκε
διάταξη αντίστοιχη µε αυτήν του άρθρου 115 του
ν. 2238/1994. Τα θέµατα της ευθύνης των διοικούντων
ρυθµίστηκαν µεταγενέστερα µε το άρθρο 50 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
στο οποίο, µεταξύ άλλων προβλέφθηκε η αλληλέγγυα
ευθύνη προσώπων που συµµετέχουν στη διοίκηση νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, τόσο κατά το
χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσης, όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των ευθυνόµενων προσώπων. Η έννοια της νοµικής οντότητας προσδιορίστηκε στο άρθρο 3 του ίδιου νόµου.

Η διάταξη του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 παρέµενε
τυπικά σε ισχύ µέχρι τη θέσπιση του άρθρου 26 παρ.11
του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), µε το οποίο έγινε η ρητή κατάργηση των διατάξεων του ν. 2238/1994 αναδροµικά από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, δηλαδή από
23.7.2013, µε συνέπεια από την ηµεροµηνία αυτή
να µη µπορεί να εφαρµοστεί το άρθρο 4 παρ. 4 του
ν. 2556/1997 που προέβλεπε αναλογική εφαρµογή της
διάταξης του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 για τις οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές.
Για να καλυφθεί το κενό που δηµιουργήθηκε, αλλά και
µε σκοπό να εναρµονιστούν οι σχετικές ρυθµίσεις µε τα
ισχύοντα στη φορολογική διοίκηση, µε την προτεινόµενη διάταξη, θεσπίζεται ρητά η αλληλέγγυα ευθύνη των
διοικούντων νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες για
την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τους
ΦΚΑ. Οι ιδιότητες των διοικούντων που ευθύνονται, καθώς και οι µορφές των νοµικών προσώπων καθορίζονται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας. Η διάταξη έχει εφαρµογή από την ηµεροµηνία κατάργησης του άρθρου 115 του ν. 2238/1994,
προκειµένου να µην υπάρξει διακοπή της ευθύνης κατά
το ενδιάµεσο διάστηµα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 32, προβλέπεται η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Κατά την παράγραφο 1
του 58 του ν.δ. 356/1974 - ΚΕΔΕ αν ασκηθεί ανακοπή κατά της κατάταξης, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού δεν
µπορεί να προβεί σε καταβολή προς δανειστή του οποίου η κατάταξη έχει προσβληθεί µε ανακοπή προ της τελεσιδικίας του πίνακα κατάταξης.
Επειδή η διαδικασία αυτή επέφερε σηµαντικές καθυστερήσεις στην είσπραξη των δηµοσίων εσόδων µε τη
διάταξη του άρθρου 33 παρ. 3 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81),
(µε την οποία προστέθηκαν εδάφια στη θέση του καταργηθέντος δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 58
του ν.δ. 356/1974 – ΚΕΔΕ) θεσµοθετήθηκε εξαίρεση για
κάθε διαδικασία κατάταξης δανειστών στην οποία δικαιούχος των αµφισβητούµενων απαιτήσεων είναι το Δηµόσιο.
Συγκεκριµένα προβλέφθηκε η άµεση καταβολή στο
Δηµόσιο του συνόλου των απαιτήσεών του που έχουν
καταταγεί ως εισπρακτέες, ανεξάρτητα από τη δικαστική
προσβολή της κατάταξης αυτών. Αν στη συνέχεια εκδοθεί επί της ανακοπής τελεσίδικη απόφαση που αποβάλει
από τον πίνακα την εισπραχθείσα απαίτηση του Δηµοσίου, αυτή επιστέφεται ατόκως στον υπάλληλο του πλειστηριασµού εντός δύο µηνών από την επίδοση της τελεσίδικης απόφασης.
Ο νόµος αναφέρεται µόνο στις απαιτήσεις του Δηµοσίου, µε αποτέλεσµα να ερµηνεύεται στενά και να µην
καταλαµβάνει τις απαιτήσεις των ασφαλιστικών οργανισµών από καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές και
λοιπές οφειλές, για την είσπραξη των οποίων εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 356/1974- ΚΕΔΕ.
Όµως η καθυστέρηση στην είσπραξη των απαιτήσεων
των ΦΚΑ των οποίων η κατάταξη έχει προσβληθεί µε ανακοπή είναι εξίσου επιζήµια µε την καθυστέρηση στην
είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. Η εισφοροδιαφυγή έχει
λάβει µεγάλες διαστάσεις και η ενδυνάµωση των διαδικασιών είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών και γενικότερα των οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης συνιστά κρίσιµο παράγοντα για τη βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
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Για τους λόγους αυτούς και προκειµένου να αποτραπεί
περαιτέρω καθυστέρηση στο στάδιο της αναγκαστικής
είσπραξης, της απόδοσης των οφειλοµένων ποσών
στους οργανισµούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης οι
απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κατά τις διατάξεις
του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ, προτείνεται η αναλογική εφαρµογή στους τελευταίους των διατάξεων της παρ.3 του
άρθρου 33 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως ισχύουν για
το Δηµόσιο.
Με τις διατάξεις του άρθρου 33 προβλέπεται ότι κατά
τις διατάξεις της Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 απόφασης Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, µε την οποία καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών οφειλών εντός του ΚΕΑΟ, στον οφειλέτη
παρέχεται αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της Ατοµικής Ειδοποίησης, προκειµένου να εξοφλήσει ή να ρυθµίσει την οφειλή του.
Η Ατοµική Ειδοποίηση αποστέλλεται είτε ηλεκτρονικά
κατά τις διατάξεις του ν. 3979/2011 είτε εγγράφως.
Η έγγραφη διαδικασία υλοποιείται µε αποστολή συστηµένης επιστολής ή µε επίδοση από υπάλληλο του
ΚΕΑΟ ή δικαστικό επιµελητή.
Επειδή από την ηµεροµηνία παραλαβής της ατοµικής
ειδοποίησης παράγονται έννοµες συνέπειες σηµαντικές
για τον οφειλέτη, δεδοµένου ότι αυτή αποτελεί αφετηρία της εικοσαήµερης προθεσµίας, µετά την οποία µπορούν να ληφθούν αναγκαστικά µέτρα, είναι αναγκαίος ο
σαφής προσδιορισµός της, στις περιπτώσεις αποστολής
µε συστηµένη επιστολή.
Για το λόγο αυτό, µε την προτεινόµενη διάταξη προσδιορίζεται µε σαφήνεια η ηµεροµηνία κατά την οποία η
ατοµική ειδοποίηση θεωρείται κοινοποιηθείσα και καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής στην υπηρεσία των ειδοποιήσεων που δεν παραδόθηκαν στον οφειλέτη ή τον
εκπρόσωπό του, καθώς και της αναφοράς της αιτίας για
τη µη παράδοση.
Η προτεινόµενη διαδικασία είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τα ισχύοντα για τις επιδόσεις από τη φορολογική διοίκηση προς τους φορολογούµενους κατά το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Με τις διατάξεις του άρθρου 34 προβλέπεται η κατάργηση της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 55 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Με την διάταξη αυτή θεσπίστηκαν
τα ακόλουθα:
Α) Επαναλαµβάνεται το ήδη ισχύον, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951 ότι οι µισθοί υπερηµερίας υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Η
ρύθµιση αυτή µπορεί να δηµιουργήσει ερµηνευτικά ζητήµατα δηµιουργώντας την εντύπωση ότι εισάγει νέο δίκαιο και πρέπει να απαλειφθεί.
Β) Περιορίζεται η επιβολή εισφορών από το Ι.Κ.Α. µόνο στους επιδικασθέντες µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση µισθούς περιορίζοντας την δυνατότητα και υποχρέωση του Ι.Κ.Α. να επιβάλλει αυτεπάγγελτα εισφορές
χρησιµοποιώντας κάθε διαθέσιµο στοιχείο που έχει στη
διάθεση του των δικαστικών αποφάσεων συµπεριλαµβανόµενων και επιβάλλεται καθυστέρηση στην είσπραξη
των εισφορών µε κίνδυνο µαταίωσης της επιβολής και
είσπραξης των εισφορών που αντιστοιχούν σε µισθούς
υπερηµερίας. Επί πλέον δηµιουργεί ένα καινοφανές «οιονεί έµµεσο δεδικασµένο» εις βάρος του Ι.Κ.Α. από υπο-

θέσεις στις οποίες δεν ήταν διάδικος το Ταµείο και µάλιστα εν όψει αποφάσεων που εκδίδονται από τα πολιτικά
δικαστήρια τα οποία δεν είναι αρµόδια να κρίνουν διαφορές δηµοσίου δικαίου και να δηµιουργούν δεδικασµένο.
Γ) Θεσπίζεται ότι «λογίζονται» ως µισθοί υπερηµερίας
εκτός των τελεσίδικα επιδικασθέντων οι µισθοί που συµφωνήθηκαν µε δικαστικό ή εξώδικο συµβιβασµό και µάλιστα ανακαλούνται ακόµα και Πράξεις Επιβολής Εισφορών που έχουν ήδη εκδοθεί και εκδίδονται νέες τροποποιηµένες, σύµφωνα µε το περιεχόµενο του συµβιβασµού ή της απόφασης. Με την παραπάνω εξάρτηση του
ύψους των οφειλοµένων εισφορών από εξώδικες και δικαστικές ενέργειες ιδιωτών διαδίκων πλήττεται το ελάχιστο συνταγµατικά κατοχυρωµένο θεσµικό περιεχόµενο της κοινωνικής ασφάλισης, αφού ενοχή δηµοσίου δικαίου του Ι.Κ.Α κατά του εργοδότη ρυθµιζόµενη από διατάξεις δηµοσίας τάξεως µετατρέπεται σε παρακολούθηµα της βούλησης και των ενεργειών ιδιωτών λειτουργούντων στα πλαίσια του ιδιωτικού δικαίου εννοώ καταστρατηγείται και η αρχή της υποχρεωτικής και αυτοδίκαιης υπαγωγής των µισθωτών στην ασφάλιση του Ιδρύµατος.
Επιπλέον δηµιουργείται έδαφος για καταστρατηγήσεις µε στόχο την εισφοροδιαφυγή και για συµπαιγνία
εργαζόµενου και εργοδότη εις βάρος του ιδρύµατος είτε
µε δικαστικές είτε µε εξώδικες ενέργειες τους, ενώ επιβαρύνονται διοικητικά οι υπηρεσίες του Ιδρύµατος µε
την υποχρέωση να κρίνουν το κύρος τυχόν εγγράφων
συµβιβασµών, αρµοδιότητα που ανήκει στις υπηρεσίες επιβολής της εργασιακής νοµοθεσίας και στα πολιτικά δικαστήρια.
Για το λόγο αυτό η διάταξη καταργείται από τότε που
ίσχυσε.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ν. Βούτσης

Γ. Σταθάκης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Παρασκευόπουλος

Γ. Βαρουφάκης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Π. Σκουρλέτης

Π. Κουρουµπλής

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο. - Ν. Βαλαβάνη

Δ. Στρατούλης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 1
Δόσεις και απαλλαγές ρύθµισης
1. Βεβαιωµένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση,
σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθµίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσµες έως και την 1η Μαρτίου 2015
και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων
της Φορολογικής Διοίκησης µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση, µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσµης
καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
β) Από δύο (2) έως και πέντε (5) µηνιαίες δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
γ) Από έξι (6) έως και δέκα (10) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
δ) Από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) µηνιαίες δόσεις,
µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό
(75%).
ε) Από είκοσι µία (21) έως και τριάντα (30) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό
(70%).
στ) Από τριάντα µία (31) έως και σαράντα (40) µηνιαίες
δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).
ζ) Από σαράντα µία (41) έως και πενήντα (50) µηνιαίες
δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό
(60%).
η) Από πενήντα µία (51) έως και εξήντα (60) µηνιαίες
δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις
εκατό (55%).
θ) Από εξήντα µία (61) έως και εβδοµήντα (70) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
ι) Από εβδοµήντα µία (71) έως και ογδόντα (80) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε
τοις εκατό (45%).
ια) Από ογδόντα µία (81) έως και ενενήντα (90) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
ιβ) Από ενενήντα µία (91) έως και εκατό (100) µηνιαίες
δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%).
Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης
του προγράµµατος ρύθµισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιµα των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6
του Κ.Ε.Δ.Ε..
2. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης δεν
µπορεί να είναι µικρότερο των είκοσι (20) ευρώ. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι βεβαιωµένες σε
περισσότερες της µίας υπηρεσίες της Φορολογικής Διοί-

κησης, το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης ρύθµισης διαµορφώνεται σε δέκα (10) ευρώ.
3. Στη ρύθµιση του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών έως
και την 1η Μαρτίου 2015 που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης
µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση
και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής.
Άρθρο 2
Επιβαρύνσεις εκπρόθεσµης καταβολής
κατά την υπαγωγή σε ρύθµιση
1. Οι απαλλαγές της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υπολογίζονται επί των προσαυξήσεων και τόκων, όπως έχουν διαµορφωθεί την ηµεροµηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση.
2. Βασικές συνολικές οφειλές µέχρι πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµισης του
παρόντος άρθρου, από την υπαγωγή τους στη ρύθµιση,
δεν επιβαρύνονται πλέον µε προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής. Βασικές συνολικές οφειλές άνω
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµισης του παρόντος άρθρου, αντί των κατά
Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθµιση, επιβαρύνονται µε τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες µονάδες (3%) ετησίως.
3. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την
επιβάρυνση αυτής µε µηνιαία προσαύξηση 0,25%.
Άρθρο 3
Οφειλές που τελούν σε αναστολή
ήέχουν υπαχθεί σε ρύθµιση
ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής
Στη ρύθµιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, µετά από επιλογή του οφειλέτη, και ληξιπρόθεσµες έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλές που έχουν
καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για
υπαγωγή σε ρύθµιση και οι οποίες κατά την ηµεροµηνία
της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του
νόµου ή
β) έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ,
Άρθρο 4
Μη βεβαιωµένες οφειλές που υπάγονται στη ρύθµιση
Κατ’ εξαίρεση,
1. Δύνανται να υπαχθούν στη ρύθµιση του άρθρου 1,
οφειλές που θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Διοίκηση
µετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώµατος ή
και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήµατος
ή µέσου ενώπιον αρµοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται
ληξιπρόθεσµες.
Εφόσον πρόκειται για υπαγόµενες υποθέσεις, που εκκρεµούν ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων, µαζί µε την
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αίτηση και τη δήλωση παραίτησης προσκοµίζεται και βεβαίωση από το αρµόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόµα συζητηθεί, προκειµένου να βεβαιωθεί η οφειλή.
2. Στη ρύθµιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, µετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που
έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων
της Φορολογικής Διοίκησης µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων µέχρι
και 31.12.2014.
Άρθρο 5
Λοιπά στοιχεία της ρύθµισης
Η ρύθµιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και τις
οφειλές για τις οποίες αυτός ευθύνεται. Πρόσωπα που
ευθύνονται για την καταβολή µέρους της οφειλής δικαιούνται να ρυθµίσουν το εν λόγω µέρος.
Άρθρο 6
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής
σε πρόγραµµα ρύθµισης
1. Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραµµα ρύθµισης
του άρθρου 1 υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική
Διοίκηση µέχρι την 26η Μαΐου 2015. Μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναµία διαδικτυακής υποστήριξης, η υποβολή αίτησης διενεργείται στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ο προϊστάµενος της οποίας είναι αρµόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της
οφειλής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται εντός µηνός από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, δύναται να παρατείνεται η καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής των οφειλών στη ρύθµιση για χρονικό διάστηµα µέχρι έναν (1) µήνα.
Άρθρο 7
Καταβολή πρώτης δόσης
Για την υπαγωγή στη ρύθµιση του άρθρου 1 πρέπει να
καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των εποµένων µηνών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Η καταβολή
διενεργείται µε τη χρήση µοναδικού κωδικού πληρωµής
στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική Διοίκηση.
Άρθρο 8
Απώλεια ρύθµισης
Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε
τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής της µε όλα τα προβλεπόµενα από
την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταµήνου της ρύθµισης ή µετά την πάροδο του οκταµήνου δεν καταβάλλει
τρεις (3) συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει
την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθµισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα,

β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης των οφειλών
του και µέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) µηνών
το αργότερο από την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής τους.
Άρθρο 9
Προεξόφληση ρύθµισης
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε
στάδιο της ρύθµισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες
δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής µε οποιονδήποτε τρόπο, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναποµείναντος ποσού
των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής,
σε ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό
των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται µε την
εξόφληση, σύµφωνα µε το άρθρο 1.
Άρθρο 10
Αλλαγή προγράµµατος ρύθµισης
Ο οφειλέτης, που έχει υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης του άρθρου 1, δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του
σε άλλο πρόγραµµα ρύθµισης του ίδιου άρθρου µε διαφορετικό αριθµό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση
αυτή δικαιούται απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης καταβολής για το εναποµείναν ποσό, σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα ρύθµισης. Στην περίπτωση
αυτή ο συνολικός αριθµός µηνιαίων δόσεων δεν µπορεί
να υπερβαίνει τις εκατό(100), υπολογιζόµενος από την
πρώτη δόση του αρχικού προγράµµατος ρύθµισης.
Άρθρο 11
Ευεργετήµατα από την υπαγωγή στη ρύθµιση
Η υπαγωγή και συµµόρφωση στη ρύθµιση παρέχει
στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα:
α) χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ.,
όπως ισχύει,
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25
του ν. 1882/1990, όπως ισχύει ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται,
γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η
συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για
κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα
όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται,
δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του µέτρου που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α΄ 24), όπως ισχύει,
ε) οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων
αίρονται µετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού εξοφληθεί
το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της αρχικής βασικής
ρυθµιζόµενης οφειλής. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται
να εξετάζει αίτηµα περιορισµού κατασχέσεων εις χείρας
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τρίτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 30 του Κ.Ε.Δ.Ε..
Άρθρο 12
Δικαιώµατα του Δηµοσίου
Το Δηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής
που του χορηγήθηκε:
α) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του
οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
β) να µην χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ’ αυτού στα πρόσωπα της προηγούµενης υποπερίπτωσης, ακόµη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,
γ) να προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δηµοσίου και µέχρι του
ύψους των οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83
του K.E.Δ.E..
Άρθρο 13
Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή αυτεπάγγελτο
συµψηφισµό ή πράξεις εκτέλεσης
Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθµισης από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας ή κατόπιν συµψηφισµού καλύπτουν δόση ή δόσεις
της χορηγηθείσας ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται
διαφορετικά. Οµοίως, τα αποδιδόµενα ποσά από πράξεις
εκτέλεσης, λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή
δόσεων της χορηγηθείσας ρύθµισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 14
Παραγραφή οφειλών

νται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των εποµένων
µηνών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Η πληρωµή της προκαταβολής και των δόσεων
ρύθµισης διενεργείται µε τη χρήση µοναδικού κωδικού
πληρωµής στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική
Διοίκηση.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των δέκα
(10) πρώτων δόσεων της ρύθµισης, εφόσον οι δόσεις είναι περισσότερες από δέκα (10) ή όλων των υπολειπόµενων δόσεων εφόσον οι δόσεις είναι λιγότερες από δέκα
(10), βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο µε το ποσό απαλλαγής κατά το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Επί της κύρωσης του προηγούµενου εδαφίου δεν υπολογίζονται επιβαρύνσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 16
Αρµοδιότητα χορήγησης ρύθµισης
Αρµόδιος για τη χορήγηση των ρυθµίσεων του παρόντος Κεφαλαίου είναι ο Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος δύναται µε απόφασή του να µεταβιβάζει την αρµοδιότητα αυτή ή να εξουσιοδοτεί να υπογράφουν µε εντολή
του άλλα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.
Άρθρο 17
Καθορισµός ειδικότερων θεµάτων και λεπτοµερειών
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και δύνανται να
προβλέπονται εξαιρέσεις από την υπαγωγή σε αυτές.
Άρθρο 18
Η παρ. 4α του άρθρου 49 και η παρ. 6 του άρθρου 50
του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), όπως προστέθηκαν
µε τις περιπτώσεις 4 και 5 της υποπαραγράφου Α.6 της
παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντιστοίχως, καταργούνται.
Άρθρο 19

Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται από την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το
χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση ανεξαρτήτως
καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συµπληρώνεται
πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας
δόσης αυτής.
Άρθρο 15
Εφάπαξ εξόφληση µέρους της οφειλής µε έκπτωση
Σε περίπτωση καταβολής ως προκαταβολής ποσού βασικής οφειλής τουλάχιστον δεκαπλάσιου της ελάχιστης
δόσης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος
Κεφαλαίου, έως και τις 27 Απριλίου 2015, χορηγείται
στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών
προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής του
προγράµµατος ρύθµισης που θα επιλέξει. Το ανωτέρω
πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη
κατά την υποβολή του αιτήµατος υπαγωγής και να καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Οι δόσεις της ρύθµισης καταβάλλο-

1. Τα πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου
57 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και του άρθρου 6 του ν.δ.
356/1974 (Α΄ 90) καταργούνται.
2. Η κατάργηση των προστίµων της προηγούµενης παραγράφου καταλαµβάνει οφειλές που καταχωρίζονται
στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 20
Άλλα συναφή θέµατα - ποινική δίωξη
Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωµένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών, τιµωρείται
µε ποινή φυλάκισης:
α) Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό
χρέος από κάθε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε
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είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
β) Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό
χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α΄ υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. ή των Ελεγκτικών κέντρων ή του
Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας
τους, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα χρεών,
συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
Η πράξη µπορεί να κριθεί ατιµώρητη, εάν το ποσό που
οφείλεται εξοφληθεί µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης
σε οποιονδήποτε βαθµό.»
Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για
χρέη µικρότερα από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 και
δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.
Εκκρεµείς αιτήσεις Προϊσταµένων Δηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών Κέντρων ή Τελωνείων ή
ένδικα µέσα κατά αποφάσεων για χρέη κατώτερα αυτών
που ορίζονται ανωτέρω, δεν εισάγονται για συζήτηση.
Η αναστολή της παραγραφής των χρεών, κατώτερων
του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για τα
οποία υποβλήθηκε αίτηση ποινικής δίωξης, λήγει µε τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού, η παραγραφή συνεχίζεται
και δεν συµπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη
λήξη της αναστολής.
Η παραγραφή του αδικήµατος, του οποίου κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν έχει συµπληρωθεί το
µετά την πάροδο τετραµήνου χρονικό διάστηµα που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3943/2011,
αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 21
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος (κύρωση µε το ν. 4172/2013, Α΄ 167)
1. Η περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) αναµορφώνεται και αντικαθίσταται ως εξής:
«ιγ) Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που εµπίπτει σε µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή
κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος µη συνεργάσιµο κατά την έννοια
του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε..
β) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή
κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος που υπόκειται σε προνοµιακό
φορολογικό καθεστώς, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του
Κ.Φ.Ε..
γ) Είναι συνδεόµενη, εν τοις πράγµασι εταιρεία, χωρίς
να έχει συµµορφωθεί πριν τη διενέργεια της συναλλαγής ή την έκδοση του παραστατικού µε τις υποχρεώσεις
που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (άρθρο 21 του ν. 4174/2013).
δ) Δεν διαθέτει στην έδρα της ή σε συνδεδεµένη επιχείρηση την απαιτούµενη οργάνωση και υποδοµή για τη
διενέργεια - κατ’ επάγγελµα - οµοειδών συναλλαγών,

κατά συνήθεια και επάγγελµα µε τη συναλλαγή για την
οποία εκδόθηκε το παραστατικό.
Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ο φορολογούµενος οφείλει, προκειµένου να µην εµπίπτει στη µη έκπτωση της
δαπάνης, και πριν τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, να προσκοµίσει πλήρη απόδειξη ότι δεν συντρέχουν για τη συγκεκριµένη εταιρεία οι αναφερόµενες
συνθήκες.
Για τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄, προκειµένου ο
φορολογούµενος να µην εµπίπτει στη µη έκπτωση της
δαπάνης, θα πρέπει να καταβάλει παρακρατούµενο φόρο που προκύπτει από τον ισχύοντα στην Ελλάδα φορολογικό συντελεστή φόρου εισοδήµατος για επιχειρηµατική δραστηριότητα επί του συνόλου της εν λόγω δαπάνης. Εφόσον εντός δωδεκαµήνου από τη συναλλαγή, ο
φορολογούµενος αποδείξει ότι πρόκειται περί συνήθους
συναλλαγής σε τρέχουσες τιµές αγοράς, θα επιστρέφεται αζηµίως για το Δηµόσιο ο παρακρατηθείς φόρος
στον φορολογούµενο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται
οι διαδικασίες για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης και ειδικότερα η διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ανωτέρω.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται η φράση «δεν υπάρχει εισόδηµα από καµία κατηγορία ή».
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του
Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα περίπτωση ως εξής:
«ε. Δεν εφαρµόζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική
δαπάνη εφόσον ο φορολογούµενος ή τα εξαρτώµενα
µέλη αποκτούν εισόδηµα µόνο από τόκους και ακίνητα.»
Άρθρο 22
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.
(κύρωση µε το ν. 2859/2000, Α΄ 248)
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του
Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι διακανονισµοί που αφορούν τις εκπτώσεις που
διενεργήθηκαν σε µια διαχειριστική περίοδο περιλαµβάνονται σε δήλωση Φ.Π.Α. που υποβάλλεται το αργότερο
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του έβδοµου µήνα
του επόµενου ηµερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α.
αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής:
α) ένας ηµερολογιακός µήνας, προκειµένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιµοποιούν διπλογραφικό λογιστικό
σύστηµα, καθώς και για το Δηµόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο,
β) ένα ηµερολογιακό τρίµηνο, προκειµένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιµοποιούν απλογραφικό λογιστικό
σύστηµα, καθώς και για µη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύµφωνα µε τη φορολογική
νοµοθεσία.
2α. Οι υπόχρεοι οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς
κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 40, υποβάλλουν έκτακτη δήλωση
Φ.Π.Α. κάθε εξάµηνο.»
3. Οι δηλώσεις των αγροτών φυσικών προσώπων που
υπέχουν υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης Φ.Π.Α.
και από 1.1.2015 υπέχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ανά φορολογική περίοδο, εφόσον µέχρι τη δηµοσί-
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ευση του παρόντος παρήλθε η προθεσµία υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. για φορολογικές περιόδους του 2015,
µπορούν να υποβληθούν έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή προστίµων. Τυχόν οφειλόµενα
ποσά από τις δηλώσεις της παραγράφου αυτής καταβάλλονται έως την ίδια ως άνω προθεσµία χωρίς την επιβολή τόκων και προστίµων, µε απόφαση του Προϊσταµένου
της Δ.Ο.Υ. κατόπιν αιτήσεως του φορολογούµενου.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν για εκπτώσεις για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση διακανονισµού από 1.1.2014, ενώ οι διατάξεις
της παραγράφου 2 ισχύουν για πράξεις που διενεργούνται από 1.1.2015.
Άρθρο 23
Παράταση ισχύος Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων
δόκιµων Δικαστικών Πληρεξουσίων ΝΣΚ
Παρατείνεται έως τις 31.12.2015 η ισχύς του Πίνακα
Κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισµού για την
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δόκιµων Δικαστικών
Πληρεξουσίων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
(Γ΄ 22) που προκηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ. 158/15.5.2013
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Γ΄ 668).
Άρθρο 24
Κατάργηση της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» Συγχώνευση δια απορρόφησης από το ΤΑΙΠΕΔ
της «ΕΤΑΔ Α.Ε.»
1α. Η διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 µε την
οποία ιδρύεται η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» καταργείται.
β. Η ακίνητη περιουσία της εταιρίας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» µεταβιβάζεται µε αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού.
2. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Ανώνυµη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) που
συνεστήθη µε την κ.υ.α. µε αρ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011
(Β΄ 2779) κατ’ επίκληση του άρθρου 14Β του ν. 3429/
2005 (Α΄ 314) απορροφάται από το Ταµείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.).
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού
ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα και οι λεπτοµέρειες
που αφορούν την απορρόφηση αυτή.
3. Στόχος του Ταµείου που θα δηµιουργηθεί µετά την
απορρόφηση, είναι η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας προς όφελος και µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον.
Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα αξιοποιούνται για τη
χρηµατοδότηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους
και τη στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης όπως ειδικότερα θα προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόµο.
Άρθρο 25
Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου
µε φύλλα ελέγχου Σ.Δ.Ο.Ε.
1. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ.
πρωτ. ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014 από 2.5.2014 εγκύκλιο
της
Γενικής
Γραµµατείας
Δηµοσίων
Εσόδων
(ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β) και στην περίπτωση 9 του κεφαλαίου

«Λοιπά θέµατα ελέγχου» της εγκυκλίου, εφόσον µέχρι
30.4.2015 δεν έχει η προβλεπόµενη στα ανωτέρω διαδικασία ολοκληρωθεί και βεβαιωθεί ο αναλογούν φόρος, η
διαδικασία ολοκληρώνεται µε τα εκδοθέντα, από το
Σ.Δ.Ο.Ε. φύλλα ελέγχου.
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004
(Α΄ 253) προστίθεται νέα περίπτωση στ΄, η οποία έχει
ως εξής:
«στ. Ο µερικός έλεγχος εφαρµογής της φορολογικής
νοµοθεσίας µε έµφαση στη φορολογία εισοδήµατος και
ο έλεγχος εφαρµογής της τελωνειακής νοµοθεσίας.»
3. Στην αρχή της παρ. 9 του άρθρου 30 του
ν. 3296/2004 (Α΄ 253) προστίθενται δύο νέα εδάφια τα οποία έχουν ως εξής:
«Οι εκθέσεις της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος
Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) οι οποίες έχουν συνταχθεί τηρουµένης της διαδικασίας των
διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2690/1999, θεωρούνται
για τη Φορολογική Διοίκηση εκθέσεις ελέγχου, κατά την
έννοια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 28
του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας», παράγοντας άµεσα την προβλεπόµενη από το ίδιο εδάφιο οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού
του φόρου ή την πράξη επιβολής προστίµου της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ιδίου ως άνω νόµου.
Οι υπάλληλοι της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος
Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στο
πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους δύνανται να εφαρµόζουν τις διατάξεις του άρθρου 27 του
ν. 4174/2013.»
Άρθρο 26
Δικαστικοί συµβιβασµοί για εκκρεµείς
φορολογικές διαφορές
Πρακτικά διοικητικής επίλυσης της φορολογικής διαφοράς, που καταρτίστηκαν µέχρι τις 31.12.2013, επί εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία που ορίζεται από το ν. δ. 4600/
1966 και τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 2238/1994,
λόγω µη αποστολής στα δικαστήρια των πρακτικών του
συµβιβασµού θεωρούνται ισχυρά, εφόσον η απόφαση
του δικαστηρίου που ακολούθησε το συµβιβασµό εκδόθηκε χωρίς την παράσταση του φορολογούµενου και είναι δυσµενέστερη, για τον φορολογούµενο, από τα αποτελέσµατα του συµβιβασµού.
Άρθρο 27
Ρυθµίσεις καθορισµού οριογραµµής αιγιαλού
στο πλαίσιο της διασφάλισης
της δηµόσιας περιουσίας
Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Μέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από 1.1.2016 οι
Περιφερειακές Διευθύνσεις Δηµόσιας Περιουσίας υποχρεούνται:
Να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραµµή αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριµένη οριογραµµή αιγιαλού και να αποτυπώσουν την τελευταία ως οριστική αποτυπώνοντας ταυτόχρονα και τις εγκεκριµένες
οριογραµµές παραλίας και παλαιού αιγιαλού, εφόσον υπάρχουν. Αν η εγκεκριµένη οριογραµµή αιγιαλού εντοπίζεται στο υδάτινο στοιχείο, δεν αποτυπώνεται ως οριστι-
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κή.»
Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Εντός προθεσµίας 12 µηνών από 1.1.2016 οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δηµόσιας Περιουσίας υποχρεούνται να ελέγξουν την υπόλοιπη προκαταρκτική οριογραµµή και να υποβάλουν πρόταση για την τελική οριογραµµή σε περιπτώσεις εµφανώς εσφαλµένης προκαταρκτικής οριογραµµής και για να αντιµετωπισθούν ασυνέχειες µεταξύ της ήδη εγκεκριµένης και της προκαταρκτικής οριογραµµής.»
Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Αν µετά την παρέλευση 18 µηνών από 1.1.2016,
δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την οριστική οριογραµµή
αιγιαλού από την αρµόδια Επιτροπή του άρθρου 3, η
προκαταρκτική οριογραµµή θεωρείται οριστική και εκδίδεται περί τούτου διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης µέσα σε ένα µήνα από την εκπνοή της προθεσµίας. Η διαπιστωτική
πράξη, η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα υποβάλλονται στους όρους δηµοσιότητας των παραγράφων
3 και 4. Οι παράγραφοι 5 και 6 εφαρµόζονται αναλόγως.»
Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Αιτήµατα καθορισµού οριογραµµής αιγιαλού από
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον κατατίθενται στην
αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας,
η οποία υποχρεούται µετά από σχετικό έλεγχο και αφού
έχει συλλέξει τα απαιτούµενα στοιχεία, να τα εισάγει
στην Επιτροπή του άρθρου 3. Η Επιτροπή µετά από εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας εξετάζει το αίτηµα καθορισµού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε έξι µήνες. Σε αυτήν την
περίπτωση καθορίζεται κατά προτεραιότητα οριστική οριογραµµή αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού σε
µήκος ακτής τουλάχιστον 500 µ. είτε επί υποβάθρου ορθοφωτοχάρτη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είτε επί
τοπογραφικού διαγράµµατος της παραγράφου 6. Μέχρι
τη δηµιουργία της επίσηµης ιστοσελίδας η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα επικυρώνονται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης και
δηµοσιεύονται µαζί µε την επικυρωτική αυτή απόφαση
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας στέλνει θεωρηµένα αντίγραφα των ανωτέρω, καθώς και του Φ.Ε.Κ. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών.
Μετά τη δηµιουργία της επίσηµης ιστοσελίδας η διαπιστωτική πράξη, η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα υποβάλλονται στη δηµοσιότητα των παραγράφων 3
και 4. Οι παράγραφοι 5 και 6 εφαρµόζονται αναλόγως.»
Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Η Επιτροπή του άρθρου 3 καθορίζει τη ζώνη παραλίας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για να εξυπηρετηθεί ο
σκοπός της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η ζώνη παραλίας καθορίζεται από την Επιτροπή µε χάραξη οριογραµµής κίτρινου χρώµατος στα υπόβαθρα της παραγράφου
1 του άρθρου 4, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης κάθε
ενδιαφεροµένου στην Κτηµατική Υπηρεσία. Μέχρι και
τις 31.12.2015 αιτήµατα καθορισµού οριογραµµής παραλίας εισάγονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 και η σχετική έκθεση συντάσσεται το αργότερο σε έξι µήνες. Η έκθεση περιέχει
ειδική αιτιολογία για την ανάγκη καθορισµού ζώνης παραλίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1, και
επικυρώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η απόφαση, η έκθεση και τα υπόβαθρα υποβάλλονται στους όρους δηµοσιότητας των
παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 4.»
Η παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Εκκρεµείς διαδικασίες καθορισµού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, µετά από αίτηµα ενδιαφεροµένου και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, πράξη της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 µε την οποία καθορίζεται η οριογραµµή αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης, ή απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης που να έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος ΔΙΑΥΓΕΙΑ ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4
του ν. 2971/2001.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 28
Ρύθµιση ασφαλιστικών οφειλών
1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν
ληξιπρόθεσµες την 1.2.2015, υπάγεται σε ρύθµιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς την αρµόδια υπηρεσία
του οικείου Φορέα. Η αίτηση για υπαγωγή προς τον οικείο φορέα ασφάλισης, υποβάλλεται µέχρι τις
30.4.2015. Στην παρούσα ρύθµιση δύναται να υπαχθούν
µετά από αίτησή τους, οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί
σε υφιστάµενες ρυθµίσεις.
2. Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελµατική δραστηριότητά τους, καθώς και για ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελµα,
σε περίπτωση αποδεδειγµένου µηδενικού εισοδήµατος
κατά το έτος χρήσης 2014, µη συµπεριλαµβανοµένων επιδοµάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, αναστέλλεται µετά από αίτησή τους το σύνολο των εισπρακτικών
µέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12
µηνών, µετά την πάροδο των οποίων υπάγεται στη ρύθµιση της παρ.1, µε αίτηση που υποβάλλεται προς τον οικείο φορέα ασφάλισης µέχρι τις 31.3.2016.
3. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από τις
1.2.2015 και εφεξής.
4. Η ρύθµιση του ποσού της οφειλής, γίνεται µέχρι και
σε 100 µηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο
ποσό της µηνιαίας δόσης για τις ρυθµιζόµενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο των 50
ευρώ.
5. Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται στην παρούσα
ρύθµιση (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον, προηγούµενο της ρύθµισης, µήνα, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 1. Όταν το ύψος της οφειλής είναι άνω των 5.000 ευρώ, αυτή προσαυξάνεται
εφεξής µε 0,25 % µηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη
προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Για ύψος οφειλής έως
5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται µηνιαία προσαύξηση. Στους
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οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων
τελών, εξαιρουµένων των αυτοτελών προστίµων, ως ακολούθως:
i. Εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%.
ii. Ρύθµιση έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%.
iii. Ρύθµιση από 51 έως 100 δόσεις, έκπτωση 50%.
6. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση δύναται να
υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά,
µέσω διαδικτυακής εφαρµογής.
7. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στον οφειλέτη. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσό της κάθε δόσης, ο αριθµός των
δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση.
8. Ειδικότερα, το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών
προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., των Ν.Π.Δ.Δ. του Δηµοσίου,
Α.Ε. του Δηµοσίου µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο,
καθώς και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, καθώς και
Ν.Π.Ι.Δ. του Δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. που επιδιώκουν
κοινωφελείς και άλλους δηµόσιους σκοπούς που περιλαµβάνονται στο Επικαιροποιηµένο Μητρώο Υπηρεσιών
και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, καθώς και των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών,
Αγροτικών Συνεταιρισµών, Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες
στις 1.2.2015, κεφαλαιοποιείται την 31.12.2014 και ρυθµίζεται κατόπιν αίτησης στις αρµόδιες υπηρεσίες, έως
150 ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε έκπτωση 50% επί των
προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών. Προϋπόθεση για
την υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση είναι η καταβολή
των τρεχουσών εισφορών από την 1.2.2015.
9. Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισµό του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 όπως αυτός
ισχύει και τηρούν τους όρους αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο ύψος της οφειλής τους είναι άνω των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθµιση σε 100 δόσεις, εκτός αν µε
αίτησή τους που υποβάλλεται µέχρι 30.4.2015 ζητήσουν
την υπαγωγή σε µικρότερο αριθµό δόσεων.
10. Στην παρούσα ρύθµιση δύναται να υπαχθούν µετά
από αίτησή τους και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 500.000 ευρώ.
11. Αρµόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθµιση είναι:
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων
περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστηµάτων ή οι διευθυντές των περιφερειακών ΚΕΑΟ.
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή
προϊστάµενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών µονάδων.
γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική µονάδα του Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης καθοριστεί µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ή όπως θα
ονοµαστεί στο υπό έκδοση ΠΔ).
12. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 63 του
ν. 3996/2011 ( Α΄ 170), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το µέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει
επιβληθεί στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τη
διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύµατος αίρεται µε

την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθµισης, κατόπιν σχετικού αιτήµατος.
Αποδιδόµενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων
που είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθµισης, λαµβάνονται υπόψη για την υπαγωγή στη ρύθµιση
και την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθµισης.»
13. Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται άπαξ στην παρούσα ρύθµιση, η δε ρύθµιση απόλλυται σε περίπτωση:
α. καθυστέρησης πέραν του ενός µηνός, µίας δόσης
της ρύθµισης ανά 12µηνο προγράµµατος ρύθµισης,
β. µη καταβολής τρεχουσών εισφορών.
14. Η απώλεια της ρύθµισης, έχει ως συνέπεια για το
σύνολο της οφειλής:
α) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης,
β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούµενων προσαυξήσεων και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα.
15. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:
α. Χορηγείται στους υπόχρεους µηνιαίο πιστοποιητικό
οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόµενο
ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας. Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθµισης µε
τις διατάξεις της παρούσας και είναι συνεπείς µε τους όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για
την είσπραξη λογαριασµών δηµοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το
πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσµες
οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα
χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής µε παρακράτηση τη
συνολική οφειλή του έργου.
β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όπως ισχύει σήµερα
και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε
ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το
ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).
16. Οφειλέτες που εκπίπτουν της παρούσας ρύθµισης
δύναται να υπαχθούν στην πάγια ρύθµιση, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1,
της παραγράφου ΙΑ΄του ν. 4152/2013.
17. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.
Άρθρο 29
Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής
κατηγορίας στον ΟΑΕΕ
Ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωµα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική
κατηγορία ή το έχουν απωλέσει, σύµφωνα µε τις διατά-
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ξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89),
όπως η προθεσµία αυτής παρατάθηκε µε την παρ. 7 του
άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), µπορούν µε αίτησή
τους να επιλέξουν την κατάταξή τους σε µία εκ των
τριών αµέσως κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών του
κλάδου σύνταξης, όπως αυτές προβλέπονται από το π.δ.
5/2007 (Α΄ 4), από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά,
και να παραµείνουν σε αυτήν έως 31.12.2016.
Ασφαλισµένοι που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος διατηρούν ενεργό δικαίωµα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89),
όπως ισχύει, µπορούν, µε νέα αίτησή τους, να ασκήσουν
το δικαίωµα επιλογής ως προς τον, κατά περίπτωση, αριθµό κατηγοριών που υπολείπονται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Το δικαίωµα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύµφωνα µε την παρούσα ρύθµιση χορηγείται µέχρι δύο φορές.
Για τον καθορισµό των δικαιούχων υπαγωγής, των
προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου σχετικού θέµατος ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), όπως ισχύει.
Άρθρο 30
Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατοµικής εισφοράς
στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ
Η διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) όπως ισχύει, δεν εφαρµόζεται όσον αφορά τις ατοµικές
ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)
και στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων
(ΕΤΑΑ).
Άρθρο 31
Αλληλέγγυα ευθύνη
1. Τα πρόσωπα που είναι νόµιµοι εκπρόσωποι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, διευθύνοντες σύµβουλοι και εκκαθαριστές των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του
ν. 4174/2013 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄170),
κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για
την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων
τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές
οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η
προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των προσώπων που
έχουν τις παραπάνω ιδιότητες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες υπάρχει και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοµικού προσώπου που
εκπροσωπούν.
2. Αν κατά το χρόνο διάλυσης νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι κατά το
χρόνο διάλυσης αυτών µέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα για

την καταβολή των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. Επίσης και κάθε πρόσωπο που υπήρξε µέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών µε ποσοστό
συµµετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα για την καταβολή των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών,
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που δηµιουργήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο της ιδιότητας του µετόχου ή εταίρου. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής
δεν ισχύουν για νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε..
3. Τα πρόσωπα που κατά τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις οφειλές νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας προς
ΦΚΑ, κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νοµικού προσώπου προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που υπήρχαν κατά
την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και αυτές
που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού µέτρου σε βάρος τους και χορηγείται σε
αυτούς αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για κάθε χρήση.
4. Πρόσωπα ευθυνόµενα για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών εκ µέρους του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δύνανται
να ασκήσουν έναντι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παράλληλα µε το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα, οποιοδήποτε δικαίωµα θα είχε στη διάθεσή του
το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα.
5. Το άρθρο αυτό ισχύει από την ηµεροµηνία κατάργησης του άρθρου 115 του ν. 2238/1994.
Άρθρο 32
Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης
Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του
ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκαν στη θέση του
καταργηθέντος δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) εφαρµόζονται ανάλογα σε όλους τους οργανισµούς και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κατά
τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90).
Άρθρο 33
Κοινοποίηση πράξεων
Ατοµική ειδοποίηση που εκδίδεται από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) προς τους οφειλέτες του και αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή
κατά τα οριζόµενα στη Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013
απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, θεωρείται ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί
µετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα αποστολής της, εάν η ταχυδροµική διεύθυνση του
παραλήπτη βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η
ταχυδροµική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η ατοµική
ειδοποίηση θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νοµίµως µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα αποστολής της. Σε περίπτωση που η επιστολή δεν παρα-
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δοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον οφειλέτη ή στον εκπρόσωπο του για οποιονδήποτε λόγο, το Κ.Ε.Α.Ο. ζητά από
την ταχυδροµική υπηρεσία την επιστροφή αυτής µε συνοδευτικό κείµενο, στο οποίο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η ηµεροµηνία, κατά την οποία η
συστηµένη επιστολή προσκοµίσθηκε και παρουσιάστηκε
στην ως άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη µη κοινοποίηση ή τη µη βεβαίωση της κοινοποίησης. Το Κ.Ε.Α.Ο.
µεριµνά, προκειµένου αντίγραφο της συστηµένης επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση της αρµόδιας υπηρεσίας του και να µπορεί αυτή να παραδοθεί στον οφειλέτη
ή τον εκπρόσωπό του οποιαδήποτε στιγµή και αδαπάνως.
Άρθρο 34
Κατάργηση διάταξης

Αριθµ. 13/3/2015

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

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας»
Α. Με τις ρυθµίσεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου,
που απαρτίζεται από δύο (2) Κεφάλαια, ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών (Κεφάλαιο Πρώτο) και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κεφάλαιο Δεύτερο). Ειδικότερα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) καταργείται από τότε που ίσχυσε.
Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ν. Βούτσης

Γ. Σταθάκης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Παρασκευόπουλος

Γ. Βαρουφάκης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Π. Σκουρλέτης

Π. Κουρουµπλής

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο. - Ν. Βαλαβάνη

Δ. Στρατούλης

1.α. Παρέχεται δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών
που είναι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες έως την
1.3.2015 στη Φορολογική Διοίκηση, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) και τον Κώδικα
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, για την τµηµατική καταβολή τους σε µέχρι εκατό (100) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό από 30% έως 100% από τις προσαυξήσεις και
τους τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, ανάλογα µε τον
αριθµό των δόσεων που θα επιλεγεί.
β. Με την υπαγωγή και την τήρηση του προγράµµατος
τµηµατικής καταβολής δεν υπολογίζονται τα προβλεπόµενα στα άρθρα 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.
πρόστιµα.
γ. Ως ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται αυτό των είκοσι
(20) ευρώ. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που είναι βεβαιωµένες σε περισσότερες της µίας υπηρεσίες
της Φορολογικής Διοίκησης, το ελάχιστο ποσό µηνιαίας
δόσης ρύθµισης διαµορφώνεται σε δέκα (10) ευρώ.
δ. Στην εν λόγω ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το
σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών έως και την
1.3.2015 που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής ή
διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής.
ε. Βασικές συνολικές οφειλές µέχρι πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ δεν επιβαρύνονται, από την υπαγωγή τους
στη ρύθµιση, µε προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης
καταβολής. Βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά
Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, επιβαρύνονται από την υπαγωγή σε ρύθµιση, µε τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες µονάδες (3%) ετησίως. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται
την επιβάρυνση αυτής µε µηνιαία προσαύξηση 0,25%.
στ. Στη ρύθµιση δύναται, επίσης, να υπαχθούν, µετά
από επιλογή του οφειλέτη, και ληξιπρόθεσµες έως και
την 1.3.2015 οφειλές, που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης
µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση,
και οι οποίες κατά την ηµεροµηνία της αίτησης: i) τελούν
σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόµου ή ii)
έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
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Κατ’’εξαίρεση, δύναται ακόµα να υπαχθούν στη ρύθµιση: i) οφειλές που θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Διοίκηση µετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώµατος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήµατος ή µέσου ενώπιον αρµοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως τις
26.5.2015, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσµες και ii) οφειλές που
έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της
Φορολογικής Διοίκησης µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης
για υπαγωγή σε ρύθµιση και θα αφορούν υποχρεώσεις
φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων µέχρι και
τις 31.12.2014.
ζ. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση µέχρι τις
26.5.2015, ενώ µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
δύναται να παρατείνεται η προθεσµία αυτή έως ένα µήνα.
η. Καθορίζεται ο χρόνος καταβολής της πρώτης (εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την αίτηση) και των
επόµενων δόσεων, προβλέπονται οι περιπτώσεις και οι
συνέπειες απώλειας της ρύθµισης, καθώς και οι συνέπειες προεξόφλησης των δόσεων που αποµένουν ή της αλλαγής του προγράµµατος (αριθµός δόσεων) της ρύθµισης.
θ. Περιγράφονται τα ευεργετήµατα που παρέχονται
στον οφειλέτη από την υπαγωγή στη ρύθµιση (µε κυριότερο την αναστολή λήψης αναγκαστικών µέτρων), καθώς και τα διατηρούµενα δικαιώµατα του Δηµοσίου (εγγραφή υποθηκών, συµψηφισµός χρηµατικών απαιτήσεων
του οφειλέτη κατά του Δηµοσίου κ.λπ.).
ι. Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της
ρύθµισης από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης
του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας ή κατόπιν συµψηφισµού καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Οµοίως, τα αποδιδόµενα ποσά από
πράξεις εκτέλεσης, λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη
δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθµισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται
σε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις.
ια. Τίθενται διατάξεις σχετικά µε την αναστολή της
παραγραφής των οφειλών, την αρµοδιότητα χορήγησης
των ρυθµίσεων και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να καθορίζει ειδικότερα θέµατα και
λεπτοµέρειες, µεταξύ των οποίων και εξαιρέσεις από τις
εν λόγω διατάξεις.
ιβ. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση καταβολής ως προκαταβολής ποσού βασικής οφειλής τουλάχιστον δεκαπλάσιου της ελάχιστης δόσης (δηλ. τουλάχιστον 200 ευρώ) έως και τις 27.4.2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και
τόκων εκπρόθεσµης καταβολής του προγράµµατος ρύθµισης που θα επιλέξει. Το ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται
ως προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή
του αιτήµατος υπαγωγής και να καταβάλλεται εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των δέκα πρώτων δόσεων της ρύθµισης, εφόσον οι δόσεις είναι
περισσότερες από δέκα (10) ή όλων των υπολειπόµενων
δόσεων εφόσον οι δόσεις είναι λιγότερες από δέκα (10),

βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο σε βάρος του οφειλέτη
ποσό ίσο µε το ανωτέρω ποσό απαλλαγής. (άρθρα 1-17)
2. Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 4α
του άρθρου 49 και 6 του άρθρου 50 του Κώδικα Φ.Π.Α.
(ν. 2859/2000) και παρέχεται εφεξής η δυνατότητα µείωσης του προβλεπόµενου πρόσθετου φόρου, στην περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συµβιβασµού, καθώς και
υπαγωγής σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών, στην περίπτωση πράξεων προσδιορισµού του φόρου. (άρθρο 18)
3. Καταργούνται τα πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής
του άρθρου 57 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.
για τις οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 19)
4. Αυξάνεται το χρηµατικό όριο (από 5.000 στις
50.000) άνω του οποίου η µη καταβολή χρεών προς το
Δηµόσιο και τρίτους για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο
των τεσσάρων (4) µηνών αποτελεί ποινικό αδίκηµα. Επίσης, απαλείφεται διάταξη που καθιστούσε το εν λόγω
ποινικό αδίκηµα διαρκές και τίθενται οι αναγκαίες µεταβατικές διατάξεις.
(άρθρο 20)
5. Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 23 και 34
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) και προβλέπονται τα εξής:
α. Επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις µη εκπιπτόµενων επιχειρηµατικών δαπανών κατά τον προσδιορισµό
του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Εντούτοις, συγκεκριµένες κατηγορίες δαπανών προβλέπεται
ότι εκπίπτουν κατά τον προσδιορισµό του κέρδους υπό
τις αναφερόµενες προϋποθέσεις (καταβολή παρακρατούµενου φόρου επί του συνόλου της επιχειρηµατικής
δαπάνης και επιστροφή στον φορολογούµενο αζηµίως
για το Δηµόσιο, εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται περί
συνήθους συναλλαγής).
Ειδικότερα, θέµατα εφαρµογής της ρύθµισης καθορίζονται µε υπουργική απόφαση.
β. Ορίζεται ότι η κλίµακα που εφαρµόζεται για τους µισθωτούς εφαρµόζεται και για τη φορολόγηση του τεκµαρτού εισοδήµατος των φορολογουµένων που δεν έχουν εισόδηµα από καµία κατηγορία.
γ. Δεν εφαρµόζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική
δαπάνη εφόσον ο φορολογούµενος ή τα εξαρτώµενα
µέλη αποκτούν εισόδηµα µόνο από τόκους και ακίνητα.
(άρθρο 21)
6. Τροποποιούνται-συµπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) στα εξής κατά βάση σηµεία:
α. Οι διακανονισµοί που αφορούν τις εκπτώσεις φόρου
που διενεργήθηκαν σε µία διαχειριστική περίοδο περιλαµβάνονται σε δήλωση Φ.Π.Α., που υποβάλλεται το αργότερο µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του έβδοµου µήνα του επόµενου ηµερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος.
β. Επανακαθορίζεται η φορολογική περίοδος, για την
υποβολή των σχετικών δηλώσεων, υπόχρεων Φ.Π.Α.,
που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωµα
έκπτωσης του φόρου εισροών.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής, έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα, από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, χωρίς την επιβολή προστί-

26
µων των δηλώσεων Φ.Π.Α. των αγροτών φυσικών προσώπων, εφόσον µέχρι τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση
νόµου παρήλθε, για τις φορολογικές περιόδους του
2015, η προθεσµία υποβολής τους. Τυχόν οφειλόµενα
ποσά από τις δηλώσεις αυτές καταβάλλονται χωρίς την
επιβολή τόκων και προστίµων.
δ. Αναφέρονται οι εκπτώσεις και πράξεις για τις οποίες ισχύουν οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις. (άρθρο 22)
7. Παρατείνεται έως τις 31.12.2015 η ισχύς του Πίνακα
κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισµού για την
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δόκιµων Δικαστικών
Πληρεξουσίων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
που προκηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ. 158/15.5.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
(άρθρο 23)
8.α. Καταργείται η εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» και η ακίνητη περιουσία της µεταβιβάζεται
µε κ.υ.α. των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού.
β. Απορροφάται από το ΤΑΙΠΕΔ η εταιρεία µε την επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Ανώνυµη Εταιρεία»
(ΕΤΑΔ ΑΕ) και µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες αναφορικά µε την εν λόγω απορρόφηση.
γ. Ορίζεται ως στόχος του Ταµείου που θα δηµιουργηθεί µετά την απορρόφηση της ΕΤΑΔ, η αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον.
Τα προκύπτοντα έσοδα του Ταµείου αξιοποιούνται για τη
χρηµατοδότηση της κοινωνικής πολιτικής και τη στήριξη
της κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τον ιδρυτικό
του νόµο.
(άρθρο 24)
9.α. Προβλέπεται ότι, η περαίωση του φορολογικού ελέγχου εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων πραγµατοποιείται µε την έκδοση φύλλων ελέγχου του Σώµατος
Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (ΣΔΟΕ) για τις οριζόµενες περιπτώσεις εφόσον µέχρι τις 30.4.2015, δεν έχει
ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη διαδικασία και βεβαιωθεί
ο αναλογούν φόρος.
β. Διευρύνεται το έργο του ΣΔΟΕ µε την άσκηση εκ
µέρους του και του µερικού ελέγχου εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας µε έµφαση στη φορολογία εισοδήµατος, καθώς και του ελέγχου εφαρµογής της τελωνειακής νοµοθεσίας.
γ. Θεωρούνται, για τη Φορολογική Διοίκηση, ως εκθέσεις ελέγχου, οι εκθέσεις της Ειδικής Γραµµατείας του
ΣΔΟΕ, οι οποίες έχουν συνταχθεί, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και παράγουν άµεσα οριστική πράξη
διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου ή πράξη επιβολής προστίµου.
Οι υπάλληλοι της παραπάνω Ειδικής Γραµµατείας στο
πλαίσιο άσκησης αρµοδιοτήτων τους, δύνανται να εφαρµόζουν τις αναφερόµενες στις διατάξεις του άρθρου 27
του ν. 4174/2013, τεχνικές ελέγχου προσδιορισµού της
φορολογητέας ύλης.
(άρθρο 25)
10. Τα πρακτικά συµβιβασµού επί φορολογικής διαφοράς, που καταρτίστηκαν µέχρι τις 31.12.2013 και τα οποία δεν στάλθηκαν για οποιονδήποτε λόγο στα δικαστήρια, µε αποτέλεσµα να εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου δυσµενέστερη και χωρίς την παράσταση του φορολογουµένου, θεωρούνται ισχυρά. Επιπλέον, τα ποσά που
τυχόν καταβλήθηκαν σε εκτέλεση της δυσµενέστερης
δικαστικής απόφασης επιστρέφονται από την αρµόδια
Δ.Ο.Υ..
(άρθρο 26)

11. Τροποποιούνται-συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 2971/2001, όπως ισχύει, αναφορικά µε τον καθορισµό
του αιγιαλού και της παραλίας.
Ειδικότερα:
α. Επανακαθορίζονται οι ηµεροµηνίες και οι φορείς ανάληψης της υποχρέωσης:
- διαγραφής της προκαταρκτικής οριογραµµής αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριµένη οριογραµµή αιγιαλού και αποτύπωσης αυτής ως οριστική,
- ελέγχου της υπόλοιπης προκαταρκτικής οριογραµµής και υποβολής πρότασης για την τελική οριογραµµή
σε περιπτώσεις εµφανούς εσφαλµένης προκαταρκτικής.
β. Θεωρείται οριστική η προκαταρκτική οριογραµµή αιγιαλού σε περίπτωση µη έκδοσης, εντός 18 µηνών µετά
την 1.1.2016 (αντί 18 µήνες από τη λήψη, από την αρµόδια Υπηρεσία, των σχετικών στοιχείων που ισχύει σήµερα), της απόφασης καθορισµού της οριστικής οριογραµµής από τη σχετική Επιτροπή.
γ. Αυξάνεται, σε έξι (6) µήνες από τρεις (3) που είναι
σήµερα, το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου η αρµόδια Επιτροπή θα πρέπει να προβεί στην έκδοση απόφασης καθορισµού οριογραµµής αιγιαλού επί αιτηµάτων
που έχουν υποβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον.
δ. Τίθεται καταληκτική ηµεροµηνία (µέχρι και τις
31.12.2015) για την εισαγωγή, από την αρµόδια Υπηρεσία, στην Επιτροπή καθορισµού της οριογραµµής παραλίας των σχετικών αιτηµάτων, κ.λπ..
(άρθρο 27)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Θεσπίζεται πλαίσιο ρύθµισης για τις οφειλές προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), πλην
Ν.Α.Τ., που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες την 1.2.2015, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
- Υπάγονται στη ρύθµιση το σύνολο των ασφαλιστικών
οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη
προς τον οικείο φορέα ασφάλισης µέχρι τις 30.4.2015, εφόσον καταβληθούν οι τρέχουσες εισφορές του από
1.2.2015 και εφεξής. Δυνατότητα υπαγωγής στην παρούσα ρύθµιση παρέχεται και σε οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε υφιστάµενες ρυθµίσεις, κατόπιν αίτησής τους.
- Το σύνολο της ρυθµιζόµενης οφειλής (κύριας και
προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούµενο της
ρύθµισης µήνα. Σε περίπτωση που το ύψος της οφειλής
είναι άνω των 5.000 ευρώ, επιβάλλεται µηνιαία προσαύξηση ύψους 0,25%, χωρίς άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή.
- Χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, πλην των αυτοτελών προστίµων, ως εξής: 100% στην εφάπαξ καταβολή, 70% στη ρύθµιση έως 50 δόσεις και 50% στη ρύθµιση από 51 έως 100 δόσεις. Σε κάθε περίπτωση, ως ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης ορίζονται τα 50 ευρώ.
- Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την επίδοση στον οφειλέτη της απόφασης υπαγωγής, στην οποία καθορίζονται ο αριθµός και το ποσό των δόσεων κ.λπ..
- Καθορίζονται τα αρµόδια όργανα για την έκδοση της
απόφασης υπαγωγής, ορίζονται οι περιπτώσεις απώλειας της ρύθµισης και οι συνέπειές της για το σύνολο της
οφειλής. Όσοι εκπίπτουν της παρούσας ρύθµισης δύνανται να υπαχθούν στην πάγια του ν. 4152/2013.
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- Περιγράφονται τα ευεργετήµατα λόγω υπαγωγής και
τήρησης των όρων της ρύθµισης.
- Αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα 12 µηνών για
τους ασφαλισµένους φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελµατική δραστηριότητά τους, καθώς και
για ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα, εφόσον έχουν αποδεδειγµένα µηδενικό εισόδηµα, πλην επιδοµάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, κατά το έτος χρήσης 2014 και κατόπιν αίτησής
τους, το σύνολο των εισπρακτικών µέτρων και διώξεων
σε βάρος τους. Μετά την πάροδο του 12µηνου υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση µε αίτησή τους που υποβάλλεται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, µέχρι τις
31.3.2016.
- Παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθµιση, κατόπιν αίτησης, οφειλών προς Φ.Κ.Α. για επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων ύψους έως 500.000 ευρώ συνολικά.
- Για φορείς του Δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. (Ν.Π.Δ.Δ., µη
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Α.Ε., Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και
για ενώσεις και οργανώσεις αγροτικών συνεταιρισµών,
ορίζεται ότι το σύνολο των ασφαλιστικών τους οφειλών
προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που κατέστη ληξιπρόθεσµο την
1.2.2015, κεφαλαιοποιείται στις 31.12.2014 και ρυθµίζεται, κατόπιν αιτήµατός τους, µε απόφαση Δ.Σ. του ΙΚΑΕΤΑΜ. Η ρύθµιση ορίζεται έως 150 ισόποσες δόσεις µηνιαίως µε έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών υπό την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών εισφορών από 1/2/2015.
- Για τους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί και τηρούν τη
ρύθµιση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, ορίζεται ότι, εφόσον το υπόλοιπο οφειλοµένων τους είναι άνω των
15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια γι’ αυτό στη ρύθµιση των 100 δόσεων, εκτός εάν µε αίτησή τους, µέχρι
τις 30.4.2015, ζητήσουν την υπαγωγή σε λιγότερες δόσεις.
- Παρέχεται δυνατότητα µε απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων να καθορίζει κάθε
άλλο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης.
(άρθρο 28)
2. Ασφαλισµένοι του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών, (ΟΑΕΕ), οι οποίοι δεν έχουν ληξιπρόθεσµη οφειλή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση και είναι
ενήµεροι, µπορούν µε αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους σε µία εκ των τριών αµέσως κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών, από αυτήν που υπάγονται, και
να παραµένουν σ’ αυτήν έως τις 31.12.2016.
Όσοι εκ των ανωτέρω διατηρούν ενεργό δικαίωµα επιλογής µέχρι τη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, µε βάση τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 32 του ν.
4075/2012, µπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους
στην τρίτη κατώτερη κατηγορία.
(άρθρο 29)
3. Οι ποινικές και χρηµατικές ποινές της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967, δεν έχουν εφαρµογή στην περίπτωση της µη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των
ασφαλισµένων προς τον ΟΑΕΕ και προς το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων, εντός του προβλεπόµενου τριµήνου.
(άρθρο 30)
4. Επαναφέρονται, αναδροµικά από 23.7.2013, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013), οι ρυθµίσεις που αφορούν

στην ευθύνη των προσώπων που συµµετέχουν στη διοίκηση νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων για τη
µη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.
(άρθρο 31)
5. Οι απαιτήσεις των Οργανισµών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που εισπράττονται, σύµφωνα µε τον
Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ.356/74), αντιµετωπίζονται µε όµοιο τρόπο
µε εκείνες του Δηµοσίου σε περίπτωση άσκησης ανακοπής κατά τον πίνακα κατάταξης (άρθρο 58 παρ. 3
Κ.Ε.Δ.Ε.).
(άρθρο 32)
6. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την έγκυρη κοινοποίηση των ατοµικών ειδοποιήσεων που εκδίδονται από
το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
(Κ.Ε.Α.Ο.).
(άρθρο 33)
7. Καταργείται, αναδροµικά από 8.12.2014 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4310/2014), η διάταξη της παρ.4
του άρθρου 55 του ανωτέρω νόµου, σύµφωνα µε την οποία οι οφειλόµενοι σε υπερηµερία εργοδότη µισθοί υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.
(άρθρο 34)
8. Ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόµου.
(άρθρο 35)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
κάτωθι οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Μείωση βεβαιωµένων εσόδων, λόγω διαγραφής
προσαυξήσεων σε ήδη βεβαιωµένες και καθυστερούµενες οφειλές. Η ρύθµιση όµως αυτή αναµένεται να βελτιώσει σηµαντικά την εισπραξιµότητα των δηµοσίων εσόδων.
(άρθρα 1-17)
2. Ετήσια απώλεια εσόδων από:
α. Τη δυνατότητα µείωσης του προβλεπόµενου πρόσθετου Φ.Π.Α., στην περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού
συµβιβασµού, καθώς και υπαγωγής σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών, στην περίπτωση πράξεων προσδιορισµού
του φόρου.
(άρθρο 18)
β. Την κατάργηση των προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου 57 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του
Κ.Ε.Δ.Ε. για τις οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία
εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τη
δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 19)
γ. Τη φορολόγηση µε την κλίµακα των µισθωτών του
τεκµαρτού εισοδήµατος των φορολογουµένων που δεν
έχουν εισόδηµα από καµία κατηγορία, καθώς και τη µη εφαρµογή της ελάχιστης ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης
εφόσον ο φορολογούµενος ή τα εξαρτώµενα µέλη αποκτούν εισόδηµα µόνο από τόκους και ακίνητα.
(άρθρο 21 παρ. 2 και 3)
3. Απώλεια εσόδων του Δηµοσίου από την:
α. απαλλαγή από τόκους και πρόστιµα δηλώσεων
Φ.Π.Α. αγροτών φυσικών προσώπων, λόγω µετάθεσης
του χρόνου υποβολής τους,
(άρθρο 22)
β. επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν µέσω δυσµενέστερης δικαστικής απόφασης, σε σχέση µε τα
πρακτικά συµβιβασµού της φορολογικής διαφοράς που
προηγήθηκαν.
(άρθρο 26)
Τα ανωτέρω αποτελέσµατα δεν µπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων.
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4. Εξοικονόµηση δαπάνης (Π.Δ.Ε.), από τη µη επιχορήγηση της εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.»
λόγω κατάργησής της.
(άρθρο 24)

ΙΙ. Επί των προϋπολογισµών των Φ.Κ.Α. (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορείς
Γενικής Κυβέρνησης)
Από τις ρυθµίσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών (21,5 δις ευρώ εκ των οποίων 15,2 δις ευρώ κύριες οφειλές και 6,3 δις ευρώ
προσαυξήσεις), εκτιµάται, από το επισπεύδον Υπουργείο, ότι σε βάθος οκταετίας θα εισπραχθούν 2 δις ευρώ,
µε παράλληλη διασφάλιση της είσπραξης των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.2.2015 µέχρι το πέρας της οκταετίας που ισχύει η ρύθµιση.
Μείωση βεβαιωµένων εσόδων από την έκπτωση επί
των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών. Σηµαντική
βελτίωση της εισπραξιµότητας των οφειλόµενων εισφορών λόγω των ευνοϊκότερων όρων της ρύθµισης, σε
σχέση µε προηγούµενες όµοιες, καθώς και διασφάλιση
είσπραξης των τρεχουσών.
(άρθρο 28)

IΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.
Εξοικονόµηση δαπάνη από την απορρόφηση
της ΕΤΑΔ Α.Ε. και την ως εκ τούτου µείωση των λειτουργικών δαπανών (αµοιβές και αποζηµιώσεις εκτελεστικών
ή µη µελών της απορροφόµενης εταιρείας). (άρθρο 24)
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση
της οικονοµίας»

εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τη
δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 19)
γ. Τη φορολόγηση µε την κλίµακα των µισθωτών του
τεκµαρτού εισοδήµατος των φορολογουµένων που δεν
έχουν εισόδηµα από καµία κατηγορία, καθώς και τη µη εφαρµογή της ελάχιστης ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης
εφόσον ο φορολογούµενος ή τα εξαρτώµενα µέλη αποκτούν εισόδηµα µόνο από τόκους και ακίνητα.
(άρθρο 21 παρ. 2 και 3)
3. Απώλεια εσόδων του Δηµοσίου, από την:
α. απαλλαγή από τόκους και πρόστιµα δηλώσεων
Φ.Π.Α. αγροτών φυσικών προσώπων, λόγω µετάθεσης
του χρόνου υποβολής τους,
(άρθρο 22)
β. επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν µέσω δυσµενέστερης δικαστικής απόφασης, σε σχέση µε τα
πρακτικά συµβιβασµού της φορολογικής διαφοράς που
προηγήθηκαν.
(άρθρο 26)
Οι ανωτέρω απώλειες το ύψος των οποίων δεν µπορεί
να προσδιοριστεί εκ των προτέρων θα αναπληρώνονται
από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού.

ΙΙ. Επί των προϋπολογισµών των ΦΚΑ (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορείς
Γενικής Κυβέρνησης)
Από τις ρυθµίσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών (21,5 δις ευρώ εκ των οποίων 15,2 δις ευρώ κύριες οφειλές και 6,3 δις ευρώ
προσαυξήσεις), εκτιµάται, από το επισπεύδον Υπουργείο, ότι σε βάθος οκταετίας θα εισπραχθούν 2 δις ευρώ,
µε παράλληλη διασφάλιση της είσπραξης των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.2.2015 µέχρι το πέρας της οκταετίας που ισχύει η ρύθµιση.
Μείωση βεβαιωµένων εσόδων από την έκπτωση επί
των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών. Σηµαντική
βελτίωση της εισπραξιµότητας των οφειλόµενων εισφορών λόγω των ευνοϊκότερων όρων της ρύθµισης, σε
σχέση µε προηγούµενες όµοιες, καθώς και διασφάλιση
είσπραξης των τρεχουσών.
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων των προϋπολογισµών των εν λόγω
φορέων.
(άρθρο 28)

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Μείωση βεβαιωµένων εσόδων, λόγω διαγραφής
προσαυξήσεων σε ήδη βεβαιωµένες και καθυστερούµενες οφειλές. Η ρύθµιση όµως αυτή αναµένεται να βελτιώσει σηµαντικά την εισπραξιµότητα των δηµοσίων εσόδων.
(άρθρα 1-17)
2. Ετήσια απώλεια εσόδων από:
α. Τη δυνατότητα µείωσης του προβλεπόµενου πρόσθετου Φ.Π.Α., στην περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού
συµβιβασµού, καθώς και υπαγωγής σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών, στην περίπτωση πράξεων προσδιορισµού
του φόρου.
(άρθρο 18)
β. Την κατάργηση των προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου 57 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του
Κ.Ε.Δ.Ε. για τις οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία
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