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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» 

  

Α. Γενική παρουσίαση 

  

I. Το νέο σχέδιο νόµου για τη φορολογία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασµό του 

Υπουργείου Οικονοµικών για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής που προκύπτει µε την 

απόκρυψη φορολογητέας ύλης στο εσωτερικό της χώρας και συνδυάζεται τόσο µε τη 

διεύρυνση της φορολογικής βάσης, όσο και µε την παρακολούθηση και ενίσχυση των 

προσπαθειών της χώρας να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το εύρος των καταστρατηγήσεων 

ανάλογα µε το είδος του πραγµατικού φορολογικού ανταγωνισµού που αναπτύσσεται 

διεθνώς. 

Άλλωστε, η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών 

έχει γίνει βασική συνιστώσα της πολιτικής των κρατών σε επίπεδο Ο.Ο.Σ.Α και Ε.Ε., καθώς ο 

επιζήµιος φορολογικός ανταγωνισµός έχει χαρακτηριστεί ως παγκόσµιο πρόβληµα. Από το 

2009 έως σήµερα τα περισσότερα κράτη αντιµετωπίζουν το σύνθετο φαινόµενο της 

φοροδιαφυγής µε συνδυασµένα µέτρα και ιδίως µε την αναγνώριση της αναγκαιότητας να 

µην περιορίζεται η ανταλλαγή των φορολογικών πληροφοριών στις περιπτώσεις 

φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, αλλά να εκτείνεται σε όλο το φάσµα των 

φορολογικών θεµάτων. Ο κυβερνητικός σχεδιασµός αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στο 

συνδυασµό της εφαρµογής των κατάλληλων θεσµικών και διοικητικών εργαλείων για την 

αφετηρία ουσιαστικότερων αλλαγών που σηµατοδοτούν την προσπάθεια καταπολέµησης της 

φοροδιαφυγής µε όποιον τρόπο και αν αυτή συντελείται. 

Το 2010 µπήκαν τα θεµέλια για ένα σύγχρονο πιο αποτελεσµατικό και πιο δίκαιο φορολογικό 

σύστηµα. Απλοποιήθηκε το πλαίσιο φορολόγησης των εισοδηµάτων, καθιερώθηκε 

προοδευτικότερη φορολόγηση των εισοδηµάτων και των περιουσιών, µπήκαν σε εφαρµογή 

νέες διαδικασίες διασταυρώσεων και ελέγχου, αναδιοργανώθηκε το Σ.∆.Ο.Ε. και 

πολλαπλασιάστηκαν τα ηλεκτρονικά συστήµατα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Το 2011 είναι το έτος της πλήρους υλοποίησης του νέου θεσµικού πλαισίου και της 

αναδιοργάνωσης του φορολογικού, ελεγκτικού και εισπρακτικού µηχανισµού, ενώ τίθεται σε 

εφαρµογή ένα νέο πλαίσιο για την αποτελεσµατική καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. 

  

II. H φοροδιαφυγή συντελείται µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο µη εκπλήρωση των 

φορολογικών υποχρεώσεων ή γενικότερα µε τη µείωση των υποχρεώσεων αυτών µε 

παράνοµες ενέργειες και µε καταστρατήγηση των φορολογικών νόµων. Η παράνοµη 

απόκρυψη φορολογητέας ύλης φυσικού ή νοµικού προσώπου ή άλλης νοµικής οντότητας, 

εµφανίζεται συνήθως µε δύο τρόπους: α) την απόκρυψη εισοδήµατος από διάφορες πηγές, 

µε σκοπό την πληρωµή χαµηλότερου φόρου και β) την εµφάνιση υπερβολικών ή πλαστών 
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δαπανών, προκειµένου να υπάρξει ωφέλεια από εκπτώσεις και απαλλαγές φόρου. Σε 

διεθνές επίπεδο το φαινόµενο της φοροδιαφυγής αναπτύσσεται µε την επιλογή υπαγωγής 

στη φορολογία κρατών ή δικαιοδοσιών µε µηδενική ή ιδιαίτερα χαµηλή φορολόγηση για τα 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή τις νοµικές οντότητες κάθε είδους και µορφής. 

Η φοροδιαφυγή αναιρεί τον κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους, το οποίο στερεί από τους 

αναγκαίους πόρους για την εκπλήρωση της αποστολής του στους τοµείς της υγείας, της 

πρόνοιας, της παιδείας κ.λπ. Εµποδίζει την αναδιανοµή του εθνικού πλούτου µε την άσκηση 

της οικονοµικής αποστολής της πολιτείας για τη βελτίωση της θέσης των οικονοµικά 

ασθενέστερων τάξεων. Αποδυναµώνει την άσκηση πολιτικής για την καταπολέµηση της 

ανεργίας, την εκτέλεση έργων υποδοµής και την εν γένει οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. 

Στρεβλώνει τον ανταγωνισµό προς όφελος των ανέντιµων εµπόρων. ∆ηµιουργεί φαινόµενα 

άνισης µεταχείρισης των πολιτών και αµβλύνει τη φορολογική συνείδηση των ειλικρινών 

φορολογούµενων, επιτείνοντας ακόµη περισσότερο τα υπάρχοντα προβλήµατα. Εντείνει το 

δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας µε τη µείωση των δηµοσίων εσόδων και συντελεί στη µη 

υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισµού, υποθηκεύοντας ουσιαστικά το µέλλον των 

νεότερων γενεών. Τέλος, συρρικνώνει τον δηµόσιο πλούτο, ο οποίος παράνοµα 

συσσωρεύεται σε αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Υπό τις σηµερινές συνθήκες της παγκόσµιας 

οικονοµικής κρίσης και της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας, η φοροδιαφυγή 

επηρεάζει την οικονοµική υπόσταση και φερεγγυότητά της. Συνεπώς, η φοροδιαφυγή 

αποτελεί µάστιγα του κοινωνικού συνόλου, αφού υπονοµεύει τα συµφέροντά του. 

Για τους λόγους που προεκτέθηκαν, η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής επιβάλλεται πλέον 

ως εθνική ανάγκη, για την οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας και των πολιτών 

της. Κυρίαρχη προτεραιότητα της σηµερινής Κυβέρνησης αποτελεί και επιβάλλεται να 

αποτελεί η αντιµετώπιση και καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, προκειµένου να υλοποιηθεί 

η επιταγή του άρθρου 4 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε την οποία οι Έλληνες πρέπει να 

συνεισφέρουν αδιακρίτως στα δηµόσια βάρη, σύµφωνα µε τη φοροδοτική τους δυνατότητα. 

  

III. Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής επιβάλλεται να γίνει µε νέα, συµπληρωµατικά δοµικά 

µέτρα και εντατικοποίηση της αποτελεσµατικότητας των φοροελεγκτικών µηχανισµών. 

Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου αποσκοπεί στη συµπλήρωση του νοµικού πλαισίου και κατά 

συνέπεια στη θωράκιση του συστήµατος µε όσα νοµικά εργαλεία απαιτούνται για την 

αποτελεσµατική διενέργεια και έκβαση των φορολογικών ελέγχων, αλλά και τη συνολική 

λειτουργία του συστήµατος. 

Το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει: 

∆ράσεις για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. 

Αναδιοργάνωση του ελεγκτικού και εισπρακτικού µηχανισµού. 

Βελτίωση του πλαισίου φορολόγησης και διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας. 

Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο επιχειρείται να διαµορφωθεί ένα δίκαιο και αξιόπιστο 

φορολογικό σύστηµα. Ένα σύστηµα φορολόγησης που θα επιβραβεύει και θα ενθαρρύνει τη 

συµµόρφωση, ενώ θα προστατεύει τον συνεπή φορολογούµενο και το δηµόσιο συµφέρον 

αποτρέποντας την φοροδιαφυγή. 

Βασικός στόχος του προτεινόµενου σχεδίου νόµου είναι η βελτίωση των αναπτυξιακών 

αποτελεσµάτων του φορολογικού συστήµατος της χώρας στην πραγµατική οικονοµία. Για το 

λόγο αυτό στη φορολογία νοµικών προσώπων (Α. Ε., Ε. Π. Ε.) και µερισµάτων µειώνεται ο 

φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρµόζεται για το σύνολο των κερδών. Για 

τα διανεµόµενα κέρδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου µε 25%. Τα µερίσµατα εντάσσονται 
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στην φορολογική κλίµακα, ουσιαστικά όµως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, (20% σε 

επίπεδο νοµικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα µερίσµατα) για την πλειοψηφία των 

µετόχων. Για τους έχοντες χαµηλά εισοδήµατα προβλέπεται δικαίωµα επιστροφής του 

παρακρατούµενου φόρου µερισµάτων. Επίσης για αναπτυξιακούς λόγους, προτείνεται η µη 

φορολόγηση κατά την εισαγωγή µερισµάτων από χώρες της Ε. Ε., εφόσον δεν διανέµονται 

τα εισαγόµενα µερίσµατα. Εξυπακούεται ότι αν αυτά διανεµηθούν παρακρατείται ο φόρος 

που αναλογεί στα µερίσµατα. Σχετικά µε τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο 

Χ.Α. προβλέπεται η αύξηση του συντελεστή από 1,5%ο σε 2%ο για πωλήσεις µετοχών που 

πραγµατοποιούνται είτε στο ΧΑ είτε σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια από την 1.1.2011 και µετά, 

ενώ ρητά προβλέπεται ότι για µετοχές που αποκτώνται από 1.1.2012 και µετά δεν 

επιβάλλεται φόρος συναλλαγών αλλά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις για τη φορολόγηση της 

υπεραξίας. 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της έρευνας και τεχνολογίας αναγνωρίζονται επιπλέον (50%) στην 

έκπτωση των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας που πραγµατοποιήθηκαν στη χρήση µε την 

παράταση που χορηγείται για τέσσερα έτη, µέχρι 31.12.2014. 

Επίσης, περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση του χρόνου επιβολής του ΦΠΑ στις 

οικοδοµές στην περίπτωση που δεν πωλούνται τα διαµερίσµατα ή καταστήµατα. Για τα 

εµπορευµατικά κέντρα δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο καθεστώς Φ. Π. Α. και παρέχεται 

δικαίωµα έκπτωσης του φόρου που επιβαρύνει την κατασκευή και τη συντήρηση των 

εµπορευµατικών κέντρων. 

Για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του οφειλόµενου φόρου 

σε τρεις µηνιαίες δόσεις, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα καταβολής σε 6 δόσεις. 

Στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται διατάξεις για τη θεσµοθέτηση και 

λειτουργία του Σώµατος Φορολογικών ∆ιαιτητών (Σ.Φ.∆.), που αποτελεί µία ανεξάρτητη 

αρχή µε την οποία επιδιώκεται η επιτάχυνση της επίλυσης των φορολογικών διαφορών που 

υπερβαίνουν το ποσό των 150.000. Παράλληλα, θεσµοθετείται η, εντός του πλαισίου της 

φορολογικής διοίκησης, διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, για ποσά άνω των 

50.000 ευρώ. 

Τέλος, στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, ρυθµίσεις για την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο. Κ. Ε.), τη σύσταση 

ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού, 

καθώς και άλλες ρυθµίσεις. 

  

Β. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Α' 

  

Επί του Άρθρου 1 

  

Με την παρ. 1 προβλέπεται η σύσταση ως συλλογικού κυβερνητικού οργάνου, Επιτροπής για 

την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Η Επιτροπή αυτή εγκρίνει το Εθνικό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής, το οποίο εκπονείται κάθε τρία χρόνια από τη 

Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών και περιλαµβάνει 

συγκεκριµένες δράσεις µε µετρήσιµα αποτελέσµατα και δείκτες για την αντιµετώπιση της 
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φοροδιαφυγής. Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει θεσµικές αλλαγές και λήψη µέτρων για την 

αποτελεσµατική και συντονισµένη λειτουργία των διοικητικών, δικαστικών και διωκτικών 

αρχών. Στόχοι του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι: 

α) η σύλληψη νέας φορολογητέας ύλης, µέσω εκτέλεσης ελέγχων, εφαρµογής τεκµηρίων και 

κριτηρίων για την επιλογή των ελεγχόµενων υποθέσεων, αξιοποίησης πληροφοριών και 

στοιχείων που λαµβάνονται από άλλα κρατών στο πλαίσιο της αµοιβαίας διοικητικής και 

δικαστικής συνδροµής, καθώς και από διεθνείς υπηρεσίες και οργανισµούς. 

β) η φορολογική συµµόρφωση των πολιτών, µέσω της άρσης αδικιών, της απλούστευσης και 

κωδικοποίησης της φορολογικής νοµοθεσίας και της εφαρµογής των νόµων για την ποινική 

καταστολή των φορολογικών αδικηµάτων. γ) η επιτάχυνση στην είσπραξη των βεβαιωµένων 

και ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο. 

δ) η ανάπτυξη τεχνικών και µεθοδολογίας για τον φορολογικό έλεγχο µε έµφαση στους 

φορολογουµένους υψηλού κινδύνου, τις µεγάλων επιχειρήσεις και τις ενδοοµιλικές 

συναλλαγές. 

ε) η ισχυροποίηση της φορολογικής διοίκησης µέσω της καταπολέµησης της διαφθοράς. 

Αρµόδια για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο εφαρµογής του Εθνικού 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η Εκτελεστική ∆ιυπουργική Επιτροπή, που συνιστάται µε 

την παρ. 2 του ίδιου άρθρου στο Υπουργείο Οικονοµικών και αποτελείται από την πολιτική 

και διοικητική ηγεσία των Υπουργείων Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη και 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

  

Επί του Άρθρου 2 

  

Πέρα από τις κλασικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, τα τελευταία 

χρόνια έχει σηµειωθεί έξαρση σε δραστηριότητες όπως οι µεθοδευµένες τελωνειακές 

παραβάσεις (κυρίως λαθρεµπόριο υγρών καυσίµων), η παράνοµη λήψη επιχορηγήσεων και 

επιδοτήσεων από κοινοτικά κονδύλια, η νόθευση του ανταγωνισµού µε αθέµιτη προώθηση 

trusts και cartels ή µε καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης επιχειρήσεων και η 

ανάπτυξη εξελιγµένων µεθόδων προς αποφυγή πληρωµής φόρων - π.χ. εικονική µεταβίβαση 

κεφαλαίων από την Ελλάδα σε θυγατρικές ή υπεράκτιες εταιρίες του εξωτερικού, καθώς και 

η αλλοίωση της εικόνας των πραγµατικών κερδών µιας εταιρίας µέσω υπερτιµολόγησης 

εισαγοµένων προϊόντων και υποτιµολόγησης εξαγοµένων. 

Εν όψει των προεκτεθέντων, είναι προφανές ότι η οικονοµική εγκληµατική δραστηριότητα 

πλήττει άµεσα όχι µόνο την εθνική οικονοµία, αλλά και τις θεµελιώδεις αρχές και βάσεις της 

κοινωνίας. 

Προβάλλει, λοιπόν, ως επιτακτική η αντιµετώπιση µε δραστικότερο τρόπο εκείνων 

τουλάχιστον των οικονοµικών εγκληµάτων, που υπονοµεύουν την καλή λειτουργία της 

οικονοµίας ή σηµαντικών λειτουργικών κλάδων και θεσµών της. Η παραµέληση του στόχου 

αυτού δηµιουργεί προβλήµατα όχι µόνο στα δηµοσιονοµικά της χώρας, αλλά και στο αίσθηµα 

ασφάλειας των πολιτών και στην εµπιστοσύνη τους για τη λειτουργία ενός υγιούς κράτους 

δικαίου, χωρίς διακρίσεις υπέρ ορισµένων κοινωνικών οµάδων και σε βάρος άλλων. 
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Το δίκαιο αποτελεί αναντίρρητα ένα ουσιαστικό εργαλείο για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος, η αποτελεσµατικότητά του, όµως, κρίνεται σήµερα ανεπαρκής κυρίως λόγω 

έλλειψης των αναγκαίων εργαλείων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος και την επιτυχή 

εφαρµογή όσων η σχετική νοµοθεσία προβλέπει. Συνεπώς, ο ρόλος της πολιτείας δε µπορεί 

να περιορίζεται στην αντιµετώπιση του οικονοµικού εγκλήµατος µόνο δια της καταστρώσεως 

διατάξεων για τον κολασµό του, αλλά και δια του νοµοθετικού εκείνου πλαισίου που θα 

συµβάλλει στον αποτελεσµατικότερο εντοπισµό, διερεύνηση, αποκάλυψη και πάταξη των 

οικονοµικών εγκληµάτων. 

Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται να θεσµοθετηθεί το όργανο εκείνο που θα καθοδηγεί και 

εποπτεύει όλους τους ασχολούµενους µε τη δίωξη του οικονοµικού εγκλήµατος υπαλλήλους, 

ώστε να εκλείψουν τα φαινόµενα διαφθοράς, θα ελέγχει, εποπτεύει, συντονίζει και διευθύνει 

σε προδικαστικό επίπεδο όλους τους υπαλλήλους που διενεργούν ανακριτικές πράξεις και 

σχηµατίζουν ποινικές δικογραφίες για τα κάθε είδους οικονοµικά εγκλήµατα, θα συµβάλλει 

στην ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας και θα υποβάλλει προτάσεις για αλλαγή του 

σχετικού νοµοθετικού πλαισίου, για την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση του οικονοµικού 

εγκλήµατος. Η ορθή συστηµατικά προσέγγιση του προβλήµατος επιβάλλει το όργανο αυτό να 

είναι εισαγγελικός λειτουργός δηλ. ισόβιος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος απολαµβάνει 

εγγυήσεων προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και θα ορίζεται µε απόφαση του 

Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου. Η τοπική αρµοδιότητα του οργάνου αυτού θα πρέπει να 

εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο έχει ήδη και σε 

άλλες περιπτώσεις διαπιστώσει την ανάγκη άµεσης και στενής καθοδήγησης και εποπτείας 

των ανακριτικών υπαλλήλων, κατά το στάδιο της προδικασίας. Εισαγγελείς έχουν 

τοποθετηθεί και υπηρετούν στις ∆ιευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης (άρθ. 14 

ν. 3217/2005), στη Γενική ∆ιεύθυνση Ασφαλείας Αττικής (Αντιτροµοκρατική) (άρθρο 4 παρ. 3 

ν. 2265/1994) και στα Σωφρονιστικά Καταστήµατα (άρθρο 572 Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας). 

Είναι προφανές ότι το πρόβληµα και η ανάγκη τα οποία πρυτάνευσαν στις παραπάνω 

περιπτώσεις, ώστε ο νοµοθέτης να προβλέψει την τοποθέτηση Εισαγγελέα, ισχύει κατά 

µείζονα λόγο για τα πολύπλοκα, δυσχερώς ανιχνευόµενα και ευρέως διαδεδοµένα φαινόµενα 

της φοροδιαφυγής. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της απάτης στον τοµέα του Φ. Π. 

Α., η οποία αποτελεί µείζον πρόβληµα σε πολλά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα 

από την απώλεια εθνικών εσόδων, η εν λόγω απάτη υπονοµεύει το νόµιµο εµπόριο σε 

ορισµένους τοµείς της οικονοµίας και στρεβλώνει τον ανταγωνισµό προς όφελος των 

ανέντιµων εµπόρων. Μια µορφή απάτης του Φ. Π. Α. που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 

χρόνια και αποτελεί µείζονα λόγο ανησυχίας για τα κράτη - µέλη της Ε. Ε. είναι η απάτη 

τύπου «carousel» ή «απάτη γαϊτανάκι», η οποία συντελείται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο, µε 

παράδοση αγαθών απαλλαγµένων από το Φ. Π. Α., µέσω «αφανών» εµπόρων ως 

διαµεσολαβητών και λοιπών ενδιάµεσων εταιρειών ("buffers"). 

Ο συντονισµός άνω των 2.000 «ανακριτικών» υπαλλήλων, καθήκον των οποίων είναι µεταξύ 

άλλων και η διακρίβωση των αδικηµάτων αυτών (Σ.∆.Ο.Ε. και φοροελεγκτικές και 

τελωνειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών) καθιστούν επείγουσα την ανάγκη 

συντονισµού, καθοδήγησης και εποπτείας των προανακριτικών τους πράξεων, από 

εκπρόσωπο της Εισαγγελικής Αρχής. 

 

Κατ' αντιστοιχία προς τις προηγούµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις, εισάγεται µε το άρθρο 2 του 

προτεινόµενου σχεδίου νόµου ο θεσµός του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. 
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Ειδικότερα, Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του 

εισαγγελικός λειτουργός µε βαθµό Αντεισαγγελέα Εφετών. Η τοποθέτησή τους διενεργείται 

µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου Ανωτάτου 

∆ικαστικού Συµβουλίου. Ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος εκτελεί τα καθήκοντά του 

µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, συνεπικουρούµενος από τρεις, τουλάχιστον, 

εισαγγελείς ή αντιεισαγγελείς πρωτοδικών. Εποπτεία και συντονισµός του έργου των 

εισαγγελικών λειτουργών της παρ. 1, προβλέπεται να ασκείται από Αντεισαγγελέα Αρείου 

Πάγου, που ορίζεται για το σκοπό αυτό µε πλήρη ή µερική απασχόληση από τον Εισαγγελέα 

του Αρείου Πάγου. Στις παρ. 3 και 4 περιγράφονται τα καθήκοντα του Εισαγγελέα 

Οικονοµικού Εγκλήµατος, απαριθµούνται ενδεικτικά οι υποθέσεις των οποίων επιλαµβάνεται 

και γενικότερα ο τρόπος δράσης του, µε αρµοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. 

Ειδικότερα, ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος εποπτεύει, καθοδηγεί και συντονίζει τις 

ενέργειες των γενικών ή ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων των φοροελεγκτικών 

υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, του Σ.∆.Ο.Ε., των Τελωνείων, της Ε.Λ.Υ.Τ. κλπ. Η 

εποπτεία, η καθοδήγηση και ο συντονισµός αφορά στις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι 

παραπάνω υπάλληλοι κατά τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή 

προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως πάσης φύσεως φορολογικών και οικονοµικών 

εγκληµάτων που διαπράττονται σε βάρος του ∆ηµοσίου, των ν.π.δ.δ., των ο.τ.α. και των 

νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή βλάπτουν 

σοβαρά την εθνική οικονοµία. 

 

Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι στο Υπουργείο Οικονοµικών (Σ.∆.Ο.Ε.) συστήνεται 

Γραφείο Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, το οποίο παρέχει διοικητική και γραµµατειακή 

υποστήριξη στον Εισαγγελέα και τους εισαγγελικούς λειτουργούς που τον επικουρούν στην 

άσκηση των καθηκόντων του. Υπηρεσιακή µονάδα του Γραφείου προβλέπεται ότι µπορεί να 

συστήνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 

Κεντρικής Μακεδονίας του Σ.∆.Ο.Ε. 

  

Επί του Άρθρου 3 

  

Με το άρθρο 3 επαναρυθµίζεται το προβλεπόµενο από το άρθρο 25 του 

ν. 1882/1990 ποινικό αδίκηµα της µη καταβολής βεβαιωµένων χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα, καθώς και τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 17, 18 και 19 του 

ν. 2523/1997 αδικήµατα της φοροδιαφυγής για παράλειψη υποβολής ή υποβολή 

ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήµατος, της φοροδιαφυγής για µη απόδοση ή 

ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατούµενων φόρων, τελών ή εισφορών και της 

φοροδιαφυγής για πλαστά, εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία, καθώς και για µη 

εφαρµογή διατάξεων του Κ.Β.Σ., αντίστοιχα. Ειδικότερα: 

1. Θεσπίζονται ως διαρκή και εποµένως, ως συνεχή αυτόφωρα, τα αδικήµατα: 

α) της µη καταβολής βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων χρεών προς το ∆ηµόσιο, µε χρόνο 

τέλεσης του αδικήµατος το χρονικό διάστηµα από την παρέλευση των τεσσάρων µηνών µέχρι 

τη συµπλήρωση χρόνου αντίστοιχου µε το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόµενης 

προθεσµίας παραγραφής. Η πράξη στην περίπτωση αυτή µπορεί να κριθεί ατιµώρητη, εάν το 
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ποσό που οφείλεται στο ∆ηµόσιο εξοφληθεί µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε 

οποιονδήποτε βαθµό. 

β) της φοροδιαφυγής µε την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη 

φορολογία εισοδήµατος 

και γ) της φοροδιαφυγής για µη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ. Π. Α και λοιπών 

παρακρατούµενων φόρων, τελών ή εισφορών, µε χρόνο τέλεσης αυτών το χρονικό διάστηµα 

από την ηµέρα κατά την οποία για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος µέχρι τη 

συµπλήρωση χρόνου αντίστοιχου µε το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόµενης προθεσµίας 

παραγραφής. 

2. Αυξάνονται οι πληµµεληµατικές ποινές της µη καταβολής βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων 

χρεών προς το ∆ηµόσιο. 

3. Αυξάνονται οι κακουργηµατικές ποινές της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 17, της 

περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 18 και της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 19 

του ν. 2523/1997, από κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, σε κάθειρξη µέχρι είκοσι έτη. 

Περαιτέρω, µε τις προτεινόµενες διατάξεις αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 21 του 

ν. 2523/1997 του ίδιου νόµου και επανακαθορίζεται η διαδικασία υποβολής της µηνυτήριας 

αναφοράς, για την άσκηση ποινικής δίωξης για τα αδικήµατα της φοροδιαφυγής που 

προβλέπονται στα άρθρα 17, 18 και 19 του ίδιου νόµου, ορίζεται δε ρητά ότι η ποινική δίωξη 

δεν αρχίζει για καµία από τις περιπτώσεις των αδικηµάτων αυτών, αν αυτός κατά του οποίου 

πρόκειται να ασκηθεί η ποινική δίωξη έχει κατά του ∆ηµοσίου βέβαιη και εκκαθαρισµένη 

απαίτηση, ποσού ίσου ή µεγαλύτερου από αυτό για το οποίο διώκεται. 

Στα πληµµελήµατα της φοροδιαφυγής του ν. 2523/1997, η µετατροπή και αναστολή της 

ποινής ακολουθεί το γενικό κανόνα των άρθρων 82 και 99 επ. του Ποινικού Κώδικα. 

Προβλέπεται, όµως, ότι δεν χωρεί µετατροπή ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής σε 

περίπτωση δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής στα πληµµελήµατα αυτά. Η µετατροπή 

της ποινής, στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται να γίνεται µε ελάχιστο ποσό ανά ηµέρα 

εξαγοράς τα 20 ευρώ, αντί των 3 ευρώ που ισχύει σήµερα, ανώτατο δε ποσό εξαγοράς 

ορίζονται τα 100 ευρώ. 

Αντικαθίσταται η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 και προβλέπεται ότι στα 

κακουργήµατα του νόµου αυτού, ως «συγκεκριµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης», 

κατά το άρθρο 497 παρ. 8 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, νοείται ότι θα λαµβάνεται υπόψη 

και σε καταφατική περίπτωση θα χορηγείται πάντοτε αναστολή, και η εκ µέρους του 

κατηγορουµένου καταβολή όλων ή µέρους των οφειλοµένων φόρων, τελών ή εισφορών µε 

τις κάθε είδους προβλεπόµενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιµα επί αυτών. Αν το 

δικαστήριο κρίνει ότι δεν πρέπει να χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσµα στην έφεση, τάσσει 

προθεσµία τριών εργασίµων ηµερών στον κατηγορούµενο µέσα στην οποία ο τελευταίος 

µπορεί να καταβάλει τους οφειλόµενους φόρους, τέλη ή εισφορές µε τις κάθε είδους 

προβλεπόµενες 

προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιµα επί αυτών, οπότε στην περίπτωση αυτή χορηγείται 

υποχρεωτικά αναστολή εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης. Την ίδια έννοµη συνέπεια έχει 

η καταβολή των ως άνω ποσών όταν ζητείται η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης, κατά το 

άρθρο 497 παρ. 7 Κ. Π.∆. Γ. 

Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Β' 
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Επί του Άρθρου 4 

  

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο 

Οικονοµικών θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του 

Κράτους. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από υπαλλήλους κλάδων του Υπουργείου 

Οικονοµικών, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ. 

Με τις παρ. 3, 4 και 8 καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων που 

καταλαµβάνουν τις θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων 

του Κράτους. Οι Ελεγκτές επιλέγονται µε ουσιαστική, διαφανή και αξιοκρατική και 

διαδικασία, η οποία ρυθµίζεται µε τις διατάξεις του ίδιου άρθρου και προβλέπει προκήρυξη 

των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από πίνακα επιτυχόντων που καταρτίζεται από την 

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, που θεσπίζεται µε την παράγραφο 16. Οι επιλεγέντες για τις 

θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους 

υπογράφουν συµβόλαιο αποδοτικότητας, στο οποίο διαλαµβάνονται οι συγκεκριµένες 

υποχρεώσεις και οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που αναλαµβάνουν να επιτύχουν, µέσα σε 

συγκεκριµένο, βραχύ χρονικό διάστηµα οκτώ µηνών. Οι Ελεγκτές αξιολογούνται ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα, και επαναξιολογούνται ενδιάµεσα, ώστε να ελεγχθεί εάν επιτεύχθηκαν 

οι στόχοι και οι υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Η αξιολόγησή τους επιβάλλεται προκειµένου να 

επιτευχθεί ο στόχος της δηµιουργίας υψηλού επιπέδου ελεγκτικού και εισπρακτικού 

δυναµικού που θα στελεχώνει τις οργανικές µονάδες του Υπουργείου Οικονοµικών. Η 

επιλογή, αξιολόγηση και επαναξιολόγηση των Ελεγκτών (υπαλλήλων και προϊσταµένων) 

διενεργείται από Ειδική πενταµελή Επιτροπή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής 

Προσωπικού προβλέπεται στην παράγραφο 16 και αποτελείται από τους Προϊσταµένους των 

Γενικών ∆ιευθύνσεων ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Φορολογίας της Γενικής Γραµµατείας 

Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών και τρείς 

Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων της ίδιας Γενικής Γραµµατείας. 

Προβλέπεται, επίσης, µε την παρ. 15 ότι οι Ελεγκτές Βεβαίωσης και Είσπραξης των Εσόδων 

του Κράτους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ακόµη και µετά από την αποχώρησή τους 

από τη θέση αυτή, υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του ∆ευτεροβάθµιου 

Πειθαρχικού Συµβουλίου των διατάξεων της παρ. 1 περ. δ' του άρθρου 157 και του άρθρου 

163 του ν. 3528/2007, το οποίο κρίνει τις πειθαρχικές τους υποθέσεις κατά προτεραιότητα 

και σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. 

Οι υποψήφιοι, µε την αίτηση επιλογής τους σε θέση Ελεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκαστικής 

Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, υποβάλλουν Ειδική Αναλυτική ∆ήλωση Περιουσιακής 

Κατάστασης (Πόθεν Έσχες). 

Με την ίδια διάταξη θεσπίζονται κωλύµατα για τους υποψηφίους και επιλεγέντες που 

σχετίζονται κυρίως µε την για οποιοδήποτε λόγο πειθαρχική δίωξη αυτών, καθώς και 

υπηρεσιακά, αλλά και οικονοµικά κίνητρα, λόγω της υψηλής ευθύνης και της συνάρτησης 

της ιδιαίτερης αµοιβής µε την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων και µόνο εφόσον επιτευχθούν 

οι ποσοτικοί και ποιοτικοί αυτοί στόχοι. Τέλος, προβλέπεται ότι αν από την αξιολόγηση 

προκύψει ότι δεν επιτεύχθηκαν όλοι οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι ή δεν τηρήθηκαν οι 

τυχόν λοιπές υποχρεώσεις που διαλαµβάνονται στο συµβόλαιο αποδοτικότητας και αυτό 

οφείλεται και σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου, αυτός απαλλάσσεται αυτοδίκαια από τα 

καθήκοντα της θέσης του Ελεγκτή. Τέλος, ορίζεται ότι συµβόλαιο αποδοτικότητας 
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υπογράφουν και οι Προϊστάµενοι των κρίσιµων για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων 

οργανικών µονάδων χωρίς να θίγεται το σύστηµα επιλογής τους, το οποίο παραµένει αυτό 

που ορίζεται στο ν. 3839/2010. Η επίτευξη, ωστόσο, των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ή 

η µη επίτευξή τους λαµβάνεται υπόψη ως κριτήριο για την προαγωγική τους εξέλιξη, 

σύµφωνα και µε όσα θα καθοριστούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών. 

  

Επί του Άρθρου 5 

  

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών αυτοτελής υπηρεσία 

επιπέδου ∆ιεύθυνσης, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών, µε τίτλο 

«Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων». Ως παράρτηµα της υπηρεσίας αυτής προβλέπεται να 

λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος. 

Έργο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων είναι η αντιµετώπιση της διαφθοράς στους 

κόλπους των ελεγκτικών και εισπρακτικών µηχανισµών του κράτους, µε τη συλλογή, 

επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στην εµπλοκή 

υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευόµενων από αυτό νοµικών 

προσώπων, σε ποινικά και πειθαρχικά αδικήµατα, την πειθαρχική τους δίωξη και την 

ενηµέρωση των αρµόδιων για την άσκηση ποινικής δίωξης αρχών. Η Υπηρεσία αυτή 

προβαίνει, επίσης, και στον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) 

των ίδιων υπαλλήλων. Ειδικότερα θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή του άρθρου αυτού 

προβλέπεται ότι ρυθµίζονται µε κοινές υπουργικές αποφάσεις ή µε αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονοµικών. 

  

Επί του Άρθρου 6 

  

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 επιδιώκεται η αξιοποίηση από το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού 

Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) της εµπειρίας αξιόλογων από άποψη ήθους, προσήλωσης στο 

υπηρεσιακό καθήκον, επαγγελµατικής επάρκειας και κατάρτισης, ικανότητας συνεργασίας 

και επίδειξης οµαδικού πνεύµατος, καθώς και δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών στην 

υπηρεσία, στελεχών του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και η εκπαίδευση των 

νεοδιόριστων υπαλλήλων που τοποθετούνται σ αυτό, µε στόχο τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών του. Προς το σκοπό αυτόν, 

προβλέπονται οι αναγκαίες µεταβολές στα κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων του Σ.∆.Ο.Ε., 

µε ταυτόχρονη κατάργηση της ποσόστωσης 20%-30% ια τη στελέχωση του εν λόγω Σώµατος 

από νεοδιόριστους, στο σύνολο των υπηρετούντων. 

  

Επί του Άρθρου 7 

  

Με το άρθρο 7 συµπληρώνονται οι διατάξεις του Οργανισµού του Υπουργείου Οικονοµικών, 

προκειµένου να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα στη διεθνή διοικητική συνεργασία στον 

τοµέα της άµεσης φορολογίας, µε τη σύσταση ειδικού τµήµατος στη 
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∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων (π.δ. 249/1998, Α' 186) του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 

Αρµοδιότητά του είναι η ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών για τον ορθό καθορισµό 

του φόρου σε όλα τα πεδία όπου αναπτύσσεται η διοικητική συνεργασία µεταξύ των κρατών, 

σε διµερές ή διεθνές ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται 

χρησιµοποιούνται για φορολογικούς σκοπούς, ήτοι για τη βεβαίωση την είσπραξη, την 

αναγκαστική εκτέλεση, τη δίωξη ή την εκδίκαση προσφυγών και συνιστούν τον πυρήνα της 

διοικητικής συνεργασίας. Σε διεθνές επίπεδο, η αµοιβαία διοικητική συνδροµή στον τοµέα 

της άµεσης φορολογίας προβλέπεται στο οικείο άρθρο των Συµβάσεων για την Αποφυγή της 

∆ιπλής Φορολογίας (Σ.Α.∆.Φ.), σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου, που 

έχει συνάψει η χώρα µας µε τα άλλα κράτη. 

Σε επίπεδο Ε.Ε., παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα ανταλλαγής φορολογικών πληροφορίες 

µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στις διατάξεις των νόµων: α) ν.1914/1990 (Α' 178), β) ν. 3312/2005 (Α' 35) και 

του ν. 3453/2007 (Α' 74), µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ 

µε τις τροποποιήσεις της, σχετικά µε την «Αµοιβαία Συνδροµή των αρµοδίων αρχών των 

κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της άµεσης φορολογίας». 

Η χώρα µας συµµετέχει στις αρµόδιες Επιτροπές του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), καθώς και της Ε.Ε. για την ενίσχυση της ανταλλαγής των 

πληροφοριών, ως µέσου αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής σε 

ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της διεθνούς διοικητικής 

συνεργασίας απαιτείται η διαπραγµάτευση, σύναψη ή αναθεώρηση γενικών ή ειδικών 

συµφωνιών/µνηµονίων κ.λπ. είτε µε χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει ήδη συνάψει 

Σ.Α.∆.Φ., προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η ανταλλαγή των πληροφοριών µε βάση το 

νέο άρθρο 26 του Προτύπου Σύµβασης του Ο. Ο. Σ. Α., είτε µε χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα 

δεν έχει υπογράψει Σ.Α.∆.Φ. και ιδίως µε εκείνες από τις χώρες/δικαιοδοσίες κ.λπ. που 

ανήκουν στην κατηγορία των µη συνεργάσιµων κρατών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε. 

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή και εν γένει σε νοµικές 

οντότητες µε εισοδήµατα που προκύπτουν στο έτερο συµβαλλόµενο κράτος και πιθανόν δεν 

δηλώνονται ή δηλώνονται µερικώς στην Ελλάδα. Με τη σύσταση του Τµήµατος αυτού 

επιδιώκεται η τυποποίηση των διαδικασιών, η διαπραγµάτευση, σύναψη, εισήγηση για την 

κύρωση και παρακολούθηση των σχετικών διεθνών συµφωνιών/µνηµονίων/πρωτοκόλλων 

κ.λπ., καθώς και η εναρµόνιση του εσωτερικού δικαίου µε το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο 

στο πεδίο της ανταλλαγής των πληροφοριών. Στόχος είναι η σώρευση τεχνογνωσίας, η 

επίτευξη διοικητικών οικονοµικών κλίµακας και η βέλτιστη αποτελεσµατικότητα στον τοµέα 

της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της 

φοροδιαφυγής. 

  

Επί του Άρθρου 8 
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Με την προτεινόµενη παρ. 1 προστίθεται νέο άρθρο 67Α, µε τίτλο «Έλεγχος από το 

γραφείο», στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ. Φ. Ε., ν. 2238/1994, Α' 151). 

Με την παράγραφο 1 του νέου αυτού άρθρου καθιερώνεται ο τακτικός η προσωρινός έλεγχος 

που διενεργείται από το γραφείο για τους υποκείµενους σε φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των άρθρων 2 και 101 του Κ.Φ.Ε. Ειδικότερα, ο έλεγχος από το γραφείο, διατάσσεται από 

τον προϊστάµενο της ελεγκτικής υπηρεσίας στην οποία υπάγονται για τον µερικό 

προσδιορισµό τους εισοδήµατός τους και για ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα θέµατα ή 

φορολογικά αντικείµενα και διενεργείται στο κατάστηµα της ελεγκτικής υπηρεσίας µε βάση 

τα συγκεκριµένα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και ορίζονται ρητώς. Με αυτό τον τρόπο 

ελέγχου επιδιώκεται: α) η εξοικονόµηση του παραγωγικού χρόνου των φορολογικών 

οργάνων λόγω της µη µετάβασής τους στις επαγγελµατικές εγκαταστάσεις των ελεγχόµενων 

επιτηδευµατιών, ώστε ο χρόνος αυτός να διατίθεται στη διενέργεια περισσότερων και 

αποδοτικότερων ελέγχων και β) η µη όχληση των επιτηδευµατιών. 

Με την παράγραφο 2 του νέου αυτού άρθρου προβλέπεται, ότι ο προϊστάµενος της 

ελεγκτικής υπηρεσίας διενεργεί έλεγχο στην έδρα της επιχείρησης, ιδίως σε υποθέσεις για 

τις οποίες αποφαίνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του 

άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε για τον εξωλογιστικό προσδιορισµό του εισοδήµατος, σύµφωνα µε τον 

έλεγχο που διενεργήθηκε από το γραφείο που προβλέπεται στο άρθρο 67 και στην 

προηγούµενη παράγραφο, όταν απαιτείται έλεγχος της παραγωγής για τον προσδιορισµό 

των οικονοµικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης, όταν απαιτείται χρήση ειδικού λογισµικού 

για την επαλήθευση της εγκυρότητας των οικονοµικών στοιχείων που δίνονται στις 

φορολογικές αρχές, όταν απαιτείται έλεγχος των ειδικών αρχείων προκειµένου για 

επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, αν κρίνει αιτιολογηµένα ότι είναι 

αναγκαίο ή αν έχει διενεργηθεί έλεγχος από το γραφείο, για συγκεκριµένο ποσοστό 

υποθέσεων το οποίο καθορίζεται µε υπουργική απόφαση. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του νέου αυτού άρθρου ορίζεται ότι οι διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 66 που αναφέρονται στα δικαιώµατα του προϊσταµένου της 

δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, των παραγράφων 3, 4, και 5 του άρθρου 67 περί 

προσωρινού ελέγχου και της παραγράφου 5 του άρθρου 68 περί έκδοσης προσωρινού 

φύλλου ελέγχου, έχουν ανάλογη εφαρµογή. 

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του νέου αυτού άρθρου ορίζεται ότι τα δικαιώµατα του 

ελέγχου, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό, καθώς και στα προηγούµενα άρθρα 66 και 67 έχει 

και η Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, η οποία µπορεί να διατάσσει και επανέλεγχο 

για οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση, µε υπαλλήλους της αρµόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας ή 

µε άλλους υπαλλήλους των ελεγκτικών υπηρεσιών που εποπτεύει, οι οποίοι µετακινούνται 

για το σκοπό αυτό µε απόφασή της. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του νέου αυτού άρθρου προβλέπεται, ότι η Γενική 

∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων έχει την ευθύνη της εκπόνησης τυποποιηµένων ελεγκτικών 

διαδικασιών και τεχνικών ελέγχου, προκειµένου αυτές να εφαρµόζονται από τις αρµόδιες 

ελεγκτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της γενικής αρµοδιότητάς της για το σχεδιασµό, την 

επίβλεψη και τη διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων και διασταυρώσεων σε κεντρικό 

επίπεδο. Η επιλογή υποθέσεων που θα ελεγχθούν γίνεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση 
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Φορολογικών Ελέγχων, µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της ελεγκτικής υπηρεσίας, µε 

τη συνεργασία της Γ. Γ. Π. Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (Α' 

58). 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 66 

του Κ.Φ.Ε. και ορίζεται η υποχρέωση του προϊσταµένου της ελεγκτικής υπηρεσίας να ελέγχει 

την ακρίβεια των επιδιδόµενων δηλώσεων των υπόχρεων και να προβαίνει σε έρευνα για την 

εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις. Για την εξασφάλιση της 

αποτελεσµατικότητας του ελεγκτικού του έργου ορίζονται οι ευχέρειες που του παρέχονται, 

µεταξύ των οποίων είναι και η δυνατότητα να ζητεί πληροφορίες από τους δηµόσιους ή και 

ιδιωτικούς φορείς, καθώς και από τις επαγγελµατικές, εµπορικές, βιοµηχανικές κ.λπ. 

οργανώσεις (ήτοι κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, 

ιδιωτική επιχείρηση και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελµατική, εµπορική, βιοµηχανική, 

γεωργική κλπ.), οι οποίοι υποχρεούνται σε παροχή τους. Έναντι των αρµοδίων φορολογικών 

οργάνων που διενεργούν έλεγχο δεν µπορεί να ισχύσει οποιοδήποτε απόρρητο, γενικό ή 

ειδικό, οποιασδήποτε µορφής µε µόνη προϋπόθεση ότι για την άρση του υπάρχει πράξη του 

Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, που θεσµοθετείται µε το άρθρο 2 του προτεινόµενου 

σχεδίου νόµου, µετά από αίτηµα του οργάνου που διενεργεί τον έλεγχο και µε σύµφωνη 

γνώµη του προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων. 

Στο πλαίσιο του ελεγκτικού του έργου, ο προϊστάµενος της ελεγκτικής υπηρεσίας δικαιούται 

να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, ανεξάρτητα αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, 

να δώσει µέσα σε τακτή, σύντοµη προθεσµία, είτε αυτοπροσώπως είτε µε εντολοδόχο που 

ορίζεται µε δήλωσή του, προς την ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να 

προσκοµίσει κάθε λογαριασµό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιµο για τον καθορισµό του 

εισοδήµατος. Ακόµη δικαιούται να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητεί από αυτό τις 

αναγκαίες πληροφορίες και εγγράφως. Επίσης, δικαιούται να ενεργεί, είτε ο ίδιος, είτε ο 

οριζόµενος µε έγγραφη εντολή του υπάλληλος της ελεγκτικής υπηρεσίας ή άλλος δηµόσιος 

υπάλληλος ή άλλη αρχή, οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση που θα κρίνει αναγκαία και ειδικά, 

προκειµένου για υπόχρεους που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

και σύµφωνα µε αυτές. 

Ακόµη δικαιούται να ενεργεί, είτε ο ίδιος, είτε ο οριζόµενος µε έγγραφη εντολή του 

υπάλληλος της ελεγκτικής υπηρεσίας, ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία 

επιτηδευµατία αρµοδιότητας άλλου προϊσταµένου ∆.Ο.Υ., που έχει την έδρα του στην ίδια 

πόλη ή στον ίδιο νοµό, για να διαπιστώσει την ακρίβεια των δεδοµένων των στοιχείων και 

βιβλίων επιτηδευµατία που υπάγεται στη δική του ελεγκτική αρµοδιότητα, καλώντας αυτόν 

να προσκοµίσει τα ζητούµενα βιβλία και στοιχεία στα γραφεία της ελεγκτικής υπηρεσίας. Ο 

έλεγχος, όµως, του επιτηδευµατία αυτού περιορίζεται στη διαδικασία διασταύρωσης 

στοιχείων των οποίων φέρεται ως εκδότης ή λήπτης, µε τα δεδοµένα των βιβλίων και 

στοιχείων του. Στην περίπτωση του ελέγχου αυτού δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των 

παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 36 του Π.∆. 186/1992 (Α' 84). 

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προστίθεται νέο άρθρο 48Α στον Κώδικα Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το 

οποίο προβλέπεται πλέον «έλεγχος από το γραφείο». Ουσιαστικά προβλέπεται µια ευέλικτη 

µορφή ελέγχου από το φάκελο του υποκειµένου και µε βάση πληροφορίες από άλλες 

υπηρεσίες (π.χ. Σ.∆.Ο.Ε.) ή από διασταυρώσεις από τη Γ. Γ. Π. Σ., χωρίς να απαιτείται 

µετάβαση των ελεγκτών στην επαγγελµατική του εγκατάσταση, εκτός εάν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο και εκδίδεται µερική πράξη προσδιορισµού του Φ.Π.Α., χωρίς απαραίτητα να 
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ελέγχονται και οι άλλες φορολογίες. Με αυτό τον τρόπο ελέγχου επιδιώκεται αφενός η 

εξοικονόµηση παραγωγικού χρόνου για τις ελεγκτικές υπηρεσίες, ώστε αυτός να διατεθεί για 

τη διενέργεια περισσότερων και αποδοτικότερων ελέγχων και αφετέρου η µη όχληση και 

ψυχολογική πίεση των ελεγχόµενων λόγω της διενέργειας του ελέγχου στην επαγγελµατική 

εγκατάστασή τους. Επιπλέον, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό των Οικονοµικών µε 

κανονιστική απόφασή του να καθορίσει τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα γίνεται έλεγχος 

γραφείου ή επιτόπιος έλεγχος και οι τεχνικές ελέγχου µε τις οποίες προσδιορίζονται οι 

εκροές του υποκειµένου, ώστε να είναι απολύτως καθορισµένο και σαφές το πλαίσιο αρχών 

µε βάση το οποίο διενεργούνται οι προβλεπόµενοι έλεγχοι. 

Με την παρ. 4 προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 50 του Κώδικα Φ. Π. Α., για να 

αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της µη υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. εκ µέρους κατηγορίας 

φορολογουµένων. Ορίζεται ότι αν ο υποκείµενος δεν έχει υποβάλλει περιοδική δήλωση Φ. Π. 

Α., µπορεί η ελεγκτική αρχή να εκδίδει προσωρινή πράξη προσδιορισµού του Φ.Π.Α., χωρίς 

να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική ενέργεια, µόνο µε βάση τις τρεις προηγούµενες 

περιοδικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί. 

 

Στην παρ. 5 ορίζεται ο τόπος διενέργειας του ελέγχου των βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. 

που µπορεί να είναι είτε η επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία, είτε τα γραφεία 

της ∆.Ο. Υ., µετά από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταµένου αυτής για όλους τους 

επιτηδευµατίες. 

Στην παρ. 6 ορίζεται η δυνατότητα της αρµόδιας φορολογικής υπηρεσίας να επιδίδει τις 

καταλογιστικές πράξεις µε δικαστικούς επιµελητές, προκειµένου να αποφεύγονται 

περιπτώσεις πληµµελών επιδόσεων. Η επιλογή των δικαστικών επιµελητών προσδιορίζεται 

µε βάση την κατάσταση που αποστέλλεται από τον πρόεδρο του συλλόγου των δικαστικών 

επιµελητών του οικείου πρωτοδικείου και η αµοιβή τους ορίζεται στο ήµισυ (1/2) των 

αµοιβών που προβλέπονται στον Κώδικα των ∆ικαστικών Επιµελητών. Επίσης, προβλέπεται 

η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για τη ρύθµιση των παραπάνω θεµάτων. 

  

Επί του Άρθρου 9 

  

Το δικαίωµα εκάστου να ενηµερώνεται τακτικά, ελεύθερα και από κάθε διαθέσιµη πηγή για 

κάθε θέµα που τον ενδιαφέρει (δικαίωµα στην πληροφόρηση), ως αναγκαίο λογικώς 

παρακολούθηµα του δικαιώµατος του πληροφορείν που θεσπίζεται µε τη διάταξη του άρθρου 

14 παρ. 1 του Συντάγµατος, κατοχυρώνεται ήδη και ρητώς στο άρθρο 5Α παρ. 1 του 

Συντάγµατος, τελεί δε υπό την επιφύλαξη της τήρησης, µεταξύ άλλων, των κανόνων δικαίου 

που κατοχυρώνουν δικαιώµατα και ελευθερίες άλλων. Η εφαρµογή των τελευταίων αυτών 

κανόνων µπορεί, εποµένως, να δικαιολογήσει περιορισµούς στην άσκηση του δικαιώµατος 

του δικαιώµατος στην πληροφόρηση, τούτο, όµως, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιορισµοί 

αυτοί παρίστανται, εν όψει και της κατοχυρωµένης στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του 

Συντάγµατος αρχής της αναλογικότητας, ως απολύτως αναγκαίοι για την προστασία των 

δικαιωµάτων και των ελευθεριών τρίτων. 
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Με την παρ. 1 θεσπίζεται για πρώτη φορά για λόγους πληροφόρησης και ενηµέρωσης των 

πολιτών, φορολογικής δικαιοσύνης έναντι των συνεπών φορολογουµένων, αλλά και για 

λόγους φορολογικής συµµόρφωσης, η υποχρέωση της φορολογικής διοίκησης να 

δηµοσιοποιεί σε διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών τα στοιχεία των συνολικών 

ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο, όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 

ευρώ και υπό την προϋπόθεση ότι η καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο του έτους. Ο κανόνας της παραγράφου 1 υποχωρεί, σύµφωνα µε τις προβλέψεις 

της παρ. 2 στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί στον οφειλέτη διευκόλυνση για τµηµατικές 

καταβολές του χρέους του και µε την προϋπόθεση ότι αυτός είναι συνεπής µε τους όρους 

της, καθώς και όταν µε δικαστική απόφαση έχει διαταχθεί αναστολή της καταβολής των 

οφειλών αυτών. 

∆ηµοσιοποίηση σε διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών θεσπίζεται, οµοίως, και 

για τα στοιχεία των παραβάσεων του Κ.Β.Σ. που συνίστανται σε φοροδιαφυγή µέσω της 

απόκρυψης φορολογητέας ύλης, όπως η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων ή η µη 

έκδοση ή ανακριβής έκδοση ή στην εσφαλµένη καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων. 

Όλα τα σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου αυτού θέµατα όπως οι προϋποθέσεις, η 

διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές δηµοσιοποίησης σε διαδικτυακό τόπο του 

Υπουργείου Οικονοµικών, τα δεδοµένα που µπορούν να δηµοσιοποιηθούν, στα οποία 

περιλαµβάνονται και τα στοιχεία των οφειλετών, παραβατών και των συνυποχρέων µε 

αυτούς προσώπων, τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας 

καθορίζονται µε κανονιστική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

Ρητή πρόβλεψη διαλαµβάνεται στην παράγραφο αυτή σχετικά µε το ότι για την έκδοση της 

κανονιστικής υπουργικής απόφασης λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α' 

50) περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τούτο, διότι η συνταγµατικώς 

αποδεκτή επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων διέπεται (και) από την αρχή της 

αναλογικότητας της επεξεργασίας, αφού κατά το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β του Ν. 2472/97, η 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων είναι νόµιµη, µόνον εφόσον τα δεδοµένα αυτά είναι 

«συναφή», πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ή είναι αναγκαία 

για την εξυπηρέτηση των συγκεκριµένων σκοπών της επεξεργασίας, που εξυπηρετεί η 

συγκεκριµένη ρύθµιση. 

  

Επί του Άρθρου 10 

  

Με τις προτεινόµενες διατάξεις προστίθεται νέο άρθρο 82Α στον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων 

Εσόδων, µε τίτλο «∆ιάκριση ληξιπροθέσµων χρεών σε εισπράξιµα και ανεπίδεκτα 

είσπραξης». 

Στην παράγραφο 1 του νέου άρθρου του Κ.Ε.∆.Ε. ανατίθεται στο Ανώτατο ∆ηµοσιονοµικό 

∆ικαστήριο µε ελεγκτικό ρόλο στην εκτέλεση του προϋπολογισµού, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η 

αποφασιστική αρµοδιότητα της διάκρισης σε εισπράξιµα ή ανεπίδεκτα είσπραξης, σε πρώτο 

και τελευταίο βαθµό, µε βάση την οποία καταχωρίζονται σε ειδικά βιβλία οι ανεπίδεκτες 

είσπραξης οφειλές. Με τον τρόπο αυτό θωρακίζονται θεσµικά οι σχετικές διαδικασίες, καθώς 

το αρµόδιο Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συγκροτείται µε απόφαση της Ολοµέλειάς 

του θα εξετάζει και τη νοµιµότητα όλων των προηγούµενων ενεργειών της ∆ιοίκησης σχετικά 

µε τις οφειλόµενες νόµιµες ενέργειές της για την είσπραξή τους. 
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Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η εκκαθάριση των επί σειρά ετών σωρευµένων 

ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο από εκείνες που πραγµατικά και τεκµηριωµένα 

θεωρούνται επισφαλείς, ώστε οι εισπρακτικοί µηχανισµοί να επικεντρώσουν τις προσπάθειές 

τους σε αυτές που είναι δυνατόν να εισπραχθούν. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναγκαία, 

προκειµένου το ∆ηµόσιο να διαθέτει µία ολοκληρωµένη, διαφανή, αποτελεσµατική και 

ελέγξιµη διαδικασία είσπραξης των οφειλών, βάσει της οποίας θα λογοδοτεί. 

 

Στην παράγραφο 2 του νέου αυτού άρθρου του Κ.Ε.∆.Ε. χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες 

είσπραξης οφειλές εκείνες για τις οποίες πρέπει να έχουν εξαντληθεί όλες οι νόµιµες 

ενέργειες εντοπισµού πηγών αποπληρωµής και αναγκαστικής είσπραξης, όπως ρητά 

προσδιορίζονται στην ίδια παράγραφο. 

Στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 του νέου αυτού άρθρου του Κ.Ε.∆.Ε ορίζεται η συγκρότηση 

ειδικής Επιτροπής µε τη συµµετοχή και ενός µέλους από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, 

για την ενδελεχή εξέταση του φακέλου και την αιτιολόγηση της πρότασης που υποβάλλεται 

στο Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για λόγους διαφάνειας, οι σχετικές προτάσεις θα 

αναρτώνται στο διαδίκτυο και δεν θα εισάγονται προς εξέταση πριν την παρέλευση τριάντα 

ηµερών από την ανάρτηση. 

 

Με την παράγραφο 7 θεσµοθετούνται ισχυρότατα αντικίνητρα για την εµφάνιση και επέκταση 

παραβατικών συµπεριφορών εκ µέρους των οφειλετών. Ορίζεται, επίσης, ότι µε απόφαση 

του Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι δυνατός ο επαναχαρακτηρισµός οφειλής που 

έχει καταχωρισθεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και η 

επανεγγραφή της ως εισπράξιµης, εφόσον σε διάστηµα είκοσι ετών από την καταχώρισή της 

στα βιβλία των ανεπίδεκτων µέχρι και την ηµερολογιακή λήξη του εικοστού έτους από αυτήν 

διαπιστωθεί ότι αποκτήθηκε περιουσιακό στοιχείο από τον οφειλέτη ή τα συνυπόχρεα 

πρόσωπα. Ορίζεται, επίσης, ότι εντός του χρονικού διαστήµατος της εικοσαετίας 

αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή, µε συνέπεια να µην χορηγείται φορολογική 

ενηµερότητα στον οφειλέτη, αλλά και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα για οποιαδήποτε 

αιτία, δεσµεύονται οι τραπεζικοί τους λογαριασµοί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 

του ν. 2523/1997 και δεν χορηγούνται πιστοποιητικά για µεταβίβαση ή απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων. 

 

Τέλος, προβλέπεται η έκδοση κανονιστικής απόφασης της παραγράφου 9 ύστερα από γνώµη 

της ∆ιοικητικής Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την οποία ρυθµίζονται όλα τα 

σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου αυτού θέµατα, όπως τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις 

καταχώρισης στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης καθώς και διαγραφής τους από τα 

βιβλία αυτά, όπως και επανεγγραφής τους στην κατηγορία των εισπράξιµων κοκ. 

  

Επί του Άρθρου 11 

  

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα 

Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων και προβλέπεται συµψηφισµός απαιτήσεων οφειλέτη του 

∆ηµοσίου, έναντι των οφειλών του προς αυτό, ο οποίος δύναται να αντιταχθεί σε κάθε 
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περίπτωση κατά την οποία αυτός έχει βεβαία χρηµατική απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου, 

εκκαθαρισµένη και αποδεικνυόµενη από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από δηµόσιο 

έγγραφο. 

Ορίζονται οι διαδικασίες για την πρόταση του συµψηφισµού είτε αυτεπάγγελτα από τον 

Προϊστάµενο της ∆. Ο. Υ., στην οποία είναι βεβαιωµένες οι οφειλές ή υποβάλλεται η δήλωση 

φόρου, είτε µε δήλωση του οφειλέτη. 

Σε περίπτωση συµψηφισµού απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου, η εκκαθαρίζουσα την απαίτηση 

υπηρεσία υποχρεούται σε άµεση απόδοση του συµψηφισθέντος ποσού στις ∆.Ο.Υ. και 

επιτρέπεται ο συµψηφισµός οφειλόµενων από το ∆ηµόσιο επιστροφών φόρου σε κάθε 

περίπτωση υποβολής δήλωσης απόδοσης οποιουδήποτε άλλου φόρου. Με τον συµψηφισµό οι 

αµοιβαίες απαιτήσεις αποσβένονται αυτοδικαίως από την ηµεροµηνία που συνυπήρξαν και 

κατά το µέρος που καλύπτονται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής. Με την 

προτεινόµενη εξουσιοδότηση προβλέπεται ότι θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις και η 

ειδικότερη διαδικασία για τον αυτεπάγγελτο συµψηφισµό χρηµατικών απαιτήσεων του 

οφειλέτη µε βεβαιωµένα και µη ληξιπρόθεσµα χρέη του προς το ∆ηµόσιο. 

  

Β. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Γ' 

Επί του Άρθρου 12 

  

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού σχετικά µε την έννοια της φορολογικής 

κατοικίας καθιερώνονται συγκεκριµένα και αντικειµενικά κριτήρια για τον χαρακτηρισµό 

κατοίκου ηµεδαπής και αλλοδαπής, τα οποία είναι κρίσιµα για την υπαγωγή στη φορολογία 

όλων των υπόχρεων του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. και τη χορήγηση των φορολογικών 

πλεονεκτηµάτων που προβλέπονται για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας. 

 

Στις νέες διατάξεις διευκρινίζεται η έννοια της φορολογικής κατοικίας, στην οποία 

περιλαµβάνονται η κατοικία και η συνήθης διαµονή, που υπερβαίνει το διάστηµα των 183 

ηµερών µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. Οι προτεινόµενες διατάξεις σκοπό έχουν την 

αποσαφήνιση του ορισµού της φορολογικής κατοικίας, ως προϋπόθεση υπαγωγής στις 

διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος της ελληνικής νοµοθεσίας µε απώτερο στόχο τη 

δικαιότερη φορολογική αντιµετώπιση όλων των υπόχρεων του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς 

και την αποτελεσµατικότερη διασφάλιση των συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Συγκεκριµένα µε τις προτεινόµενες διατάξεις επιτυγχάνονται τα εξής: 

Με την παρ. 1 επικαιροποιείται η έννοια της κατοικίας για φορολογικούς σκοπούς ή 

«φορολογική κατοικία» (tax residence), η οποία βασίζεται στην έννοια της κατοικίας που 

περιλαµβάνεται στις διατάξεις του άρθρου 51 του οστικού Κώδικα αλλά δεν εξαντλείται σε 

αυτές, καθώς λαµβάνει υπόψη: 

- τις εξελίξεις σε επίπεδο Ο.Ο.Σ.Α. για την έννοια της κατοικίας, που αποτυπώνεται στις 

Συµβάσεις για την Αποφυγή της ∆ιπλής Φορολογίας σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος και 

κεφαλαίου, 

- ειδικότερες διατάξεις που περιλαµβάνονται σε πρωτόκολλα της Συνθήκης για την 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σηµειώνεται ότι η έννοια «φορολογική κατοικία» 
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αποτελεί βασική έννοια του φορολογικού δικαίου, προκειµένου να προσδιορίζεται το κράτος 

το οποίο έχει δικαίωµα φορολόγησης του φυσικού ή νοµικού προσώπου ή και της ένωσης 

προσώπων για το παγκόσµιο εισόδηµα. 

 

Με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται η έννοια της φορολογικής κατοικίας ορίζοντας ρητά ότι 

είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας και οι συνήθως διαµένοντες για διάστηµα που 

υπερβαίνει τις 183 ηµέρες µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος στην Ελλάδα, κριτήριο το οποίο 

ανταποκρίνεται στα οριζόµενα από το Υπόδειγµα (Πρότυπο) Σύµβασης για την αποφυγή της 

διπλής φορολογίας σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου. Αυτό το κριτήριο 

για την κατοικία έχει υιοθετηθεί µε διατάξεις της εσωτερικής τους νοµοθεσίας από όλα τα 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο από την συντριπτική πλειοψηφία των κρατών που συνάπτουν 

διµερείς φορολογικές συµβάσεις. Επίσης, ο γενικός και µη αµφισβητούµενος ορισµός ότι 

φορολογείται στην Ελλάδα, όπως και σε όλα τα κράτη, το παγκόσµιο εισόδηµα των 

κατοίκων της, αναδιατυπώνεται προκειµένου να µην υπάρχει καµία απολύτως δυνατότητα 

διαφορετικής ερµηνείας. Για τα πρόσωπα που δεν είναι ούτε κάτοικοι της Ελλάδας ούτε 

συνήθως διαµένοντες σε αυτήν ορίζεται ότι φορολογούνται µόνο για το εισόδηµα που 

προκύπτει στην Ελλάδα. 

Επίσης, η ρύθµιση για τα φυσικά πρόσωπα µε ελληνική ιθαγένεια που υπηρετούν στην 

αλλοδαπή στοχεύει στην κάλυψη όλων των διαφορετικών περιπτώσεων µε τις οποίες γίνεται 

η σύνδεση µε ένα κράτος και η υπαγωγή στη φορολογία για το «παγκόσµιο εισόδηµα» 

προσώπων που το υπηρετούν, ενώ δεν κατοικούν ούτε διαµένουν στην Ελλάδα ακριβώς 

λόγω της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί, όπως π.χ. οι διπλωµάτες και άλλα πρόσωπα σε 

κυβερνητικές υπηρεσίες. Άλλωστε αυτές οι διατάξεις είναι σε απόλυτη συµφωνία µε τις 

σχετικές διατάξεις που περιλαµβάνονται για το status αυτών των προσώπων σε διεθνείς 

συµβάσεις και σε επίπεδο Ε.Ε.. 

Ειδικότερα είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Πρωτοκόλλου περί των 

Προνοµίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αριθ. 36) που έχει προσαρτηθεί στην 

ενοποιηµένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣυνθΛΕΕ), όπως περιλαµβάνεται στην Ανακοίνωση 

αριθ. 2008./C115//01/9.5.2008 της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ε.Ε. και στις οποίες ορίζεται 

ότι: 

«Για την εφαρµογή του φόρου επί του εισοδήµατος και της περιουσίας, του φόρου 

κληρονοµιών καθώς και για την εφαρµογή των συµβάσεων περί αποφυγής της διπλής 

φορολογίας που έχουν συναφθεί µεταξύ των κρατών µελών των Κοινοτήτων, οι υπάλληλοι 

και το λοιπό προσωπικό, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί απλώς και µόνον λόγω της ασκήσεως 

των καθηκόντων τους στην υπηρεσία των Κοινοτήτων, στην επικράτεια ενός κράτους 

µέλους, άλλου από το κράτος της φορολογικής κατοικίας στην οποία έχουν κατά το χρόνο 

της εισόδου τους στην υπηρεσία των Κοινοτήτων, θεωρούνται και στις δύο αυτές χώρες ότι 

διατηρούν την προηγούµενη κατοικία τους εφόσον αυτή ευρίσκεται σε κράτος µέλος των 

Κοινοτήτων.» 

 

Στην παρ. 2 προβλέπεται εξαίρεση από την αρχή της φορολόγησης του παγκόσµιου 

εισοδήµατος για τους αλλοδαπούς που αν και έχουν συνήθη διαµονή στην Ελλάδα που 
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υπερβαίνει τις 183 ηµέρες, επειδή προέρχονται από χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει 

συνάψει και δεν έχει θέσει σε εφαρµογή Σ.Α.∆.Φ. (Ιαπωνία, Αυστραλία κά)., η αρµόδια 

ελληνική φορολογική υπηρεσία δεν µπορεί στην πραγµατικότητα να εφαρµόσει τις αρχές που 

ορίζονται στις Σ.Α.∆.Φ. για την εξεύρεση του παγκόσµιου εισοδήµατος (π.χ. ανταλλαγή 

πληροφοριών, διαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού σε περίπτωση ύπαρξης διπλής κατοικίας 

κλπ.). Για το λόγο αυτό προβλέπεται ότι εφόσον φορολογούνται για το παγκόσµιο εισόδηµά 

τους σε κράτος εκτός από αυτά που εµπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 51 Α, 

φορολογείται µόνο το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα και για µια µόνο τριετία. 

Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι πιστώνεται στην Ελλάδα µόνον ο φόρος που αποδεδειγµένα 

καταβλήθηκε σε κράτος µε το οποίο η χώρα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.∆.Φ. για εισόδηµα ή 

κεφάλαιο που έχει προκύψει σε αυτό και όχι σε κάποιο τρίτο κράτος και µόνο µέχρι του 

ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα ή το κεφάλαιο αυτό στην Ελλάδα και µε την 

προϋπόθεση ότι, ο παρακρατηθείς, στο άλλο κράτος φόρος, ορίζεται στις διατάξεις της 

Σ.Α.∆.Φ. Με τη διάταξη αυτή καταργείται η ρύθµιση µε την οποία το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

πίστωνε φόρους χωρών µε τις οποίες δεν είχαν τεθεί σε ισχύ συµφωνίες µε αποτέλεσµα 

απώλεια εσόδων στον κρατικό προϋπολογισµό. 

Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 

και το φυσικό πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο µόνο για το εισόδηµα που προκύπτει στην 

Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 2. 

Με την παρ. 5 επέρχεται µια σηµαντική µεταβολή στον Κ.Φ.Ε. για τον τρόπο απόδειξης της 

φορολογικής κατοικίας. Αν το φυσικό πρόσωπο επικαλεστεί µεταβολή της κατοικίας του σε 

άλλο κράτος, είναι υποχρεωµένο να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που θα προσδιορισθούν 

µε υπουργική απόφαση. Η µη υποβολή τους ή η εκπρόθεσµη υποβολή τους συνεπάγεται ότι 

συνεχίζει το φυσικό αυτό πρόσωπο να θεωρείται κάτοικος Ελλάδας και να φορολογείται 

στην Ελλάδα για το παγκόσµιο εισόδηµά του. Στόχος των ρυθµίσεων αυτών είναι να 

προσδιορισθεί και να αξιολογηθεί σε διαφορετική βάση από αυτήν που ίσχυε µέχρι σήµερα η 

υπαγωγή του φυσικού προσώπου στη γενική κατηγορία των «κατοίκων εξωτερικού» και να 

διασταυρωθεί η υπαγωγή τους ή µη στη φορολόγηση για το παγκόσµιο εισόδηµά τους 

εφαρµόζοντας τις γενικές αρχές του διεθνούς φορολογικού δικαίου. 

Με την παρ. 6 επέρχονται αλλαγές στο άρθρο 76 του Κ.Φ.Ε. µε την προσθήκη δύο νέων 

παραγράφων µε τις οποίες ορίζεται ότι όταν ένας φορολογικός κάτοικος Ελλάδας µεταφέρει 

την κατοικία του σε κράτος µη συνεργάσιµο κατά την έννοια του άρθρου 51 Α συνεχίζει να 

θεωρείται κάτοικος Ελλάδας για όλες τις έννοµες συνέπειες που προκύπτουν µε βάση την 

εφαρµογή της γενικής αυτής αρχής. Επίσης προσδιορίζονται τα κριτήρια που θα εξετάζονται 

από την ελληνική φορολογική αρχή όταν µεταφέρει την κατοικία του σε κράτος µε 

προνοµιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 51 Α. Για να 

προσδιορισθούν τα κριτήρια αυτά δίνεται ο ορισµός της έννοιας «σηµαντικά οικονοµικά 

συµφέρονται» στην Ελλάδα, έννοια που υπάρχει και στο Πρότυπο Σύµβασης του Ο. Ο. Σ. Α. 

όσο και σε εσωτερικές νοµοθεσίες άλλων κρατών για να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά ο 

συστηµατικός τρόπος φοροαποφυγής που έχει αναπτυχθεί κατά τα τελευταία κυρίως έτη. 

  

Επί του Άρθρου 13 
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Με την παρ. 1 αναδιατυπώνονται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., για 

νοµοτεχνικούς λόγους. Επίσης, µε τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται, ότι ειδικά για το έτος 

2010, θα ισχύσει ο κατάλογος των µη συνεργάσιµων κρατών που αναφέρεται στην υπ' αριθ. 

1108437/2565/∆ΟΣ/ 15.11.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και για 

το έτος 2011 θα ισχύει ο κατάλογος των κρατών που περιλαµβάνονται στην υπ' 

αριθ.1150236/∆ΟΣ/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Τέλος, η περίπτωση (β) της 

παραγράφου 7 του άρθρου 51 Α του Κ.Φ.Ε αναδιατυπώνεται ώστε να γίνεται σύγκριση 

µεταξύ του συντελεστή φορολογίας των κρατών µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς µε το 

συντελεστή που ισχύει κάθε φορά στην Ελλάδα. 

Με την παρ. 2 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν συναλλαγές µε 

εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε µη συνεργάσιµα κράτη, να αποδείξουν την ύπαρξη 

πραγµατικής και συνήθους συναλλαγής, προκειµένου να αναγνωρισθούν οι δαπάνες τους 

(αγορών κλπ). Η ρύθµιση αυτή γίνεται για λόγους ίσης µεταχείρισης µε τις αντίστοιχες 

δαπάνες που πραγµατοποιούνται µε κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, αλλά και 

διότι θα πρέπει οι συναλλαγές να αναγνωρίζονται όταν είναι πραγµατικές. 

  

Επί του Άρθρου 14 

  

Με την παρ. 1 επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) στα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή, εκτός µισθού, 

αµοιβών και ποσοστών στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές, αµοιβών 

στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, καθώς και µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά 

ή µετοχές. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την ανώνυµη εταιρεία και µε την παρακράτηση 

αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα, µε 

εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται για τα συνολικά εισοδήµατά τους µε 

συντελεστή κατώτερο του συντελεστή παρακράτησης, για τα οποία προβλέπεται 

φορολόγηση των εσόδων από µερίσµατα µε τις γενικές διατάξεις και επιστροφή τυχόν 

πιστωτικού υπολοίπου φόρου. 

Με την παρ. 2 ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 1, ενώ 

καθιερώνεται ειδικό καθεστώς για διανοµές κερδών από ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες που 

πραγµατοποιήθηκαν εντός του έτους 2011. 

Με την παρ. 3 επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) και στα µερίσµατα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος από ανώνυµες 

εταιρείες της αλλοδαπής. Η φορολογική εξοµοίωση των πιο πάνω εισοδηµάτων µε τα 

µερίσµατα που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (Υπόθεση C406/2007). 

Με τις παρ. 4 και 5 προβλέπεται ο χρόνος και ο τρόπος παρακράτησης του φόρου στις πιο 

πάνω περιπτώσεις, ο χρόνος απόδοσής του στο ∆ηµόσιο, καθώς και ο υπόχρεος σε 

παρακράτηση. 

Με την παρ. 6 επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) στα κέρδη που διανέµουν οι συνεταιρισµοί ή οι ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης 
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ευθύνης σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. Ο φόρος αυτός παρακρατείται 

από τον συνεταιρισµό ή την εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και µε την παρακράτηση αυτή 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα, µε 

εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται για τα συνολικά εισοδήµατά τους µε 

συντελεστή κατώτερο του συντελεστή παρακράτησης, για τα οποία προβλέπεται 

φορολόγηση των κερδών από τις πιο πάνω συµµετοχές τους µε τις γενικές διατάξεις και 

επιστροφή τυχόν πιστωτικού υπολοίπου φόρου. 

Με την παρ. 7 ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 6, ενώ 

καθιερώνεται ειδικό καθεστώς για διανοµές κερδών από συνεταιρισµούς και ηµεδαπές 

εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που πραγµατοποιήθηκαν εντός του έτους 2011. 

Με την παρ. 8 επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) και στα κέρδη που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος από εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης της αλλοδαπής. Η ρύθµιση αυτή γίνεται για λόγους φορολογικής 

εξοµοίωσης των πιο πάνω εισοδηµάτων µε τα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης, ώστε να µην υφίσταται διακρατική µεταχείριση. 

Με την παρ. 9 επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 20% στο σύνολο των κερδών των νοµικών 

προσώπων (αδιανέµητων και διανεµοµένων). Η ρύθµιση αυτή γίνεται για λόγους 

απλοποίησης και ισχύει, σύµφωνα µε την παρ. 10, για κέρδη που προκύπτουν από 

διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και µετά, ενώ 

παράλληλα καθιερώνεται ειδικό καθεστώς για τα κέρδη που προκύπτουν από διαχειριστικές 

περιόδους που άρχισαν από την 1η Ιανουαρίου 2010 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010, καθώς 

και αυτά που προκύπτουν από υπερδωδεκάµηνη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010. 

Με την παρ. 11 γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε. λόγω των πιο 

πάνω τροποποιήσεων. 

Με την παρ. 12 επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 25% και στα αφορολόγητα αποθεµατικά 

αναπτυξιακών νόµων σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους, µε την επιφύλαξη 

των οριζοµένων από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1473/1984 ή του άρθρου 101 του 

ν.1892/1990. 

Στην παρ. 13 προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος για τα µερίσµατα που 

εισπράττουν ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης από 

εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 

οποίες συµµετέχουν κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2578/1998, µε 

την προϋπόθεση ότι τα κέρδη αυτά εµφανίζονται σε λογαριασµό αφορολόγητου 

αποθεµατικού. Το πιο πάνω αποθεµατικό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 

25%, µη εφαρµοζοµένων των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. 

Με την παρ. 15 τροποποιείται η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., 

σχετικά µε το χρόνο κτήσης των εισοδηµάτων από συµµετοχή σε ηµεδαπή εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ως χρόνος κτήσης των εισοδηµάτων 

αυτών ο χρόνος έγκρισης των διανεµοµένων κερδών από τη συνέλευση των εταίρων, κατ' 

αναλογία των όσων ισχύουν στις ανώνυµες εταιρείες. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναγκαία 

µετά τη φορολογική εξοµοίωση της φορολογίας των κερδών των εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης µε αυτή των ανωνύµων εταιρειών. 
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Με την παράγραφο 16 προστίθεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. νέα 

περίπτωση δ', µε την οποία ορίζεται ο χρόνος κτήσης για τα κέρδη από συµµετοχή σε 

αλλοδαπή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και προσωπική εταιρεία. Η ρύθµιση αυτή γίνεται 

για την κάλυψη νοµοθετικού κενού που προϋπήρχε πριν από το ν. 3842/2010. 

Με την παρ. 17 καλύπτεται το νοµοθετικό κενό που υπήρχε στο άρθρο 105 του Κ.Φ.Ε., ώστε 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101, 

να θεωρείται και το εισόδηµα της παρ. 4 του άρθρου 28. 

Με τις παρ. 18 και 19 γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση των διατάξεων των άρθρων 99 και 

106, αντίστοιχα, του Κ.Φ.Ε., ώστε αυτές να κάνουν αναφορά και στην περίπτωση δ' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ίδιου νόµου, όπως προστέθηκε µε τις διατάξεις της νέας 

παραγράφου 6. 

  

Επί του Άρθρου 15 

  

Με τις διατάξεις της παρ. 1 ρυθµίζεται το θέµα της απόδοσης του φόρου που παρακρατείται 

κατά το χρόνο λήξης των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή της εξαργύρωσης του 

τοκοµεριδίου τους, όταν έχει προηγηθεί µεταβίβαση του τίτλου ή του τοκοµεριδίου πριν από 

τη λήξη, και αναλογεί στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την τελευταία µεταβίβαση 

µέχρι το χρόνο εξαργύρωσης. Με τις νέες διατάξεις καθιερώνεται νέος τρόπος απόδοσης του 

φόρου στις πιο πάνω περιπτώσεις, αντί της πίστωσης του τηρούµενου στην Τράπεζα της 

Ελλάδος λογαριασµού του Ελληνικού ∆ηµοσίου που ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις, όταν 

δηλαδή δεν έχει προηγηθεί µεταβίβαση του τίτλου ή του τοκοµεριδίου του πριν από τη λήξη. 

Η ρύθµιση αυτή γίνεται για τη διευκόλυνση του έργου των φορολογικών ελεγκτών. 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται, ότι δεν θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 

του άρθρου 10 του ν. 3842/2010 στα εταιρικά οµόλογα που µεταβιβάζονται. ∆ηλαδή, δεν θα 

ενεργείται παρακράτηση φόρου 10% στους δεδουλευµένους τόκους κατά τη µεταβίβαση των 

τίτλων αυτών ή των τοκοµεριδίων τους πριν από τη λήξη. H ρύθµιση αυτή εισάγεται, διότι η 

δευτερογενής αγορά των εταιρικών οµολόγων είναι πολύ περιορισµένη και περαιτέρω, στις 

µεταβιβάσεις των οµολόγων αυτών ενδέχεται να µην µεσολαβεί τράπεζα. 

  

Επί του Άρθρου 16 

  

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού παρατείνεται η επιβολή φόρου 

συναλλαγών στις πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια, 

καθώς και σε άλλους διεθνώς αναγνωρισµένους χρηµατιστηριακούς θεσµούς, όταν ο 

πωλητής είναι κάτοικος Ελλάδας, για µετοχές που αποκτώνται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2011, 

ανεξάρτητα από το χρόνο πώλησης αυτών. 

Με την παρ. 2 ο πιο πάνω συντελεστής αυξάνεται από 1,5%ο σε 2%ο για πωλήσεις µετοχών 

που πραγµατοποιούνται είτε στο Χ.Α. είτε σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια από την 1η Απριλίου 

2011. Περαιτέρω, τροποποιείται η διαδικασία παρακράτησης του φόρου αυτού ενόψει των 

µεταβολών που επήλθαν στο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. 

Ειδικότερα, µε τις νέες διατάξεις η Ε.Χ.Α.Ε. χρεώνει µε το φόρο τους χειριστές του 
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συστήµατος άυλων τίτλων που παρέχουν υπηρεσίες θεµατοφυλακής τίτλων στους πωλητές 

των µετοχών κατά τον διακανονισµό των συναλλαγών. 

Με την παρ. 3 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., 

προκειµένου να αναβληθεί για ένα έτος η φορολόγηση της υπεραξίας από την πώληση 

µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. αλλά και να καταργηθεί η υποχρέωση των διαµεσολαβητών 

για παρακράτηση φόρου, λόγω της αδυναµίας που υπάρχει για την εφαρµογή των διατάξεων 

αυτών. Άλλωστε παρακράτηση φόρου δεν ενεργείται σε καµία χώρα της Ε.Ε. 

Ειδικότερα, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της νέας παραγράφου 4 του άρθρου 38 του 

Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις τα κέρδη που αποκτούν 

επιχειρήσεις, οποιασδήποτε µορφής µε βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την πώληση 

µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α., οι οποίες αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2012 και µετά. 

Περαιτέρω, ορίζεται ότι η τυχόν προκύπτουσα ζηµία αναγνωρίζεται φορολογικά για τις 

επιχειρήσεις αυτές. 

Με την παρ. 4 γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του 

Κ.Φ.Ε., δεδοµένου ότι µε την νέα παράγραφο 4 τα κέρδη που αποκτούν επιχειρήσεις µε 

βιβλία τρίτης κατηγορίας φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις και άρα δεν υφίσταται 

πλέον αποθεµατικό της παραγράφου 4. 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 

του άρθρου 38, µε τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος για κέρδη 

από το Χ.Α., µε την προϋπόθεση της εµφάνισης σε λογαριασµό αποθεµατικού για 

δικαιούχους επιχειρήσεις µε βιβλία τρίτης κατηγορίας, εξακολουθούν να ισχύουν για 

εισηγµένες µετοχές οι οποίες έχουν αποκτηθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2011 ανεξάρτητα 

από το χρόνο πώλησης αυτών. 

Στην παρ. 6 προβλέπεται η απαλλαγή από το φόρο 2%ο (1,5%ο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 

2010) για τις πωλήσεις µετοχών εισηγµένων σε αναγνωρισµένο αλλοδαπό χρηµατιστηριακό 

θεσµό, που πραγµατοποιούν Ειδικοί ∆ιαπραγµατευτές στο πλαίσιο της ειδικής 

διαπραγµάτευσης µεριδίων ∆ιαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων Κεφαλαίων, όταν οι µετοχές που 

πωλούνται συνθέτουν τον αναπαραγόµενο δείκτη. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται για πωλήσεις 

µετοχών που πραγµατοποιούνται από 1 η Ιανουαρίου 2010 . 

Με τη διάταξη της παρ. 7 γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 

106 του Κ.Φ.Ε. Ειδικότερα, στις νέες διατάξεις αφαιρείται η αναφορά στις παραγράφους 4 

και 6 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., αφού τα κέρδη από το Χ.Α.ή από αλλοδαπά χρηµατιστήρια 

που αποκτούν επιχειρήσεις µε βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ. Β. Σ., εποµένως και οι 

τράπεζες, φορολογούνται πλέον µε τις γενικές διατάξεις. 

  

Επί του Άρθρου 17 

  

Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παρ. 1 και 2 ορίζεται πλέον ρητά ότι τα χρηµατικά ποσά 

που καταβάλλουν λόγω δωρεάς οι επιχειρήσεις σε αθλητικά σωµατεία δεν αναγνωρίζονται 

για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους, για την αποφυγή ερµηνευτικών προβληµάτων 

που ενδεχοµένως έχουν δηµιουργηθεί µετά την έναρξη ισχύος του ν.3842/2010. 
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Με τις παρ. 3 και 4 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ' της 

περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. Με την τροποποίηση αυτή 

εξαιρούνται των διατάξεων περί υποκεφαλαιοδότησης και οι ανώνυµες εταιρείες παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) του ν. 3606/2007 (Α' 195), καθόσον και για τις 

εταιρείες αυτές συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι (µεγάλες ανάγκες ξένων κεφαλαίων, ανάπτυξη 

κεφαλαιαγοράς κ.λπ.) που συντρέχουν και για τις λοιπές επιχειρήσεις που έχουν ήδη 

εξαιρεθεί (τράπεζες, εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

κ.λπ.). 

Με τις παρ. 5 και 6, προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 

του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., σύµφωνα µε το οποίο παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων πρακτόρων ΟΠΑΠ, για τις πραγµατοποιούµενες 

πωλήσεις τους, ποσοστού µε κλίµακα 1,5% για αξίες µέχρι 700.000 ευρώ, 1% για αξίες από 

700.001 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ και 0,5% για ποσά από 1.500.001 ευρώ και άνω, ως 

προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται λόγω του κινδύνου της 

απώλειας εσόδων των προπληρωµένων από τους ως άνω επιτηδευµατίες δελτίων παιχνιδιών 

οµαδικών συστηµάτων, τα οποία παραµένουν απούλητα, ενώ ήδη έχουν επικυρωθεί στις 

µηχανές της Ο.Π.Α.Π. ΑΕ και για τα οποία δια νόµου απαγορεύεται η ακύρωση τους. Τα 

παραπάνω έχουν εφαρµογή για χρήσεις που κλείνουν από 31.12.2010 και µετά. 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 7 παρατείνεται η ισχύς των τεσσάρων τελευταίων 

εδαφίων της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 µέχρι και την 31 ∆εκεµβρίου 

2014. ∆ηλαδή, παρατείνεται η δυνατότητα έκπτωσης από τα καθαρά κέρδη των 

επιχειρήσεων ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών επιστηµονικής και 

τεχνολογικής έρευνας (πλέον των αντίστοιχων δαπανών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδά τους) που πραγµατοποίησαν µέσα στη διαρρεύσασα χρήση, ούτως ώστε να 

διευκολυνθεί η παραγωγή νέων προϊόντων, η βελτίωση των υφισταµένων µεθόδων 

παραγωγής κλπ. µε τελικό αποτέλεσµα την αύξηση των νέων επενδύσεων και του 

παραγόµενου εθνικού προϊόντος. 

 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 8 αντικαθίσταται η πρώτη περίοδος της περίπτωσης 

α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. για λόγους νοµοτεχνικούς. 

  

Επί του Άρθρου 18 

  

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται, ότι για τις παραγραφόµενες 

απαιτήσεις (µερίσµατα, τόκοι ιδρυτικών τίτλων, οµολογιών κλπ.) που περιέρχονται οριστικά 

στο ∆ηµόσιο µε βάση το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942 έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 

ν.2523/1997 για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης 

ή µη υποβολής δήλωσης (1%, 2% και 2,5%, αντίστοιχα), για καταβολή των σχετικών ποσών 

στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

Τα οφειλόµενα ποσά βεβαιώνονται εφάπαξ χωρίς δικαίωµα συµβιβασµού, ενώ ενδεχόµενη 

άσκηση της προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα στη βεβαίωση και στην καταβολή. 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα για ποσά που έχουν παραγραφεί υπέρ του ∆ηµοσίου και δεν 

έχουν καταβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου στο ∆ηµόσιο, να µπορούν να καταβληθούν 
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εντός του επόµενου από τη δηµοσίευση µήνα, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων περί 

εκπροθέσµου υποβολής. Τέλος, για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών ορίζεται αρµόδιος 

προϊστάµενος της ∆. Ο. Υ αυτός που είναι αρµόδιος και για την παραλαβή της δήλωσης του 

νοµικού προσώπου. 

Επί του Άρθρου 19 

  

Με τις προτεινόµενες διατάξεις προβλέπεται η µη βεβαίωση προκαταβολής σε βάρος των 

εταιρειών που µετατρέπονται ή συγχωνεύονται µε τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, του 

ν.2166/1993, τις γενικές διατάξεις του α.ν.2190/1920 ή του ν.3190/1955 ή ειδικότερες 

διατάξεις, καθόσον το προϋπάρχον νοµικό πρόσωπο παύει να υφίσταται. Με τον τρόπο αυτό 

απλοποιούνται οι διαδικασίες συγχώνευσης των επιχειρήσεων και πλέον οι 

µετασχηµατιζόµενες εταιρείες δεν θα υποβάλλουν αίτηση στον προϊστάµενο της ∆ΟΥ για 

διαγραφή των µη ληξιπρόθεσµων δόσεων προκαταβολής φόρου εισοδήµατος, και περαιτέρω 

δεν θα υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήµατος κατά το επόµενο οικονοµικό έτος για 

την επιστροφή των καταβληθεισών δόσεων προκαταβολής. 

  

Επί του Άρθρου 20 

  

Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παρ. 1 και 2 τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 

59 του Κ.Φ.Ε., ούτως ώστε να υπάρχει υποχρέωση σε απόδοση των ποσών που 

παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε µήνα, µέχρι την 20η µέρα του επόµενου από τη 

παρακράτηση µήνα για: 

α) τον υπόχρεο παρακράτησης φόρου που απασχολούσε κατά µέσο όρο κατά την 

προηγούµενη χρήση, περισσότερα από 50 πρόσωπα, και β) τα ασφαλιστικά ταµεία για την 

καταβολή των συντάξεων. 

Για την υποβολή της δήλωσης έχουν εφαρµογή τα αναγραφόµενα στις διατάξεις της 

προηγούµενης παραγράφου. 

Με τις τροποποιούµενες διατάξεις σκοπείται η ευχερέστερη καταβολή των αποδιδόµενων 

ποσών παρακρατούµενου φόρου και για τους υπόχρεους που απασχολούν ή καταβάλλουν 

συντάξεις σε περισσότερα από 50 πρόσωπα. 

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

Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παρ. 4 και 5 καθίσταται πλέον υποχρεωτική η υποβολή 

των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων 

και δικτυακών υποδοµών, από όλα τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε, 

Ε.Π.Ε, ∆ηµοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Συνεταιρισµοί, 

Αλλοδαπές επιχειρήσεις, Νοµικά Πρόσωπα µη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα) στο πλαίσιο 

καταπολέµησης της γραφειοκρατίας και απλούστευσης της διαδικασίας υποβολής των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος. Με τις ίδιες διατάξεις τροποποιείται η παράγραφος 3 

του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε για νοµοτεχνικούς λόγους, λόγω των τροποποιήσεων που 

επήλθαν µε το ν. 3842/2010 στις διατάξεις του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. 

Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 6 προβλέπεται ότι, µε απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο των δηλώσεων οποιουδήποτε 
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φορολογικού αντικειµένου πχ., δηλώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων, 

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

απαιτείται καθώς και η εκάστοτε υποχρεωτική υποβολή τους και η πληρωµή του φόρου, 

όταν προκύπτει και κατά περίπτωση, µε την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και 

δικτυακών υποδοµών. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή για δηλώσεις που υποβάλλονται 

από 1.1.2011 και µετά. 

Με τις διατάξεις της παρ. 7, µεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι, ορισµένα στοιχεία κάθε 

έγγραφης συµφωνίας περί αµοιβής για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών όπως το 

ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. του κάθε εντολέα, το είδος της παρεχόµενης 

υπηρεσίας και η συµφωνηθείσα αµοιβή κατατίθεται υποχρεωτικά στον οικείο δικηγορικό 

σύλλογο. Ακόµη επί των ποσών των συµβατικών αµοιβών υπολογίζεται προκαταβλητέος 

φόρος µε συντελεστή 15%, ο οποίος εισπράττεται από τους οικείους δικηγορικούς 

συλλόγους. 

∆εν υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος επί των αµοιβών της παγίας αντιµισθίας των 

δικηγόρων καθώς και επί των αµοιβών στις περιπτώσεις των εργατικών και αυτοκινητικών 

υποθέσεων, όπου ο δικηγόρος αµείβεται µε εργολαβικό συµβόλαιο. 

Στην τελευταία περίπτωση το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δηµόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισµοί κοινής ωφελείας, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα 

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο εισοδήµατος µε 

συντελεστή 15% επί της αµοιβής του δικηγόρου. 

Οµοίως, παρακρατείται φόρος εισοδήµατος µε συντελεστή 15% επί οποιουδήποτε ποσού 

εισπράττει ως µέρισµα ο δικηγόρος από το δικηγορικό σύλλογο ή από ταµείο συνεργασίας ή 

διανεµητικό λογαριασµό οποιουδήποτε ποσού νοµικής µορφής. Για την απόδοση του 

προκαταβλητέου φόρου που εισπράχθηκε και του φόρου που παρακρατήθηκε από τους 

δικηγορικούς συλλόγους εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 59 του 

ν. 2238/1994 και την ευθύνη για την απόδοση αυτή φέρει ο πρόεδρος του οικείου 

δικηγορικού συλλόγου. 

Οι δικηγόροι αλλά και οι δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούνται να υποβάλλουν µέχρι την 20η 

ηµέρα του µηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας, 

κατάσταση των έγγραφων συµφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι µε τους εντολείς 

τους, κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο στην οποία αναγράφονται το 

ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. του κάθε εντολέα, το είδος της παρεχόµενης 

υπηρεσίας και η συµφωνηθείσα αµοιβή. Την ευθύνη για την υποβολή αυτή προκειµένου για 

τους δικηγορικούς συλλόγους φέρει ο πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Ακόµη 

προβλέπεται ότι, µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζεται ο τρόπος και ο 

χρόνος υποβολής των καταστάσεων, το περιεχόµενό τους και κάθε σχετικό θέµα. 

Με τις διατάξεις της παρ. 8 και στο πλαίσιο της απελευθέρωσης του επαγγέλµατος των 

µηχανικών και της κατάργησης των ελαχίστων αµοιβών τους, προβλέπεται και για τα 

ιδιωτικά έργα, ότι ο τεκµαρτός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος των µηχανικών που 

δεν τηρούν βιβλία θα γίνεται µε εφαρµογή συντελεστή επί της συµβατικής αµοιβής. Με τις 

διατάξεις αυτές γίνεται επίσης νοµοτεχνική τακτοποίηση των διατάξεων που προέβλεπαν 

αυτοτελή φόρο µε συντελεστή 15% επί τεκµαρτού εισοδήµατος (ακαθάριστο ποσό της νόµιµης 

ελάχιστης αµοιβής µηχανικών) για τις περιπτώσεις όπου µηχανικοί αναλαµβάνουν µελέτες-

επιβλέψεις και είτε ασχολούνται ατοµικώς µε την ανέγερση οικοδοµών προς πώληση, είτε 
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είναι µέλη επιχείρησης, είτε υπάλληλοι επιχείρησης, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές οι 

µηχανικοί δεν συνάπτουν έγγραφες συµβάσεις. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ακόµα 

για µηχανικούς που αναλαµβάνουν µελέτες-επιβλέψεις ή διενεργούν πραγµατογνωµοσύνες 

να αποδίδουν προκαταβλητέο φόρο µε συντελεστή 4% ή 10% επί της συµβατικής αµοιβής. 

Περαιτέρω, µε τις ίδιες διατάξεις εισάγεται η υποχρέωση για τους µηχανικούς όπως και για 

το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γ. Γ. Π. Σ. µέχρι την 20η 

ηµέρα του µηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους κατάσταση µε στοιχεία των έγγραφων συµβάσεων 

(είδος παρεχόµενης υπηρεσίας, συµφωνηθείσα αµοιβή κλπ.) που έχουν συνάψει οι µηχανικοί 

µε τους αντισυµβαλλοµένους τους µέσα στην προηγούµενη διαχειριστική περίοδο, 

προκειµένου για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο στο πλαίσιο των σχετικών διασταυρώσεων. 

Τέλος, µε τις διατάξεις αυτές παρέχεται και η σχετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό 

Οικονοµικών να ρυθµίζει µε αποφάσεις που εκδίδει κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 

εφαρµογή των διατάξεων αυτών. 

  

Επί του Άρθρου 21 

  

Με την παρ. 1 προβλέπεται απαλλαγή των εισοδηµάτων των καθηγητών που εργάζονται σε 

σχολεία της Γερµανίας µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, η οποία κρίνεται σκόπιµη για λόγους 

φορολογικής δικαιοσύνης, καθόσον παρόµοια απαλλαγή υφίσταται και για τους Έλληνες 

µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στην αλλοδαπή. 

Με την περίπτωση α' της παρ. 2 προστίθεται νέα διάταξη, µε την οποία προτείνεται για τη 

δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών βαρών, ο προσδιορισµός της ετήσιας αντικειµενικής 

δαπάνης των αεροσκαφών και ελικοπτέρων, που χαρακτηρίζονται ως υπερελαφρές πτητικές 

αθλητικές µηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) σύµφωνα µε τον ∆2/26314/8802 (Β'1360) νέο κανονισµό της 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, µε βάση το πραγµατικό κόστος συντήρησης, ασφαλίστρων 

και λοιπών εξόδων τους. 

Με την περίπτωση β' της παρ. 2 προστίθενται προτελευταία εδάφια στην περίπτωση γ' του 

άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε. Με τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζεται ότι η ετήσια αντικειµενική 

δαπάνη που προκύπτει στην περίπτωση των ατοµικών επιχειρήσεων µεταπώλησης 

αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2859/2000 και δεν 

καταθέτουν την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας των προς πώληση οχηµάτων στη ∆. Ο. 

Υ., δεν µπορεί να υπερβαίνει την µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από 

αυτοκίνητο της επιχείρησης. Η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί στην άρση της άνισης µεταχείρισης 

σε βάρος των ατοµικών επιχειρήσεων αλλά και στην αποφυγή της επιβάρυνσης των ∆.Ο.Υ. 

µε τη διαδικασία της κατάθεσης των αδειών και πινακίδων αλλά και της µετέπειτα άρσης της 

ακινησίας για όλες τις περιπτώσεις των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων που προορίζονται για 

πώληση. Τα παραπάνω έχουν εφαρµογή για δαπάνες που προκύπτουν από 1.1.2010 και 

µετά. 

Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού προστίθεται νέα περίπτωση η' στο άρθρο 18 του Κ.Φ.Ε. µε 

την οποία θεσπίζεται απαλλαγή από την εφαρµογή των ετήσιων αντικειµενικών δαπανών και 

των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων µε την προϋπόθεση για φυσικό πρόσωπο 

που έχει την φορολογική του κατοικία (κατοικία ή συνήθη διαµονή) στην αλλοδαπή εφόσον 

δεν αποκτά εισόδηµα στην Ελλάδα. 

Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι, η έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδηµα από 
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ακίνητα των προσώπων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.), καθώς 

και η έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ακινήτων των 

επιτηδευµατιών που είναι φυσικά πρόσωπα, θα διενεργείται σύµφωνα µε τις γενικές 

διατάξεις έκπτωσης δαπανών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 31 του ΚΦΕ. ∆ηλαδή, θα 

εκπίπτεται το ποσό της δαπάνης για την επισκευή και συντήρηση των ακινήτων αυτών από 

τα ακαθάριστα έσοδά τους. 

Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 5, προβλέπεται ότι, η εφάπαξ προεξόφληση των 

επικουρικών συντάξεων αλλοδαπής προέλευσης σε δικαιούχους κατοίκους Ελλάδος, η οποία 

διενεργείται κατόπιν αναλογιστικού υπολογισµού από τον ασφαλιστικό φορέα της 

αλλοδαπής, µετά από τον µεταξύ τους διακανονισµό και η οποία απαλλάσσεται του φόρου 

στην αλλοδαπή, κατανέµεται σε ίσα µέρη για να φορολογηθεί στο έτος καταβολής της και 

στα τέσσερα επόµενα έτη. Τα παραπάνω έχουν εφαρµογή για επικουρικές συντάξεις που 

δηλώνονται µε τις αρχικές ή τροποποιητικές ή συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήµατος που υποβάλλονται από 1.1.2010 και µετά. 

Με την παρ. 6, γίνεται ρύθµιση για λόγους νοµοτεχνικής τακτοποίησης, καθόσον µε τις 

διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3842/2010 καταργήθηκε από 1.1.2010 ο 

ειδικός τρόπος φορολογίας των αµοιβών που αποκτά το ιπτάµενο προσωπικό της πολιτικής 

αεροπορίας από την παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη. Τα παραπάνω έχουν εφαρµογή από 

1.1.2010 και µετά. 

Με τις διατάξεις της παρ. 7 αυξάνεται από 25% σε 50% το ποσό της βεβαίωσης του φόρου 

κλπ. λόγω της άσκησης εµπρόθεσµης προσφυγής, ώστε να µειωθεί ο όγκος των υποθέσεων 

που παραπέµπονται στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια µε εξαίρεση τα πρόστιµα για τα οποία 

βεβαιώνεται το 25%. 

Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 8 και λόγω της υπάρχουσας οικονοµικής στενότητας 

και για την αποφυγή άλλων δυσµενέστερων επιπτώσεων, παρέχεται πλέον η ευχέρεια 

καταβολής σε δόσεις, των φόρων, τελών και εισφορών που βεβαιώνονται βάσει προσωρινού 

φύλλου ελέγχου, που εκδόθηκε µετά από προσωρινό έλεγχο που προβλέπεται από την 

παράγραφο 4 του άρθρου 67 για την διαπίστωση της εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 

52 έως 58 ότι καταβάλλονται µε την ακόλουθη διαδικασία: µετά την υπογραφή του 

πρακτικού και την καταβολή του 1/5 αυτών, το υπόλοιπο καταβάλλεται σε 6 ίσες µηνιαίες 

δόσεις µε τον περιορισµό ότι, κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των 300 ευρώ, εκτός της 

τελευταίας, µε εξαίρεση τους φόρους που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου 54 του ΚΦΕ και βεβαίωσης µε βάση φύλλο που οριστικοποιήθηκε λόγω µη άσκησης ή 

µη εµπρόθεσµης άσκησης προσφυγής που καταβάλλονται εφάπαξ. 

Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, 

ηµέρα του επόµενου από την υπογραφή του πρακτικού µήνα και οι υπόλοιπες µέχρι την 

τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα των µηνών που ακολουθούν. Επί 

δικαστικού συµβιβασµού ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ. 

Ακόµη προβλέπεται ότι η τυχόν άσκηση προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου 

δεν αναστέλλει την προσωρινή βεβαίωση του φόρου που καταβάλλεται εφάπαξ. Επιπλέον, 

προβλέπεται ότι οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή για πρακτικά που υπογράφονται από 

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µετά." 
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Με τις διατάξεις της παρ. 9 επεκτείνεται και σε άλλα νοµικά πρόσωπα και επαγγελµατίες η 

υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων και πληροφοριών οικονοµικού και 

φορολογικού ενδιαφέροντος στο Υπουργείο Οικονοµικών, ώστε να διευκολύνεται η 

διασταύρωση όποιων στοιχείων απαιτείται για φορολογικούς σκοπούς. 

Με τις διατάξεις της παρ. 10 ορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους παραβαίνουν 

τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 82 του ΚΦΕ, δεν δηλώνουν ή δεν 

χορηγούν στοιχεία στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών ή δηλώνουν 

ανακριβή στοιχεία. 

Επίσης ορίζεται µε σαφήνεια το περιεχόµενο του πιστοποιητικού που οφείλουν να εκδίδουν 

οι νόµιµοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο µητρώο 

του ν. 3693/2008 (Α' 174) στις περιπτώσεις που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε 

ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης. 

Με τις διατάξεις της παρ. 11 διευρύνεται και επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων από τις 

φορολογικές υπηρεσίες, σε δηµόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ., Ο.Τ. Α. κλπ., µόνο για την 

ταυτοποίηση φορολογουµένων ή τη διασταύρωση, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση 

καθηκόντων ή την άσκηση αρµοδιοτήτων ή την παροχή υπηρεσιών που ορίζει ο νόµος. 

Με την παρ. 12 τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 3842/2010, προκειµένου να ρυθµιστεί 

νοµοθετικά η διατήρηση σε ισχύ των απαλλαγών από το φόρο εισοδήµατος που 

προβλέπονται από τα άρθρα 25 και 26 του ν. 27/1975 αναφορικά µε τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ναυτιλίας. 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 14, όταν µεταβιβάζονται µερίδια εταιρίας 

περιορισµένης ευθύνης από πωλητή που έχει βαθµό συγγένειας Α' ή Β' κατηγορίας της παρ. 1 

του άρθρου 29 του ν.2961/2001 µε τον αγοραστή, στο εξής η υπεραξία θα φορολογείται µε 

5% και 10%, αντίστοιχα, όπως δηλαδή συµβαίνει και στην περίπτωση µεταβίβασης µερίδων 

προσωπικής εταιρείας για λόγους ενιαίας αντιµετώπισης. 

Με την παρ. 15 του άρθρου αυτού γίνεται νοµοτεχνική τακτοποίηση. 

Με την προτεινόµενη παρ. 16, οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και της 

περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998, όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν.3888/2010 (Α' 175), περί 

φορολόγησης της υπεραξίας από την πώληση του οχήµατος µε την άδεια του, καταργούνται 

από την ηµεροµηνία ψήφισης του ν. 3887/2010 (Α'174). Με τη προτεινόµενη αυτή ρύθµιση 

επιδιώκεται να υποστηριχθεί η διαδικασία της σταδιακής µετάβασης στο νέο καθεστώς για 

τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, όσον αφορά στις οικονοµικές προϋποθέσεις, µε την αποφυγή 

της υπέρµετρης φορολογικής επιβάρυνσης, δεδοµένου ότι πλέον επιβάλλεται µε το άρθρο 10 

του ν.3887/2010 φόρος 3% στην αξία του οχήµατος και της άδειας κατά τη µεταβίβασή τους 

σε όλες τις µεταφορικές επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του κανονισµού 

1071/2009. 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 17 τροποποιείται η παράγραφος 10 του πέµπτου 

άρθρου του ν. 3845/2010, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα έσοδα 

των επιχειρήσεων από συµµετοχές, για τα οποία έχει καταβληθεί εισφορά από τη θυγατρική 

εταιρεία όχι µόνο µε βάση τις διατάξεις του ν.3845/2010 αλλά και µε βάση τις διατάξεις του 
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ν.3808/2009 (κέρδη χρήσης 2008), καθόσον σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε διπλή 

επιβολή εισφοράς στα ίδια κέρδη από συµµετοχές. 

Με τις νέες διατάξεις της παρ. 18 µετατίθεται η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 34 του 

ν.3634/2008, που προβλέπει τη δυνατότητα επιλογής ∆.Ο.Υ. στους συζύγους όταν ανήκουν 

σε διαφορετικές ∆.Ο.Υ., για ένα χρόνο λόγω τεχνικών δυσχερειών του ΤΑΧίβ για την αλλαγή 

των προγραµµάτων αυτού και θα ισχύει για τις δηλώσεις του οικονοµικού έτους 2012 και 

µετά. 

Με την προτεινόµενη παρ. 19 παρατείνονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του 

ν. 3842/2010 για τον επαναπατρισµό κεφαλαίων µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2011. Η 

παράταση αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

επαναπατρισµού κεφαλαίων µε καταβολή φόρου επί της αξίας των κεφαλαίων 8%. Επιπλέον, 

διευρύνεται η έννοια των κεφαλαίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 18 του 

ν. 3842/2010, ώστε να συµπεριλαµβάνονται και τα κεφάλαια εκείνα τα οποία είναι όχι µόνο 

κατατεθειµένα σε τραπεζικό λογαριασµό στην αλλοδαπή, αλλά και σε διάφορα 

χρηµατοοικονοµικά ή µη προϊόντα, όπως µετοχές, µερίδια, οµόλογα, ασφαλιστήρια 

συµβόλαια ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις, κλπ. Η ρύθµιση αυτή γίνεται για να 

επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής του µέτρου, ώστε αυτό να καταστεί ελκυστικότερο και να 

προσελκύσει περισσότερα κεφάλαια από την αλλοδαπή. Επίσης, µε τις ίδιες διατάξεις 

προβλέπεται εξοµοίωση του συντελεστή φόρου που εφαρµόζεται επί των κεφαλαίων που 

µεταφέρονται στην Ελλάδα µε τον συντελεστή που επιβάλλεται στα κεφάλαια που 

παραµένουν κατατεθειµένα σε τράπεζες της αλλοδαπής. Η εξοµοίωση αυτή κρίνεται σκόπιµη 

για να µη δηµιουργείται διακριτική µεταχείριση των κεφαλαίων που παραµένουν στην 

αλλοδαπή σε σχέση µε αυτά που εισάγονται. 

  

Επί του Άρθρου 22 

  

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 σκοπείται η αναπροσαρµογή των συντελεστών φόρου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975και εισφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 10 

του ν. 27/1975 των πλοίων Α' κατηγορίας που είναι νηολογηµένα µε ελληνική σηµαία, η 

οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 

του άρθρου 10 του ν. 27/1975 αντίστοιχα. 

Επίσης, µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η αναπροσαρµογή των συντελεστών 

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

συµφερόντων µε ξένη σηµαία, τα οποία είναι συµβεβληµένα ασφαλιστικώς µε το Ν.Α.Τ., η 

οποία και προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975. 

Η αναπροσαρµογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό 

(4%) ετησίως, µε διάταξη νόµου, για την πενταετία 2011-2015, αν και η αύξηση αυτή 

προβλέπεται ρητά από τις ανωτέρω διατάξεις, κρίνεται επιβεβληµένη για την άρση κάθε 

αµφισβήτησης που τυχόν ήθελε προκύψει και καθιερώθηκε από την πενταετία 1996-2000, 

επειδή οι προηγούµενες αναπροσαρµογές έγιναν µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών 

οι οποίες κυρώνονται µε νόµο. Η αύξηση του φόρου που προβλέπεται µε την ανωτέρω 

διάταξη, αφορά τα νηολογούµενα υπό ελληνική σηµαία πλοία πρώτης κατηγορίας, τα οποία 

αναφέρονται στην περίπτωση Α' του άρθρου 3 του ν.27/1975. Εποµένως, η ανωτέρω 

ρύθµιση που προβλέπεται από το άρθρο αυτό είναι µία επαναλαµβανόµενη διάταξη που 
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γίνεται µε τον ίδιο τρόπο κάθε πενταετία από το έτος 1975 και µετά. 

  

Επί του Άρθρου 23 

  

Με την περ. α' της παρ. 1 καταργείται η δυνατότητα µετάθεσης του χρόνου γένεσης της 

φορολογικής υποχρέωσης που παρεχόταν στον προϊστάµενο της ∆. Ο. Υ. για τις περιπτώσεις 

που κληρονοµιαίο ακίνητο κηρύχθηκε αναγκαστικά απαλλοτριωτέο µετά το θάνατο του 

κληρονοµουµένου, δεδοµένου ότι ήδη µε το άρθρο 25 του ν.3842/2010 έχει ήδη καταργηθεί 

η αυτοδίκαια - εκ του νόµου µετάθεση του χρόνου φορολογίας στις περιπτώσεις που το 

κληρονοµιαίο ακίνητο ήταν ήδη απαλλοτριωτέο κατά το χρόνο θανάτου. 

Με την περ. β' της παρ. 1 επαναφέρεται σε ισχύ από την κατάργησή της η διάταξη του 

άρθρου 25 παρ. 2 περ. ε του Κώδικα φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών και γονικών 

παροχών, µε την οποία οριζόταν ότι απαλλάσσεται από το φόρο κληρονοµιών η κινητή 

περιουσία, που βρίσκεται στην αλλοδαπή, Έλληνα υπηκόου που είναι εγκατεστηµένος σε 

αυτή για 10 τουλάχιστον συναπτά έτη. ∆εν περιλαµβάνονται στην απαλλαγή αυτή περιουσίες 

δηµοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην 

Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητάς τους 

αυτής. 

Η διάταξη καταργήθηκε από 23.4.2010 µε το άρθρο 25 του ν.3842/2010, επαναφέρεται 

όµως σε ισχύ, δεδοµένου ότι η κατάργησή της πιθανόν να λειτουργήσει αποτρεπτικά στις 

προθέσεις των Ελλήνων του εξωτερικού και να µην «περάσει» η ελληνική τους ταυτότητα 

στις επόµενες γενιές. Εξάλλου, ελληνική υπηκοότητα έχουν (εκ καταγωγής) και οι Έλληνες 

κάτοικοι εξωτερικού τρίτης, τέταρτης κλπ γενιάς, οι οποίοι - πιθανότατα - δεν έχουν σχέση 

µε την Ελλάδα. 

Με την περ. γ' της παρ. 1, διαδικαστικού περιεχοµένου, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 4 του άρθρου 69 του Κώδικα φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών και γονικών 

παροχών και ορίζεται ότι οποιαδήποτε λάθη των δηλώσεων, και όχι µόνο τα λογιστικά, 

διορθώνονται µέχρι ή µε την έκδοση πράξης καταλογισµού του φόρου από τον προϊστάµενο 

της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. και όχι µέσα σε µία πενταετία από την υποβολή της δήλωσης, όπως 

όριζε η τροποποιούµενη διάταξη, προκειµένου να αποφευχθεί η απώλεια εσόδων του 

δηµοσίου που παρατηρήθηκε τελευταία από την καθυστερηµένη διόρθωση αυτών. 

Με την περ. δ' της παρ. 1, τροποποιούνται οι διατάξεις που αναφέρονται στη βεβαίωση του 

φόρου στην περίπτωση άσκησης εµπρόθεσµης προσφυγής κατά πράξης επιβολής φόρου, 

προκειµένου να υπάρξει εναρµόνιση, ως προς το ποσοστό του αµφισβητούµενου φόρου που 

βεβαιώνεται, µε τις λοιπές φορολογίες. 

Με την περ. ε' της παρ. 1, ρυθµίζεται το θέµα της εφάπαξ καταβολής του φόρου που 

αναλογεί σε µετρητά και κινητά γενικά πράγµατα, προκειµένου να διευκολύνονται οι 

φορολογούµενοι, εφόσον από τη λοιπή περιουσία τους διασφαλίζονται τα δικαιώµατα του 

∆ηµοσίου. 

Με το ν.3842/2010 επιβάλλεται φόρος κληρονοµιών - δωρεών µε συντελεστή 0,5%: α) στα 

ν.π.δ.δ., νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, ο.τ.α., ιερούς ναούς, οι ιερές µονές, το Ιερό Κοινό 

του Πανάγιου Τάφου, την Ιερά Μονή του όρους Σινά, το Οικουµενικό Πατριαρχείο 
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Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, την 

Εκκλησία της Κύπρου, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και β) στα τα µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς ή θρησκευτικούς ή σε 

ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή κοινωφελείς. Για τις 

δωρεές υπάρχει αφορολόγητο 1.000 € κατ' έτος. 

Με τις προϊσχύουσες διατάξεις, τα πιο πάνω πρόσωπα απαλλάσσονταν από το φόρο και 

µάλιστα τα πρόσωπα της περίπτωσης α' απαλλάσσονταν και από την υποχρέωση υποβολής 

δήλωσης. 

Η ρύθµιση του ν.3842/2010 δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα στην εφαρµογή της, γιατί 

αφενός οι µικροδωρητές συνήθως είναι ανώνυµοι και αφετέρου ο κάθε δωρεοδόχος πρέπει 

να υποβάλει µεγάλο αριθµό δηλώσεων φόρου δωρεάς µικροποσών σε διάφορες ∆.Ο.Υ. ανά 

την Ελλάδα (αρµόδια ∆.Ο.Υ. για τη φορολογία δωρεών είναι η ∆.Ο.Υ. της κατοικίας του 

δωρητή), µε αποτέλεσµα να συγκεντρώνεται στις ∆.Ο.Υ. µεγάλος αριθµός δηλώσεων χωρίς 

κανένα φόρο λόγω ποσού ή λόγω του αφορολογήτου, µε σηµαντικότατο διαχειριστικό 

κόστος. 

Με την προτεινόµενη ρύθµιση των περ. στ' και ζ' της παρ. 1, προβλέπεται αφενός ότι, για την 

παραλαβή των δηλώσεων για τις χρηµατικές δωρεές προς τα πιο πάνω πρόσωπα, αρµόδια 

είναι η ∆.Ο.Υ. της κατοικίας του δωρεοδόχου και αφετέρου ότι µπορεί να υποβληθεί η οικεία 

δήλωση για το συνολικό ποσό των δωρεών και χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των 

δωρητών, εφόσον δεν είναι γνωστά στο δωρεοδόχο. Μάλιστα, για τη διευκόλυνση των 

φορολογουµένων, λόγω των προβληµάτων που είχαν παρατηρηθεί, µε την προτεινόµενη 

ρύθµιση της παρ. 2 προβλέπεται αφενός αναδροµική ισχύς των ρυθµίσεων αυτών από την 

έναρξη ισχύος του ν.3842/2010 και αφετέρου τρίµηνη προθεσµία υποβολής των δηλώσεων 

που δεν είχαν υποβληθεί εµπρόθεσµα. 

Με την περ. η' της παρ. 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 102 του Κώδικα 

φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών, µε την οποία οριζόταν ότι η 

κοινοποίηση πράξης επιβολής φόρου µπορεί να γίνει µέσα σε ένα έτος από την έκδοση της 

απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος παραγραφής 

του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου, και προβλέπεται πλέον ότι η προθεσµία για την κοινοποίηση 

πράξης επιβολής φόρου γίνεται µέσα σε ένα έτος από την κοινοποίηση της απόφασης του 

διοικητικού δικαστηρίου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.. 

  

Επί του Άρθρου 24 

  

Με τη διάταξη της παρ. 1 απαλλάσσονται για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητά τους τα 

Μουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των ∆ελφών, οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές και 

η Αµερικανική Γεωργική Σχολή διότι προάγουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε 

κρίσιµους τοµείς που αφορούν π.χ. την πολιτιστική µας κληρονοµιά, την αρχαιολογική 

έρευνα, τις εξελίξεις στον τοµέα της γεωργίας, της οικολογίας και των επιστηµών ζωής. 

Με τη διάταξη της παρ. 2 προστίθενται στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του 

ν. 3842/2010 εδάφια µε τα οποία, αφενός, προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη, ώστε µε 

Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών να καθορίζονται συντελεστές αξιοποίησης οικοπέδου 

και λοιπές λεπτοµέρειες για τον προσδιορισµό της αξίας ακινήτων σε περιοχές που 
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εντάσσονται στο σύστηµα ΑΠΑΑ για πρώτη φορά, και αφετέρου ορίζεται ότι η έννοια των 

∆ήµων και Κοινοτήτων λαµβάνεται σύµφωνα µε το ν. 2539/1997, δηλαδή όπως οι ∆ήµοι και 

οι Κοινότητες ορίζονταν πριν από την ψήφιση του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Η διάταξη 

αυτή είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη τροποποίησης του Πληροφοριακού 

Συστήµατος διαχείρισης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων και να µην 

παρακωλυθεί η διαδικασία εκκαθάρισης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών 

προσώπων έτους 2010. 

Με τη διάταξη της παρ. 3 αναστέλλεται για ένα έτος η χορήγηση του προβλεπόµενου στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 3842/2010πιστοποιητικού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, 

το οποίο χορηγείται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆. Ο. Υ., καθώς λόγω της εφαρµογής 

για πρώτη φορά της φορολογίας αυτής δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης του 

Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010, µε αποτέλεσµα να µην είναι 

εφικτή η χορήγηση του πιστοποιητικού αυτού. 

Με τη διάταξη της παρ. 4 ορίζεται ότι οποιαδήποτε µεταβολή της περιουσιακής κατάστασης 

υπόχρεων φυσικών προσώπων που αφορά τα έτη 2005 έως και 2009 πραγµατοποιείται µε 

υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2009, µε σκοπό τη διευκόλυνση, αφενός, της 

διαδικασίας τροποποίησης και διόρθωσης της περιουσιακής κατάστασης των 

φορολογούµενων πολιτών και αφετέρου της διαχείρισης του Περιουσιολογίου Ακινήτων. 

Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το Περιουσιολόγιο Ακινήτων 

προκύπτει από τη µηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των ετών 

2005 έως 2009 και έτος δηµιουργίας αυτού ορίζεται το έτος 2009, µε σκοπό την ενσωµάτωση 

του συνόλου των µεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση των φορολογούµενων πολιτών, 

µέχρι και το έτος 2009, την ενίσχυση της αξιοπιστίας του περιεχοµένου του Περιουσιολογίου 

και τη διευκόλυνση της διαχείρισής του. 

Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 6 και µε δεδοµένο ότι η έκδοση οικοδοµικής άδειας, 

ιδίως σε περιπτώσεις ανέγερσης µεγάλων επιχειρηµατικών µονάδων, είναι χρονοβόρα 

διαδικασία και µε σκοπό την ενίσχυση ανάληψης επενδυτικής πρωτοβουλίας, η φράση «από 

την έκδοση της αρχικής οικοδοµικής άδειας», όπου συναντάται στα εδάφια 3 και 4 της 

περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, αντικαθίσταται από τη 

φράση «από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην αρµόδια δηµόσια υπηρεσία για έκδοση 

της αρχικής οικοδοµικής άδειας», ώστε από τον ειδικό φόρο να απαλλάσσονται όχι µόνο οι 

εταιρείες που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης οικοδοµικής άδειας αλλά και αυτές 

που έχουν εκκινήσει αντίστοιχη διαδικασία, µε σκοπό την ανέγερση κτιρίων για άσκηση 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, παρά το ότι η οικοδοµική άδεια δεν έχει ακόµη εκδοθεί. 

Με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου αυτού εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του 

ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρείες που εκµισθώνουν ακίνητά τους σε ναυτιλιακές 

εταιρείες του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει. Η εξαίρεση αφορά µόνο στα ακίνητα που 

εκµισθώνονται σε ναυτιλιακές εταιρείες του α. ν. 89/1967, και µε την προϋπόθεση ότι αυτά 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εγκατάσταση των γραφείων ή των αποθηκών των 

ναυτιλιακών εταιρειών. Η εισαγωγή της συγκεκριµένης εξαίρεσης κρίνεται απαραίτητη ως 

αντιστάθµισµα των επιπτώσεων της οικονοµικής ύφεσης στο ναυτιλιακό κλάδο, ο οποίος 

παραδοσιακά συµβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας. 
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Με τη διάταξη της παρ. 8 προστίθεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2010 

περίπτωση ζ' µε την οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου επί 

των ακινήτων ασφαλιστικά ταµεία, οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και εταιρείες 

συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που εποπτεύονται από δηµόσια αρχή της 

χώρας της καταστατικής τους έδρας, µε την προϋπόθεση ότι η έδρα τους δεν βρίσκεται σε µη 

συνεργάσιµο κράτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51 Α του 

Κ.Φ.Ε. Με δεδοµένο ότι ολοένα και περισσότεροι από τους ανωτέρω οργανισµούς 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των ακινήτων, µε την εν λόγω διάταξη επιχειρείται η άρση 

ενδεχόµενων εµποδίων ως προς την ανάληψη επενδυτικής πρωτοβουλίας από αυτούς στον 

συγκεκριµένο τοµέα. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή είναι αφενός η 

εποπτεία των εν λόγω οργανισµών από αρχή της χώρας έδρας τους, ως προς τη σύσταση και 

λειτουργία τους, και αφετέρου η µη ύπαρξη της καταστατικής τους έδρας σε µη συνεργάσιµο 

κράτος. 

Με τη διάταξη της παρ. 9 αντικαθίσταται το τέταρτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 3 

του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, ώστε η απαλλαγή από την υποχρέωση δήλωσης των 

φυσικών προσώπων να εφαρµόζεται και στους οργανισµούς που εξαιρούνται από την 

υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων δυνάµει της διάταξης της 

προηγούµενης παραγράφου του άρθρου αυτού. 

Με τη διάταξη της παρ. 10 τροποποιούνται οι διατάξεις που αναφέρονται στη βεβαίωση του 

φόρου στην περίπτωση άσκησης από τον φορολογούµενο εµπρόθεσµης προσφυγής, 

προκειµένου να υπάρξει εναρµόνιση του ποσοστού βεβαίωσης µε τις λοιπές φορολογίες. 

Με τη διάταξη ορίζεται η έναρξη εφαρµογής των παραγράφων του άρθρου αυτού. 

Επί του Άρθρου 25 

  

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ρυθµίζεται ο τρόπος υπολογισµού των τελών 

κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχηµάτων που τελούν στο ανασταλτικό 

τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής. Τα οχήµατα της κατηγορίας αυτής φέρουν 

αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας κανονικής σειράς ή προσωρινές, εισάγονται προσωρινά 

στην Ελλάδα από διάφορες κατηγορίες δικαιούχων προσώπων και δεν ταξινοµούνται στην 

Ελλάδα. Συνεπώς, τα οχήµατα αυτά είναι εκτός του συστήµατος ή του αρχείου οχηµάτων του 

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Επειδή τα οχήµατα αυτά αποτελούν ειδική 

κατηγορία, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τον κυλινδρισµό του 

κινητήρα αυτών. 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας και για τα εκποιούµενα από το 

∆ηµόσιο ή τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού, επιβατικά αυτοκίνητα οχήµατα, είτε 

αυτά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τρίτες χώρες. Στην περίπτωση αυτή, 

ο κυλινδρισµός του κινητήρα των οχηµάτων προσδιορίζεται από τα στοιχεία που 

αναγράφονται στην Έκθεση Κατάσχεσης ή προκύπτουν ύστερα από µέτρηση. 

Με την παρ. 2 ορίζεται µερική απαλλαγή από τον ειδικό φόρο που επιβάλλεται σύµφωνα µε 

τη διάταξη του άρθρου 60 του ν. 1731/1987 και αφορά µόνο τους εκµεταλλευτές των 

παραδοσιακών θερινών και χειµερινών κινηµατογράφων µε µία ή δύο οθόνες προβολών 

αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ ανά εισιτήριο, ώστε να ενισχυθεί η βιωσιµότητα 

αυτών των αιθουσών που πλήττονται περισσότερο από τους λοιπούς συντελεστές της 
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κινηµατογραφικής παραγωγής και απειλούνται µε οριστική διακοπή της λειτουργίας τους και 

παράλληλα διακοπή της ιστορικής διαδροµής τους. 

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 60 του ν.1731/1987 ορίζεται ότι επιβάλλεται εδικός 

φόρος για την ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης στην τιµή των εισιτηρίων των 

κινηµατογράφων σε ποσοστό 8% σε κινηµατογράφους που λειτουργούν σε πόλεις άνω των 

δέκα χιλιάδων κατοίκων, ενώ για την περιοχή της τέως διοικήσεως πρωτευούσης και της 

Θεσσαλονίκης το ποσοστό είναι 12%. Οι παραπάνω συντελεστές µειώνονται κατά 50%, όταν 

πρόκειται για υπαίθριους κινηµατογράφους ή για αυτούς που λειτουργούν σε ακριτικές 

περιοχές όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 1262/1982. Ο ανωτέρω φόρος 

υπολογίζεται στη δηλούµενη από τους εκµεταλλευτές κινηµατογράφου τιµή πώλησης 

εισιτηρίου µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και αποδίδεται από την επιχείρηση εκµετάλλευσης 

κινηµατογράφου µε δηλώσεις, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα, από τον µήνα που 

πραγµατοποιήθηκαν οι προβολές. 

Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 3 καταργείται η εισφορά υπέρ Ο. Γ. Α. που 

επιβάλλεται στις αµοιβές του ιπτάµενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παρ.1Α του άρθρου 11 του ν.4169/1961 και παραµένει σε ισχύ µε την περ. 

γ' του άρθρου 47 του ν.1473/1984. Η κατάργηση αυτή κρίνεται δικαιολογηµένη λόγω της 

αλλαγής του τρόπου φορολογίας επί των αµοιβών αυτών. 

Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 4, µε σκοπό τον περιορισµό του λαθρεµπορίου στα 

καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα και την εξασφάλιση πληρωµής των φόρων, παρέχεται η 

δυνατότητα χρησιµοποίησης αντί των ενσήµων ταινιών φορολογίας, σύγχρονων 

ολοκληρωµένων συστηµάτων ιχνηλασιµότητας των συσκευασιών λιανικής πώλησης ή 

ψηφιακής επαλήθευσης τους. Το µέτρο αυτό αποτελεί ένα σύγχρονο σηµαντικό και 

αποτελεσµατικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, της παράνοµης διακίνησης στον τοµέα 

των καπνικών και αλκοολούχων προϊόντων και ελέγχου της γνησιότητάς τους. 

  

Επί του Άρθρου 26 

  

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 περιορίζονται τα ανώτατα ποσοστά των πρόσθετων φόρων 

τα οποία σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να υπερβούν: α) το 60% για την υποβολή της 

εκπρόθεσµης δήλωσης και β) το 120% για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή µη υποβολή 

δήλωσης, του φόρου την πληρωµή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που 

έχει επιστραφεί στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος χωρίς να τον δικαιούνται. 

Με την παρ. 3 προστίθενται νέοι παράγραφοι στο άρθρο 2523/1997. Με αυτές ορίζεται 

διοικητικό πρόστιµο στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν χορηγούν τα στοιχεία που 

ζητούνται από το Υπουργείο Οικονοµικών στον έλεγχο ή δεν υποβάλλουν τα οριζόµενα 

στοιχεία ή καταστάσεις στο Υπουργείο Οικονοµικών. Ανάλογα µε τη βαρύτητα της 

παράβασης και την ενδεχόµενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιµο από 1.000 ευρώ έως 50.000 

ευρώ. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις για παροχή στοιχείων ή 

πληροφοριών ή παρέχονται ανακριβή στοιχεία επιβάλλονται πρόστιµα από 5.000 ευρώ έως 

100.000 ευρώ. 

Αν το πρόσωπο που παραβίασε τις διατάξεις είναι υπάλληλος του ∆ηµοσίου, ν.π.δ.δ. ή 
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Ο.Τ.Α. ασκείται υποχρεωτικώς πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος από τον 

πειθαρχικό προϊστάµενό του µετά από αίτηµα του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών και 

Τελωνειακών Θεµάτων ή του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

Αν το πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. 

και της κανονιστικής απόφασης κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου του 

Κ.Φ.Ε., είναι νόµιµος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από 

10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόµενη 

υποτροπή. 

Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 4 προστίθεται νέο εδάφιο στην περίπτωση β' της 

παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, καθώς µε τις υφιστάµενες διατάξεις της 

περίπτωσης αυτής η έκδοση κάθε αθεώρητου στοιχείου του Κ.Β.Σ. λογίζεται ως αυτοτελής 

παράβαση. Επιβάλλεται δηλαδή πρόστιµο για κάθε µία έκδοση αθεώρητου στοιχείου µε 

ανώτατο όριο (οροφή), κατά χρήση. Ειδικά, όταν τα στοιχεία έχουν εκδοθεί εκ παραδροµής 

αθεώρητα και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε έλεγχο θεωρείται 

γενική παράβαση. Με την προσθήκη αυτή η έκδοση στοιχείων που λογίζονται ως αθεώρητα 

και εφόσον έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εµπρόθεσµα, θεωρείται γενική παράβαση µε 

συντελεστή βαρύτητας 3. Ενδεικτικές περιπτώσεις που καταλαµβάνει η προτεινόµενη διάταξη 

είναι η έκδοση αθεώρητων που προκύπτει κατά τον αυτοέλεγχο των επιτηδευµατιών (Α.Υ.Ο. 

ΠΟΛ 1082/2003 & 1083/2003), η έκδοση χειρόγραφων αθεώρητων στοιχείων λόγω βλάβης 

της Φ.Τ.Μ. κ.λπ. Τίθεται, δηλαδή, συγκεκριµένο όριο προστίµου κι έτσι εξορθολογίζεται το 

ύψος του προστίµου για τις πιο πάνω παραβάσεις δεδοµένου και ότι, τα πρόστιµα του Κ.Β.Σ. 

δεν έχουν ταµιευτικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπούν στη συµµόρφωση των φορολογουµένων 

µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα αυτό. Επίσης, ο περιορισµός των 

προστίµων καταλαµβάνει και τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν µεν καταχωριστεί στα βιβλία 

αλλά δεν έχει παρέλθει ο νόµιµος χρόνος καταχώρισής τους. 

Με τη διάταξη της παρ. 5 επιδιώκεται να επιλυθεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα 

του υποσυστήµατος Μητρώου του TAXIS, που είναι η ύπαρξη χιλιάδων ανενεργών Αριθµών 

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), γεγονός, που δηµιουργεί ανακριβή εικόνα σχετικά µε τους 

υπόχρεους σε υποβολή διαφόρων δηλώσεων απόδοσης φόρων. 

Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 6 καθορίζεται ελάχιστο ποσό προστίµου στις 

περιπτώσεις διάπραξης απλών τελωνειακών παραβάσεων λόγω µη τήρησης των 

προβλεποµένων διατυπώσεων, κατά τη διακίνηση των προϊόντων που υπάγονται σε ειδικό 

φόρο κατανάλωσης (Ε. Φ. Κ.) και τελούν υπό καθεστώς αναστολής είσπραξης του φόρου. Η 

επιβολή ελάχιστου ποσού προστίµου αποσκοπεί στην αποτροπή διάπραξης τελωνειακών 

παραβάσεων στον ευαίσθητο τοµέα των προϊόντων που υπάγονται σε Ε.Φ. Κ. (καπνικά, 

πετρελαιοειδή και αλκοολούχα προϊόντα) καθώς έχει παρατηρηθεί ότι στην πράξη 

επιβάλλονται πολύ µικρότερα ποσά, τα οποία δεν αποτρέπουν τη διάπραξη τέτοιων 

παραβάσεων. 

Με τη διάταξη της παρ. 7 προβλέπεται ότι η λήψη µέτρων, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του 

Ν. 2523/1997, για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, µεταξύ των οποίων και η 

δέσµευση του 50% των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα, αν διαπιστωθεί βάσει ειδικής 

έκθεσης ελέγχου ότι ο φορολογούµενος δεν έχει αποδώσει στο ∆ηµόσιο ποσό πάνω από 

150.000 ευρώ από Φ.Π.Α., παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους, τέλη και 

εισφορές προτείνεται να µην εφαρµόζονται τα προαναφερόµενα όταν ο φορολογούµενος έχει 
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κατά του ∆ηµοσίου βέβαιη και εκκαθαρισµένη απαίτηση, ποσού ίσου ή µεγαλύτερου του 

ποσού των φόρων, τελών και εισφορών που οφείλει. 

Με τις διατάξεις της παρ. 8 και προκειµένου να διασφαλίζονται και να ελέγχονται περαιτέρω 

οι συναλλαγές και να προκύπτουν οι εκδότες πλαστών και εικονικών στοιχείων, παρέχεται η 

δυνατότητα δηµοσίευσης του Α.Φ.Μ., του αντικειµένου εργασιών, της ηµεροµηνίας έναρξης 

και λήξης εργασιών και της επαγγελµατικής εγκατάστασης των επιτηδευµατιών, φυσικών 

και νοµικών προσώπων, µέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γ. Γ. Π. Σ. του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 

Με τις διατάξεις της παρ. 9 καθορίζεται ότι οι επιτηδευµατίες που εκδίδουν αποδείξεις 

λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών µε χρήση φορολογικών ταµειακών µηχανών, 

υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδοµένα των φορολογικών στοιχείων που 

εκδίδονται σε βάση δεδοµένων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του 

Υπουργείου Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών θα καθοριστούν η έκταση 

εφαρµογής, ειδικότερες υποχρεώσεις των επιτηδευµατιών, η διαδικασία και οι τεχνικές 

προδιαγραφές διαβίβασης των δεδοµένων, τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά µέτρα που 

απαιτούνται καθώς και τη διαδικασία και τα αρµόδια όργανα για την επιβολή του προστίµου 

και τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξής του. Επίσης ορίζεται και η έκδοση κανονιστικής 

απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίµου από 1000 έως 5.000 ευρώ στους 

παραβάτες των παραπάνω υποχρεώσεων. 

  

Επί του άρθρου 27 

  

Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1 αντιµετωπίζεται το εξής θέµα: Με τις υφιστάµενες 

διατάξεις το ακίνητο παύει να θεωρείται νεόδµητο και άρα υπαγόµενο σε Φ. Π. Α. κατά την 

µεταβίβασή του, µε την συµπλήρωση 5 ετών από την έκδοση της οικοδοµικής αδείας. Στο 

χρονικό αυτό σηµείο ακίνητα τα οποία δεν έχουν µεταβιβασθεί ή χρησιµοποιηθεί και 

παραµένουν στην κατασκευαστική επιχείρηση προς πώληση θεωρούνται ότι 

χρησιµοποιήθηκαν µε αποτέλεσµα να προκύπτει η υποχρέωση των κατασκευαστικών 

επιχειρήσεων να καταβάλουν αυτές τον Φ. Π. Α. που αντιστοιχεί στο µέχρι εκείνη τη στιγµή 

κόστος του ακινήτου (αυτοπαράδοση). 

Είναι συχνό το φαινόµενο η ανέγερση της οικοδοµής να µην µπορεί να ξεκινήσει παρά την 

έκδοση της άδειας ή να διακόπτεται, για λόγους που δεν εξαρτώνται από τον κατασκευαστή, 

αλλά από δηµόσιες υπηρεσίες ή ∆ΕΚΟ, όπως π.χ. αρχαιολογική υπηρεσία, πολεοδοµία, 

ΕΥ∆ΑΠ, ∆ΕΗ, κ.λ.π.. Επίσης, συµβαίνει και ιδιαίτερα στην παρούσα κατάσταση λόγω της 

οικονοµικής κρίσης, η ανέγερση να µην έχει ολοκληρωθεί µε την παρέλευση της πενταετίας 

αλλά να συνεχίζεται και πέραν αυτής, οπότε απαιτείται η καταβολή του Φ. Π. Α. λόγω 

αυτοπαράδοσης χωρίς ακόµη να έχει ολοκληρωθεί το κόστος της οικοδοµής. Σε περίπτωση 

δε που σκοπίµως δεν αρχίσει η ανέγερση µέσα στην πενταετία ή αρχίσει µεν αλλά 

πραγµατοποιηθούν ελάχιστες εργασίες και συνεχιστεί η ανέγερση µετά την παρέλευση της 

πενταετίας, ουσιαστικά διαφεύγει ο Φ. Π. Α. (23%) , καθόσον δεν υπάρχει κτίριο το οποίο θα 

µπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτοπαραδίδεται και να καταβληθεί ΦΠΑ, το ακίνητο δε 

κατασκευαζόµενο µετά την παρέλευση της πενταετίας από την έκδοση της αδείας θα 

µεταβιβασθεί µε Φ.Μ.Α. (10%). 
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Με την προτεινόµενη αυτή διάταξη εξακολουθεί να θεωρείται ως νεόδµητο το ακίνητο µέχρι 

την συµπλήρωση 3ετίας από την αποπεράτωση της οικοδοµής. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η 

δυνατότητα, αφενός, στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις να αποπερατώνουν την οικοδοµή 

χωρίς πρόσθετα βάρη, τα οποία αυξάνουν το κόστος και τελικώς την τιµή διάθεσης του 

ακινήτου, και αφετέρου το δηµόσιο εισπράττει πλέον Φ.Π.Α. κατά την πώληση ή την 

αυτοπαράδοση του ακινήτου (µίσθωση, ιδιόχρηση, δωρεάν παραχώρηση κλπ). Σε περίπτωση 

δε που αυτό δεν έχει µεταβιβασθεί ή χρησιµοποιηθεί µέσα σε µία 3ετία από την 

αποπεράτωση της οικοδοµής, τότε οι αδιάθετες ιδιοκτησίες θεωρείται ότι χρησιµοποιήθηκαν 

και καταβάλλεται πλέον Φ.Π.Α. επί του συνολικού κόστους αυτών (αποπερατωµένων) και 

όχι πλέον και ηµιτελών όπως συνέβαινε µε τις προϊσχύουσες διατάξεις. 

Με την παρ. 2 δίνεται δυνατότητα επιλογής φορολόγησης στην εκµετάλλευση 

εµπορευµατικών κέντρων, όπως αυτά προσδιορίζονται µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 

και 21 του ν.3333/2005 (Α' 91) όπως ισχύουν. Η επιλογή αυτή πραγµατοποιείται µε την 

υποβολή σχετικής αίτησης στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. των υποκειµένων που εκµεταλλεύονται τα εν 

λόγω εµπορευµατικά κέντρα. Με την επιλογή φορολόγησης παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης 

του φόρου που επιβαρύνει την κατασκευή και τη συντήρηση των εµπορευµατικών κέντρων. 

Με την παρ.3 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του 

Κώδικα Φ.Π.Α. και προβλέπεται ότι στην περίπτωση επιλογής φορολόγησης της 

εκµετάλλευσης εµπορευµατικών κέντρων, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 

του άρθρου 8, ο διακανονισµός του φόρου εισροών των εν λόγω ακινήτων διενεργείται σε 10 

έτη, µε αφετηρία το έτος έναρξης χρησιµοποίησής τους. Η ρύθµιση αυτή είναι αναγκαία 

προκειµένου να αποφεύγονται καταστρατηγήσεις µε την έκπτωση του φόρου εισροών της 

κατασκευής των εµπορευµατικών κέντρων και επιφυλάσσεται η ίδια µεταχείριση µε την 

εκµετάλλευση εµπορικών κέντρων για τα οποία ισχύει ήδη η επιλογή φορολόγησης. 

Για τα εµπορευµατικά κέντρα, τα οποία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και µέχρι 31.12.2010 

δεν έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος διακανονισµού, προβλέπεται δικαίωµα έκπτωσης 

του φόρου εισροών που αναλογεί στα εναποµένοντα έτη της πενταετίας. Το ποσό αυτό του 

φόρου διακανονίζεται µε βάση συνολική διάρκεια 10 ετών από την έναρξη χρησιµοποίησης 

των εµπορευµατικών κέντρων. 

Με την διάταξη της παρ. 4 καθιερώνεται η υποχρέωση ενηµέρωσης της Γ. Γ. Π. Σ. από το 

ΙΚΑ, µέσα στο µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, για τις οικοδοµές που δηλώθηκαν ως 

αποπερατωθείσες κατά το προηγούµενο έτος έτσι ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισµός 

των κατασκευαστικών επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση αυτοπαράδοσης για 

αδιάθετες ιδιοκτησίες µετά την παρέλευση 3ετίας από την αποπεράτωσή τους. 

Με την παρ. 5 δίνεται η δυνατότητα στους εφηµεριδοπώλες να µην υποβάλλουν δηλώσεις 

Φ.Π.Α., στην περίπτωση που δεν επιθυµούν να ασκήσουν δικαίωµα έκπτωσης του φόρου 

των εισροών τους. Η ρύθµιση αυτή έχει στόχο την ελάφρυνση των εν λόγω υποκειµένων από 

το κόστος υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. στην περίπτωση που κρίνουν ότι το εν λόγω κόστος 

είναι µεγαλύτερο από την ωφέλεια που θα έχουν από την έκπτωση του φόρου εισροών τους. 

Πρόκειται για επιλογή που πραγµατοποιείται από τους ίδιους τους υποκείµενους, οι οποίοι 

υποβάλλουν σχετική δήλωση στην αρµόδια ∆. Ο. Υ., η οποία δεν µπορεί να ανακληθεί πριν 

την παρέλευση πενταετίας. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 19 

του Κώδικα Φ. Π. Α., ο φόρος που οφείλεται στην παράδοση εφηµερίδων και περιοδικών 
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που διακινούνται µέσω πρακτορείων διανοµής εισπράττεται στην πηγή (εκδοτική ή 

εισαγωγική επιχείρηση) και τα πρόσωπα που µεσολαβούν στη διακίνηση των εντύπων αυτών 

δεν επιβάλλουν ΦΠΑ για την παράδοσή τους, έχουν όµως δικαίωµα έκπτωσης του φόρου 

των εισροών τους. 

Περαιτέρω µε την παρ. 9 προβλέπεται ότι µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών 

καθορίζεται ο τρόπος της ανωτέρω επιλογής. 

Με τις διατάξεις της παρ. 6 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 38 και παρέχεται 

πλέον η δυνατότητα παραλαβής περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ. Π. Α. χωρίς 

την καταβολή όλου του οφειλόµενου ποσού, αλλά µέρους αυτού, το οποίο, όµως, ως 

ποσοστό δεν µπορεί να υπολείπεται του 40% του συνολικά οφειλόµενου ποσού. Με τον τρόπο 

αυτό είναι δυνατή η βεβαίωση από τις ∆.Ο.Υ. και η είσπραξη του µη καταβληθέντος 

υπολοίπου, το οποίο λόγω της καθυστερηµένης είσπραξής του προσαυξάνεται κατά ποσοστό 

2%. Ως καταβολή λογίζεται και η απόσβεση του ποσού αυτού µε συµψηφισµό, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.∆.Ε.(ν.δ. 356/74, Α'90). 

Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του άρθρου 38 

του Κώδικα Φ. Π. Α. Με την αντικατάσταση αυτή γίνονται οι απαραίτητες τεχνικές 

προσαρµογές που προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ίδιου Κώδικα σχετικά µε 

την επιστροφή του φόρου, όπως τροποποιήθηκαν µε την παράγραφο 5 του άρθρου 62 του 

ν. 3842/2010 (Α' 58) και ισχύουν. 

Η προτεινόµενη παρ. 8 αφορά νοµοτεχνική διάταξη µε την οποία καταργείται η παράγραφος 

9 του άρθρου 38, η οποία προέβλεπε ιδιαίτερο τρόπο καταβολής του Φ. Π. Α., εφόσον αυτό 

ήταν επιθυµητό από υποκειµένους που τηρούσαν βιβλία Α' κατηγορίας του Κ. Β. Σ.. Η 

διάταξη όµως αυτή είναι ανενεργή µετά την κατάργηση της Α' κατηγορίας βιβλίων. 

Με την παρ. 10 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 39 α του Κώδικα Φ. Π. Α. για να 

ανταποκρίνεται στο πεδίο εφαρµογής που διευρύνεται µε την επόµενη παράγραφο. 

Με την παρ. 11 προβλέπεται ότι στη µεταβίβαση αδειών εκποµπών αερίων στο εσωτερικό της 

χώρας ο φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη. Η ρύθµιση αυτή έχι ως στόχο τον περιορισµό 

της φοροδιαφυγής που παρατηρείται στο εµπόριο των αδειών αυτών, µέσω µηχανισµού 

φοροδιαφυγής τύπου καρουζέλ. 

Με την παρ. 12 προβλέπεται ότι, οι αγρότες που εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν.3874/2010 (Α' 151) και ασχολούνται µε τη 

διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τη λειτουργία αγροτουριστικών 

µονάδων έως 10 δωµατίων, έχουν δικαίωµα επιστροφής µε τους κατ' αποκοπή συντελεστές 

που προβλέπονται στο άρθρο 41, παρότι για τις ανωτέρω δραστηριότητες υποχρεούνται 

στην τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων. Σκοπός της εν λόγω ρύθµισης είναι η διευκόλυνση των 

ανωτέρω συναλλαγών, οι οποίες θεωρούνται ως αγροτικές εκµεταλλεύσεις σύµφωνα µε το 

ν. 3874/2010. 

Με τις διατάξεις της παρ. 13 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 53 έτσι ώστε να 

καθορίζονται σαφώς οι τίτλοι βεβαίωσης και στον κώδικα Φ. Π. Α., χωρίς να απαιτείται 

παραποµπή στις διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος και επί πλέον καθορίζεται ο τρόπος 

βεβαίωσης του οφειλόµενου βάσει δηλώσεων φόρου, αναγκαιότητα που προκύπτει µετά την 

αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 38 µε την κατά τα παραπάνω παράγραφο 6. 
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Με τις διατάξεις της παρ. 14 αυξάνεται από 25% σε 50% το ποσοστό του αµφισβητούµενου 

κύριου και πρόσθετου φόρου που βεβαιώνεται άµεσα στην περίπτωση που από τον υπόχρεο 

στον φόρο ασκηθεί εµπρόθεσµη προσφυγή. 

Με τις διατάξεις της παρ. 15 αντικαθίσταται το άρθρο 54 προκειµένου να καθορίζεται σαφώς 

ο τρόπος καταβολής του φόρου βάσει των υποβαλλοµένων περιοδικών δηλώσεων. Η 

καταβολή πλέον µπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά µε την καταβολή τουλάχιστον 

του 40% του οφειλόµενου φόρου µε την υποβολή της δήλωσης, ενώ το υπόλοιπο 

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

µπορεί να είναι κάτω των 300 ευρώ. Εξάλλου, για λόγους αποφυγής κατάχρησης της 

δυνατότητας τµηµατικής καταβολής και διασφάλισης των εσόδων του Φ.Π.Α., προβλέπεται 

δυνατότητα ώστε η µη εµπρόθεσµη καταβολή δόσεως να στερεί το δικαίωµα υποβολής 

δήλωσης µε την χρήση αυτής της ευχέρειας για την τρέχουσα και την επόµενη κάθε φορά 

διαχειριστική περίοδο. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες εφαρµογής της ασφαλιστικής αυτής 

δικλείδας καθώς και ο χρόνος έναρξης θα καθορίζονται µε υπουργική απόφαση. Περαιτέρω, 

παρέχεται το δικαίωµα καταβολής του Φ.Π.Α. σε 6 δόσεις, στις περιπτώσεις ποσών που 

επέρχεται διοικητική επίλυση της διαφοράς είτε αφορά προσωρινή είτε οριστική πράξη ή σε 

περίπτωση δικαστικού συµβιβασµού που αφορά οριστική πράξη προσδιορισµού του φόρου. 

Η καταβολή σε δόσεις κρίνεται σκόπιµη λόγω της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας και της 

παράτασης της οικονοµικής κρίσης, προκειµένου να διευκολυνθούν οι υποκείµενοι στο φόρο 

να καταβάλλουν το Φ.Π.Α. στο ∆ηµόσιο και το ∆ηµόσιο να εισπράξει τις απαιτήσεις από 

φόρους µε δεδοµένες τις επιπτώσεις από την ήδη µειωµένη ρευστότητα των επιχειρήσεων. 

Με τις διατάξεις της παρ. 16 ορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρµογής για τις ρυθµίσεις που 

περιλαµβάνονται στο άρθρο αυτό. 

  

Επί του Άρθρου 28 

  

Με τις προτεινόµενες διατάξεις προστίθενται νέες παράγραφοι 8 και 9 στο άρθρο 26 του 

ν.1882/90 (Α'43') και επιλύεται µία δυσλειτουργία της φορολογικής διοίκησης που 

λειτουργούσε σε βάρος της είσπραξης των δηµοσίων εσόδων και πολλές φορές απέβαινε σε 

βάρος των πολιτών. 

Συγκεκριµένα, για την είσπραξη χρηµάτων από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, οργανισµούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, νοσοκοµεία και λοιπούς τρίτους απαιτείται η προσκόµιση 

αποδεικτικού ενηµερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο. Σε 

πολλές περιπτώσεις υπάρχουν βέβαιες και εκκαθαρισµένες χρηµατικές απαιτήσεις των 

φορολογουµένων κατά των παραπάνω φορέων που όµως δε µπορούν να εισπραχθούν λόγω 

ύπαρξης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο, διότι δεν έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση 

τµηµατικής καταβολής ή ρύθµιση και ως εκ τούτου δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

χορήγησης του αποδεικτικού ενηµερότητας. Το ∆ηµόσιο έχει βέβαια τη δυνατότητα να 

κατασχέσει τις απαιτήσεις αυτές στα χέρια του πληρωτή, ως τρίτου, όµως αυτό καταργεί το 

χαρακτήρα της προνοµιακής είσπραξης των απαιτήσεών του και µεταθέτει στο µέλλον την 

είσπραξή τους, µε συνέπειες την ικανοποίηση του ∆ηµοσίου, των λοιπών πιστωτών αλλά και 

του ίδιου του οφειλέτη. 
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Με την προτεινόµενη διάταξη αντί του αποδεικτικού ενηµερότητας χορηγείται βεβαίωση από 

την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωµένη η οφειλή, η οποία κατατίθεται στην υπηρεσία ή 

τον φορέα πληρωµής και µε βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται στο ∆ηµόσιο το προς 

είσπραξη ποσό και µέχρι του ύψους της οφειλής. Το τυχόν υπόλοιπο αποδίδεται στον 

δικαιούχο µε την προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας, εφόσον απαιτείται. Η βεβαίωση 

αυτή εκδίδεται και οίκοθεν από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωµένη η οφειλή στην 

περίπτωση που δεν ζητήσει την έκδοσή της ο ίδιος ο οφειλέτης. 

Επίσης, η έκδοση της βεβαίωσης αυτής µπορεί να ζητηθεί και από την ∆ιεύθυνση Είσπραξης 

∆ηµοσίων Εσόδων στην περίπτωση που εντοπιστεί, από ειδική έρευνα ή από διασταυρώσεις 

στοιχείων απαίτηση του οφειλέτη του ∆ηµοσίου. Τέλος, η βεβαίωση οφειλής µπορεί να 

ζητηθεί και από την υπηρεσία ή το φορέα που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωµή της 

δαπάνης στην περίπτωση που ο δικαιούχος αµελεί να προσκοµίσει αποδεικτικό 

ενηµερότητας. 

Επιπλέον, σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου 

και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής του λόγω ύπαρξης ληξιπροθέσµων οφειλών, 

η ανωτέρω βεβαίωση χορηγείται µε την προϋπόθεση παρακράτησης από το συµβολαιογράφο 

όλου του ποσού της συνολικής οφειλής και άµεσης απόδοσης αυτού στο ∆ηµόσιο στην 

προβλεπόµενη προθεσµία δηλαδή εντός 3 ηµερών. 

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η πώληση ακινήτου όταν µε την πώληση αυτή ο 

φορολογούµενος µπορεί να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών του και διασφαλίζονται 

απόλυτα τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου. 

Στην περίπτωση εκχωρηµένων χρηµατικών απαιτήσεων κατά των φορέων, το αποδεικτικό 

ενηµερότητας προσκοµίζεται τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα όσο και από τον 

εκδοχέα ή ενεχυριούχο δανειστή, ώστε να διασφαλιστεί η απόδοση των προς είσπραξη 

χρηµάτων στο ∆ηµόσιο. 

  

Επί του Άρθρου 29 

  

Με τις διατάξεις της παρ. 1 προτείνεται τα στοιχεία των αποδείξεων δαπανών του Κ.Β.Σ. που 

χρησιµοποιούνται για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού να µπορούν εναλλακτικά, και 

όχι υποχρεωτικά να καταγράφονται χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο ή µαγνητική κάρτα. 

Επίσης, καθορίζονται και τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας, δηλ. ο σκοπός, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας, τα δεδοµένα που τυγχάνουν επεξεργασίας, οι υπόχρεοι δηµόσιοι ή 

ιδιωτικοί φορείς που υποχρεούνται σε παροχή υποστήριξής του κλπ. Περαιτέρω, µε την 

έκδοση της προβλεπόµενης κανονιστικής απόφασης θα εξειδικευθεί ο σχεδιασµός για την 

εφαρµογή του εναλλακτικού συστήµατος καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων 

δαπανών. 

Με τις διατάξεις της παρ.2 προτείνεται η αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 

του άρθρου 26 ν. 1882/1990, προκειµένου να θεσπιστεί και η ηλεκτρονική υπηρεσία 

πληροφόρησης σε όσες υπηρεσίες ή φορείς έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών ότι υποχρεούνται να ζητούν και να λαµβάνουν τηλεοµοιοτυπία, επέχουσα θέση 

αποδεικτικού ενηµερότητας, µέσω ειδικού δικτύου επικοινωνίας µε το πληροφοριακό 

σύστηµα φορολογίας (ΤΑΧΙβ), µε την οποία βεβαιώνεται ότι ο συναλλασσόµενος είναι 

φορολογικά ενήµερος. Η ηλεκτρονική υπηρεσία επιτυγχάνει την περαιτέρω διευκόλυνση των 
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πιστοποιηµένων υπηρεσιών ή φορέων από ένα «σηµείο», καθώς και την εξοικονόµηση 

σηµαντικών πόρων από τη διακίνηση της πληροφορίας σε έντυπη µορφή (ανάλωση χαρτιού). 

Επιπλέον µε την προτεινόµενη τροποποίηση θα είναι δυνατόν τόσο οι ανωτέρω φορείς όσο 

και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να ζητούν και να λαµβάνουν αποδεικτικό ενηµερότητας 

και ηλεκτρονικά. 

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προτείνονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για την καθιέρωση 

του ηλεκτρονικού παραβόλου. 

Συγκεκριµένα: 

Σύµφωνα µε την διακήρυξη της Υπουργικής Συνάντησης Κορυφής για την Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση (Η.∆.), που έγινε στο Μάλµο της Σουηδίας το 2009, τα κράτη µέλη πρέπει να 

µεριµνήσουν για την προώθηση υπηρεσιών Η.∆., προκειµένου να παρέχονται σε όλους τους 

Ευρωπαίους πολίτες καινοτόµες, ευέλικτες και προσωποποιηµένες υπηρεσίες. Ακόµα, οι 

υπηρεσίες Η.∆. θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ώστε να καταργηθεί η περιθωριοποίηση, που 

βιώνουν οι ψηφιακά ή κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες πολιτών, καθώς και να συµβάλουν 

στην µείωση του διοικητικού κόστους για τις προσφερόµενες υπηρεσίες από το Κράτος προς 

τους πολίτες. Μια από τις υπηρεσίες που θα µπορούσε να ενταχθεί στο σχέδιο δράσης για 

υπηρεσίες Η.∆. είναι η παροχή πρόσθετης δυνατότητας στον πολίτη να προµηθεύεται και να 

υποβάλλει ηλεκτρονικά παράβολα όπου από τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται. Η 

υφιστάµενη διαδικασία προµήθειας και υποβολής των εντύπων παραβόλων επιβαρύνει 

σηµαντικά το κράτος και τους πολίτες: Το σηµερινό ετήσιο κόστος για το κράτος για την 

παραγωγή και πώληση 20.000.000 παραβόλων υπολογίζεται σε 30.000.000 ευρώ 

τουλάχιστον και συνίσταται σε: 

1) Κόστος για την προµήθεια ειδικού υδατογραφηµένου χαρτιού για τα έντυπα παράβολα και 

το ειδικό έντυπο για έκδοση οίκοθεν διπλοτύπου, εναλλακτικά. 

2) Κόστος για την εκτύπωση, την κεντρική αποθήκευση και την διακίνηση προς τις 288 

∆.Ο.Υ. των παραβόλων. 

3) Κόστος για την αποθήκευση, την διαχείριση και την διάθεσή τους από τις ∆.ΟΥ. 

4) Κόστος για την διαχείριση και την αποθήκευση από τον φορέα που παραλαµβάνει το 

παράβολο. 

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να προστεθεί και το κόστος για τον πολίτη που συνίσταται στα 

εξής: 

1) Κόστος από την µετακίνησή του για την υποβολή του παραβόλου στον φορέα 

2) Κόστος προµήθειας µεταπώλησης, αν η προµήθεια γίνεται από ενδιάµεσο µεταπωλητή. 

Πρόσθετα πρέπει να επιµετρηθεί και η επικινδυνότητα αναφορικά µε την διακίνηση και τη 

γνησιότητα των εντύπων παραβόλων. 

Η εφαρµογή του ηλεκτρονικού παραβόλου προβλέπει την αντικατάσταση του έντυπου 

παραβόλου µε µοναδικούς, ψηφιακούς κωδικούς, που δηµιουργούνται, πιστοποιούνται και 

ελέγχονται από κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα διάθεσης, που θα διαχειρίζεται κεντρική 

δηµόσια υπηρεσία. 

Η προµήθεια και η πληρωµή από τον πολίτη θα γίνεται µε εναλλακτικούς, ισοδύναµους 

τρόπους, όπως ιστότοπο της υπηρεσίας διάθεσης, Κ. Ε. Π., Τράπεζες, κλπ., κάνοντας χρήση 

των διαφορετικών δυνατοτήτων που του παρέχει ο κάθε τρόπος, π.χ. άµεση πληρωµή, 

πιστωτική κάρτα, πληρωµή µε χρήση τραπεζικών υπηρεσιών µέσω δικτύου, ή µέσω 

τηλεφώνου, ή µέσω κινητής τηλεφωνίας, ή µέσω Αυτόµατων Ταµειακών Μηχανών, κλπ. 

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

∆ηµόσιο και τους πολίτες ως σύνολο και έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, όπως ποιοτικότερη 

και συντοµότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καλύτερο έλεγχο στην είσπραξη των σχετικών 
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εσόδων, απελευθέρωση πολλών ανθρωποµηνών εργασίας υπαλλήλων, εξοικονόµηση χώρων 

και δηµιουργία ευέλικτων υποδοµών στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης των ∆.Ο.Υ., µείωση 

της γραφειοκρατίας, σεβασµό σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, προστασία του 

περιβάλλοντος, δυνατότητα εξυπηρέτησης από απόσταση ειδικά για τους πολίτες της χώρας 

που βρίσκονται στο εξωτερικό, ουσιαστική προώθηση της Η.∆. στο ∆ηµόσιο και στους 

συνεργαζόµενους φορείς, συµµόρφωση στις απαιτήσεις εκσυγχρονισµού της Ε.Ε.. 

  

Επί του Άρθρου 30 

  

Με τις διατάξεις της παρ. 1 προστίθεται στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν.2960/2001, Α' 

265), νέο άρθρο 100 Α, προκειµένου να ενσωµατωθούν οι προβλέψεις αναφορικά µε τη 

χορήγηση αδειών σύστασης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 

ετοίµων προϊόντων καπνού, µε στόχο αφενός µεν τη διευκόλυνσή τους στην ανάπτυξη της 

δραστηριότητάς τους, αφετέρου δε τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου. 

Οι ισχύουσες διατάξεις αναφέρονται σε καπνοβιοµηχανίες, καπνεργοστάσια ή 

καπνοκοπτήρια και περιλαµβάνονται στο β.δ. της 13/16 Απριλίου 1920 «Περί κώδικος νόµων 

περί φορολογίας καπνού», ο οποίος είναι απαρχαιωµένος και δύσχρηστος καθώς: 

(α) έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις και προσθήκες, ενώ µεγάλο µέρος των διατάξεών του 

έχει καταργηθεί, 

(β) περιλαµβάνει διατάξεις σχετικές µε το φορολογικό καθεστώς του καπνού, οι οποίες δεν 

ισχύουν σήµερα, αφού έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις του τρίτου µέρους του ν. 

2960/2001, µε τις οποίες εναρµονίστηκε η εθνική νοµοθεσία προς το κοινοτικό δίκαιο και 

(γ) έχουν αλλάξει οι οικονοµικές συνθήκες της αγοράς. 

Καθίσταται λοιπόν σαφής η ανάγκη ύπαρξης κατάλληλης και σύγχρονης πρόβλεψης που θα 

διέπει τη σύσταση καπνοβιοµηχανιών και επαγγελµατικών εργαστηρίων παραγωγής 

προϊόντων καπνού, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του ν.3325/2005 (Α' 68). Με τις 

προτεινόµενες διατάξεις καθιερώνεται η υποχρέωση των εν λόγω επιχειρήσεων να 

εφοδιάζονται πριν από την έναρξη των εργασιών τους µε άδεια του Υπουργού Οικονοµικών, 

η οποία δεν έχει σχέση ούτε υποκαθιστά άδειες άλλων αρχών αλλά συνιστά ένα απαραίτητο 

διοικητικό µέτρο ελέγχου της παραγωγής προϊόντων καπνού που δεν δηµιουργεί ιδιαίτερη 

επιβάρυνση στις επιχειρήσεις. Προβλέπεται επίσης, η ανά 3ετία ανανέωση της άδειας για την 

ελάφρυνση των επιχειρήσεων από περιττές διατυπώσεις. 

Συγκεκριµένα, όσον αφορά στις υπό σύσταση καπνοβιοµηχανίες, µε τις διατάξεις του άρθρου 

αυτού ορίζεται κατώτατο όριο ετήσιας παραγωγικής δυναµικότητας, ίσο µε 250.000 

χιλιόγραµµα επεξεργασµένου καπνού. Επίσης, επιβάλλεται σε όλες τις καπνοβιοµηχανίες η 

υποχρέωση σύστασης φορολογικής αποθήκης και αναγνώρισης ως εγκεκριµένου 

αποθηκευτή, δηλαδή η υποχρέωση παραγωγής των προϊόντων τους υπό καθεστώς 

αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προϋπόθεση που είναι απαραίτητη σύµφωνα µε 

την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και για την αποστολή σε άλλα κράτη µέλη της 

ΕΕ ή την εξαγωγή των προϊόντων καπνού σε τρίτες χώρες. 

Όσον αφορά στα υπό σύσταση επαγγελµατικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού, 

ορίζεται κατώτατο όριο ετήσιας παραγωγικής δυναµικότητας, ίσο µε 2.000 χιλιόγραµµα 

επεξεργασµένου καπνού. Επίσης, ορίζεται ότι σε περίπτωση παραγωγής προϊόντων καπνού 

από επαγγελµατικό εργαστήριο υπό καθεστώς αναστολής του φόρου, το ενδιαφερόµενο 

πρόσωπο υποχρεούται να συστήσει φορολογική αποθήκη και να αναγνωριστεί ως 
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εγκεκριµένος αποθηκευτής, για τους ίδιους ως άνω λόγους. Σε περίπτωση παραγωγής 

προϊόντων καπνού από επαγγελµατικό εργαστήριο εκτός καθεστώτος αναστολής του φόρου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 56, 106 και 111 τους ΕΤΚ, παρέχεται η εξουσιοδότηση 

στον Υπουργό Οικονοµικών να καθορίζει µε απόφασή του τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληροί το ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Επιπλέον ορίζεται ότι το πρόσωπό αυτό 

υποχρεούται να παρέχει εγγύηση για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου και να 

συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο Υπουργός Οικονοµικών και η αρµόδια 

αρχή. 

Τέλος, προβλέπεται ότι για τους σκοπούς του κώδικα, των νόµων περί τελών χαρτοσήµου, 

ως άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου, νοείται η άδεια που προβλέπεται από τις 

προτεινόµενες διατάξεις. 

Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 2 ορίζεται ότι επιβατικά αυτοκίνητα τύπου Jeep που 

πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 98/69/ΕΚ, Φάσης Β' ή 

µεταγενέστερης, εξακολουθούν να υπάγονται στους συντελεστές τέλους ταξινόµησης που 

προβλέπονται από την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 (Α' 

265), εφόσον µέχρι και 29.6.2011 τελωνισθούν και καταβληθούν για αυτά, οι οφειλόµενες 

δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις. 

Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 3 το δικαίωµα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου µε 

απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης από ανάπηρους πολίτες των άλλων κρατών µελών της 

Ε.Ε., το οποίο προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 1 περίπτωση β) του άρθρου 16 

του ν.2227/1994 (Α'129), ενσωµατώνεται στο άρθρο 16 του ν.1798/1988 (Α' 166) για λόγους 

διαφάνειας και κωδικοποίησης των σχετικών διατάξεων µε τη χορήγηση της ανωτέρω 

απαλλαγής και η παράγραφος 1 περίπτωση β) του άρθρου 16 του ν.2227/1994 καταργείται. 

Επίσης, µε τη ρύθµιση αυτή καταργείται ο όρος της εργασίας στη χώρα µας και η 

φορολογική αυτή απαλλαγή αυτή συνδέεται µε την ύπαρξη ή µη φορολογικής κατοικίας 

(κατοικία ή συνήθης διαµονή µε τους όρους του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.) στην Ελλάδα. Με την 

νοµοθετική αυτή ρύθµιση επιτυγχάνεται η πλήρης εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας προς 

το ισχύον κοινοτικό δίκαιο, αφενός µε την κατάργηση του όρου της εργασίας στην Ελλάδα 

και η χορήγηση του εν λόγω φορολογικού ευεργετήµατος σε αυτούς, ανάπηρους Έλληνες 

πολίτες ή ανάπηρους πολίτες των άλλων κρατών µελών της Ε.Ε., συνδέεται µε τη 

φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, δηλαδή µε τη φορολόγηση ή µη του παγκόσµιου 

εισοδήµατός τους στην ηµεδαπή. 

Με τις διατάξεις της παρ.4 προτείνεται η αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 

1576/1985 (Α'171), προκειµένου να διατίθενται στην Τελωνειακή Υπηρεσία ουσίες που 

κατάσχονται και από τις λοιπές αρµόδιες αρχές του άρθρου 41 του ν.3459/2006 (Α'103), 

δηλαδή από την Ελληνική Αστυνοµία, την ΥΠ. Ε. Ε. και το Λιµενικό Σώµα γι την εκπαίδευση 

σκύλων ανιχνευτών, ειδικά εκπαιδευµένων για την υποβοήθηση του ελεγκτικού έργου των 

τελωνειακών υπαλλήλων. Ειδικότερα, µε το άρθρο 5 του ν. 1576/1985, επιτρέπεται στην 

Τελωνειακή Υπηρεσία, να χρησιµοποιεί σκύλους για το σκοπό αυτό. Στο ίδιο άρθρο επίσης, 

ορίζεται ότι από τις ναρκωτικές ουσίες που κατάσχονται από τις τελωνειακές αρχές, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, διατίθενται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών οι 

απόλυτα αναγκαίες ποσότητες για την εκπαίδευση των σκύλων ανιχνευτών. Σήµερα, η 

Τελωνειακή Υπηρεσία διαθέτει 29 ειδικά εκπαιδευµένους σκύλους ανιχνευτές ναρκωτικών 

και ψυχοτρόπων ουσιών, εκ των οποίων 23 χρησιµοποιούνται στα Τελωνεία και 6 στις 
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Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 

  

Β. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου ∆' 

  

Επί των άρθρων 31-35 

  

Όπως είναι γνωστό, η ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων άσκηση προσφυγής κατά των 

πράξεων των φορολογικών αρχών, µε τις οποίες καταλογίζονται φόροι και επιβάλλονται 

κυρώσεις για παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας, αναστέλλει την εκτέλεση των 

καταλογιστικών πράξεων, παρέχει δε απλώς τη δυνατότητα προβεβαίωσης και είσπραξης 

ποσοστού 25% επί του αµφισβητούµενου φόρου, το οποίο µε το παρόν νοµοσχέδιο αυξάνεται 

σε 50%. 

Συνεπεία δε της µεγάλης καθυστέρησης, που παρατηρείται κατά τα τελευταία έτη, στην 

εκδίκαση των φορολογικών διαφορών από τα διοικητικά δικαστήρια, καθυστερεί υπέρµετρα 

και η είσπραξη µεγάλων χρηµατικών ποσών φόρων και χρηµατικών κυρώσεων, που έχουν 

καταλογισθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να παραµένουν ανείσπρακτα από το 

∆ηµόσιο τεράστια ποσά, την ίδια στιγµή µάλιστα που καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια για 

την επίλυση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας. 

Παρίσταται, συνεπώς, άµεση και επιτακτική η ανάγκη λήψης πρόσθετων µέτρων για την 

ταχύτερη εκδίκαση των φορολογικών διαφορών στα πλαίσια του Μνηµονίου 3 (παρ. 10), 

πέραν όσων που ήδη έχουν ληφθεί µε το ν. 3900/2010 (όπως η σύσταση ειδικών 

φορολογικών τµηµάτων στα διοικητικά δικαστήρια και η υπαγωγή φορολογικών υποθέσεων 

µε αντικείµενο άνω των 150.000 ευρώ σε πρώτο και τελευταίο βαθµό στο διοικητικό 

εφετείο). 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις εισάγεται και οργανώνεται συστηµατικά, ως µέτρο για την 

αποσυµφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων και την επιτάχυνση της επίλυσης των 

φορολογικών διαφορών, η διαιτητική επίλυση των διαφορών αυτών. Μέτρο, το οποίο είχε 

προταθεί, για την αντιµετώπιση των ίδιων προβληµάτων, η επίλυση των οποίων σκοπείται µε 

τις προτεινόµενες διατάξεις, µε την 12/1986 σύσταση της Επιτροπής των Υπουργών του 

Συµβουλίου της Ευρώπης, σύµφωνα µε την οποία η διαιτησία πρέπει δυνάµει των αναγκαίων 

προς τούτο διατάξεων, να αποτελεί µία εναλλακτική διαδικασία περισσότερο προσβάσιµη και 

πιο αποτελεσµατική από την προσφυγή στη δικαιοσύνη. 

Μέχρι σήµερα, διαιτησία για την επίλυση φορολογικών διαφορών προβλέπεται από ειδικές 

διατάξεις, κυρίως για τις επενδύσεις και την εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό. Στο 

πλαίσιο των νοµοθετηµάτων αυτών, µε την 24/1993 απόφαση του Α.Ε.∆. κρίθηκε ότι κατά 

την αληθή της έννοια, η διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1 του Συντάγµατος δεν απαγορεύει 

στον κοινό νοµοθέτη να επιτρέψει στη ∆ιοίκηση και στον φορολογούµενο να υπάγουν, µε 

συµφωνία τους, σε διαιτησία συγκεκριµένη φορολογική διαφορά ή φορολογικές διαφορές 

που θα προέλθουν από ορισµένη έννοµη σχέση, αφού άλλωστε το Σύνταγµα (άρθρο 78 παρ. 

4) δεν απαγορεύει στον κοινό νοµοθέτη να προβλέψει την εξαίρεση ή απαλλαγή το ζήτηµα αν 

η εκδίκαση φορολογικών διαφορών µπορεί να υπαχθεί κατ' αρχήν σε διαιτησία. Περαιτέρω, 

δε, κρίθηκε ότι η δικαιοδοσία του διαιτητικού οργάνου δεν περιλαµβάνει και εξουσία 

ακυρώσεως της διοικητικής πράξεως επιβολής φορολογικού βάρους, εξουσία που 
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επιφυλάσσεται από το Σύνταγµα υπέρ των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία, 

εξάλλου, δύνανται, εν πάση περιπτώσει να ελέγχουν την υπέρβαση των ορίων της 

δικαιοδοσίας του διαιτητικού οργάνου. 

Στο πλαίσιο των γενοµένων κατά τ' ανωτέρω δεκτών από το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο έχει 

παγιωθεί σχετικά µε το θέµα αυτό η νοµολογία του Συµβουλίου της 

Επικρατείας, η οποία δέχεται τα εξής: Η δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου µπορεί να 

είναι αποκλειστική. Η έννοια της αποκλειστικότητας της δικαιοδοσίας αυτής είναι ότι το 

διαιτητικό δικαστήριο δεν έχει µεν την εξουσία να ακυρώνει διοικητικές πράξεις, αφού 

τέτοια εξουσία µόνο σε ρητή διάταξη του Συντάγµατος θα µπορούσε να στηριχθεί, επιλύει 

όµως τα ζητήµατα που γεννώνται από διαφορές που υπάγονται στη δικαιοδοσία του κατά 

τρόπο δεσµευτικό για τα δικαστήρια, ενώπιον των οποίων ενδέχεται να ανακύψουν σε 

µεταγενέστερο χρόνο µεταξύ των ίδιων διαδίκων είτε τα ίδια ζητήµατα είτε άλλα εξαρτώµενα 

από εκείνα. 

Κατά συνέπεια, όταν κατά την εκδίκαση διοικητικής διαφοράς ενώπιον διοικητικού 

δικαστηρίου προσκοµίζεται απόφαση του διαιτητικού οργάνου, µε την οποία επιλύεται 

µεταξύ των ίδιων διαδίκων ζήτηµα που τίθεται και ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου, το 

τελευταίο έχει µεν την εξουσία να ελέγξει αν το ζήτηµα που επιλύθηκε υπαγόταν στη 

δικαιοδοσία του διαιτητικού οργάνου και να αγνοήσει την προσκοµιζόµενη διαιτητική 

απόφαση αν διαπιστώσει υπέρβαση των ορίων δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου 

που την εξέδωσε. Αν, αντιθέτως, δεχθεί ότι η απόφαση του διαιτητικού οργάνου εκδόθηκε 

εντός των ορίων δικαιοδοσίας του, δεν µπορεί να ελέγξει την ορθότητα της λύσεως που 

δόθηκε από το όργανο αυτό, αλλά οφείλει να ακολουθήσει την κρίση του οργάνου και να 

στηρίξει σ' αυτήν την περαιτέρω κρίση του για τα ζητήµατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία 

του. Στα ζητήµατα δε, η επί των οποίων κρίση του διαιτητικού οργάνου είναι, υπό τις 

εκτεθείσες προϋποθέσεις, δεσµευτική για το διοικητικό δικαστήριο, περιλαµβάνεται τόσο το 

ζήτηµα της, ρητώς ή σιωπηρώς, γενοµένης δεκτής από το διαιτητικό όργανο 

συνταγµατικότητας των διατάξεων που ερµηνεύθηκαν µε τη διαιτητική απόφαση, όσο και το 

ζήτηµα της συµφωνίας αυτών προς τους κανόνες του κοινοτικού ευρωπαϊκού δικαίου, στους 

οποίους υπήγαγε τα πραγµατικά περιστατικά της κρινόµενης διαφοράς. 

Με βάση τις αρχές αυτές οργανώνεται µε το παρόν νοµοσχέδιο, κατά τρόπο συστηµατικό, η 

διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφορών. Προς το σκοπό αυτόν ιδρύεται, ως 

ανεξάρτητη αρχή, ειδικό Σώµα Φορολογικών ∆ιαιτητών (Σ.Φ.∆.), που απαρτίζεται από 

διαιτητές που απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησία, όπως αρµόζει στην 

άσκηση δικαιοδοτικής λειτουργίας. Για την υπαγωγή υποθέσεως στη διαιτησία προβλέπεται 

η καταβολή αµοιβής για τους διαιτητές, από τον φορολογούµενο. Προκειµένου να 

αποφευχθεί το φαινόµενο σώρευσης µεγάλου όγκου υποθέσεων στο Σώµα αυτό, µε συνέπεια 

να ακυρωθεί µε τον τρόπο αυτό στην πράξη η προσπάθεια που καταβάλλεται για την 

επιτάχυνση της εκδίκασης των φορολογικών διαφορών, κρίθηκε αναγκαίο να περιορισθεί η 

καθ' ύλην αρµοδιότητα του Σώµατος Φορολογικών ∆ιαιτητών, στις φορολογικές διαφορές 

των οποίων το αντικείµενο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. 

Με το άρθρο 31 προβλέπεται η συγκρότηση του Σώµατος Φορολογικών ∆ιαιτητών και 

ορίζεται ότι Φορολογικοί ∆ιαιτητές επιλέγονται πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, εµπειρίας και 

επιστηµονικής κατάρτισης, µε δεκαετή εµπειρία στην επίλυση φορολογικών διαφορών ή την 

άσκηση ελεγκτικού φορολογικού έργου. Για την επιλογή τους, κατά την πρώτη εφαρµογή 

των προτεινόµενων διατάξεων, προβλέπεται πενταµελές όργανο αποτελούµενο κατά 

πλειοψηφία από επίτιµους δικαστικούς λειτουργούς και ένα νοµικό σύµβουλο του κράτους 
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(άρθρο 31 παρ. 5). Μετά τη συγκρότηση του Σώµατος οι Φορολογικοί ∆ιαιτητές θα 

επιλέγονται από συµβούλιο αποτελούµενο από µέλη του Σώµατος, όπως θα ορισθεί µε το Π. 

∆/µα του άρθρου 35 παρ. 1. 

Με το άρθρο 32 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την ασφάλιση των µελών του Σ. Φ.∆. και τη 

φορολογία του εισοδήµατός τους. 

Με το άρθρο 33 ρυθµίζονται τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την επίλυση των φορολογικών 

διαφορών από το Σ.Φ.∆. καθώς και θέµατα σχέσεων δικαστικής προσφυγής και αιτήσεως 

για διαιτητική επίλυση της διαφοράς. Προς το σκοπό της ταχείας εκδίκασης των υποθέσεων 

και αποφυγής της συσσώρευσης πολλών εκκρεµών υποθέσεων προβλέπονται σύντοµες 

προθεσµίες για την εκδίκασή τους και ορίζεται ότι µετά την πάροδο της προθεσµίας για την 

έκδοση αποφάσεως, η υπόθεση παύει να ανήκει στη δικαιοδοσία των διαιτητών και 

αναβιώνει η προθεσµία για άσκηση προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο. 

Με το άρθρο 34 παρέχεται εξουσιοδότηση προς έκδοση Π. ∆/τος για την οργάνωση και 

λειτουργία του Σ.Φ.∆., τον καθορισµό της αµοιβής των µελών του καθώς και της αµοιβής 

που καταβάλλεται από τους φορολογουµένους που ζητούν διαιτητική επίλυση της διαφοράς 

και την έναρξη λειτουργίας του Σώµατος. Επίσης ρυθµίζεται το ζήτηµα της κάλυψης των 

δαπανών κατά την πρώτη διετία λειτουργίας του Σώµατος και το ζήτηµα της διοικήσεως του 

Σώµατος και της αρχικής πλήρωσης των θέσεων των µελών του πριν από την πάγια 

συγκρότησή του. 

Το άρθρο 35 περιέχει διατάξεις για τη γραµµατεία και το προσωπικό και µεταβατικές 

διατάξεις για το προσωπικό. 

  

Επί του άρθρου 36 

  

Μετά το άρθρο 70 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται άρθρο 70Α σύµφωνα µε το οποίο συνιστάται στη 

Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών πενταµελής Επιτροπή 

διοικητικής επίλυσης διαφορών αποτελούµενη από έναν πρώην δικαστικό λειτουργό ή 

πρώην λειτουργό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, δύο υπαλλήλους της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, προϊσταµένους οργανικών µονάδων επιπέδου 

∆ιεύθυνσης, έναν υπάλληλο του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος µε βαθµό Α' και 

έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.). Αν ο φορολογούµενος 

είναι µέλος οµοσπονδίας επαγγελµατιών, βιοτεχνών ή εµπόρων αντί του εκπροσώπου του Σ. 

Ε. Β. στην επιτροπή που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο µετέχει ένας εκπρόσωπος της 

Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος. 

Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών µε 

αντικείµενο ανώτερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ µετά από αίτηση του 

ενδιαφερόµενου εφόσον αµφισβητεί την ορθότητα των εκδοθέντων πράξεων επιβολής φόρου 

σε βάρος του. Επίσης ρητά ορίζεται ότι δεν θίγονται τα υφιστάµενα όργανα και οι ισχύουσες 

διαδικασίες για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

Επί του Άρθρου 37 
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Στην παράγραφο 1 ορίζεται ο σκοπός και το πεδίο εφαρµογής από την ενσωµάτωση στην 

ελληνική νοµοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ σχετικά µε την αµοιβαία 

συνδροµή για την είσπραξη των απαιτήσεων. Η Οδηγία αυτή κωδικοποιεί προηγούµενες 

Οδηγίες και συγκεκριµένα την Οδηγία 76/308/ΕΟΚ και τις Οδηγίες 79/1071/ΕΟΚ, 92/12/ΕΟΚ 

και 2001/44, όπως έχουν ενσωµατωθεί και συµπληρωθεί στο Κεφάλαιο ΙΑ' του ν.1402/1983 

«περί προσαρµογής της τελωνειακής και δασµολογικής νοµοθεσίας στο δίκαιο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α' 167). 

Στο ν.1402/1983 (Α' 167), µε τον οποίο προσαρµόστηκε η τελωνειακή και δασµολογική 

νοµοθεσία στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συµπεριλήφθηκε Κεφάλαιο ΙΑ', που 

αφορά στην αµοιβαία συνδροµή για την είσπραξη των απαιτήσεων και εισήχθησαν στη χώρα 

µας για πρώτη φορά οι ρυθµίσεις και καθορίστηκαν οι απαραίτητες λεπτοµέρειες εφαρµογής 

του καθεστώτος που απορρέει από το κοινοτικό παράγωγο δίκαιο, κατ' εφαρµογή της 

Οδηγίας 76/308/ΕΟΚ σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή για την είσπραξη απαιτήσεων που 

προκύπτουν από ενέργειες οι οποίες αποτελούν µέρος του συστήµατος χρηµατοδότησης του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, καθώς και από 

γεωργικές εισφορές και τελωνειακούς δασµούς και από το φόρο προστιθέµενης αξίας και 

ορισµένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. 

Η Οδηγία 2001/44/ΕΚ τροποποίησε την προαναφερόµενη βασική Οδηγία 76/308/ΕΚ, µε 

κύριο στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης της φοροδιαφυγής για την προστασία των 

δηµοσιονοµικών συµφερόντων, µε την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της και τον 

εκσυγχρονισµό της διαδικασίας είσπραξης των προβλεπόµενων από αυτή απαιτήσεων. 

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

σχετικών µε ορισµένες εισφορές, δασµούς, φόρους και άλλα µέτρα, αποτελεί ουσιαστικά µια 

κωδικοποιηµένη έκδοση της βασικής Οδηγίας 76/308/ΕΟΚ, επειδή έχει επανειληµµένα 

τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό. 

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

τροποποιηµένου νόµου, επιτρέπεται µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα να τροποποιούνται οι 

διατάξεις του εν λόγω Κεφαλαίου, λόγω της κωδικοποίησης των διατάξεων της Οδηγίας 

76/308/ΕΚ, η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2001/44/ΕΚ του Συµβουλίου όµοια, 

επιβάλλεται η έκδοση νόµου για την εναρµόνιση προς τη σχετική Οδηγία (2008/55/ΕΚ) και 

την καθιέρωση ενιαίας σχετικής νοµοθεσίας. 

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ο σκοπός και το πεδίο εφαρµογής από την ενσωµάτωση στην 

ελληνική νοµοθεσία των διατάξεων των Οδηγιών 2009/162/ΕΚ και 2009/69/ΕΚ Με τις 

Οδηγίες αυτές τροποποιείται η προηγούµενη Οδηγία 2006/112/ΕΚ, σχετικά µε το κοινό 

σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία µε τις 

διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το 

ν.2859/2000 (Α' 248). 

  

Επί του Άρθρου 38 

  

Με το άρθρο αυτό επιτυγχάνεται ουσιαστικά ενοποίηση των διατάξεων της Οδηγίας 

76/308/ΕΟΚ και της Οδηγίας 2001/44/ΕΚ, όπως έχουν κωδικοποιηθεί µε τη νέα 

Οδηγία 2008/55/ΕΚ. Σε αυτά περιγράφεται η διαδικασία είσπραξης των προβλεπόµενων από 

αυτή απαιτήσεων, οι οποίες γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν σε οφειλέτη που διαµένει σε κράτος µέλος της Ε. Ε. ή στην 

Ελλάδα, αντίστοιχα και πιο συγκεκριµένα: 



 48 

1) Το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας µε ορισµό των απαιτήσεων που είναι δυνατό να 

εισπραχθούν µε βάση αυτές. 

2) Καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τον προσδιορισµό του υπόχρεου προσώπου. 

3) Αναγνώριση του νόµιµου και εκτελεστού τίτλου για την είσπραξη. 

4) Τον εκσυγχρονισµό της διαδικασίας είσπραξης των απαιτήσεων. 

  

Επί του Άρθρου 39 

  

Η υιοθέτηση του προτεινόµενου άρθρου είναι αναγκαία, προκειµένου να επέλθουν 

νοµοτεχνικές βελτιώσεις στην εθνική νοµοθεσία για να εναρµονιστεί πλήρως µε την 

αντίστοιχη κοινοτική. 

Συγκεκριµένα: 

α) Η Οδηγία 2006/112/ΕΚ αποτελεί κωδικοποίηση - αναδιατύπωση των διατάξεων της 6ης 

Οδηγίας Φ. Π. Α (Οδηγία 77/388/ΕΟΚ) που αφορά το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης 

αξίας. 

β) Η Οδηγία 2009/162/ΕΕ τροποποιεί διάφορες διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά 

µε τα εξής: 

- την επέκταση του ειδικού συστήµατος που εφαρµόζεται για το αέριο και την ηλεκτρική 

ενέργεια, 

- την εξοµοίωση των κοινών επιχειρήσεων που συστήνονται από την Ε.Ε., µε διεθνείς 

οργανισµούς, και 

- το δικαίωµα έκπτωσης Φ.Π.Α κατά την µικτή χρήση ακινήτων/ επενδυτικών αγαθών και 

υπηρεσιών 

γ) Η Οδηγία 2009/69/ΕΚ τροποποιεί την Οδηγία 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τη φοροδιαφυγή 

που συνδέεται µε την εισαγωγή. 

Κατά συνέπεια, τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 5, 7, 11, 13, 14, 23, 27 και 30 του 

Κώδικα Φ.Π.Α, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν.2859/2000, όπως ισχύει, και όσον αφορά τις 

επιµέρους διατάξεις, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Με τις παρ. 1, 2, 3, και 5 τροποποιούνται αντίστοιχα οι διατάξεις των άρθρων 5, 7, 11 και 14 

του Κώδικα Φ.Π.Α., προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρµογές που 

προκύπτουν από την τροποποίηση των διατάξεων σχετικά µε τον τόπο φορολογίας του 

αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρµανσης και ψύξης που παρέχονται µέσω δικτύων. 

Συγκεκριµένα, για την παροχή υπηρεσιών οι τροποποιήσεις επήλθαν για να διευκρινιστεί ότι 

το ειδικό καθεστώς που διέπει τα εν λόγω αγαθά έχει εφαρµογή σε όλες τις παροχές 

υπηρεσιών που συνδέονται µε την παροχή πρόσβασης σε κάθε σύστηµα ή δίκτυο φυσικού 

αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στα δίκτυα θέρµανσης και ψύξης. 

Με τις παρ. 4 και 7 τροποποιούνται αντίστοιχα οι διατάξεις των άρθρων 13 και 23 του 

Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορούν στον προσδιορισµό του τόπου επιβολής του φόρου στις 

παραδόσεις αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, θέρµανσης ή ψύξης καθώς και την απαλλαγή από 

τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή των αγαθών αυτών. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι, το ειδικό 

καθεστώς που έχει ήδη θεσπιστεί για τα αγαθά αυτά εφαρµόζεται πλέον στις παραδόσεις και 

στις εισαγωγές αερίου που πραγµατοποιούνται µέσω οιουδήποτε συστήµατος φυσικού 

αερίου ευρισκοµένου στο έδαφος της Κοινότητας ή οιουδήποτε δικτύου συνδεδεµένου µε 

τέτοιο σύστηµα. 
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∆ιευκρινίζεται επίσης ότι το αέριο που εισάγεται µέσω πλοίων είναι, όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά του, πανοµοιότυπο µε εκείνο που εισάγεται µέσω αγωγών και προορίζεται 

µετά την επαναεριοποίηση να µεταφερθεί µέσω αγωγών. Συνεπώς, η απαλλαγή που έχει ήδη 

προβλεφθεί για την εισαγωγή του αγαθού αυτού αφορά και την εισαγωγή του µέσω πλοίων 

εφόσον το φυσικό αέριο εισάγεται σε σύστηµα φυσικού αερίου ή στο ανάντη δίκτυο αγωγών 

(παράλληλοι αγωγοί). 

∆εδοµένου ότι τα πρώτα διασυνοριακά δίκτυα θέρµανσης και ψύξης έχουν ήδη τεθεί σε 

λειτουργία. Τα θέµατα παράδοσης ή εισαγωγής της θερµότητας ή του ψύχους τίθενται υπό 

τους ίδιους όρους που ισχύουν και για την παράδοση ή εισαγωγή αερίου ή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Οι ισχύοντες κανόνες διασφαλίζουν ήδη, για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική 

ενέργεια, την είσπραξη του Φ.Π.Α στο τόπο όπου καταναλώνονται πραγµατικά από τον 

πελάτη. Συνεπώς, το ίδιο καθεστώς πρέπει να εφαρµόζεται για τη θέρµανση και την ψύξη. 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 6, που αποτελούν ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2009/69/ΕΚ, θεσπίζονται µέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής του Φ. Π. Α σε 

κοινοτικό επίπεδο. 

Η εισαγωγή αγαθών απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., εάν ακολουθεί παράδοση ή µεταφορά 

των εν λόγω αγαθών σε υποκείµενο στον φόρο σε άλλο κράτος µέλος. Οι όροι υπό τους 

οποίους χορηγείται αυτή η απαλλαγή καθορίζονται από τα κράτη µέλη. Ωστόσο, η πείρα 

κατέδειξε ότι οι έµποροι εκµεταλλεύονται τη µη οµοιόµορφη εφαρµογή της απαλλαγής για να 

µην καταβάλλουν Φ.Π.Α για αγαθά που εισάγονται υπό αυτές τις περιστάσεις. 

Για να αποφευχθεί αυτή η κατάχρηση θα πρέπει να καθοριστεί, για ορισµένες πράξεις σε 

κοινοτικό επίπεδο σύνολο στοιχειωδών όρων υπό τους οποίους εφαρµόζεται αυτή η 

απαλλαγή. 

Στην περίπτωση αυτή, ορίζεται υποχρεωτικά ότι, ο τελικός αγοραστής εγκατεστηµένος σε 

ένα κράτος µέλος (π.χ. Βούλγαρος έµπορος) αγαθών που εισάγονται σε άλλο κράτος µέλος 

(π.χ. στην Ελλάδα) από τρίτες χώρες (π.χ. από Κίνα) µε τελικό προορισµό τη Βουλγαρία, 

πρέπει στη χώρα εισαγωγής (Ελλάδα) κατά τη στιγµή της εισαγωγής και προκειµένου να 

παρέχεται δικαίωµα απαλλαγής από τον Φ.Π.Α που οφείλεται για την εισαγωγή των αγαθών 

στην Ελλάδα, να παρέχει στην αρµόδια αρχή: 

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

όπου είναι το κράτος µέλος του τελικού προορισµού των αγαθών, β) Τον Α.Φ.Μ/Φ.Π.Α που 

του χορηγήθηκε στο κράτος µέλος της εισαγωγής των αγαθών ή τον Α.Φ.Μ/Φ.Π.Α που έχει 

λάβει για λογαριασµό του ο φορολογικός αντιπρόσωπός του, ο οποίος ορίζεται για το σκοπό 

αυτό. 

Εξυπακούεται ότι πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα αγαθά εγκαταλείπουν το Ελληνικό έδαφος 

προκειµένου να µεταφερθούν στη Βουλγαρία όπου κανονικά φορολογούνται. 

Με την παρ. 8 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α και 

διευκρινίζεται, µε ειδική διάταξη, ότι εξοµοιώνονται οι κοινές επιχειρήσεις που συστήνονται 

από την Ε. Ε. µε διεθνείς οργανισµούς. 

Συγκεκριµένα, το Πρωτόκολλο της 8ης Απριλίου 1965 περί προνοµίων και ασυλιών των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως νοµική βάση για την απαλλαγή από το Φ. Π. Α που παρέχεται 

στην Κοινότητα και σε ορισµένους κοινοτικούς οργανισµούς και άλλους φορείς, όσον αφορά 

ορισµένες αγορές που γίνονται για επίσηµη χρήση τους, είναι κάτι το συγκεκριµένο και θα 

πρέπει να διαχωρίζεται από τη νοµική βάση για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α για ορισµένες 

συναλλαγές, προς όφελος διεθνών οργανισµών εν γένει. Χρειάζεται συνεπώς να 

διευκρινιστεί ότι η εν λόγω απαλλαγή εφαρµόζεται σε όργανα που συστήνονται από τις 
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Κοινότητες, ιδίως ορισµένες κοινές επιχειρήσεις που ιδρύονται δυνάµει του άρθρου 187 της 

Συνθήκης. 

Με την παρ. 9 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα Φ. Π. Α. που αφορούν 

στο δικαίωµα έκπτωσης του φόρου µε σκοπό την ενίσχυση του βασικού κανόνα που 

προβλέπει ότι το εν λόγω δικαίωµα γεννάται µόνον εφόσον τα αγαθά και οι υπηρεσίες 

χρησιµοποιούνται από υποκείµενο στον φόρο για τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες. 

Ο κανόνας αυτός ενισχύεται συγκεκριµένα όσον αφορά την παράδοση ακινήτων και των 

συναφών µε αυτήν δαπανών ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι υποκείµενοι στο φόρο θα 

αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο στις περιπτώσεις όπου τα ακίνητα που συνδέονται µε την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα του υποκειµένου στο φόρο δεν χρησιµοποιούνται 

αποκλειστικά για σκοπούς που αφορούν την εν λόγω δραστηριότητα. 

Τα ίδια µέτρα ισχύουν και για τα λοιπά επενδυτικά αγαθά (όπως κινητά αγαθά) που 

αποτελούν µέρος της περιουσίας της επιχείρησης. 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί δίκαιο σύστηµα έκπτωσης για τους υποκείµενους στο φόρο 

στα πλαίσια των νέων διατάξεων, προβλέπεται ότι ο κανόνας που αφορά το σύστηµα 

αναπροσαρµογής των εκπτώσεων, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη και τις αλλαγές στη χρήση 

των εν λόγω αγαθών για επιχειρηµατικούς ή µη επιχειρηµατικούς σκοπούς. 

  

Επί του Άρθρου 40 

  

Στην παρ. 1 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 39 εφαρµόζονται για αιτήσεις αµοιβαίας 

συνδροµής που έχουν υποβληθεί από 1ης Ιανουαρίου 2009. Με την παρ. 2 ορίζεται ως 

έναρξη ισχύος εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 40 η 1η Ιανουαρίου 2011. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 

  

Επί του Άρθρου 41 

  

Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η περίπτωση (β) του άρθρου 8 του ν. 

3461/2006, προκειµένου να διευκρινισθεί ότι σε περίπτωση προαιρετικής δηµόσιας πρότασης 

µε αντάλλαγµα κινητές αξίες ή τίτλους (και όχι κατ' ανάγκη µετρητά), που υποβλήθηκε προς 

όλους τους κατόχους των κινητών αξιών και για το σύνολο των κινητών αξίων τους, εφόσον 

το αντάλλαγµα είναι εύλογο ως προς το ύψος του κατά την έννοια της παραγράφου 4 του 

άρθρου 9 του ν. 3461/2006, δεν απαιτείται η υποβολή υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης. Η 

ερµηνεία αυτή είναι αυτονόητη, διότι αλλιώς δεν θα είχε νόηµα η εξαίρεση. Η ερµηνεία αυτή 

επίσης συνάδει µε την ερµηνεία των, κοινοτικής προέλευσης, κανόνων για τις δηµόσιες 

προτάσεις από άλλα ευρωπαϊκά δίκαια. Σε ένα διεθνοποιηµένο περιβάλλον αντίθετη 

ερµηνεία θα έθετε σε µειονεκτικότερη θέση επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους, οι οποίες δεν 

διαθέτουν µεγάλα αποθέµατα µετρητών, έναντι αντίστοιχων εταιριών του εσωτερικού ή και 

του εξωτερικού, οι οποίες λόγω µεγέθους ή δραστηριότητας, θα µπορούσαν να προσφέρουν 

αντάλλαγµα σε µετρητά. Προκειµένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια δικαίου και να 

αποφευχθούν άσκοποι δικαστικοί αγώνες διευκρινίζεται λοιπόν ότι στην περίπτωση 
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πρότασης µε ανταλλαγή µετοχών εφόσον το αντάλλαγµα (ουσιαστικά η σχέση ανταλλαγής) 

είναι τουλάχιστον ίσης αξίας µε το ύψος του εύλογου τιµήµατος της παραγράφου 4 του 

άρθρου 9, δεν απαιτείται η υποβολή υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης. 

Με την παρ. 2 τροποποιείται η περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 

3461/2006 ώστε να µειωθεί σε έξι από δώδεκα µήνες ο χρόνος για τον υπολογισµό του 

εύλογου τιµήµατος βάσει της τυχόν απόκτησης µετοχών της εταιρίας, που αποτελεί 

αντικείµενο δηµόσιας πρότασης, από τον προτείνοντα ή πρόσωπα που ενεργούν 

συντονισµένα µε αυτόν. Η µείωση του χρόνου είναι απαραίτητη λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες στις αγορές κεφαλαίου, ιδίως σε περιόδους αυξηµένης 

διακύµανσης των τιµών, καθιστούν το δωδεκάµηνο περίοδο µη αντιπροσωπευτική της 

υφιστάµενης, κατά τη χρονική στιγµή υποβολής της δηµόσιας πρότασης, κατάστασης. 

Επιπλέον, σε περιόδους όπου οι τιµές εµφανίζουν µεγάλη πτώση η τόσο µεγάλη περίοδος 

καθιστά απαγορευτική την υποβολή δηµοσίων προτάσεων. 

Με την παρ. 3 παρέχεται η δυνατότητα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς για τα 

πρόστιµα που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παράβαση των διατάξεων 

της νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς. Με τον τρόπο αυτό αφενός περιορίζεται ο όγκος των 

υποθέσεων που άγονται ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και αφετέρου εισπράττεται 

άµεσα το ήµισυ του επιβληθέντος προστίµου. Τα εν λόγω πρόστιµα µειώνονται από τον 

Προϊστάµενο της αρµόδιας για την είσπραξη του προστίµου ∆.Ο.Υ. σε ποσοστό 50%, εφόσον 

ο υπόχρεος εντός δύο (2) µηνών από τότε που θα λάβει γνώση της σχετικής ταµειακής 

βεβαίωσης και του οφειλόµενου ποσού, προσέλθει στην ∆.Ο.Υ και δηλώσει ότι αποδέχεται το 

νόµιµο τίτλο αυτής δηλ. τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και ότι ρητά 

παραιτείται από την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου κατ' αυτού, 

καταβάλλοντας ταυτόχρονα εφάπαξ µέσα στην ίδια προθεσµία των δύο µηνών το µειούµενο 

κατά το ήµισυ πρόστιµο. Με το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3340/2005 απαγορεύεται η 

χορήγηση αναστολής για µέρος του επιβληθέντος προστίµου (που ανέρχεται σε 20%) για 

παραβάσεις του ν. 3340/2005. 

Με την παρ. 4 διευρύνεται η εφαρµογή και αυξάνεται το ποσοστό αυτό σε 50%. Ειδικότερα 

απαγορεύεται η χορήγηση αναστολής για µέρος του επιβληθέντος προστίµου που ανέρχεται 

στο 50% για κάθε πρόστιµο που επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατ' εφαρµογή των 

διατάξεων της νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς, και ιδίως των διατάξεων των 

νόµων 3606/2007, 3601/2007, 3556/2007, 3461/2006, 3455/2006, 

3401/2005, 3371/2005, 1969/1991 και των κατ' εξουσιοδότησή τους εκδοθέντων 

αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία για τον λόγο 

ότι η δυνατότητα αναστολής καταβολής σήµερα µέχρι και του 80% του επιβληθέντος 

προστίµου περιορίζει σηµαντικά τον προληπτικό και κατασταλτικό σκοπό του επιβαλλόµενου 

προστίµου, λαµβανοµένου υπόψη και του χρόνου που απαιτείται για την δικαστική 

διερεύνηση της υπόθεσης, µε αποτέλεσµα να µην προστατεύεται επαρκώς το επενδυτικό 

κοινό και η εύρυθµη λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς. 

Με την παρ. 5 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του 

ν. 3340/2005 και αυξάνεται από είκοσι τοις εκατό (20%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) το 

ποσοστό του προστίµου για το οποίο δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναστολής. Με τον τρόπο 

αυτό εναρµονίζεται η υφιστάµενη διάταξη για παραβάσεις του νόµου για την κατάχρηση 

αγοράς µε τη νέα διάταξη που εισάγεται µε την προηγούµενη παράγραφο για τις παραβάσεις 
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γενικά της νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. 

  

Επί του Άρθρου 42 

  

Ύψιστη προτεραιότητα της προτεινόµενης ρύθµισης αποτελεί η εξυπηρέτηση του γενικού 

συµφέροντος, µέσω της τόσο απαραίτητης ενίσχυσης της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. 

Η παρούσα ρύθµιση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης και 

αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο έντασης των δυνατοτήτων που έχει η χώρα µέσω βιώσιµης 

οικονοµικής ανάπτυξης. 

Η αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού από 

την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε», µέσω της προσέλκυσης επενδύσεων δύναται να επιφέρει αποτελέσµατα 

σηµαντικής εντάσεως στη συνολική οικονοµία µας και να αφήσει υπεραξία τόσο στη χώρα 

όσο και στους πολίτες της. Εν προκειµένω, το ακίνητο και τα επ' αυτού κτίρια και 

εγκαταστάσεις του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού τα οποία και ανήκουν σήµερα σε 

επιµέρους φορείς του ∆ηµοσίου θα περιέλθουν στο σύνολό τους και αυτοδικαίως στην 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε» µε τη σύστασή της, ώστε να απαλειφθεί ο υφιστάµενος κατακερµατισµός 

αρµοδιοτήτων µεταξύ των διαφόρων φορέων που εµπλέκονται στο πρώην Αεροδρόµιο 

Ελληνικού, και να παρέχεται πλέον εµπράκτως στη διεθνή και ελληνική επενδυτική 

κοινότητα µία ενιαία και σταθερή επενδυτική προοπτική µέσω ενός και µοναδικού φορέα για 

την διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού. 

Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας των πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης, εξειδικεύεται µε 

νοµοθετικές παρεµβάσεις όπως η προτεινόµενη, η οποία, στηριζόµενη στις επιταγές του 

Συντάγµατος και ειδικότερα του Άρθρου 106 παρ. 1, επιδιώκει να εξασφαλίσει την 

οικονοµική ανάπτυξη, προστατεύοντας µε αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό σύνολο, 

λαµβάνοντας µέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, σεβόµενη 

παράλληλα κάθε άλλη συνταγµατική πρόβλεψη, καθώς και το κοινοτικό κεκτηµένο. 

Συνεπώς, µε τις προτεινόµενες διατάξεις επιδιώκεται η εξασφάλιση της οικονοµικής 

ανάπτυξης, προστατεύοντας µε αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό σύνολο και λαµβάνοντας 

µέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου. 

  

Επί του Άρθρου 43 

  

Με την προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση επιχειρείται προσαρµογή των παροχών Μετοχικών 

Ταµείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (ΜΤΣ, ΜΤΝ και ΜΤΑ) στις σύγχρονες 

ασφαλιστικές αντιλήψεις, στα πλαίσια της προσπάθειας εξυγίανσης, ανάκαµψης και 

βελτίωσης της βιωσιµότητας τους. 

Σε αντίθεση µε τη συντριπτική πλειοψηφία των Επικουρικών Ταµείων, τα οποία 

µεταβιβάζουν ποσοστό του µερίσµατος ανάλογου της συντάξεως (4/8 του µερίσµατος του 

κυρίως ασφαλισµένου εφόσον δεν υπάρχουν ανήλικα τέκνα και τα 5/8 ή 6/8 του µερίσµατος 

εφόσον υπάρχουν ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα, τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού, Ναυτικού 

και Αεροπορίας µεταβιβάζουν στην ορφανική οικογένεια ολόκληρο το µέρισµα του κυρίως 

ασφαλισµένου και µάλιστα ανεξάρτητα από την ύπαρξη και τον αριθµό των ανήλικων 

τέκνων. 
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Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 το µέρισµα του κυρίως ασφαλισµένου 

µεταβιβάζεται στην ορφανική οικογένεια στα ποσοστά που µεταβιβάζεται και η κύρια 

σύνταξη, σε ποσοστό ανάλογο της εκάστοτε συντάξεως του ∆ηµοσίου και µε τον τρόπο αυτό, 

αφενός επιτυγχάνεται προσαρµογή της νοµοθεσίας των τριών Ταµείων (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ) στις 

ισχύουσες στο ∆ηµόσιο ασφαλιστικές αντιλήψεις και αφετέρου βελτίωση της βιωσιµότητάς 

τους µε την ορθολογικοποίηση των παροχών. 

Η µείωση του µερίσµατος των ορφανικών οικογενειών δεν θα έχει καµία επίπτωση στο ύψος 

του χορηγούµενου από τα Ταµεία Βοηθήµατος Οικογενειακής ή Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας 

των παιδιών των ορφανικών οικογενειών, εφόσον υπάρχει σαφής πρόβλεψη ότι οι εισφορές 

και το ύψος του υπόψη Βοηθήµατος θα εξακολουθούν να υπολογίζονται µε βάση το πλήρες 

µέρισµα του αποβιώσαντος κυρίως ασφαλισµένου. 

Επίσης, µε µεταβατική διάταξη, προβλέπεται ότι χηρεύουσες οικογένειες που είχαν δικαιωθεί 

ολόκληρο το µέρισµα του κυρίως ασφαλισµένου, θα διατηρήσουν το µέρισµα αυτό ως 

προσωπική διαφορά µέχρι συµψηφισµού του µε µελλοντικές αυξήσεις του µερίσµατος. Με τη 

ρύθµιση αυτή θα τύχουν ίσης περίπου µεταχείρισης οι νέες (µετά την έναρξη ισχύος του 

Νόµου) ορφανικές οικογένειες µε τις παλαιότερες, ενώ παράλληλα, στη βελτίωση της 

βιωσιµότητας των Ταµείων θα συνεισφέρουν και οι παλαιότερες ορφανικές οικογένειες. 

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

ΜΤΣ και ΜΤΑ, το οποίο δεν συναρτάται µε καµιά ανταποδοτικότητα, µειώνεται από τα 

δεκαπέντε (15) σε δέκα (10) µηνιαία µερίσµατα του κυρίως ασφαλισµένου θανόντος. 

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

πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας σαν χρόνου συµµετοχής στο ΜΤΑ στη βάση των 

κατωτέρω ασφαλιστικών αρχών: 

α. Η αναγνώριση οιασδήποτε πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας σαν χρόνου µετοχικής 

σχέσης προϋποθέτει την καταβολή των προβλεπόµενων εισφορών, υπολογιζόµενων στις 

αποδοχές του αιτούντος την αναγνώριση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 

β. ∆εν αναγνωρίζονται δικαιώµατα σε αυξηµένες, λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας, 

παροχές, πριν την ολοσχερή εξόφληση των σχετικών εισφορών µετρητοίς, είτε µε την 

υπογραφή τοκοφόρου χρεωστικού οµολόγου. 

γ. Καµία πραγµατική υπηρεσία δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής εισφορών 

κατά τα ανωτέρω, καταργούµενων όλων των ισχυουσών διατάξεων που εισήγαγαν 

εξαιρέσεις σε ορισµένες κατηγορίες πραγµατικής υπηρεσίας (π.χ. χρόνια φοίτησης σε 

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

Η συγκεκριµένη ρύθµιση ενισχύει τα έσοδα του Ταµείου αφού δεν εξαιρεί καµία πραγµατική 

υπηρεσία της καταβολής πλήρων εισφορών, ενώ παράλληλα κινείται προς την κατεύθυνση 

της µεγαλύτερης ανταποδοτικότητας των εισφορών, αφού οι παροχές συναρτώνται µόνο µε 

το χρόνο καταβολής πλήρων εισφορών και όχι µε το χρόνο πραγµατικής συντάξιµης 

υπηρεσίας που περιλαµβάνει και χρόνο καταβολής µειωµένων ή καθόλου εισφορών ανάλογα 

µε την προέλευση του κάθε στελέχους (π.χ. Αξκοι 4 έτη, Υπαξκοι 2 έτη, ΕΠΟΠ, ΕΜΘ 0 έτη). 

Αναφορικά µε την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 7 πρέπει να σηµειωθούν τα εξής: Με την 

προϊσχύουσα συνταξιοδοτική νοµοθεσία (άρθρα 40 και 41 του Π∆ 166/2000 "Κώδικας 

Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων"), ο χρόνος κάποιων εξαιρετικών υπηρεσιών 

λογιζόταν αυξηµένος στο διπλάσιο ή ακόµη και στο τριπλάσιο και σαν τέτοιος πραγµατικής 

συντάξιµης υπηρεσίας (πχ ο χρόνος υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας του άρθρου 1 παρ. 1 

του Ν∆ 414/1974 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1204/1981). 

Ο κατά τα ανωτέρω αυξηµένος χρόνος λογιζόταν και για το ΜΤΑ χρόνος µετοχικής σχέσης, 

υπό την προϋπόθεση αναγνώρισής του και καταβολής των προβλεπόµενων εισφορών, µε 
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αποτέλεσµα η ρύθµιση αυτή να λειτουργεί σαν κίνητρο πρώιµης αποχώρησης από την ενεργό 

υπηρεσία, αφού στα πραγµατικά χρόνια υπηρεσίας προστίθενται και µέχρι 5 χρόνια 

υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας. Με τη συγκεκριµένη διάταξη (της παρ. 7) τα χρόνια 

υπηρεσίας που λογίζονται αυξηµένα στο διπλάσιο ή τριπλάσιο από το συνταξιοδοτικό 

νοµοθέτη, δεν λογίζονται αυξηµένα για την αναγνώριση µερίσµατος και γενικά για τις 

παροχές του Ταµείου, µε συνέπεια να µην υφίσταται πλέον κίνητρο πρώιµης αποχώρησης 

από την ενεργό υπηρεσία, µε όλες τις παρεπόµενες για το Ταµείο ευεργετικές συνέπειες, 

τόσο στον τοµέα των εσόδων από πρόσθετες εισφορές, όσο και στον τοµέα των παροχών µε 

την µέχρι και 5 χρόνια µεταγενέστερη µερισµατοδότηση. 

Με τη διάταξη της παρ. 8 καταργείται η κράτηση που επιβάλλεται στους εν ενεργεία 

Αξιωµατικούς και τους Ανθυπασπιστές ως ετήσια εισφορά προς τις Ενώσεις Αποστράτων 

Αξιωµατικών των Ε∆ µε δεδοµένα αφενός µεν ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα της 

κράτησης αυτής αφετέρου δε ότι οι υποβαλλόµενοι στην εν λόγω κράτηση δεν είναι βέβαιο 

ότι θα αποτελέσουν µέλη των Ενώσεων Αποστράτων. Επισηµαίνεται ότι η κράτηση αυτή δεν 

επιβάλλεται, ήδη από το 2003, στους εν ενεργεία Αξιωµατικούς και Ανθυπαστυνόµους της 

ΕΛ.ΑΣ. βάσει της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ Α' 23). 

Με τη διάταξη της παρ. 9 η µισθοδοσία των Μονίµων Υπαλλήλων τον Νοσηλευτικού 

Ιδρύµατος Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), των ιατρών του ΕΣΥ που διορίζονται στο 

Ίδρυµα, των ειδικευοµένων ιατρών που προσλαµβάνονται σ' αυτό, καθώς και η δαπάνη 

συνταξιοδότησης των διορισθέντων Υπαλλήλων του Ιδρύµατος πριν την 1-1-1994 καλύπτεται 

από τον κρατικό προϋπολογισµό (προϋπολογισµοί ΥΕΘΑ και ΥΥ & ΚΑ), δεδοµένου ότι το 

ΝΙΜΤΣ: 

α. Όπως όλα τα κρατικά νοσοκοµεία, ακολουθεί και εφαρµόζει το κρατικό τιµολόγιο 

χρεώσεων των νοσηλίων και ιατρικών εξετάσεων που ορίζονται από την υπ'αριθµ. Υ4Α/οικ 

1320/3-2-1998 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

β. Συµµετέχει στο σύστηµα εφηµερίας µέσω Ε.Κ.Α.Β. σε καθηµερινή βάση διαθέτοντας 

περίπου εκατό (100) κλίνες έναντι των τετρακοσίων (400) συνολικά και επιβαρύνεται µε το 

κόστος νοσηλείας των διακοµιζόµενων µε το Ε.Κ.Α.Β. περιστατικών, τα οποία είτε διαθέτουν 

ασφάλιση Κοινωνικής Πρόνοιας είτε είναι ανασφάλιστα. 

γ. Προβαίνει, µε δικά του έσοδα, σε προµήθεια επιστηµονικού εξοπλισµού (µεγάλα και µικρά 

επιστηµονικά µηχανήµατα), καθώς και στις επισκευές και ανακαινίσεις κτιρίων. 

δ. ∆εν έχει συµπεριληφθεί σε ρυθµίσεις χρεών των κρατικών νοσοκοµείων και ΝΠ∆∆, που 

έγιναν κατά τα έτη 1997, 2000, 2004 και 2010. 

ε. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2592/1998 (άρθρο 16 παρ. 3) και του Ν. 3329/2005 

(άρθρο 42 παρ 6), η µισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των νοσηλευτικών 

ιδρυµάτων, καθώς και οι επιχορηγήσεις για την αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών, 

γίνονται σε βάρος των κωδικών αριθµών εξόδων του προϋπολογισµού του ΥΥ&ΚΑ. 

Επιπρόσθετα, το ΝΙΜΤΣ επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισµό µε 14.735.515 ευρώ, 

ενώ η ετήσια δαπάνη µισθοδοσίας και καταβολής συντάξεων ανέρχεται σε 30.195.972 ευρώ 

(στοιχεία 2010). ∆ηλαδή, η κρατική επιχορήγηση υπολείπεται του 50% της δαπάνης 

καταβολής µισθοδοσίας και συντάξεων, ενώ σε όλα τα κρατικά νοσοκοµεία καλύπτεται στο 

100% από τον κρατικό προϋπολογισµό. Για την κάλυψη του υπολοίπου της µισθοδοσίας και 

των συντάξεων το Ίδρυµα αναγκάζεται να µεταφέρει ποσά που προορίζονται για την 

πληρωµή των προµηθευτών, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται άνοιγµα στο ισοζύγιο 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, η χορηγούµενη επιχορήγηση 
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από το ΥΥ & ΚΑ, που προορίζεται για την κάλυψη της µισθοδοσίας των Ειδικευοµένων 

ιατρών, καλύπτει µικρό µέρος και όχι το σύνολό της, όπως θα έπρεπε. Το έτος 2010 έναντι 

της δαπάνης των 5.300.640 € χορηγήθηκε στο Ίδρυµα το πόσο των 1.212.870,00 €. Ένεκα 

τούτου, η σωρευµένη οφειλή του ΥΥ & ΚΑ προς το Ίδρυµα έχει υπολογιστεί στα 

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

Κατόπιν τούτων, κρίνεται ότι η απαλλαγή του Ιδρύµατος από τη δαπάνη µισθοδοσίας των 

µονίµων υπαλλήλων του, των γιατρών του ΕΣΥ που διορίζονται σ' αυτό, των ειδικευόµενων 

που προσλαµβάνονται, καθώς και από τη δαπάνη συνταξιοδότησης των µονίµων υπαλλήλων 

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

Ταµείων ή τη ρύθµιση των χρεών προς τους οφειλέτες και τη µερική ανακοστολόγηση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών θα καταστήσουν το ΝΙΜΤΣ ένα οικονοµικά εύρωστο και 

πλεονασµατικό Νοσοκοµείο, χωρίς καµία επιχορήγηση από το Κράτος. 

Τέλος, αναφορικά µε την παρ. 10 αναφέρονται τα εξής: 

α) Με τις διατάξεις του ΑΝ 1137/1946 (Α'113) "Περί ΝΙΜΤΣ" ιδρύθηκε το ΝΙΜΤΣ µε σκοπό την 

παροχή νοσηλευτικής και ιατρικής περίθαλψης στους µετόχους και 

µερισµατούχους του Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΜΤΣ) (αξιωµατικούς, ανθυπασπιστές του 

Στρατού Ξηράς και της Χωροφυλακής), στα µέλη των οικογενειών τους, καθώς και στις 

ορφανικές οικογένειες αυτών. β) Με το όρθρο 10 του ανωτέρω νόµου, καθορίσθηκε, µεταξύ 

άλλων, η µηνιαία εισφορά των ανωτέρω ως πόρος του Ιδρύµατος. 

γ) Με το άρθρο 1 του Ν.3818/1958 (Α' 136) «Περί Νοσηλείας Αξ/κών κλπ της ΠΑ», 

επεκτάθηκε η ανωτέρω παρεχόµενη περίθαλψη στους µετόχους αντιστοίχων βαθµών και 

µερισµατούχους του ΜΤΑ, καθώς και στα µέλη των οικογενειών αυτών. δ) Σύµφωνα µε την 

υπ' αριθ. Φ.870/220838/10-6-75/Υ.Α. (Β' 907) απόφαση ΥΕΘΑ, καθορίσθηκε υπέρ του εν 

λόγω Ιδρύµατος, µηνιαία κράτηση στους εν ενεργεία Αξ/κούς και Ανθ/στές της ΠΑ, ίση µε το 

0,5% του βασικού µισθού και χρονοεπιδόµατος αυτών. 

ε) Για το προηγούµενο έτος (2010), το ποσό που χορηγήθηκε στο ΝΙΜΤΣ από την ανωτέρω 

κράτηση ανήλθε, σύµφωνα µε στοιχεία του Οικονοµικού και Λογιστικού Κέντρου της 

Αεροπορίας (ΟΛΚΑ), σε 996.737,63 €. 

Την παρούσα χρονική στιγµή, το 251 ΓΝΑ δύναται να: 

(1) παρέχει απρόσκοπτα νοσοκοµειακή περίθαλψη στο σύνολο των εν ενεργεία και εν 

αποστρατεία στρατιωτικών της ΠΑ, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους. 

(2) καλύπτει σχεδόν όλες τις κατηγορίες παθήσεων, ενώ δεν υπάρχουν νοσήµατα που 

νοσηλεύονται στο ΝΙΜΤΣ και δεν καλύπτονται από αυτό (251 ΓΝΑ). Για τις ελάχιστες 

περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το 251 ΓΝΑ, οι ασθενείς διακοµίζονται, σύµφωνα µε 

το άρθρο 4 του Π.∆. 432/1983 (ΦΕΚ Α' 162) «Υγειονοµική Περίθαλψη Στρατιωτικών, 

Λιµενικών κ.λ.π.», σε άλλα Στρατιωτικά, Κρατικά ή Ιδιωτικά Θεραπευτήρια. 

στ) ∆εδοµένου ότι µε τη ρύθµιση της παρ. 9 το ΝΙΜΤΣ απαλλάσσεται από τις δαπάνες 

µισθοδοσίας του προσωπικού του και των ιατρών του ΕΣΥ, δεν υφίσταται λόγος συνέχισης 

της εισφοράς 0.5 % των αξιωµατικών και ανθυπασπιστών της ΠΑ. Επειδή όµως το ΜΤΑ, για 

το οποίο λαµβάνονται τα µέτρα των παρ. 4, 5, 6 και 7 θα πρέπει να ενισχυθεί οικονοµικά, 

για να συνεχίσει να εκπληρώνει το σκοπό του, η κράτηση αυτή µπορεί να επεκταθεί σε όλους 

τους µετόχους του για λόγους ισονοµίας και να εκτραπεί από το ΝΙΜΤΣ αποδιδόµενη στο ΜΤΑ 

για ενίσχυση των εσόδων του χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού. 
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Αποστολή της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) είναι η διεξαγωγή του 

κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της 

οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώµης επί των νοµοσχεδίων 

και προτάσεων νόµων που παραπέµπονται σε αυτή. Ειδικότερα, έργο της ΟΚΕ είναι η 

διατύπωση αιτιολογηµένης γνώµης σε θέµατα ιδιαίτερης σπουδαιότητας που σχετίζονται µε 

τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, τα φορολογικά µέτρα, καθώς και µε τη 

γενικότερη κοινωνικοοικονοµική πολιτική, ιδίως σε θέµατα περιφερειακής ανάπτυξης, 

επενδύσεων, εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή και ανταγωνισµού. 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 1 η συγκρότηση της Ο.Κ.Ε. διευρύνεται 

αποτελούµενη από τον Πρόεδρο και άλλα 60 µέλη αντί των 48 σήµερα, τα οποία συνθέτουν 

τρεις οµάδες µε ίσο αριθµό µελών. Από αυτές, η πρώτη οµάδα εκπροσωπεί τους εργοδότες, 

η δεύτερη τους εργαζοµένους και η τρίτη λοιπές κατηγορίες. 

Στο πλαίσιο της ανάγκης διεύρυνσης της σύνθεσης της ΟΚ.Ε., προτείνεται η ενίσχυση της 

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

ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς 

στον τουρισµό η χώρα µας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα. Από αυτή την άποψη αποκτά 

σηµασία η συµµετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου, των εργαζοµένων και όσων 

συµµετέχουν στις διαδικασίες του κλάδου αυτού στην Ο.Κ.Ε. Για το λόγο αυτό συµµετέχει µε 

εκπρόσωπό του στην πρώτη οµάδα της Ολοµέλειας της Ο.Κ.Ε., ο Σύνδεσµος Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), µε παράλληλη κατάργηση της εκπροσώπησης της 

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), καθόσον η Π.Ο.Ξ. είναι µέλος του Σ.Ε.Τ.Ε., 

ο δε Πρόεδρος της Π.Ο.Ξ. είναι αυτοδίκαια α' αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε. Επίσης, προτείνεται 

η εκπροσώπηση στην πρώτη οµάδα και της Οµοσπονδίας Κατασκευαστών- Οικοδοµικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ο.Ε.). 

Στο πλαίσιο της αναλογικής εκπροσώπησης διευρύνεται η εκπροσώπηση µε περισσότερα 

µέλη από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και την Α.∆.Ε.∆.Υ. και στην δεύτερη οµάδα που αποτελείται από 

εκπροσώπους των εργαζοµένων. 

Στην τρίτη οµάδα της Ολοµέλειας της Ο.Κ.Ε στην οποία µετέχουν άλλοι οικονοµικοί και 

κοινωνικοί εταίροι, κρίνεται σκόπιµη η διεύρυνσή της µε εκπροσώπους και από τους 

ακόλουθους οικονοµικούς ή κοινωνικούς εταίρους: 

α) το Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), που αποτελεί Ν.Π.Ι.∆. εποπτευόµενο 

από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, δεδοµένου ότι 

δεν υπάρχει δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια οργάνωση που να εκπροσωπεί όλες τις 

πρωτοβάθµιες οργανώσεις ισότητας της χώρας. β) το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και 

Αειφόρου Ανάπτυξης, που αποτελεί Ν. Π. Ι.∆., κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύεται από 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια 

οργάνωση που να εκπροσωπεί όλες τις πρωτοβάθµιες οργανώσεις προστασίας του 

περιβάλλοντος στη χώρα. Θεωρείται σκόπιµη η συµµετοχή ενός τέτοιου φορέα που θα 

συµβάλλει ουσιαστικά στο διάλογο για την επεξεργασία, εφαρµογή και αξιολόγηση 

πολιτικών, προγραµµάτων και µέτρων που αφορούν στο περιβάλλον και στη βιώσιµη 

ανάπτυξη. γ) την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), καθώς τα άτοµα µε 

αναπηρία αποτελούν το 9% περίπου του συνολικού πληθυσµού της χώρας, το δε 84% περίπου 

των ατόµων αυτών βρίσκεται εκτός της αγοράς εργασίας, πράγµα που σηµαίνει ότι µεγάλο 

µέρος του ελληνικού πληθυσµού έχει πενιχρό εισόδηµα, χαµηλή ποιότητα ζωής και 

κινδυνεύει µε κοινωνικό αποκλεισµό. Κρίνεται για τους προαναφερόµενους λόγους αναγκαία 

η συµµετοχή της ΕΣΑµεΑ που αποτελεί τον τριτοβάθµιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα 
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των ατόµων µε αναπηρία. δ) τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. 

Επίσης, η θητεία των µελών της Ο.Κ.Ε. ορίζεται σε 4 έτη από 3 έτη που είναι σήµερα. Στα 

όργανα της Ο.Κ.Ε. προστίθεται και το Συµβούλιο των Προέδρων. Στις αρµοδιότητες της 

Ολοµέλειας περιλαµβάνεται µε τη νέα ρύθµιση και η έγκριση των αποφάσεων του 

Συµβουλίου των Πρόεδρων, καθώς και η έγκριση της σύνθεσης και του αριθµού των µελών 

κάθε τµήµατος. Ορίζεται επίσης ότι ο Πρόεδρος και τα µέλη κάθε τµήµατος έχουν διετή και 

ανανεώσιµη θητεία. 

Με βάση τις προαναφερόµενες µεταβολές στο χρόνο της θητείας επέρχονται αντίστοιχα 

µεταβολές µε τις προτεινόµενες διατάξεις των παρ. 3, 4, 5 και 6 και στα άρθρα 5 και 6 του 

ν.2232/1994. Ειδικότερα για τον Γενικό Γραµµατέα της Ο.Κ.Ε. ορίζεται ότι είναι πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης και καθορίζονται τα θέµατα των αποδοχών του καθώς και τα 

υπηρεσιακά θέµατα της εξέλιξής του ανάλογα µε το φορέα προέλευσης. 

Με την παρ. 7 ορίζεται ότι µπορεί να γίνουν αποδεκτές χρηµατοδοτήσεις από άλλες πηγές, 

πέραν της επιχορήγησης από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών, εφόσον 

υπάρξει οµόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής. Σε περίπτωση µη επίτευξης 

οµοφωνίας, η απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών στην 

Ολοµέλεια. 

Με την παρ. 8 ορίζεται ότι το επιστηµονικό όπως και το διοικητικό προσωπικό της Ο.Κ.Ε. 

προσλαµβάνονται µέσω Α.Σ..Ε.Π. και πρέπει να πληρούν τα προσόντα σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο π.δ. 50/2001. Προϊστάµενός τους ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας της Ο.Κ.Ε., ο 

οποίος έχει συντονιστικό ρόλο και την επιστηµονική ευθύνη για το γνωµοδοτικό έργο της 

Ο.Κ.Ε. Ορίζεται επίσης ότι προϊστάµενος των διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών της 

είναι ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υποθέσεων, που προέρχεται από το 

διοικητικό προσωπικό της Ο.Κ.Ε. 

Με την παρ. 9 προστίθεται νέο άρθρο 12 στο ν.2232/1994 που ορίζει τα σχετικά µε τη 

συγκρότηση του Συµβουλίου των Προέδρων. 

Τέλος µε την παρ. 10 ορίζεται η λύση της υφιστάµενης σύµβασης εργασίας του Γενικού 

Γραµµατέα της Ο.Κ.Ε. µετά την παρέλευση τριών µηνών από τη δηµοσίευση του 

προτεινόµενου σχεδίου νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη λύση της 

εφαρµόζεται η εργατική νοµοθεσία για τις συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. 

  

Επί του Άρθρου 45 

  

Στην παρ. 1 , µε τις δύο πρώτες περιπτώσεις προτείνεται η συµπλήρωση των αρµοδιοτήτων 

τόσο του Υπουργού Οικονοµικών όσον αφορά στην άσκηση εποπτείας και ελέγχου στη 

διαχείριση δηµοσίων χρηµάτων και δηµόσιας περιουσίας όσο και του ΓΛΚ προκειµένου να 

περιληφθούν στις γενικές του αρµοδιότητες η επιµέλεια για την εκτέλεση του κρατικού 

προϋπολογισµού, καθώς και η άσκηση ελέγχου στη δηµόσια διαχείριση, αρµοδιότητες που 

ασκούνται σήµερα και απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2469/1997. Με την 

τρίτη περίπτωση διευκρινίζεται ότι οι λογαριασµοί εκτέλεσης του προϋπολογισµού (ΚΑΕ 

εσόδων και εξόδων) συνιστώνται µε πράξη του Υπουργού Οικονοµικών ενώ µε την τελευταία 

περίπτωση δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονοµικών να αλλάζει µε απόφασή του 
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τους λογαριασµούς της ∆ιπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης που 

καθορίζονται στο προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του 

ν.2362/1995. 

Με την παρ. 2 µετονοµάζεται η ∆ιεύθυνση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) του 

ΓΛΚ σε ∆ιεύθυνση Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, λόγω των διευρυµένων πλέον αρµοδιοτήτων 

του ΓΛΚ µε το ν.3871/2010. 

Με τη ρύθµιση της παρ. 3 γίνεται συµπλήρωση στο ν.2685/1999, ώστε να συµπεριληφθούν ο 

Πρόεδρος, τα µέλη και οι επιστηµονικοί συνεργάτες του 

Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων στις κατηγορίες των µετακινούµενων στο 

εσωτερικό και εξωτερικό 

Στην παρ. 4 διευκρινίζεται ότι, για τον έλεγχο της υπέρβασης των µηνιαίων αποδοχών των 

µελών ∆ΕΠ, σύµφωνα µε την παρ. 16 του άρθρου 28 του ν.2083/1992, οι τυχόν πρόσθετες 

αποδοχές, απολαβές ή αποζηµιώσεις που λαµβάνουν λόγω συµµετοχής τους σε ερευνητικά 

προγράµµατα των ΑΕΙ, ΕΠΙ ή άλλων ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, θα υπολογίζονται 

σε ετήσια βάση, µε έτος βάσης αυτό κατά το οποίο τους καταβάλλονται. 

Με τις διατάξεις της παρ. 5 προβλέπεται η εξαίρεση των ερευνητικών και τεχνολογικών 

φορέων που υπάγονται στο ν.1514/1985, έχουν τη νοµική µορφή νοµικού προσώπου 

ιδιωτικού δικαίου και αµείβονται µε τις διατάξεις του µισθολογίου του ν. 3205/2003, από τις 

µειώσεις αποδοχών της παρ.18 του ν.3845/2010, για λόγους ίσης µεταχείρισης µε τα λοιπά 

ερευνητικά κέντρα που υπάγονται στο ίδιο θεσµικό πλαίσιο του ν.1514/1985 αλλά έχουν τη 

νοµική µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. Η ρύθµιση αυτή ισχύει εφόσον τα εν 

λόγω νοµικά πρόσωπα επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος και εφάρµοσαν ήδη 

τις διατάξεις των νόµων 3833/2010 άρθρο 1 παρ. 5 και 6 και 3845/2010 παρ. 4 και 5, περί 

µισθολογικών αναπροσαρµογών, στο προσωπικό τους. 

Με τις ρυθµίσεις της παρ. 6 συµπεριλαµβάνονται στον έλεγχο µισθοδοσίας του Υπουργείου 

Οικονοµικών και συγκεκριµένα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τα νπιδ που 

ανήκουν στο κράτος, σε νπδδ ή σε οτα ή επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό 

προϋπολογισµό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισµού τους ή είναι δηµόσιες 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν.3429/2005 καθώς 

επίσης και πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του 

ν.3833/2010. 

Με τη διάταξη της παρ. 7, οι προϊστάµενοι των ειδικών υπηρεσιών θα λαµβάνουν πλέον µόνο 

τις αποδοχές που προβλέπονται για την θέση τους στην ειδική υπηρεσία που υπηρετούν 

χωρίς τα επιδόµατα ή άλλες πρόσθετες παροχές που ελάµβαναν από την θέση προέλευσή 

τους. Όσοι αποσπώνται ή µετακινούνται από τον δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σε 

ειδικές υπηρεσίες θα λαµβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, µε τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται για την καταβολή τους. 

Με την παρ. 8, οι διατάξεις για τη µείωση των αµοιβών από συµµετοχή σε συλλογικά 

όργανα, όπως προβλέφθηκε στο άρθρο 7 του ν.3833/2010, καθώς και οι διατάξεις του 

ν.2685/1999 που προβλέπουν τις δαπάνες των µετακινούµενων υπαλλήλων, επεκτείνονται 

και στα ν.π.ι.δ. και δηµόσιες επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής τόσο των 

διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 του ν.3833/2010, όσο και αυτών του 

άρθρου 2 του ν.3899/2010. 
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Στην παρ. 9 επιβεβαιώνεται η διατήρηση του λογαριασµού «Τ.Ε.Α.∆Υ. Ειδικός Λογαριασµός 

Υπηρεσιακής Μονάδας Ε'» και ρυθµίζονται θέµατα συγκέντρωσης των σχετικών πόρων, 

διαχείρισης και λειτουργίας του λογαριασµού αυτού. Με το άρθρο 45 του ν.3220/2004 (Α'15) 

προστέθηκαν εδάφια στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν.2676/1999 (Α' ), µε τα οποία 

ορίστηκε ότι στους δικαιούχους ∆ΙΒΕΕΤ, που είναι ασφαλισµένοι στο Τ.Ε.Α.∆.Υ., επιβάλλεται 

κράτηση σε ποσοστό 6%, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της καταβαλλόµενης σε 

κάθε δικαιούχο παροχής ∆ΙΒΕΕΤ και µεταγενέστερα ορίστηκε σε 7%. Το ποσό που προκύπτει 

σύµφωνα µε τα παραπάνω χορηγείται για την αύξηση του µηνιαίου µερίσµατος των εν λόγω 

υπαλλήλων. Για τη διαχείριση των σχετικών χρηµατικών ποσών λειτουργούσε ειδικός 

λογαριασµός στην Τράπεζα της Ελλάδος µε Νο 25098/9 και τίτλο «Τ.Ε.Α.∆Υ. Ειδικός 

Λογαριασµός Υπηρεσιακής Μονάδας Ε'». Μετά την κατάργηση των ειδικών λογαριασµών που 

λειτουργούσαν σε υπουργεία, ν.π.δ.δ. και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε τις διατάξεις του 

άρθρου 2 του ν. 3697/2008 (Α'194), το Τ.Ε.Α.∆.Υ. θεώρησε ότι καταργήθηκε και ο 

παραπάνω ειδικός λογαριασµός και ότι οι σχετικοί πόροι περιήλθαν στον προϋπολογισµό 

του. Η ορθότητα της άποψης αυτής, όµως, αµφισβητείται, δεδοµένου ότι ο παραπάνω 

λογαριασµός αφενός δεν χρηµατοδοτείται από κοινωνικούς πόρους και συνεπώς δεν έχει ένα 

από τα βασικά χαρακτηριστικά των καταργούµενων λογαριασµών (βλ. άρθρο 1 

ν.3697/2008) και αφετέρου διότι χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τις κρατήσεις σε βάρος 

των υπαλλήλων και εξαιρείται για το λόγο αυτό από την κατάργηση µε ρητή διάταξη της 

παραγράφου 1 γ του άρθρου 3 του ν. 3697/2008. 

Επισηµαίνεται ότι µε την οικ.2/42423/Α0024/10.6.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 

(Β' 1162/15.6.2009) ορίστηκε ότι στους εξαιρούµενους από την κατάργηση λογαριασµούς 

υπάγεται και ο λογαριασµός µε Νο 25098/9 και τίτλο «Τ.Ε.Α.∆Υ. Ειδικός Λογαριασµός 

Υπηρεσιακής Μονάδας Ε'», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Με την παρ. 10 ρυθµίζονται νοµοθετικά ζητήµατα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 

(Ι.Κ.Θ.). Συγκεκριµένα: 

Ι. Με τον α.ν. 890/1937 (Α' 394) ρυθµίστηκε νοµοθετικά ο τρόπος διάθεσης της εκτάσεως που 

χρησιµοποιούταν στην πόλη της Θεσσαλονίκης ως Ισραηλιτικό Νεκροταφείο, το οποίο 

χρονολογείτο άνω των τετρακοσίων ετών και καταλάµβανε συνολική έκταση 300 

στρεµµάτων (σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 

(Ι.Κ.Θ.) ή 450 περίπου στρεµµάτων (σύµφωνα µε την 9165/1998 προδικαστική απόφαση του 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και την καταγεγραµµένη ως δηµόσιο κτήµα 

έκταση), κείµενη εκτός των ανατολικών τειχών της παλαιάς πόλης. Σύµφωνα µε την 

νοµοθετική αυτή ρύθµιση, η ως άνω έκταση θα εξακολουθούσε να χρησιµοποιείται ως 

νεκροταφείο για ένα µόνο ακόµη έτος από την ισχύ του νόµου. Μετά την πάροδο του έτους 

απαγορευόταν απολύτως η ταφή εντός της εκτάσεως αυτής, στην οποία ο ∆ήµος 

Θεσσαλονίκης αναλάµβανε την υποχρέωση να φυτέψει δένδρα και να διατηρεί άλσος, χωρίς 

να θιγούν οι ευρισκόµενοι σε αυτήν τάφοι. Με τον ίδιο νόµο ορίστηκε ότι εξαιρετικώς το 

προς το βόρειο µέρος της ως άνω έκτασης κείµενο τµήµα της, επιφάνειας 12.300 τ.µ., 

περιέρχεται στην κυριότητα, νοµή και κατοχή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Σηµειώνεται 

ότι στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης παραχωρούνταν τµηµατικά, ήδη από το έτος 1928 έως 

το 1955, ακίνητα και εκτάσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, εκ των οποίων οι περισσότερες 

αποτελούσαν τµήµατα του δηµοσίου κτήµατος ΒΚ 1340, ήτοι της ευρύτερης έκτασης στην 

οποία περιελήφθησαν τα παλαιά εβραϊκά νεκροταφεία. Τον ∆εκέµβριο του 1942 µε αρχές του 

έτους 1943 τα εβραϊκά νεκροταφεία της πόλης της Θεσσαλονίκης που βρίσκονταν στην 

παραπάνω έκταση καταστράφηκαν ολοσχερώς, κατά τρόπο βέβηλο και βίαιο, µε διαταγή 
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των γερµανικών αρχών κατοχής. Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα της Ι.Κ.Θ., µετά την 

απελευθέρωση η Κοινότητα χρησιµοποιεί το νέο νεκροταφείο της στην περιοχή της 

Σταυρούπολης, το οποίο της παραχωρήθηκε το έτος 1938. 

ΙΙ. Το 1961 η Ι.Κ.Θ. άσκησε ενώπιον του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αγωγή, κατά του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), µε την οποία ζήτησε να αναγνωρισθεί 

κυρία πέντε (5) ακινήτων, επιφανείας 7.088, 16.200, 10.125, 4.050 και 10.800 τ.µ. και 

συνολικής επιφανείας 48.263 τ.µ., τα οποία κατά τους αγωγικούς ισχυρισµούς κατείχε το 

Πανεπιστήµιο, τα µεν τέσσερα από τα οποία είχε αποκτήσει µε ταπία, το δε πέµπτο µε 

συµβόλαιο, προς επέκταση των εκτάσεων που είχαν παραχωρηθεί από το οθωµανικό 

δηµόσιο για να χρησιµοποιηθούν ως εβραϊκά νεκροταφεία. 

Το Α.Π.Θ., µετά από επανειληµµένες αναβολές και µαταιώσεις της συζήτησης της ως άνω 

αγωγής, µε την από 26-8-1991 ανακοίνωση δίκης προσεπικάλεσε σε αναγκαστική παρέµβαση 

αφενός µεν το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως δικαιοπάροχό του, αφετέρου δε την Εκκλησία της 

Ελλάδος, ως διάδοχο του Οργανισµού ∆ιοίκησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο∆ΕΠ). 

To Ελληνικό ∆ηµόσιο µε την από 5-5-1992 πρόσθετη υπέρ του Α.Π.Θ παρέµβασή του, 

ισχυρίσθηκε, µεταξύ άλλων, ότι: α) η έκταση (µείζων έκταση 450 στρεµµάτων περίπου) που 

καταλάµβαναν στην πόλη της Θεσσαλονίκης τα Ισραηλιτικά Νεκροταφεία, καταγράφηκε 

κατόπιν της Θ.5880/14.10.1943 εντολής της Γενικής ∆ιευθύνσεως Φορολογίας του 

Υπουργείου Οικονοµικών, ως δηµόσιο κτήµα µε αριθµό ΒΚ 1340, περιήλθε στο ∆ηµόσιο εκ 

διαδοχής από το Τουρκικό ∆ηµόσιο, β) τµήµατα της εκτάσεως αυτής (της µείζονος ήτοι του 

ΒΚ 1340) παραχωρήθηκαν στο Α.Π.Θ, στον Ο∆ΕΠ κ.λπ., γ) τα επίδικα ακίνητα ουδέποτε 

αποτέλεσαν «ιδιοκτησίες», αλλά διατελούσαν πάντοτε υπό την κυριότητα του ∆ηµοσίου, και 

εφ' όσον εξέλιπε ο αρχικός σκοπός για τον οποίο είχαν διατεθεί και προορισθεί, οι γαίες 

αυτές επανήλθαν και κατά χρήση στο ∆ηµόσιο, δ) δεν εφαρµόζουν οι επικαλούµενοι τίτλοι 

εξουσίασης (ταπία και συµβόλαιο) στα κατεχόµενα από το Α.Π.Θ ακίνητα. Επί της αγωγής, 

της ανακοίνωσης δίκης µε προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέµβαση και της πρόσθετης 

υπέρ του Α.Π.Θ. παρέµβασης του Ελλ. ∆ηµοσίου, εκδόθηκε η 9185/1998 προδικαστική 

απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, µε την οποία απορρίφθηκε η 

ένσταση του εναγοµένου Πανεπιστηµίου περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώµατος εκ 

µέρους της ενάγουσας Ι.Κ.Θ. Με την ίδια απόφαση διατάχθηκε η διενέργεια 

πραγµατογνωµοσύνης, προκειµένου να διακριβωθεί εάν τα επίδικα ακίνητα κείνται εντός της 

έκτασης που είχε παραχωρηθεί από τις τουρκικές αρχές στην ενάγουσα για την ίδρυση των 

νεκροταφείων της και εάν τα επίδικα ακίνητα περιλαµβάνονταν στους τίτλους, που 

επικαλείται η ενάγουσα. 

ΙΙΙ. Σε εκτέλεση της προδικαστικής απόφασης, συντάχθηκε η από 18-10-2005 έκθεση 

πραγµατογνωµοσύνης του διορισθέντος πραγµατογνώµονα Ι.Τ., διπλωµατούχου 

τοπογράφου µηχανικού του Α.Π.Θ., δηµοσίου υπαλλήλου στην ∆/νση ∆ηµοσίων Έργων Π. Κ. 

Μ. 

Σύµφωνα µε την έκθεση πραγµατογνωµοσύνης, τα επίδικα ακίνητα α): ήταν ανεξάρτητες και 

αυτοτελείς ιδιοκτησίες και δεν αποτελούσαν µέρος της ευρύτερης έκτασης που είχε 

παραχωρηθεί από την Οθωµανική ∆ιοίκηση για την κάλυψη των ταφικών αναγκών της 

Ι.Κ.Θ., β) περιλαµβάνονται καθ' ολοκληρία στους τίτλους ιδιοκτησίας, γ) τέσσερα από τα 

ακίνητα περιλαµβάνονται στη µείζονα έκταση του ∆ηµοσίου Κτήµατος ΒΚ 1340, ενώ το 

πέµπτο ακίνητο βρίσκεται εκτός της έκτασης αυτής. Από τα τέσσερα ακίνητα, έκταση 4.918 

τ.µ. του πρώτου από αυτά µεταβιβάσθηκε από το ∆ηµόσιο στο Α.Π.Θ. Το δεύτερο ακίνητο 

επιφανείας 12.800 τ.µ., µεταβιβάσθηκε ολόκληρο στο Α.Π.Θ. από το ∆ηµόσιο. Από το τρίτο 
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ακίνητο 9.589 τ.µ. µεταβιβάσθηκαν αφενός στο ΑΠΘ και αφετέρου στον Αθλητικό Γυµναστικό 

Σύλλογο «Ηρακλής». Τέλος, τµήµα εµβαδού 6.820 τ.µ. του τετάρτου ακινήτου βρίσκεται 

εντός της εκτάσεως που πωλήθηκε από το ∆ηµόσιο στον Α.Γ.Σ. «Ηρακλής». 

Προς αντίκρουση της διενεργηθείσας ως άνω δικαστικής πραγµατογνωµοσύνης, το ΑΠ.Θ 

διόρισε ως τεχνική σύµβουλο την Ε.Κ., Προϊσταµένη της Κτηµατικής Υπηρεσίας 

Θεσσαλονίκης, η οποία συνέταξε την από 19.12.2006 τεχνική έκθεση. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

διόρισε ως τεχνικό σύµβουλο τον ∆. Κ., υπάλληλο του Κέντρου ∆ιαφύλαξης Αγιορείτικης 

Κληρονοµιάς (ΚΕ∆ΑΚ) του Υπουργείου Μακεδονίας & Θράκης (ΥΜΑΘ), ο οποίος συνέταξε την 

από 1.12.2006 τεχνική έκθεση. Σύµφωνα µε τις ως άνω τεχνικές εκθέσεις, οι τίτλοι της Ι.Κ.Θ. 

αναφέρονται σε ακίνητα που βρίσκονται εκτός της κατεχοµένης από το Α.Π.Θ, εκτάσεως. 

Επιπλέον, για τη συγκεκριµένη υπόθεση, συντάχθηκαν κατ' ανάθεση της Ι.Κ.Θ.: α) η χωρίς 

ηµεροµηνία έκθεση πραγµατογνωµοσύνης του Ι.Σ., Τοπογράφου - Μηχανικού, β) το χωρίς 

ηµεροµηνία πόρισµα µελέτης επί έρευνας και εφαρµογής τίτλων του ∆.Μ. και στ) η από 28-1-

2003 τεχνική έκθεση του Α. Κ., Τοπογράφου. Στις ως άνω εκθέσεις και 

πραγµατογνωµοσύνες περιέχονται αλληλοσυγκρουόµενα συµπεράσµατα σχετικά µε τη θέση 

και την εφαρµογή των τίτλων εντός του χώρου των παλαιών ισραηλιτικών νεκροταφείων 

των πέντε (5) επιδίκων ακινήτων, πλην όµως, από όλες, συµπεριλαµβανοµένης και της 

εκθέσεως του τεχνικού συµβούλου που διορίσθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (µε εξαίρεση 

την έκθεση της τεχνικής συµβούλου του Αριστοτελείου, κατά την οποία κανένα ακίνητο δεν 

εµπίπτει στον χώρο του Αριστοτελείου), προκύπτει ότι ένα από τα ακίνητα εκτάσεως 8 

παλαιών στρεµµάτων, αναφερόµενο στον υπ' αριθµ. 60 του µηνός Απριλίου, έτους 1289 

(1873) τουρκικό τίτλο (ταπί) του Οθωµανικού Κτηµατολογίου, εµπίπτει στον χώρο των 

παλαιών ισραηλιτικών νεκροταφείων, καθώς και στην έκταση που έχει παραχωρηθεί στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 

Μετά τη σύνταξη της δικαστικής πραγµατογνωµοσύνης και των εκθέσεων των τεχνικών 

συµβούλων του Α.Π.Θ. της Ι.Κ.Θ. και του ∆ηµοσίου, η ως άνω διαφορά εκκρεµεί ενώπιον 

του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχει προσδιορισθεί δικάσιµος για τη 

µετ' απόδειξη συζήτησή της. 

IV. Την 4.7.2006 συνοµολογήθηκε µνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ αφενός των Υφυπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, Χ. Φώλια και Π. ∆ούκα και αφετέρου του Προέδρου του 

Κοινοτικού Συµβουλίου της Ι.Κ.Θ, σύµφωνα µε το οποίο τα µέρη θεωρούν δυνατή την 

εξεύρεση εξωδικαστικής λύσης, αποδεκτής και από τις δύο πλευρές, λόγω του ηθικού 

χαρακτήρα και της σηµασίας του θέµατος. Σε εφαρµογή της συµφωνίας αυτής, µε την υπ' 

αριθµ. 101468/249/0006Α/6.3.2008 (ΦΕΚ ΤΟ∆∆ 105) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών συστήθηκε ad hoc Επιτροπή αποτελούµενη από έναν Πάρεδρο του Νοµικού 

Συµβούλιου του Κράτους, ως Πρόεδρο, και τον προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν. 

Θεσσαλονίκης, τοπογράφο µηχανικό, την προϊσταµένη τµήµατος στην ίδια Κτηµατική 

Υπηρεσία, αρχιτέκτονα µηχανικό, έναν πολιτικό µηχανικό, επίσης υπάλληλο της ως άνω 

Κτηµατικής, έναν δικηγόρο και τον Πρόεδρο του Κ.Σ. της Ι.Κ.Θ., ως µέλη. Στην επιτροπή 

αυτή ανατέθηκε η µελέτη, εξέταση και εφαρµογή των επικαλούµενων από το Α.Π.Θ και την 

Ι.Κ.Θ τίτλων ιδιοκτησίας και η εισήγηση σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Με την υπ' 

αριθµ. 1053083/526/0006Α/13.5.2008 νεώτερη υπουργική απόφαση ανατέθηκε 

συµπληρωµατικά στην Επιτροπή, σε περίπτωση που εισηγηθεί την ύπαρξη ιδιοκτησιακού 

δικαιώµατος της Ι.Κ.Θ., σε επιµέρους τµήµατα ή σε όλη την παραπάνω έκταση, να 

αποτιµήσει την αξία της και να προτείνει άλλα ακίνητα ισόποσης αξίας, για να αποδοθούν 

στην Ισραηλιτική Κοινότητα. Οι µηχανικοί-µέλη της Επιτροπής συνέταξαν τεχνική έκθεση, 

σύµφωνα µε την οποία κατά την προσπάθεια εφαρµογής των τίτλων των πέντε (5) επιδίκων 
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ακινήτων διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αοριστία και ασάφεια ως προς τα όρια, γεγονός που είχε 

ως αποτέλεσµα να εφαρµόζονται σε διαφορετικές θέσεις. Μετά από την στατιστική 

απεικόνιση - τοποθέτηση των ακινήτων όλων των εκθέσεων, προέκυψε (µε αντίθετη γνώµη 

του µέλους της Επιτροπής, Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας) ότι ένα από τα πέντε 

ακίνητα εµπίπτει στην περιοχή του Α.Π.Θ., µε πιθανότερη θέση αυτή που βρίσκεται πλησίον 

του Νοσοκοµείου Α.Χ.Ε.Π.Α.. 

Ακολούθως, σύµφωνα µε τα από 20-7-2009 πρακτικά, η Επιτροπή πρότεινε «κατά 

συµβιβασµό, την παραχώρηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο προς την Ισραηλιτική Κοινότητα 

εκτάσεως 7.349, 37 τ.µ. αξίας 9.943.697 ευρώ», αποφαινόµενη ότι το ανωτέρω ακίνητο 

εκτάσεως 8 παλαιών στρεµµάτων έχει έκταση 7.349, 37 τ.µ., και σύµφωνα µε το 

3929/2.3.2009 έγγραφο της Ι' ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης έχει αξία 9.943.697 ευρώ. 

V. Επί της από 2-12-2009 αίτησης της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Θ.) περί 

συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που προκλήθηκε µε την άσκηση της από 21-9-1961 

(αρ. κατ. 2046/1961) αγωγής της Ι.Κ.Θ. κατά του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, υπέρ του 

οποίου παρενέβη το ∆ηµόσιο µε την από 5-5-1992 (αρ. κατ. 1508ΤΠ/2444/15-5-1992 

πρόσθετη παρέµβασή του, το Α' Τµήµα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όπως 

προκύπτει από το 1915/2010 πρακτικό του, που εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών, 

γνωµοδότησε κατά πλειοψηφία να απόσχει το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους από την 

εξέταση της προαναφερθείσας αίτησης, επειδή είναι αναρµόδιο, καθ' όσον το τιθέµενο 

ζήτηµα άπτεται της άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής. 

VI. Ενόψει των ανωτέρω ενδείκνυται η οριστική επίλυση της διαφοράς, η οποία πέραν της 

αβεβαιότητας ως προς την τελική έκβασή της, δεν έχει αποκλειστικώς νοµική διάσταση, 

αλλά συνδέεται και µε τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, διότι εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης 

αποκατάστασης των συνεπειών του ολοκαυτώµατος, ενόψει του γεγονότος ότι συνάπτεται µε 

την προκληθείσα κατά τρόπο βέβηλο καταστροφή, κατά διαταγή των αρχών κατοχής, 

σχεδόν του συνόλου της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης, καθώς και της 

συνδεδεµένης µε το νεκροταφείο µακραίωνης ιστορικής της µνήµης. Υπενθυµίζεται η 

διακήρυξη του Συνεδρίου στο Τερεζίν (της 26¬30.6.2009), όπου µε τη σύµφωνη γνώµη της 

Ελλάδας διατυπώνεται η ανάγκη διευθέτησης των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την ακίνητη 

περιουσία εβραϊκών οργανισµών την περίοδο του ολοκαυτώµατος. 

Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ισραηλιτικής 

Κοινότητας Θεσσαλονίκης, η αποζηµίωσή της για την αξία του ενός από τα πέντε ακίνητα, 

που διεκδικεί, συνολικής έκτασης 7.349,37 τ.µ., ως προς το οποίο η συσταθείσα από το 

∆ηµόσιο Επιτροπή, έκρινε κατά πλειοψηφία, ότι έχει δικαίωµα κυριότητας συνολικού ποσού 

9.943.697 ευρώ, όπως έκρινε η ίδια Επιτροπή, µε παραίτηση της Ι.Κ.Θ. τόσο από την 

ασκηθείσα αγωγή, και από το δικαίωµα για άσκηση αγωγής. Η εξόφληση της οφειλής θα 

πραγµατοποιηθεί µε την έκδοση δύο εντόκων οµολόγων του ∆ηµοσίου πενταετούς και 

δεκαετούς διάρκειας. Οι λεπτοµέρειες για την έκδοση των οµολόγων θα καθοριστούν µε 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

Με την παρ. 11 ρυθµίζεται το θέµα της απρόσκοπτης δανειοδότησης του Οργανισµού του 

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, καθώς για το έργο της κατασκευής του Μεγάρου Μουσικής 

Αθηνών και την αποπεράτωση όλων των εργασιών ολοκλήρωσής του είχε χορηγηθεί, µεταξύ 

άλλων πηγών χρηµατοδοτήσεως, δάνειο στον ΟΜΜΑ από την Εθνική Τράπεζα µε την εγγύηση 
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του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Ενόψει του περιορισµού του ύψους της επιχορηγήσεως του ΟΜΜΑ 

από το ∆ηµόσιο λόγω της τρεχούσης δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας, η απρόσκοπτη 

εξυπηρέτηση του δανείου κάθε φορά από τον ΟΜΜΑ δεν είναι βέβαιη. Προς αποφυγή 

εµπλοκών που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της δανειακής συµβάσεως αλλά 

και τις δραστηριότητες του ΟΜΜΑ, και ενόψει επίσης των δυσχερειών που συνδέονται µε την 

ενεργοποίηση κάθε φορά της εγγυήσεως του Ελληνικού ∆ηµοσίου, προβλέπεται προς 

διευκόλυνση του όλου χρηµατοδοτικού σχήµατος η απευθείας εξυπηρέτηση του δανείου από 

το ∆ηµόσιο. 

Για τους ίδιους λόγους αντίστοιχη ρύθµιση προτείνεται και για την Κτηµατική Εταιρία του 

∆ηµοσίου (ΚΕ∆). 

Με την παρ. 12, παρέχεται αναδροµικά, η δυνατότητα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, προκειµένου 

να καλύψει υποχρεώσεις του σε φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, σε εθνικό ή 

αλλοδαπό νόµισµα, να εκδίδει κρατικά χρεόγραφα εντόκων γραµµατίων ή οµολόγων ή 

άλλων τίτλων δανεισµού στα πλαίσια του εκτελούµενου κρατικού προϋπολογισµού, µε την 

σύµφωνη γνώµη των εν λόγω φορέων. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών να 

καθορίσει µε απόφασή του το ύψος των εκδιδόµενων τίτλων, τον σκοπό, τους όρους, τις 

διαδικασίες και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια που αφορά την έκδοσή των τίτλων αυτών. 

Στην παρ. 13 παρέχεται η δυνατότητα διανυκτέρευσης τόσο στους ελεγκτές που υπηρετούν 

σε ορισµένες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Σ.∆.Ο.Ε. όσο και σε όλο το προσωπικό της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. για µετακινήσεις τους από 120 χιλιόµετρα και πάνω, µε ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό 

αυτοκίνητο ή από 80 χιλιόµετρα και πάνω, µε συγκοινωνιακό µέσο, λόγω της φύσεως της 

εργασίας τους, προκειµένου να αποφευχθεί δαπάνη άσκοπων µετακινήσεων και απώλεια 

εργατοωρών που µπορεί να προκαλέσει πρόβληµα στην οµαλή ροή του έργου τους. 

Με την παρ. 14 οι διατάξεις που αφορούν στα έξοδα κίνησης του άρθρου 35 παρ. 3 του 

ν.1882/1990 καθώς και στα έξοδα µετακίνησης εντός έδρας του άρθρου 5 του ν.2685/1999, 

επεκτείνονται και στο σύνολο του προσωπικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

  

Επί του Άρθρου 46 

  

Η προτεινόµενη διάταξη έχει σκοπό την αντιµετώπιση µε ενιαία κριτήρια και την εξ αυτών 

ορθολογική κατηγοριοποίηση των παραβόλων και των χρηµατικών ποσών που εισπράττονται 

από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών ∆ια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) για τον έλεγχο που 

πραγµατοποιεί στους φακέλους και στις εγκαταστάσεις των φορέων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

Η κατηγοριοποίηση των ποσών συναρτάται µε τον πραγµατικό όγκο εργασίας του ΕΚΕΠΙΣ για 

τον έλεγχο κάθε είδους φορέα (ΚΕΜΕ, ΕΕΣ). Για την ταχύτερη είσπραξη από το ΕΚΕΠΙΣ, το 

οποίο χρηµατοδοτείται µε ποσοστό χαµηλότερο του 1% από τον κρατικό προϋπολογισµό, τα 

χρηµατικά ποσά για χορήγηση, ανανέωση κλπ άδειας λειτουργίας των ΚΕΜΕ και των ΕΕΣ 

καταβάλλονται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασµό του ΕΚΕΠΙΣ. 

  

Επί του άρθρου 47 
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Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις της παρ. 1 επέρχονται τροποποιήσεις στο ν. 3862/2010, µε 

τις διατάξεις του οποίου ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη η οδηγία 2007/64, για τις 

υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά. ∆ιορθώνονται τα εκ παραδροµής λάθη 

προκειµένου να γίνονται ορθά οι παραποµπές καθώς αυτές αναφέρονται στις προϋποθέσεις 

χορήγησης άδειας ιδρυµάτων πληρωµών και να καταστεί δυνατή η εφαρµογή των διατάξεων 

του νόµου αυτού. 

Με την παρ. 2 προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 στο ν. 3878/2010, µε τις οποίες 

ρυθµίζονται ζητήµατα διαδικασίας της συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας 

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.», η 

οποία µετονοµάζεται σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». Ορίζεται ότι το σύνολο των 

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» εισφέρονται στην 

απορροφώσα εταιρεία, η οποία από την έναρξη ισχύος του νόµου υποκαθίσταται σε όλα τα 

δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις της απορροφώµενης εταιρείας η οποία παύει 

να υφίσταται. 

Με την παρ. 3 προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 21 του ν. 3878/2010, µε την οποία 

ορίζεται ότι ενόψει της συγχώνευσης των δύο εταιρειών και µεταφοράς του προσωπικού της 

εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» 

καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας στον οποίο ορίζονται οι απαιτούµενες 

οργανικές θέσεις προσωπικού της εταιρείας. Ο Οργανισµός εγκρίνεται µε κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και στις θέσεις που προβλέπει 

εντάσσονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οι πάσης φύσεως εργαζόµενοι των δύο 

εταιρειών. 

Με την παρ. 4 προστίθενται λέξεις στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 3861/2010, µε 

την οποία προβλέπεται ότι ως εισηγητές στο ειδικό υπηρεσιακό συµβούλιο, συνταξιούχοι 

δικαστικοί λειτουργοί της διοικητικής δικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή 

συνταξιούχοι λειτουργοί του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Συµπληρώνεται οι ρύθµιση 

και µε τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής δικαιοσύνης, οι οποίοι εκ 

παραδροµής δεν είχαν συµπεριληφθεί στην αρχική ρύθµιση. Η προτεινόµενη ρύθµιση 

κρίνεται αναγκαία προς διευκόλυνση του έργου και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του 

Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου (Ε. Υ. Σ) 

Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 5 προστίθεται νέο εδάφιο στην παράγραφο 3 του 

άρθρου 6 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Η ρύθµιση αυτή είναι ειδική αφού αφορά µόνο 

την αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Εφετείου για τις φορολογικές υποθέσεις που προκύπτουν 

στο πλαίσιο του ιδίου φορολογικού ελέγχου και ανεξάρτητα από την συνάφεια των 

προσβαλλόµενων πράξεων, προϋπόθεση, η οποία, αντιθέτως, απαιτείται από το δεύτερο 

εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κ∆∆, που ως γενική διάταξη αφορά την 

αρµοδιότητα των ∆ιοικητικών Πρωτοδικείων και 

∆ιοικητικών Εφετείων για το σύνολο των χρηµατικών διαφορών. Με τη ρύθµιση αυτή το 

∆ιοικητικό Εφετείο καθίσταται αρµόδιο για όλα τα φορολογικά αντικείµενα ανεξαρτήτως 

ποσού κατά του ιδίου υπόχρεου, µε την προϋπόθεση ότι είναι αρµόδιο για κάποια από αυτά, 

αν στο πλαίσιο του ίδιου προσωρινού ή οριστικού φορολογικού ελέγχου έχουν καταλογιστεί 

για το ίδιο οικονοµικό έτος ή διαχειριστική περίοδο µε την ίδια ή περισσότερες πράξεις, 

διάφορα ποσά. 
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Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 6 καθορίζεται κατώτατο όριο προµήθειας των 

εµπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων σε 8,3% και 

31,3% αντίστοιχα, στη λιανική τιµή προ φόρων. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1-1-2011. 

Με την παρ. 7 επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 3 του ν. 3429/2005, προκειµένου οι 

εκπρόσωποι των εργαζοµένων στα διοικητικά συµβούλια των δηµοσίων επιχειρήσεων που 

υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3429/2005, να µην ορίζονται µε απόφαση της 

∆Ε∆ΕΚΟ, αλλά όπως ορίζει το καταστατικό της κάθε δηµόσιας επιχείρησης. Το ∆ιοικητικό 

συµβούλιο υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Ειδική Γραµµατεία ∆ΕΚΟ τη σύνθεση των µελών 

του, όπως αυτή διαµορφώνεται κάθε φορά. 

Αυτά επιδιώκονται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου και παρακαλείται η Εθνική 

Αντιπροσωπεία για την ψήφισή του. 

  

Αθήνα, Φεβρουαρίου 2011 

  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

  

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙ∆ΗΣ 

  

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

  

ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ 

  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΧΑΡΗΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ  

  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
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ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 

  

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» 

  

Άρθρο 1 

Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής 

  

1. Συνιστάται, ως συλλογικό κυβερνητικό όργανο, Επιτροπή για την αντιµετώπιση της 

φοροδιαφυγής, στην οποία µετέχουν ο Υπουργός Οικονοµικών, ως Πρόεδρος, και οι 

Υπουργοί: α) Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, β) ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας 

και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και γ) Προστασίας του Πολίτη. Η Επιτροπή για την 

αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής εγκρίνει το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του και 

παρακολουθεί, εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την εφαρµογή του. 

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών η Εκτελεστική ∆ιυπουργική Επιτροπή του Εθνικού 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής, η οποία αποτελείται από: 

α) τον Υπουργό Οικονοµικών, µε αναπληρωτή τον Υφυπουργό Οικονοµικών µε αρµοδιότητα 

στα έσοδα, ως Πρόεδρο, 

β) τον επικεφαλής Εισαγγελέα της Αρχής για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων 

από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, 

γ) τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, 

δ) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών, 

ε) τον Γενικό Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων, 

στ) τον Γενικό Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων, 

ζ) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

η) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων, 

θ) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 

ι) τον ∆ιοικητή, µε αναπληρωτή τον έναν εκ των Υποδιοικητών της Ε. Υ. Π., 

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

ιβ) τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών, 

ιγ) τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονοµικών. 

ιδ) τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 

του Υπουργείου Οικονοµικών, 

ιε) τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη. 

Η Εκτελεστική ∆ιυπουργική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά κάθε µήνα στο 

Υπουργείο Οικονοµικών. Υποστηρίζεται γραµµατειακά και διοικητικά από την Γενική 

∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Ενηµερώνει την Επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για την πορεία εφαρµογής 

του Προγράµµατος τουλάχιστον κάθε τρεις (3) µήνες. 
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3. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής εκπονείται κάθε 

τρία χρόνια και περιλαµβάνει σχέδιο δράσεων για την αντιµετώπιση και την καταπολέµηση 

της φοροδιαφυγής, εισηγήσεις για θεσµικές αλλαγές και µέτρα για την αποτελεσµατική και 

συντονισµένη λειτουργία των φορολογικών, δικαστικών και διωκτικών αρχών. Το Εθνικό 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής εκπονείται από τη Γενική 

∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών 

Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Εκτελεστικής 

∆ιυπουργικής Επιτροπής για την αντιµετώπιση της Φοροδιαφυγής, η οποία παρακολουθεί, 

αξιολογεί και ελέγχει την εφαρµογή του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

4. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής περιλαµβάνει 

άξονες, ετήσιες ή και εξαµηνιαίες δράσεις και µέτρα και στόχους µε ποσοτικούς και 

ποιοτικούς µετρήσιµους δείκτες για: 

α) Τη σύλληψη φορολογητέας ύλης µέσω προγραµµάτων προληπτικών και τακτικών 

ελέγχων των επιχειρήσεων και των επιτηδευµατιών. β) Τη σύλληψη φορολογητέας ύλης 

µέσω προγράµµατος τεκµηρίων και πόθεν έσχες και εντοπισµού προσαυξήσεων περιουσίας 

που υποκρύπτουν αδήλωτα εισοδήµατα. 

γ) Την ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης µέσω: αα) της παροχής υπηρεσιών 

ενηµέρωσης και διευκόλυνσης προς τους φορολογούµενους, ββ) της άρσης αδικιών, της 

απλούστευσης και κωδικοποίησης της φορολογικής νοµοθεσίας και γγ) της εφαρµογής των 

κειµένων διατάξεων για την ποινική καταστολή της φοροδιαφυγής. 

δ) Τη βελτίωση και επιτάχυνση της εισπραξιµότητας των βεβαιωθέντων εσόδων και 

ληξιπρόθεσµων οφειλών. 

ε) Την αναγνώριση, ταξινόµηση, κατάταξη, µεταχείριση και αντιµετώπιση των κινδύνων στα 

θέµατα: αα) του Φ. Π. Α. και λοιπών έµµεσων φόρων, ββ) της άµεσης φορολογίας και γγ) 

της φορολογίας κεφαλαίου. 

στ) Τη εισαγωγή κριτηρίων για την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων στα πεδία της 

φορολογίας και την ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου για οµάδες φορολογούµενων, στους 

οποίους παρατηρείται µεγάλο ποσοστό φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής, καθώς και για τις 

µεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στο πεδίο των ενδοοµιλικών συναλλαγών. 

ζ) Τη συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των πληροφοριών και στοιχείων 

που λαµβάνονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες για την αµοιβαία διοικητική και δικαστική 

συνδροµή, των κρατών µελών της Ε. Ε., τρίτων χωρών, χωρών µε τις οποίες έχουν συναφθεί 

Συµβάσεις για την Αποφυγή της ∆ιπλής Φορολογίας σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος και 

κεφαλαίου ή Συµβάσεις Ανταλλαγής Πληροφοριών καθώς και από διεθνείς υπηρεσίες και 

οργανισµούς. 

η) Την ισχυροποίηση της φορολογικής διοίκησης µε την εφαρµογή δράσεων για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς. 

5. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής εκπονείται και εγκρίνεται µέχρι 31 Μαρτίου 2011. 

  

Άρθρο 2 

Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος 

  

1. Μετά το άρθρο 17 του ν. 2523/1997 (Α'179) προστίθεται νέο άρθρο 17Α ως εξής: 
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«Άρθρο 17Α Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος 

1. Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, εισαγγελικός 

λειτουργός µε βαθµό αντεισαγγελέα εφετών, από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία 

Εφετών Αθηνών. Η τοποθέτησή τους διενεργείται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται 

ύστερα από απόφαση του οικείου Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου. Ο Εισαγγελέας 

Οικονοµικού Εγκλήµατος εκτελεί τα καθήκοντά του µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση 

και συνεπικουρείται από τρεις, τουλάχιστον, εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών, εκ 

των οποίων δύο τουλάχιστον από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Αθηνών και ένας από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. 

Οι τελευταίοι ορίζονται από τους διευθύνοντες τις οικείες Εισαγγελίες. 

2. Το έργο των αρµοδίων για τα οικονοµικά εγκλήµατα Εισαγγελέων εποπτεύει και 

συντονίζει Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ορίζεται µε πλήρη ή µερική απασχόληση 

από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 

3. Στα καθήκοντα του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, η κατά τόπο αρµοδιότητα του 

οποίου επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, ανήκει η εποπτεία, η καθοδήγηση και ο 

συντονισµός των ενεργειών των γενικών κατά το άρθρο 33 παρ.1 περ. α' ΚΠ∆ και ειδικών 

προανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε υπαλλήλων του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού 

Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.), των Τελωνείων, της Ε.Λ.Υ.Τ. και των φοροελεγκτικών υπηρεσιών, 

εν γένει, του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής 

εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως κάθε είδους φορολογικών και 

οικονοµικών εγκληµάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών, εφόσον αυτά διαπράττονται σε 

βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοµικών Προσώπων 

∆ηµοσίου ∆ικαίου, νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονοµία. 

4. Ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος ενηµερώνεται για όλες τις καταγγελίες και τις 

πληροφορίες που περιέχονται στις υπηρεσίες της παραγράφου 3 για εγκλήµατα της 

αρµοδιότητας του, αξιολογεί δε και διερευνά τις πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε άλλη 

πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του, σχετικά µε αυτά, µε οποιοδήποτε τρόπο και 

µέσο. 

5. Για τη διερεύνηση των υποθέσεων που ανήκουν στην αρµοδιότητά του ο Εισαγγελέας 

Οικονοµικού Εγκλήµατος µπορεί να παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή 

προανάκρισης από τους κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου γενικούς ή ειδικούς 

προανακριτικούς υπαλλήλους. 

6. Η δικογραφία που σχηµατίζεται µετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης ή 

προανάκρισης διαβιβάζεται στους κατά τόπο αρµόδιους για την ποινική δίωξη εισαγγελείς 

πρωτοδικών. 

7. Με σύµφωνη γνώµη του εποπτεύοντος Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που έχει ορισθεί 

σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος µπορεί να 

παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον κατά τόπο αρµόδιο εισαγγελέα 

πρωτοδικών, χωρίς να στερείται τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην προηγούµενη 

παράγραφο, µετά το πέρας της οποίας ενηµερώνεται εγγράφως για την πορεία της. 

8. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παραγράφου 1 έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή 

στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιµο για την άσκηση του έργου τους, µη υποκείµενοι στους 

περιορισµούς της νοµοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηµατιστηριακού και κάθε 

άλλου είδους απορρήτου και σε κάθε µορφής αρχείο ∆ηµόσιας Αρχής ή Οργανισµού που 

τηρεί και επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. 

9. Για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος 

και των εισαγγελικών λειτουργών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συστήνεται στο 
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Υπουργείο Οικονοµικών Γραφείο Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, το οποίο διευθύνεται 

από τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. Υπηρεσιακή Μονάδα του Γραφείου Εισαγγελέα 

Οικονοµικού Εγκλήµατος µπορεί να συστήνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και 

στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του Σ.∆.Ο.Ε. Με απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, 

δηµιουργούνται οι αναγκαίες θέσεις επιστηµονικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού 

του Γραφείου, οι οποίες καλύπτονται µε µετακίνηση προσωπικού του Υπουργείου 

Οικονοµικών ή µε απόσπαση, µετά από πρόταση του ίδιου Εισαγγελέα. Καθήκοντα 

προϊσταµένου του Γραφείου ασκεί υπάλληλος ΠΕ, µε βαθµό Α' που ορίζεται µε απόφαση του 

Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών και του καθ' ύλη αρµοδίου Υπουργού για διάρκεια δύο (2) ετών, 

χωρίς να απαιτείται γνώµη των υπηρεσιακών συµβουλίων, και µπορεί να ανανεώνεται µε 

όµοια απόφαση, για ίσο χρονικό διάστηµα µέχρι δύο φορές. 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µπορεί να αποσπώνται στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών και Εφετών 

υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµικών, για την υποβοήθηση του έργου των εισαγγελικών 

λειτουργών όταν διενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για οικονοµικά ή άλλα 

συναφή µε αυτά εγκλήµατα, για χρονικό διάστηµα δύο ετών που µπορεί να παρατείνεται µε 

όµοια απόφαση, για ίσο χρονικό διάστηµα µέχρι δύο φορές Οι υπάλληλοι που αποσπώνται 

λαµβάνουν το σύνολο της πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης από την οποία 

αποσπάστηκαν.» 

2. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 17 του άρθρου 4 του Ν. 2343/1995 (Α' 211) 

καταργούνται. 

  

Άρθρο 3 

Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής στην άµεση και έµµεση φορολογία. 

Τροποποίηση διατάξεων ν. 1882/1990, ν.2523/1997, ν.2960/2001 

  

1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωµένα στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες (∆. Ο. Υ.) 

και τα τελωνεία χρέη προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις 

επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης: 

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

είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, που 

αναφέρεται στην παράγραφο 5, υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 

β) έξι τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

ανωτέρω περίπτωση α', υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, 

γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

ανωτέρω περίπτωση α', υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, 

δ) τριών τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

ανωτέρω περίπτωση α', υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. 

Χρόνος τέλεσης του αδικήµατος είναι το χρονικό διάστηµα από την παρέλευση των τεσσάρων 

µηνών µέχρι τη συµπλήρωση χρόνου αντίστοιχου µε το 1/3 της κατά περίπτωση 

προβλεπόµενης προθεσµίας παραγραφής. 
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Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ή του Τελωνείου 

προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από 

πίνακα χρεών, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων. 

Η πράξη µπορεί να κριθεί ατιµώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί µέχρι την 

εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθµό.» 

β) Στην παράγραφο 8 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η εµφάνιση του µάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα 

έγγραφη ενηµέρωση του αρµόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ µέρους της ∆.Ο.Υ. 

σχετικά µε την διαδικαστική εξέλιξη της οφειλής, τρείς τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

δικάσιµο». 

2. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«1. Όποιος, προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή φόρου εισοδήµατος, αποκρύπτει 

καθαρά εισοδήµατα από οποιαδήποτε πηγή, παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή 

υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση, τελεί αδίκηµα φοροδιαφυγής στην φορολογία 

εισοδήµατος.» 

β) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 2523/1997 αντί των λέξεων 

«µε ποινή κάθειρξης µέχρι δέκα (10) ετών» τίθενται οι λέξεις «µε κάθειρξη». 

γ) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2523/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Κατά την επιµέτρηση της ποινής λαµβάνεται υπόψη και η διάρκεια της απόκρυψης». 

δ) Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«1. Όποιος, προκειµένου να αποφύγει την πληρωµή του φόρου προστιθέµενης αξίας, του 

φόρου κύκλου-εργασιών και των παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων, τελών ή 

εισφορών, δεν απoδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συµψηφίζει αυτούς, καθώς και όποιος 

παραπλανά τη φορολογική αρχή µε την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή µε 

την αθέµιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και λαµβάνει επιστροφή, καθώς 

και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές, τιµωρείται:» 

ε) Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2523/1997 αντί των λέξεων 

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

στ) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2523/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Κατά την επιµέτρηση της ποινής λαµβάνεται υπόψη και η διάρκεια της µη απόδοσης ή 

ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών.» 

ζ) Στο άρθρο 18 του ν. 2523/1997 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Αν η διάρκεια 

της µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών 

δεν υπερβαίνει το ένα έτος, ο υπαίτιος απαλλάσσεται, εφόσον καταβληθούν, από την ηµέρα 

που γεννήθηκε η υποχρέωση καταβολής, οι κατά περίπτωση οφειλόµενοι φόροι, τέλη ή 

εισφορές µε τις κάθε είδους προβλεπόµενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιµα επί αυτών. 

Εάν η καταβολή συντελεστεί µετά τη συµπλήρωση έτους, αλλά πριν τη λήξη της 

αποδεικτικής διαδικασίας σε πρώτο βαθµό, επιβάλλεται ποινή µειωµένη κατά το άρθρο 83 

του Ποινικού Κώδικα.» 
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η) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 αντί των λέξεων 

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

θ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η ποινική 

δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα. Η µηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται από τον Προϊστάµενο της 

αρµόδιας ∆. Ο. Υ. ή τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο σε 

περίπτωση που ο έλεγχος διενεργήθηκε από όργανα του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού 

Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) ή των ελεγκτικών κέντρων του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α' 211) ή 

υποβάλλεται από τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων της 

Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, 

ως εξής: α) Η µηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αµέσως µε την ολοκλήρωση του ελέγχου και 

ζητείται από τον αρµόδιο Εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης, µε βάση 

τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου, ανεξάρτητα εάν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον 

του αρµοδίου διοικητικού δικαστηρίου: αα) στην περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 17, 

εφόσον ο Εισαγγελέας 

Οικονοµικού Εγκλήµατος παραγγείλει την άµεση άσκηση ποινικής δίωξης, 

ββ) στις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 18, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος έχει 

διαταχθεί για την ηµεροµηνία που διενεργήθηκε, µε ειδική εντολή ελέγχου του Υπουργού 

Οικονοµικών, 

γγ) στην περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 18, 

δδ) στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 και 

εε) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19, εφόσον το πλήθος των µη 

εκδοθέντων παραστατικών στοιχείων είναι πλέον των δέκα (10) ή υπερβαίνουν σε αξία τα 

πεντακόσια (500) ευρώ. 

β) Η µηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την πάροδο άπρακτης της 

προθεσµίας διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, επί της οικείας απόφασης επιβολής 

προστίµου του Κ.Β.Σ. και ανεξάρτητα αν κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε προσφυγή 

ενώπιον του αρµοδίου διοικητικού δικαστηρίου: αα) στις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1 του 

άρθρου 18, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος δεν έχει διαταχθεί µε ειδική εντολή του 

Υπουργού Οικονοµικών, ββ) στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου και την περίπτωση α' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 19 και 

γγ) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19, εφόσον το πλήθος των µη 

εκδοθέντων παραστατικών στοιχείων δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) ή δεν υπερβαίνει σε αξία 

τα πεντακόσια (500) ευρώ. 

Η ποινική δίωξη δεν αρχίζει πριν από την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου στην 

προσφυγή που ασκήθηκε ή σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής πριν από την 

οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής µε την πάροδο της νόµιµης προθεσµίας για την 

άσκηση προσφυγής κατά της εγγραφής αυτής: 

αα) στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 και 

ββ) στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 17, εφόσον δεν 

παραγγέλθηκε η άµεση άσκηση ποινικής δίωξης από τον Εισαγγελέα Οικονοµικού 

Εγκλήµατος. 

Η ποινική δίωξη δεν αρχίζει σε καµία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, επίσης, αν αυτός κατά 

του οποίου πρόκειται να ασκηθεί έχει έναντι του ∆ηµοσίου απαίτηση βέβαιη και 

εκκαθαρισµένη, ποσού ίσου ή µεγαλύτερου του ποσού των φόρων, τελών και εισφορών για 

τα οποία επρόκειτο να ασκηθεί η ποινική δίωξη.» 
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ι) Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Αρµόδιο 

δικαστήριο είναι κατά περίπτωση, το µονοµελές ή το τριµελές πληµµελειοδικείο ή το τριµελές 

εφετείο κακουργηµάτων της έδρας της αρµόδιας για τη φορολόγηση ∆.Ο.Υ.» 

ια) Η παράγραφος 8 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Για τα 

πληµµελήµατα των άρθρων 17 παράγραφος 2 περίπτωση α', 18 παράγραφος 1 περιπτώσεις 

α' και β' και 19 παράγραφος 1 περίπτωση α', µετατροπή και αναστολή της ποινής γίνεται 

κατά τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 82 και 99 επ. του Ποινικού Κώδικα. ∆εν επιτρέπεται 

αναστολή ή µετατροπή της ποινής σε περίπτωση δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής. 

Αν µετατραπεί η ποινή, κάθε ηµέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από είκοσι έως εκατό 

ευρώ.» 

ιβ) Η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Στα 

κακουργήµατα του παρόντος νόµου, ως «συγκεκριµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

πράξης», κατά το άρθρο 497 παρ. 8 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, νοείται και η εκ µέρους 

του κατηγορουµένου καταβολή όλων ή µέρους των οφειλοµένων φόρων, τελών ή εισφορών 

µε τις κάθε είδους προβλεπόµενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιµα επί αυτών. Εάν το 

δικαστήριο κρίνει ότι δεν πρέπει να χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσµα στην έφεση, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 4 και 8 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής 

∆ικονοµίας, τάσσει προθεσµία τριών εργασίµων ηµερών µέσα στην οποία ο κατηγορούµενος 

µπορεί να καταβάλει τους κατά περίπτωση οφειλόµενους φόρους, τέλη ή εισφορές µε τις 

κάθε είδους προβλεπόµενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιµα επί αυτών. Η καταβολή των 

ως άνω ποσών συνεπάγεται υποχρεωτικά την αναστολή εκτέλεσης της πρωτόδικης 

απόφασης. Το ίδιο αποτέλεσµα έχει η καταβολή των ως άνω ποσών όταν ζητείται η 

αναστολή εκτέλεσης της απόφασης, κατά το άρθρο 497 παρ. 7 του Κώδικα Ποινικής 

∆ικονοµίας.» 

ιγ) Στην παράγραφο 10 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 προστίθεται εδάφιο πρώτο ως 

εξής: 

«Στα αδικήµατα του παρόντος νόµου, χρόνος τέλεσης είναι το χρονικό διάστηµα από την 

ηµέρα κατά την οποία για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος µέχρι τη συµπλήρωση 

χρόνου αντίστοιχου µε το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόµενης προθεσµίας 

παραγραφής.» 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  

Άρθρο 4 

Σύσταση θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του 

Κράτους στο Υπουργείο Οικονοµικών 

  

1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµικών θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής 

Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, ο αριθµός των οποίων καθορίζεται µε κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
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Οικονοµικών. 

Με όµοια απόφαση ανακαθορίζεται ο αριθµός των θέσεων αυτών, κατανέµονται ή 

ανακατανέµονται οι θέσεις αυτές σε υπηρεσιακές µονάδες και καθορίζονται ή 

ανακαθορίζονται οι οργανικές µονάδες επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, Τµήµατος, 

Υποδιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης, κεντρικών ή περιφερειακών υπηρεσιών, της Γενικής 

Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, των 

οποίων οι θέσεις, µε εξαίρεση τις θέσεις Προϊσταµένου Αυτοτελούς Γραφείου, Τµήµατος, 

Υποδιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης, καλύπτονται από υπαλλήλους που κατέχουν τις θέσεις που 

συνιστώνται µε τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. 

2. Οι θέσεις καλύπτονται από υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονοµικών 

κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι επιλέγονται, µετακινούνται ή αποσπώνται µε απόφαση του 

ίδιου Υπουργού, µε τη διαδικασία που ορίζεται στις επόµενες παραγράφους. 

3. Οι θέσεις προκηρύσσονται και οι υποψήφιοι επιλέγονται από πίνακα επιτυχόντων που 

καταρτίζει η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στην παρ. 16 µε τη σειρά επιτυχίας αυτών, 

ύστερα από αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους και µετά από 

συνέντευξη, προκειµένου η Επιτροπή να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα και την 

ουσιαστική ικανότητα άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης. Ο πίνακας κατάταξης 

των επιλεγέντων ισχύει για µια τριετία και οι θέσεις που κενώνονται καλύπτονται από αυτόν. 

4. Με την προκήρυξη προσδιορίζονται οι θέσεις, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συµµετοχής στη διαδικασία της επιλογής, ορίζονται τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα για την 

κάλυψη αυτών και προσδιορίζονται οι τίτλοι σπουδών, η εξειδίκευση, τα πρόσθετα 

προσόντα ή η προηγούµενη εµπειρία για ορισµένο ποσοστό των θέσεων έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται η ανανέωση του ελεγκτικού δυναµικού. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται το π.δ. 

50/2001 (Α' 39). Η αίτηση για συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής, η επιλογή και η 

τοποθέτηση σε θέση Ελεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του 

Κράτους δεν επηρεάζει µε οποιονδήποτε τρόπο την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων. 

5. Στις θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους 

δεν επιτρέπεται να υπηρετεί υπάλληλος ο οποίος έχει τιµωρηθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεµεί 

σε βάρος του πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε παράπτωµα ή συµπληρώνει το όριο ηλικίας 

ή τον χρόνο υπηρεσίας για συνταξιοδότηση, µέσα στην επόµενη τριετία από την ηµεροµηνία 

επιλογής. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζονται και ανακαθορίζονται τα ουσιαστικά και τυπικά 

προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και 

Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και µπορεί να ορίζονται ποιοτικά και 

ποσοτικά κριτήρια, καθώς και συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών για την επιλογή, 

οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε 

την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψήφιων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής 

Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων, τα όργανα που 

συνοµολογούν το συµβόλαιο αποδοτικότητας για λογαριασµό του ∆ηµοσίου, τα στοιχεία που 

πρέπει αυτό να περιλαµβάνει, ο χρόνος, η διαδικασία και τα αρµόδια όργανα που ελέγχουν 

την εφαρµογή του συµβολαίου αποδοτικότητας, καθώς και κάθε θέµα σχετικά µε την τακτική 

και ενδιάµεση επαναξιολόγηση των υπαλλήλων, ο τρόπος και το όργανο που διενεργεί την 
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επαναξιολόγηση και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή του εδαφίου αυτού. Με την ίδια 

απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία του συµβολαίου αποδοτικότητας για τους Προϊσταµένους 

των οργανικών µονάδων που προβλέπονται στις παραγράφους 21 και 22, ο χρόνος, η 

διαδικασία και τα αρµόδια όργανα που ελέγχουν την εφαρµογή του συµβολαίου 

αποδοτικότητας, καθώς και κάθε θέµα σχετικά µε την τακτική και ενδιάµεση επαναξιολόγηση 

των Προϊσταµένων αυτών των οργανικών µονάδων, ο τρόπος και το όργανο που διενεργεί 

την επαναξιολόγηση και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

7. Οι υποψήφιοι, µε την αίτηση επιλογής τους σε θέση Ελεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκαστικής 

Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, υποβάλλουν Ειδική Αναλυτική ∆ήλωση Περιουσιακής 

Κατάστασης (Πόθεν Έσχες). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το 

περιεχόµενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Κατά την πρώτη εφαρµογή των 

διατάξεων του παρόντος, το περιεχόµενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ορίζεται µε 

την προκήρυξη. 

8. Όσοι υπάλληλοι επιλεγούν και τοποθετηθούν µε µετακίνηση ή απόσπαση σε θέση Ελεγκτή 

Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, υπογράφουν µε την 

ανάληψη των καθηκόντων τους συµβόλαιο αποδοτικότητας, για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) 

µηνών. Στο συµβόλαιο αποδοτικότητας περιλαµβάνονται οι υποχρεώσεις και οι ποσοτικοί και 

ποιοτικοί στόχοι που αναλαµβάνουν να επιτύχουν. 

9. Όσοι υπάλληλοι επιλεγούν, τοποθετούνται στις θέσεις αυτές και αξιολογούνται, 

υποχρεωτικά κατά τη λήξη του συµβολαίου αποδοτικότητας, µε δυνατότητα ενδιάµεσης 

αξιολόγησης. Για την αξιολόγηση συντάσσεται Έκθεση. Εκθέσεις Αξιολόγησης συντάσσονται 

και όταν υπάρχει ενδιάµεση αξιολόγηση. Αν, σύµφωνα µε την Έκθεση Αξιολόγησης, δεν 

έχουν επιτευχθεί όλοι οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι του συµβολαίου αποδοτικότητας ή 

δεν έχουν τηρηθεί οι λοιπές υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αυτό και οφείλεται αυτό και 

σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου, απαλλάσσονται αυτοδίκαια από τα καθήκοντα της θέσης του 

Ελεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και επανέρχονται 

υποχρεωτικά στην υπηρεσία απ' όπου µετακινήθηκαν, µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 

Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, 

µπορεί αυτός να επανέρχεται οποτεδήποτε στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται, 

εφόσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι, ύστερα από γνώµη της αρµόδιας Ειδικής 

Επιτροπής που προβλέπεται στην παρ. 16. 

10. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής 

Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους και 

επανέρχονται υποχρεωτικά στην υπηρεσία από την οποία µετακινήθηκαν, µε απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών, ανεξάρτητα από την αξιολόγησή τους, αν ασκηθεί σε βάρος τους 

πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε παράπτωµα ή δεν υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής 

κατάστασης ή αν υποβάλλουν ανακριβή δήλωση περιουσιακής κατάστασης. 

11. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση Ελεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των 

Εσόδων του Κράτους, θεωρείται για τον υπάλληλο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην 

οργανική του θέση. 

12. Οι υπάλληλοι που µετακινούνται σε εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, έχουν 

δικαίωµα να κριθούν για επιλογή Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης, ∆ιεύθυνσης, Τµήµατος ή 
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Αυτοτελούς Γραφείου, σε θέσεις που καλύπτονται από τον κλάδο προέλευσής τους ή στον 

φορέα προέλευσης αυτών, αντίστοιχα. Εφόσον αποδεχθούν τη θέση αυτή απαλλάσσονται 

από τα καθήκοντα του Ελεγκτή Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του 

Κράτους το αργότερο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την επιλογή τους. 

13. Οι υπηρετούντες σε θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των 

Εσόδων του Κράτους απαγορεύεται να ασκούν οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο µε αµοιβή, για 

όσο διάστηµα υπηρετούν σε αυτές. 

14. Οι Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους 

µετακινούνται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από αίτησή τους ή αίτηµα 

του Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων, σε θέση Ελεγκτή 

Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους άλλης οργανικής µονάδας 

από αυτές που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, σύµφωνα µε το άρθρο 

66 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν. 

Π.∆.∆. που κυρώθηκε µε το ν. 3528/2007 (Α' 26) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του 

ν. 3845/2010 (Α'65). Οι Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του 

Κράτους µετατίθενται σε θέση Ελεγκτή Βεβαίωσης και Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους 

µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της Ειδικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση αποτελεί το υπηρεσιακό 

συµβούλιο της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών 

∆ιοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν. Π.∆.∆. Για τη µετάθεση εφαρµόζονται αναλόγως 

οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 6 και 8 του ίδιου άρθρου και Κώδικα. 

15. Οι Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, για τα 

πειθαρχικά τους παραπτώµατα που τελούνται κατά το χρονικό διάστηµα που υπηρετούν στις 

θέσεις αυτές, υπάγονται ακόµη και µετά από την αποχώρησή τους από αυτές στην 

αποκλειστική αρµοδιότητα του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που προβλέπεται 

στις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ' του άρθρου 157 και του άρθρου 163 του Κώδικα 

Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., το οποίο 

κρίνει τις πειθαρχικές τους υποθέσεις κατά προτεραιότητα σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. 

16. Στο Υπουργείο Οικονοµικών συνιστάται πενταµελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και 

Επιλογής Προσωπικού για τις θέσεις που καλύπτονται από Ελεγκτές Βεβαίωσης και 

Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, η οποία συγκροτείται από: 

1) Τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης της Γενικής 

Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, µε 

αναπληρωτή του Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης που υπάγεται στην ίδια Γενική ∆ιεύθυνση, ως 

Πρόεδρο. 

2) Τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογίας της Γενικής Γραµµατείας 

Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, µε αναπληρωτή του 

Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης του υπάγεται στην ίδια Γενική ∆ιεύθυνση, ως µέλος. 

3) Τρείς Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και 

Τελωνειακών Θεµάτων, µε αναπληρωτές τους Προϊσταµένους Τµηµάτων ∆ιευθύνσεων της 

ίδιας Γενικής Γραµµατείας, µε εµπειρία στον φορολογικό έλεγχο, ως µέλη. 

Ως Εισηγητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Φορολογικών Ελέγχων, µε αναπληρωτή ένα Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης της ίδιας Γενικής 

∆ιεύθυνσης. 
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17. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται ο Πρόεδρος και τα µέλη της Ειδικής 

Επιτροπής της προηγουµένης παραγράφου, µε τους αναπληρωτές τους, για θητεία δύο (2) 

ετών, καθώς και οι Γραµµατείς αυτών, µε τους αναπληρωτές τους. 

18. Για τα θέµατα της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης των υπηρετούντων σε θέσεις 

Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, για τα οποία 

δεν ορίζεται, µε τις διατάξεις του παρόντος, ως αρµόδια η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται 

στην παρ. 16, αρµοδιότητα έχουν τα υπηρεσιακά συµβούλια, που ήταν αρµόδια πριν από την 

επιλογή τους για τη θέση αυτή. 

19. Οι υπηρετούντες σε θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των 

Εσόδων του Κράτους λαµβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους µε τα κάθε είδους γενικά ή 

ειδικά επιδόµατα της οργανικής τους θέσης, καθώς και όλες τις πρόσθετες αµοιβές και 

αποζηµιώσεις που προβλέπεται για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών. 

20. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ειδικό επίδοµα επίτευξης στόχων 

που καταβάλλεται στο προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και 

Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, κατά παρέκκλιση των κειµένων 

διατάξεων, εφόσον επιτεύχθηκαν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι του συµβολαίου 

αποδοτικότητας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η 

διαδικασία και κάθε άλλο θέµα για την 

πληρωµή του επιδόµατος αυτού, τα ειδικότερα καθήκοντα των Ελεγκτών, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό θέµα. 

21. Οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, Τµήµατος, 

Υποδιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης, οι οποίες καθορίζονται µε την κοινή απόφαση που 

προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, υπογράφουν µέσα σε προθεσµία από 

την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού που ορίζεται µε την απόφαση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 6, συµβόλαιο αποδοτικότητας για χρονικό διάστηµα µέχρι τη λήξη της θητείας 

που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 (Α'51). 

22. Οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων που προβλέπονται στην προηγούµενη 

παράγραφο, οι οποίοι επιλέγονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ν. 3839/2010 (Α' 

51), υπογράφουν µε την ανάληψη των καθηκόντων τους συµβόλαιο αποδοτικότητας για 

χρονικό διάστηµα δέκα οκτώ (18) µηνών οι Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και δώδεκα (12) 

µηνών οι Προϊστάµενοι Υποδιευθύνσεων, Τµηµάτων ή Αυτοτελών Γραφείων. 

23. Οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων των δύο προηγουµένων παραγράφων 

αξιολογούνται υποχρεωτικά κατά τη λήξη του συµβολαίου αποδοτικότητας και προκειµένου 

περί Προϊσταµένων της παραγράφου 21 κατά τη λήξη της θητείας τους, µε δυνατότητα 

ενδιάµεσης αξιολόγησης. Για την αξιολόγησή τους συντάσσεται Έκθεση. Εκθέσεις 

αξιολόγησης συντάσσονται και όταν υπάρχει ενδιάµεση αξιολόγηση. Αν σύµφωνα µε την 

Έκθεση αξιολόγησης δεν έχουν επιτευχθεί όλοι οι ποσοτικοί ή ποιοτικοί στόχοι του 

συµβολαίου αποδοτικότητας ή δεν έχουν τηρηθεί οι λοιπές υποχρεώσεις που αναφέρονται σε 

αυτό και αυτό οφείλεται και σε υπαιτιότητα του Προϊσταµένου, µετακινούνται υποχρεωτικά 

από τη θέση που κατέχουν σε όµοια θέση οργανικής µονάδας του Υπουργείου Οικονοµικών, 

εκτός εκείνων που καθορίζονται µε την κοινή απόφαση του δευτέρου εδαφίου της 

παραγράφου 1. 
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24. Οι διατάξεις των παραγράφων 10, 13, 15 και 20 εφαρµόζονται αναλόγως και για τους 

Προϊσταµένους οργανικών µονάδων των παραγράφων 21 και 22. 

25. Οι Εκθέσεις αξιολόγησης και επαναξιολόγησης που προβλέπονται στις παραγράφους 9 

και 23 λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή του άρθρου 81 του Υ.Κ. και αποτελούν την 

υπηρεσιακή αξιολόγηση που προβλέπεται στις περιπτώσεις γ(1) των παραγράφων 1, 2 και 3 

του άρθρου 85 του ίδιου Κώδικα, για την εφαρµογή και αξιολόγηση των κριτηρίων που 

προβλέπονται στο ίδιο άρθρο του ίδιου Κώδικα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορεί να 

ορίζονται οι συντελεστές, τα µόρια και κάθε σχετικό θέµα για τη συµµετοχή µεταξύ των 

κριτηρίων επιλογής του άρθρου 85 του Υ. Κ., των εκθέσεων αξιολόγησης και 

επαναξιολόγησης των παραγράφων 9 και 23. 

  

Άρθρο 5 

Αντιµετώπιση διαφθοράς - Πειθαρχική δίωξη Σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικών 

Υποθέσεων στο Υπουργείο Οικονοµικών 

  

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, 

επιπέδου ∆ιεύθυνσης, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών και έχει έδρα την 

Αθήνα. Ως παράρτηµα αυτής λειτουργεί η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου 

Ελλάδος, µε έδρα την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. 

2. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρµόδια για τη συλλογή, επεξεργασία, 

σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών και στοιχείων, που 

αφορούν στην εµπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευόµενων 

από αυτό νοµικών προσώπων, σε ποινικά και πειθαρχικά αδικήµατα, την εξιχνίαση, την 

πειθαρχική τους δίωξη και την άµεση ενηµέρωση των αρµοδίων για την ποινική δίωξη 

αρχών. 

3. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ελέγχει τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 

(πόθεν έσχες) των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευόµενων από 

αυτό νοµικών προσώπων. 

4. Η κατά τόπον αρµοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος 

εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας και 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων εκτείνεται στις 

λοιπές περιοχές της χώρας. 

Με ειδική εντολή του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να ανατίθεται στη ∆ιεύθυνση και 

Υποδιεύθυνση η διενέργεια ελέγχων και ερευνών, στα πλαίσια της καθ' ύλην αρµοδιότητάς 

τους, εκτός των ορίων της κατά τόπον αρµοδιότητας αυτών. 

5. Οι διατάξεις των παρ. 6, 8, 19, 21 και 22 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α' 253) 

ισχύουν και για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και το προσωπικό αυτής. 

6. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στελεχώνεται από υπαλλήλους του κλάδου 

Οικονοµικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονοµικών. 
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7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζεται και ανακαθορίζεται η διάρθρωση των 

υπηρεσιακών µονάδων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και η κατανοµή ή 

ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων και των θέσεων και θεσπίζεται ο Ειδικός Κανονισµός 

Λειτουργίας και Καθηκόντων του προσωπικού της. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας της 

Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών 

Υποθέσεων παύουν να ισχύουν οι αρµοδιότητες των κεντρικών και περιφερειακών 

υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης, κατά το µέρος που αυτές 

ασκούνται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων σύµφωνα µε τον ειδικό κανονισµό 

οργάνωσης και λειτουργίας της. 

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών ανακαθορίζονται οι 

αρµοδιότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης και των κεντρικών και 

περιφερειακών υπηρεσιών αυτής, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση που 

προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο. 

  

Άρθρο 6 

Ανανέωση προσωπικού του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) 

  

Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του π.δ. 85/2005 (Α'122) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται, µετατίθενται ή αποσπώνται στις Υπηρεσίες του 

Σ.∆.Ο.Ε., εκτός από τους Προϊσταµένους όλων των οργανικών µονάδων, προέρχονται από 

τους κλάδους Εφοριακών και Τελωνειακών ή από αυτούς που υπηρετούν σε θέσεις Ελεγκτών 

Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και έχουν πραγµατική 

υπηρεσία στους κλάδους των οργανικών θέσεων που καλύπτουν, µέχρι είκοσι έτη. 

Εφόσον πρόκειται για νεοδιόριστους υπαλλήλους, αµέσως µετά την τοποθέτησή τους 

παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραµµα στα κύρια αντικείµενα του Σ.∆.Ο.Ε., διάρκειας 

τουλάχιστον δύο µηνών, το οποίο διοργανώνεται από την Κεντρική Υπηρεσία του Σ.∆.Ο.Ε.. 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να υπηρετούν και υπάλληλοι µε περισσότερο από είκοσι έτη 

χρόνου υπηρεσίας, όχι όµως πάνω από είκοσι πέντε έτη συνολικό χρόνο υπηρεσίας. Για τους 

υπαλλήλους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο εκτιµώνται ιδίως τα παρακάτω 

προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου και του 

πειθαρχικού τους φακέλου: 

αα)Το ήθος και η προσήλωση στο υπηρεσιακό τους καθήκον. 

ββ) Η επαγγελµατική επάρκεια και η υπηρεσιακή κατάρτιση στα αντικείµενα 

αρµοδιότητας του Σ.∆.Ο.Ε. 

γγ) Η ικανότητα συνεργασίας και επίδειξης οµαδικού πνεύµατος. 

δδ)Η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και ο επαγγελµατικός ζήλος.» 

  

Άρθρο 7 

Ενίσχυση της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τοµέα της άµεσης φορολογίας 
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1. Συνιστάται στη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών 

Τµήµα ∆ιεθνούς ∆ιοικητικής Συνεργασίας στον τοµέα της άµεσης φορολογίας. 

2. Στο τέλος του άρθρου 2 του π.δ. 249/1998 (Α'186) προστίθενται τα ακόλουθα: «γ) Τµήµα 

∆ιεθνούς ∆ιοικητικής Συνεργασίας στον τοµέα της άµεσης φορολογίας 

Α. Ανταλλαγή των πληροφοριών και ενίσχυση της αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής στο 

πλαίσιο εφαρµογής: 

αα) Των διεθνών συµβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήµατος και του 

κεφαλαίου. 

ββ) Των διεθνών συµβάσεων που έχουν συναφθεί µεταξύ διεθνών οργανισµών, σχετικά µε 

την αµοιβαία διοικητική συνδροµή στον τοµέα της άµεσης φορολογίας. 

γγ) Των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για την αµοιβαία διοικητική συνδροµή των 

αρµόδιων αρχών των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της άµεσης 

φορολογίας. 

δδ) Των διεθνών συµβάσεων µε άλλες χώρες για την ανταλλαγή των πληροφοριών στον 

τοµέα της άµεσης φορολογίας. 

εε) Των µνηµονίων συνεργασίας ή πρωτοκόλλων ή ειδικότερων συµφωνιών, που έχουν 

συναφθεί µε άλλες χώρες για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα της άµεσης 

φορολογίας, βάσει συµβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήµατος και 

του κεφαλαίου ή των οικείων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου. 

Β. ∆ιεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών µε σκοπό τη 

σύναψη ή αναθεώρηση διεθνών συµφωνιών ή µνηµονίων συνεργασίας ή πρωτοκόλλων για 

την ανταλλαγή των πληροφοριών στον τοµέα της άµεσης φορολογίας. 

Γ. Συνεργασία µε την Γ.Γ.Π.Σ, τη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας, τη Γενική ∆ιεύθυνση 

Φορολογικών Ελέγχων, το Σ.∆.Ο.Ε. και κάθε αρµόδια φορολογική ή ελεγκτική υπηρεσία ή 

αρχή µε σκοπό την άµεση προώθηση και αξιοποίηση των πληροφοριών που προωθούνται 

από τις αρµόδιες αλλοδαπές αρχές. 

∆. Εισήγηση και µέριµνα για την εναρµόνιση του εσωτερικού δικαίου µε το παράγωγο 

κοινοτικό δίκαιο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του τµήµατος. 

3. Στο άρθρο 3 του π.δ. 249/1998 η παράγραφος 4 αναριθµείται σε παράγραφο 5 και 

προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Του Τµήµατος ∆ιεθνούς ∆ιοικητικής Συνεργασίας στον τοµέα της άµεσης φορολογίας 

προΐσταται µόνιµος υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών.» 

  

Άρθρο 8 

Βελτίωση αποτελεσµατικότητας συστήµατος ελέγχων 

  

1. Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, Α' 151) µετά το άρθρο 67 

προστίθεται νέο άρθρο 67Α, ως εξής: 

«Άρθρο 67Α Έλεγχος από το γραφείο 

1. Οι υποκείµενοι σε φόρο µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 101 του Κ. Φ. Ε. µπορούν να 

υπαχθούν σε τακτικό ή προσωρινό έλεγχο από το γραφείο της ελεγκτικής υπηρεσίας στην 

οποία υπάγονται για τον µερικό προσδιορισµό του εισοδήµατός τους. Ο έλεγχος αυτός 

διατάσσεται από τον προϊστάµενο της ελεγκτικής υπηρεσίας για ένα ή περισσότερα 
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συγκεκριµένα θέµατα και φορολογικά αντικείµενα και διενεργείται στην ελεγκτική υπηρεσία 

µε βάση: α) τα στοιχεία του φακέλου, β) τα δελτία πληροφοριών, 

γ) τις εκθέσεις ελέγχου του Σ.∆.Ο.Ε. και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, 

δ) τα βιβλία και στοιχεία που θα κληθεί να προσκοµίσει ο ελεγχόµενος, ε) τα στοιχεία και τις 

πληροφορίες των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3842/2010 και 

στ) τα στοιχεία που προκύπτουν από τη µηχανογραφική επεξεργασία δεδοµένων της 

Γ.Γ.Π.Σ.. 

2. Ο προϊστάµενος της ελεγκτικής υπηρεσίας διενεργεί έλεγχο στην έδρα της επιχείρησης, 

ιδίως σε υποθέσεις για τις οποίες: 

α) αποφαίνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 32 

για τον εξωλογιστικό προσδιορισµό του εισοδήµατος, σύµφωνα µε τον έλεγχο που 

διενεργήθηκε από το γραφείο που προβλέπεται στο άρθρο 67 και στην προηγούµενη 

παράγραφο, 

β) απαιτείται έλεγχος της παραγωγής για τον προσδιορισµό των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων της επιχείρησης, 

γ) απαιτείται χρήση ειδικού λογισµικού για την επαλήθευση της εγκυρότητας των 

οικονοµικών στοιχείων που δίνονται στις φορολογικές αρχές, δ) απαιτείται έλεγχος των 

ειδικών αρχείων προκειµένου για επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, 

ε) κρίνει αιτιολογηµένα ότι είναι αναγκαίο, 

στ) έχει διενεργηθεί έλεγχος από το γραφείο, για συγκεκριµένο ποσοστό υποθέσεων το 

οποίο καθορίζεται µε υπουργική απόφαση. 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 66, των παραγράφων 3,4, και 5 του άρθρου 

67 και της παραγράφου 5 του άρθρου 68, έχουν ανάλογη εφαρµογή. 

4. Τα δικαιώµατα ελέγχου που αναφέρονται στο παρόν άρθρο καθώς και στα προηγούµενα 

άρθρα 66 και 67 έχει και η Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, η οποία µπορεί να 

διατάσσει και επανέλεγχο για οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση µε υπαλλήλους της 

αρµόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας ή µε άλλους υπαλλήλους των ελεγκτικών υπηρεσιών που 

εποπτεύει, οι οποίοι µετακινούνται για το σκοπό αυτό µε απόφασή της. 

5. Η Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων σχεδιάζει, επιβλέπει τη διενέργεια των 

ελέγχων και διασταυρώσεων µε βάση καθορισµένες ελεγκτικές διαδικασίες και τεχνικές 

ελέγχου και συµµετέχει στη διαδικασία ελέγχου. 

Η επιλογή υποθέσεων που θα ελεγχθούν γίνεται από την Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών 

Ελέγχων, µετά από εισήγηση του προϊσταµένου της ελεγκτικής υπηρεσίας, µε τη συνεργασία 

της Γ. Γ. Π. Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (Α' 58).» 

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 66 του Κ. Φ. Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ο προϊστάµενος της ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόµενων 

δηλώσεων και προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν 

υποβάλει δήλωση. Για το σκοπό αυτό δικαιούται: 

α. Να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, ανεξάρτητα αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική 

δήλωση, να δώσει µέσα σε τακτή και σύντοµη προθεσµία, είτε αυτοπροσώπως είτε µε 

εντολοδόχο που ορίζεται µε δήλωσή του προς την ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες 
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διευκρινίσεις και να προσκοµίσει κάθε λογαριασµό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιµο για 

τον καθορισµό του εισοδήµατος. 

β. Να ζητεί από κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του 

ν. 2362/1995 (Α' 247), που έχει προστεθεί µε το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α' 141), κάθε 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, ιδιωτική επιχείρηση και γενικά από κάθε οργάνωση 

επαγγελµατική, εµπορική, βιοµηχανική, γεωργική κ.λπ. οποιαδήποτε πληροφορία θεωρεί 

αναγκαία για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου του, οι οποίοι υποχρεούνται να την 

παρέχουν. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, οποιασδήποτε µορφής γενικό ή ειδικό 

απόρρητο αίρεται µε πράξη του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µετά από αίτηµα του 

οργάνου που διενεργεί τον έλεγχο και σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων. 

γ. Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητεί από αυτό τις πληροφορίες που είναι 

αναγκαίες για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου του και οι οποίες δίνονται εγγράφως. 

δ. Να ενεργεί, είτε ο ίδιος, είτε ο οριζόµενος µε έγγραφη εντολή του υπάλληλος της 

ελεγκτικής υπηρεσίας ή άλλος δηµόσιος υπάλληλος ή άλλη αρχή, οποιαδήποτε επιτόπια 

εξέταση που θα κρίνει αναγκαία και ειδικά, προκειµένου για υπόχρεους που υπάγονται στις 

διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και σύµφωνα µε αυτές. 

ε. Να ενεργεί, είτε ο ίδιος, είτε ο οριζόµενος µε έγγραφη εντολή του υπάλληλος της 

ελεγκτικής υπηρεσίας, ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευµατία 

αρµοδιότητας άλλου προϊσταµένου ∆. Ο. Υ., που έχει την έδρα του στην ίδια πόλη ή στον 

ίδιο νοµό, για να διαπιστώνει την ακρίβεια των δεδοµένων των στοιχείων και βιβλίων 

επιτηδευµατία ο οποίος υπάγεται στη δική του ελεγκτική αρµοδιότητα, καλώντας τον 

επιτηδευµατία να προσκοµίσει τα ζητούµενα βιβλία και στοιχεία στα γραφεία της ελεγκτικής 

υπηρεσίας. 

Ο έλεγχος του άλλου επιτηδευµατία περιορίζεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων 

που φέρεται ως εκδότης ή λήπτης αυτών, µε τα δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων του. 

Στον έλεγχο αυτό δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 36 

του π.δ. 186/1992 (Α' 84).» 

3. Στον Κώδικα Φ. Π. Α, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α' 248), µετά 

το άρθρο 48 προστίθεται νέο άρθρο 48 Α ως εξής: 

«Άρθρο 48 Α Έλεγχος από το γραφείο 

1. Αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου στο φόρο, τις ήδη διαπιστωµένες παραβάσεις 

και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, τα δελτία πληροφοριών, τις εκθέσεις ελέγχου του 

Σ.∆.Ο.Ε. και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, τα στοιχεία και τις 

πληροφορίες των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3842/2010, καθώς και τα 

στοιχεία που προκύπτουν από τη µηχανογραφική επεξεργασία δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ., 

προκύπτει ότι ο υπόχρεος στο φόρο παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη 

φορολογητέα αξία ή υπολόγισε εσφαλµένα τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις, ο προϊστάµενος της 

ελεγκτικής υπηρεσίας µπορεί να εκδώσει από το γραφείο µερική πράξη προσδιορισµού του 

φόρου για µία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή και για ολόκληρη διαχειριστική 

περίοδο ακόµα και χωρίς έλεγχο όλων των βιβλίων και στοιχείων και χωρίς να είναι 

αναγκαία η διενέργεια ελέγχου σε άλλες φορολογίες. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα κριτήρια και οι τεχνικές βάσει 

των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής µε τις οποίες προσδιορίζονται οι 

εκροές του ελεγχόµενου επιτηδευµατία. 
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4. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 50 του Κώδικα Φ. Π. Α, αναριθµούνται σε 3, 4 και 5 

και προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής: 

«2. Εφόσον διαπιστώνεται η µη υποβολή από τον υπόχρεο του φόρου, περιοδικής δήλωσης 

για κάποια φορολογική περίοδο, ο προϊστάµενος της ελεγκτικής υπηρεσίας µπορεί, χωρίς 

άλλη ελεγκτική ενέργεια, να εκδώσει προσωρινή πράξη προσδιορισµού του φόρου, µε την 

οποία προβαίνει στον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας, των ποσοστών και των 

εκπτώσεων του φόρου µε βάση τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων στις οποίες έχει 

προβεί ο υπόχρεος κατά τις τρεις προηγούµενες φορολογικές περιόδους. Στην περίπτωση 

αυτή, ως φορολογητέα αξία ανά συντελεστή φόρου λαµβάνονται οι αντίστοιχοι µέσοι όροι 

που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις. 

Για επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά ο προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας, των 

ποσοστών και των εκπτώσεων του φόρου γίνεται µε βάση τα στοιχεία της αντίστοιχης 

αµέσως προηγούµενης περιόδου προσαυξηµένα κατά δεκαπέντε τοις εκατό.» 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό γίνεται στην 

επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία ή στην έδρα της ∆.Ο.Υ. ή της ελεγκτικής 

υπηρεσίας µετά από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταµένου αυτής.» 

6. Οι καταλογιστικές εν γένει πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίµου που εκδίδονται 

από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές µπορεί να επιδίδονται στον υπόχρεο και στα 

πρόσωπα γενικώς στα οποία προβλέπεται η επίδοσή τους µε δικαστικούς επιµελητές. 

Η επιλογή των δικαστικών επιµελητών γίνεται από τον προϊστάµενο της φορολογικής και 

τελωνειακής αρχής µε βάση κατάσταση που αποστέλλεται από τον πρόεδρο του συλλόγου 

των δικαστικών επιµελητών του οικείου πρωτοδικείου. Η αµοιβή των δικαστικών επιµελητών 

για τις επιδόσεις των ως άνω πράξεων ορίζεται στο ήµισυ αυτής που καθορίζεται µε την 

κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 50 του Κώδικα 

∆ικαστικών Επιµελητών, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2318/1995 (A' 126) και 

βαρύνει το ∆ηµόσιο. 

Σε περίπτωση µη επίτευξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς για πράξη που επιδόθηκε µε 

δικαστικό επιµελητή κατά τα ανωτέρω οριζόµενα, η δαπάνη για την επίδοσή της βεβαιώνεται 

σε βάρος του υπόχρεου και καταβάλλεται εφάπαξ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 

καθορίζεται το είδος των παραπάνω πράξεων που επιδίδονται αποκλειστικά µε δικαστικούς 

επιµελητές, ο τρόπος και o χρόνος βεβαίωσης σε βάρος του υπόχρεου της δαπάνης για την 

επίδοση των σχετικών πράξεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την 

εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Ειδικά ως προς τις ως άνω αναφερόµενες 

καταστάσεις δικαστικών επιµελητών που αποστέλλονται στις φορολογικές και τελωνειακές 

αρχές, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, 

∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής τους στις εν 

λόγω αρχές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σε σχέση µε το θέµα αυτό. 

  

Άρθρο 9 

∆ηµοσιοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο 
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1. Τα στοιχεία των συνολικών ληξιπροθέσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο από κάθε αιτία, 

όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ ανά φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο, δηµοσιοποιούνται υποχρεωτικά σε δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών, 

εφόσον η καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους. 

2. Από τη ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται οι οφειλές, για τις οποίες 

έχει χορηγηθεί στον οφειλέτη διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής του χρέους, για όσο χρόνο 

διαρκεί η διευκόλυνση και εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής µε τους όρους της, καθώς και 

οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή µε δικαστική απόφαση. 

3. ∆ηµοσιοποιούνται, επίσης, στοιχεία των παραβάσεων του Κ.Β.Σ. οι οποίες συνίστανται 

στην έκδοση πλαστών ή στην έκδοση και λήψη εικονικών ως προς την συναλλαγή 

φορολογικών στοιχείων ή στη µη έκδοση ή στην ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, 

από τα οποία προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, καθώς και παραβάσεων που 

συνίστανται στην καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί 

και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι 

τεχνικές προδιαγραφές δηµοσιοποίησης στο διαδίκτυο, τα δεδοµένα που δηµοσιοποιούνται, 

µεταξύ των οποίων και τα στοιχεία των οφειλετών, των παραβατών και των συνυπόχρεων µε 

αυτούς προσώπων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις άρσης της δηµοσιοποίησης, τα 

οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας και κάθε άλλο σχετικό 

θέµα, αφού ληφθούν υπόψη και οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α' 50).» 

  

Άρθρο 10 

∆ιάκριση ληξιπροθέσµων χρεών σε εισπράξιµα και ανεπίδεκτα είσπραξης 

  

Μετά το άρθρο 82 του Κώδικα Είσπραξης δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε., ν.δ. 356/1974, Α' 90) 

προστίθεται νέο άρθρο 82Α ως εξής: 

«Άρθρο 82Α 

∆ιάκριση ληξιπροθέσµων χρεών σε εισπράξιµα και ανεπίδεκτα είσπραξης 

1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο καθώς και συµβεβαιωµένες οφειλές προς 

τρίτους, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε. και θεωρούνται ανεπίδεκτες 

είσπραξης από την υπηρεσία στην οποία είναι 

βεβαιωµένες καταχωρίζονται σε ειδικά βιβλία της υπηρεσίας, µε απόφαση Τµήµατος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συγκροτείται µε απόφαση της Ολοµέλειάς του. Το Τµήµα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίζει οριστικά µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής που 

προβλέπεται στην παρ. 5 και εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

2. Ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές χαρακτηρίζονται εκείνες για τις οποίες έχουν 

εξαντληθεί όλες οι ενέργειες εντοπισµού πηγών αποπληρωµής και αναγκαστικής είσπραξης 

και σε κάθε περίπτωση οι εξής: 

α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν προέκυψε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων. 

β. Έχει ολοκληρωθεί, εφόσον έχουν εντοπιστεί ακίνητα ή κινητά πράγµατα, ικανά να 

καλύψουν µέρος ή το σύνολο των οφειλών, η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης µε 
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επίσπευση από το ∆ηµόσιο ή τρίτους και από το προϊόν της εκποίησης των πάσης φύσεως 

περιουσιακών στοιχείων και προσόδων του οφειλέτη δεν εξοφλήθηκαν πλήρως οι απαιτήσεις 

του ∆ηµοσίου. 

γ. Έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόµενο για τον σκοπό αυτό ελεγκτή, ο 

οποίος πιστοποιεί µε βάση εµπεριστατωµένη έκθεση ελέγχου ότι δεν υφίσταται άλλη πηγή 

αποπληρωµής. 

δ. ∆εν υφίσταται πτωχευτική και µεταπτωχευτική περιουσία ή έχει εκποιηθεί η υπάρχουσα, 

εφόσον πρόκειται για πτωχό, 

ε. Έχει ολοκληρωθεί, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση υπό εκκαθάριση, η διαδικασία αυτής 

και δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία. στ. Έχουν ολοκληρωθεί, προκειµένου για χρέη για 

την καταβολή των οποίων υπάρχουν συνυπόχρεοι, και ως προς αυτούς τουλάχιστον οι 

ενέργειες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β και γ. 

ζ. Έχει ολοκληρωθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, η ποινική διαδικασία σε βάρος των 

υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990 (Α'43) και ο οφειλέτης έχει 

υποβληθεί σε εκτέλεση της ποινής που έχει καταγνωσθεί σε βάρος του. 

3. Η πρόταση για τη καταχώριση στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης υποβάλλεται 

οίκοθεν από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας στην οποία είναι βεβαιωµένη η οφειλή προς την 

αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία, µε τα πλήρη στοιχεία και την αιτιολογηµένη άποψη αυτού. Από 

τα στοιχεία πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για 

την είσπραξη της οφειλής η οποία θεωρείται ανεπίδεκτη είσπραξης και ότι δεν υπάρχει πλέον 

καµία πηγή αποπληρωµής της. Έλεγχος και επαλήθευση των υποβαλλόµενων στοιχείων 

διενεργείται από την αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία, η οποία και εισηγείται στην Επιτροπή που 

προβλέπεται στην παράγραφο 5. 

4. Η πρόταση δεν υποβάλλεται εφόσον υπάρχει πιθανότητα έστω και µερικής είσπραξης της 

οφειλής. Αν εντοπιστούν κενά στην πρόταση ο φάκελος µε τα επισυναπτόµενα στοιχεία 

επιστρέφεται από την Κεντρική Υπηρεσία για να συµπληρωθεί ενώ, αν εντοπιστεί πηγή 

µερικής ή ολικής αποπληρωµής, ο φάκελος επιστρέφεται και η απαίτηση κατά το µέρος που 

µπορεί να εισπραχθεί χαρακτηρίζεται εισπράξιµη. 

5. Η πρόταση αναρτάται στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα «∆ιαύγεια») και µετά παρέλευση τριάντα 

ηµερών από την ανάρτηση της, η πρόταση και τα παραστατικά της στοιχεία υποβάλλονται σε 

επιτροπή που αποτελείται από: 

α) έναν Νοµικό Σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως Πρόεδρο, µε 

αναπληρωτή του Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Ν. Σ. Κ. β) έναν προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης 

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογίας, ως µέλος 

γ) έναν προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων, ως µέλος. 

Εισηγητής στην Επιτροπή είναι, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 

Αν η αίτηση αφορά τελωνειακή οφειλή συµµετέχει στην Επιτροπή και ένας προϊστάµενος 

∆ιεύθυνσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, µε 

εισηγητή τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τελωνειακών ∆ιαδικασιών. 

Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με την απόφαση αυτή 

ορίζονται και οι αναπληρωτές των µελών της Επιτροπής καθώς και υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ 

της ∆ιεύθυνσης Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων ως Γραµµατείς της Επιτροπής. 
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6. Η Επιτροπή αξιολογεί τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, αναζητά εφόσον το κρίνει 

σκόπιµο συµπληρωµατικά στοιχεία από οποιαδήποτε υπηρεσία ή τρίτο και γνωµοδοτεί θετικά 

ή αρνητικά, για την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης ή για 

την απόρριψη του αιτήµατος. Το Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, αφού λάβει υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής, αποφασίζει για την 

καταχώριση ή µη του συνόλου ή µέρους της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης. 

7. Με απόφαση του Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας 

για τον οφειλέτη φορολογικής αρχής, ή ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και µετά από 

γνωµοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται στην παρ. 5 και εισήγηση της αρµόδιας 

υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οφειλή που έχει καταχωρισθεί κατά τα 

ανωτέρω στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης διαγράφεται από τα βιβλία αυτά και 

επανεγγράφεται στα βιβλία των εισπράξιµων, εάν σε χρονικό διάστηµα είκοσι ετών από την 

εγγραφή της διαπιστωθεί ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε περιουσιακό στοιχείο από τον οφειλέτη 

ή συνυπόχρεο πρόσωπο που καλύπτει µερικά ή ολικά την οφειλή. Κατά το χρονικό διάστηµα 

από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης µέχρι και την 

ηµερολογιακή λήξη του εικοστού έτους από αυτή, αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή 

της, η οποία συµπληρώνεται µε την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, δεν 

χορηγείται φορολογική ενηµερότητα στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα για 

οποιαδήποτε αιτία, δεσµεύονται οι τραπεζικοί λογαριασµοί κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 

ν.2523/1997 και δεν χορηγούνται πιστοποιητικά για µεταβίβαση ή απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων. 

8. Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων εφαρµόζονται και για τις διαγραφές που 

διενεργούνται µε το άρθρο 82. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της ∆ιοικητικής Ολοµέλειας 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί να προστίθενται περαιτέρω κριτήρια και προϋποθέσεις 

καταχώρισης στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και διαγραφής από τα βιβλία 

αυτά και επανεγγραφής τους στην κατηγορία των εισπράξιµων των παραπάνω οφειλών και 

να ρυθµίζεται ο ειδικότερος τρόπος, η διαδικασία και κάθε θέµα σχετικό µε τη διαχείριση, 

την παρακολούθηση, τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος των συνεπειών καταχώρισης 

στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» 

Άρθρο 11 Συµψηφισµός απαιτήσεων 

  

Το άρθρο 83 του Κ. Ε.∆. Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 83 Ενέργειες και αποτελέσµατα συµψηφισµού 

1. Βέβαιη και εκκαθαρισµένη χρηµατική απαίτηση του οφειλέτη κατά του ∆ηµοσίου, η οποία 

αποδεικνύεται µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δηµόσιο έγγραφο, συµψηφίζεται µε 

βεβαιωµένα χρέη αυτού προς το ∆ηµόσιο. 

2. Ο συµψηφισµός προτείνεται µε δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ., η 

οποία είναι αρµόδια για την είσπραξη του χρέους. Ο συµψηφισµός µπορεί να ενεργείται και 

αυτεπάγγελτα, µε πράξη του προϊσταµένου της ίδιας υπηρεσίας, εφόσον από τα υπάρχοντα 

στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη. Απαίτηση του ∆ηµοσίου παραγεγραµµένη 

αντιτάσσεται σε συµψηφισµό για µια τριετία από τη συµπλήρωση της παραγραφής. 
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Η δήλωση του οφειλέτη για συµψηφισµό της απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου ή το έγγραφο του 

προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. για αυτεπάγγελτο συµψηφισµό, κοινοποιείται στην εκκαθαρίζουσα 

την απαίτηση υπηρεσία, η οποία υποχρεούται σε άµεση απόδοση του συµψηφισθέντος 

ποσού. 

3. Με τις πιο πάνω προϋποθέσεις επιτρέπεται ο συµψηφισµός απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου 

µε χρέη προς το ∆ηµόσιο που καταβάλλονται µε ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης φόρου ή 

άλλου εσόδου. Η δήλωση συµψηφισµού, που υποβάλλεται µετά τη λήξη της προθεσµίας 

υποβολής της δήλωσης που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο, δεν απαλλάσσει τον 

οφειλέτη από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης υποβολής της. 

4. Με τον συµψηφισµό οι αµοιβαίες απαιτήσεις αποσβένονται από την ηµεροµηνία που 

συνυπήρξαν και κατά το µέρος που καλύπτονται, µε την επιφύλαξη των άρθρων 89 και 94 

του ν.2362/1995 (Α'247). 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η ειδικότερη 

διαδικασία, µε την τήρηση των οποίων εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συµψηφισµό 

χρηµατικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του ∆ηµοσίου µε βεβαιωµένα, αλλά µη 

ληξιπρόθεσµα χρέη του προς το ∆ηµόσιο. 

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.»  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

  

Άρθρο 12 Κατοικία και αλλαγή κατοικίας 

  

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει 

την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για το εισόδηµα που προκύπτει 

στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της 

συνήθους διαµονής του. Ως συνήθης θεωρείται η διαµονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει 

τις 183 ηµέρες συνολικά µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. Η διαµονή τεκµαίρεται ως 

συνήθης, εκτός αν ο φορολογούµενος αποδείξει διαφορετικά.2. Κάθε φυσικό πρόσωπο µε 

ελληνική ιθαγένεια που υπηρετεί στην αλλοδαπή, αν: α) είναι λειτουργός ή συνδέεται µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε φορέα της Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995, που έχει προστεθεί µε το 

άρθρο 2 του ν.3871/2010 ή β) συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας δηµοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου µε θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ∆ιεθνή Οργανισµό, και είχε 

κατά το χρόνο της εισόδου του στην υπηρεσία του θεσµικού οργάνου της Ε.Ε. ή του ∆ιεθνούς 

Οργανισµού την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα, θεωρείται ότι συνεχίζει να 

έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 

Οµοίως, θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και τα µέλη της οικογένειας 

που το βαρύνουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, εκτός αν έχουν την κατοικία ή τη 

συνήθη διαµονή τους σε κράτος στο οποίο υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά 
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τους και το κράτος αυτό δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται 

στην παρ. 4 του άρθρου 51 Α.» 

2. Στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 5, που έχει ως εξής: 

«5. Κατ' εξαίρεση από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, υπόκειται σε φόρο µόνο για το 

εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, για τρία διαδοχικά έτη και για µία µόνο φορά, το 

φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το 

παγκόσµιο εισόδηµά του σε κράτος το οποίο δεν έχει συνάψει µε την Ελλάδα Σύµβαση για 

την Αποφυγή ∆ιπλής Φορολογίας (Σ.Α.∆.Φ.) σχετικά µε τους φόρους εισοδήµατος και 

κεφαλαίου και εφόσον το κράτος αυτό δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο των κρατών που 

περιέχεται στην παρ. 4 του άρθρου 51 Α. Το χρονικό διάστηµα των τριών ετών υπολογίζεται 

από την έναρξη διαµονής του φυσικού προσώπου στην Ελλάδα.» 

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β) της παραγράφου 8 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε 

ισχύ Σ.Α.∆.Φ. για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού του φόρου που 

αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που παρακρατήθηκε στο άλλο 

κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.∆.Φ.» 

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρο 61 προστίθεται η φράση: 

«καθώς και όταν ο υπόχρεος υπόκειται σε φόρο µόνο για το εισόδηµα που προκύπτει στην 

Ελλάδα σύµφωνα µε το άρθρο 2.» 

5. Στο άρθρο 61 του Κ. Φ. Ε. προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής: 

«7. Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο µόνο για το εισόδηµά του που 

προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ορίζονται µε την 

απόφαση που προβλέπεται στην επόµενη παράγραφο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

Αν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ή υποβληθούν εκπρόθεσµα, το φυσικό πρόσωπο 

θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 

8. α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά, τα οποία 

υποχρεούται να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο µόνο 

για τα εισοδήµατα που προκύπτουν στην Ελλάδα, καθώς και οι προθεσµίες υποβολής τους 

στις αρµόδιες φορολογικές αρχές. β. Όσοι έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας ή συνήθους 

διαµονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, σε φόρο 

µόνο για το εισόδηµά τους που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 61, µέσα σε προθεσµία 

που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Αν δεν προσκοµισθούν ή δεν 

προσκοµισθούν εµπρόθεσµα τα δικαιολογητικά αυτά, οι υπόχρεοι θεωρούνται ότι έχουν την 

κατοικία τους στην Ελλάδα και υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά τους. Με την 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος κλήσης των φορολογουµένων, η 

διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» 

6. Στο άρθρο 76 του Κ. Φ. Ε. προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής: 

«5. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση µεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του σε κράτος 

που εµπίπτει στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παρ. 4 του άρθρου 51 Α, 

θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκόσµιο 

εισόδηµά του σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2. 
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6. α. Αν ο υπόχρεος σε δήλωση µεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του εκτός 

Ελλάδας και υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσµιο εισόδηµά του τα τελευταία 

πέντε έτη πριν από τη δήλωση µεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαµονής του, 

εφόσον: " 

αα) µεταβάλλει την κατοικία του ή τη συνήθη διαµονή του µε µεταφορά της σε κράτος στο 

οποίο το εισόδηµά του υπόκειται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια της 

παραγράφου 7 του άρθρου 51 Α, και 

ββ) διαθέτει σηµαντικά οικονοµικά συµφέροντα στην Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται στην 

περίπτωση β', 

θεωρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το παγκόσµιο εισόδηµά του για χρονικό 

διάστηµα πέντε ετών, που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης µεταβολής της κατοικίας ή 

της συνήθους διαµονής του. 

β. Το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει σηµαντικά οικονοµικά συµφέροντα στην Ελλάδα, 

εφόσον κατά τη δήλωση µεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαµονής του: αα) 

συµµετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε εταιρεία που υπόκειται σε φόρο σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ή συµµετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 5% σε 

νοµικό πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 

του άρθρου 101, ή 

ββ) το εισόδηµά του που προκύπτει στην Ελλάδα υπερβαίνει το 30% των συνολικών του 

εισοδηµάτων ή υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ, ή 

γγ) Η αξία των περιουσιακών του στοιχείων στην Ελλάδα, από τα οποία προκύπτει εισόδηµα, 

υπερβαίνει το 30% της αξίας των συνολικών περιουσιακών του στοιχείων ή υπερβαίνει σε 

ύψος το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ.» 

  

Άρθρο 13 

Πληρωµές σε φυσικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες µη συνεργάσιµων κρατών 

  

1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε, οι λέξεις «κατά την 

1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής» και οι λέξεις «µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010» διαγράφονται. 

β) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 51Α προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για το έτος 

2010 ως µη συνεργάσιµα θεωρούνται τα κράτη που περιλαµβάνονται στην 

1108437/2565/∆ΟΣ/15.11.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β' 

1590). Για το έτος 2011 ως µη συνεργάσιµα θεωρούνται τα κράτη που καθορίζονται ως 

τέτοια µε την 1150236/∆ΟΣ/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Β' 1805).» 

γ) Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις: «κατώτερος 

σε ποσοστό πάνω από το ήµισυ του φόρου» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «ίσος ή 

κατώτερος µε τα εξήντα εκατοστά του φορολογικού συντελεστή» 

2. Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 51 Β του Κ.Φ.Ε. 

προστίθενται, από τότε που ίσχυσε το άρθρο 51 Β, η εξής φράση: 

«, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγµατικές και 

συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη µεταφορά κερδών ή εισοδηµάτων ή 

κεφαλαίου µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.». 
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Άρθρο 14 

Φορολογία των µερισµάτων και των κερδών που διανέµουν τα νοµικά πρόσωπα 

  

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Στα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µε τη µορφή, αµοιβών και 

ποσοστών στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές και αµοιβών στο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός µισθού, καθώς και µερισµάτων ή προµερισµάτων σε 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, 

ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, ενεργείται παρακράτηση 

φόρου µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Αν δικαιούχος των 

µερισµάτων είναι φυσικό πρόσωπο και ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας της κλίµακας 

του άρθρου 9 που προκύπτει µετά τη συνάθροιση των µερισµάτων µε τα λοιπά εισοδήµατα 

είναι µικρότερος του 25%, µε την πιο πάνω παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση του δικαιούχου, αλλά τα υπόψη µερίσµατα φορολογούνται µε τις γενικές 

διατάξεις και το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου επιστρέφεται. 

Όταν ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία προβαίνει σε διανοµή κερδών και στα έσοδά της 

περιλαµβάνονται έσοδα από τη συµµετοχή της σε άλλο νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1 

του άρθρου 101, από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει µε τη δήλωση που ορίζεται από 

τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 54, αφαιρείται το µέρος του φόρου που έχει ήδη 

παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεµόµενα από την ίδια κέρδη τα οποία 

προέρχονται από τις πιο πάνω συµµετοχές. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν 

εφαρµόζονται όταν τα µερίσµατα καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους µέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είναι θυγατρική η καταβάλλουσα τα µερίσµατα ηµεδαπή 

ανώνυµη εταιρεία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 (Α' 

30). Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της ανώνυµης εταιρείας επιστρέφεται σε αυτή 

κατά το µέρος που αναλογεί στα µερίσµατα που διανέµει σε εταιρεία άλλου κράτους µέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου. 

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται ανάλογα και για τα διανεµόµενα ή 

κεφαλαιοποιούµενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.». 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., όπως αντικαθίστανται µε την 

προηγούµενη παράγραφο, έχουν εφαρµογή για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από 

γενικές συνελεύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2012 και µετά. Ειδικά για τα κέρδη που 

διανέµονται εντός του έτους 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι ένα 

τοις εκατό, µε την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, µε την 

επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του 

Κ.Φ.Ε. 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Στα µερίσµατα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή 

ανώνυµη εταιρεία ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό. Με 

την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο 

πάνω εισοδήµατα. Ειδικά για τα µερίσµατα που εισπράττονται εντός του έτους 2011, 

ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι ένα τοις εκατό, µε την οποία 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου.» 



 90 

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση ζ' που έχει ως εξής: 

«ζ) Ειδικά για τα εισοδήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η παρακράτηση 

ενεργείται κατά την καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων µε τα εισοδήµατα αυτά και σε κάθε 

περίπτωση µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση του ισολογισµού από την τακτική γενική 

συνέλευση των µετόχων. Αν διανεµηθούν µερίσµατα από κέρδη προηγούµενων χρήσεων, η 

παρακράτηση φόρου ενεργείται µέσα σε ένα µήνα από τη λήψη της απόφασης διανοµής από 

τη γενική συνέλευση των µετόχων. Ειδικά επί διανοµής προµερισµάτων, η παρακράτηση 

φόρου ενεργείται κατά την καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων µε τα εισοδήµατα αυτά και 

σε κάθε περίπτωση µέσα σε ένα µήνα από τη λήψη της απόφασης διανοµής από το διοικητικό 

συµβούλιο. Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται µε την υποβολή δήλωσης στο ∆ηµόσιο 

εφάπαξ µέσα στον επόµενο µήνα από αυτόν στον οποίο έγινε η παρακράτηση.» 

5. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 7 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως 

εξής: 

«α) Για τα εισοδήµατα των περιπτώσεων α', β', γ' και ζ' της προηγούµενης παραγράφου, η 

ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία που τα καταβάλλει. β) Για τα εισοδήµατα της παραγράφου 3 και 

της περίπτωσης δ' της προηγούµενης παραγράφου, αυτός που ενεργεί στην Ελλάδα την 

εξαργύρωση ή την καταβολή τους.» 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση δ' που έχει ως εξής: 

«δ) Στα κέρδη που διανέµουν οι συνεταιρισµοί ή οι ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης 

ευθύνης, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή οµάδες 

περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό. Με την 

παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω 

εισοδήµατα. Αν δικαιούχος των κερδών είναι φυσικό πρόσωπο και ο υψηλότερος 

συντελεστής φορολογίας της κλίµακας του άρθρου 9 που προκύπτει µετά τη συνάθροιση των 

υπόψη κερδών µε τα λοιπά εισοδήµατα είναι µικρότερος του 25%, µε την πιο πάνω 

παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, αλλά τα υπόψη 

κέρδη από τις πιο πάνω συµµετοχές φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις και το πιστωτικό 

υπόλοιπο φόρου επιστρέφεται. Για την απόδοση του φόρου εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 του άρθρου 54. Όταν συνεταιρισµός ή ηµεδαπή εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης προβαίνει σε διανοµή κερδών και στα έσοδά της περιλαµβάνονται 

έσοδα από τη συµµετοχή της σε άλλο νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101, 

από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει µε τη δήλωση που προβλέπεται στην περίπτωση 

αυτή, αφαιρείται το µέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί 

στα διανεµόµενα από τα πιο πάνω πρόσωπα κέρδη τα οποία προέρχονται από τις συµµετοχές 

τους αυτές. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν εφαρµόζονται όταν τα κέρδη 

καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είναι 

θυγατρική η καταβάλλουσα τα κέρδη ηµεδαπή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998. Ο φόρος που έχει 

παρακρατηθεί σε βάρος της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης επιστρέφεται σε αυτή κατά το 

µέρος που αναλογεί στα κέρδη που διανέµει σε εταιρεία άλλου κράτους µέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου. Οι 

διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα και για τα διανεµόµενα ή 

κεφαλαιοποιούµενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.» 

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., όπως αντικαθίστανται µε την 

προηγούµενη παράγραφο, έχουν εφαρµογή για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από τα 
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αρµόδια όργανα από την 1η Ιανουαρίου 2012 και µετά. Ειδικά για τα κέρδη που διανέµονται 

εντός του έτους 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι ένα τοις εκατό, 

µε την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, µε την επιφύλαξη 

αυτών που ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 

του Κ.Φ.Ε.. 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση η' που έχει ως εξής: 

«η) Στα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδος, από αλλοδαπή εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης ενεργείται παρακράτηση φόρου, µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις 

εκατό. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για 

τα πιο πάνω εισοδήµατα. Ειδικά για τα κέρδη που εισπράττονται εντός του έτους 2011, 

ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι ένα τοις εκατό, µε την οποία 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου. Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου 

είναι αυτός που ενεργεί στην Ελλάδα την καταβολή τους.» 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, ο φόρος υπολογίζεται µε 

συντελεστή είκοσι τοις εκατό στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµά τους. Με τον συντελεστή 

αυτό φορολογούνται και τα κέρδη που δηλώνονται µε την οριστική δήλωση που υποβάλλουν 

τα υπό εκκαθάριση νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 µε βάση τις 

διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 107, ανεξάρτητα από το χρόνο 

που τέθηκαν σε εκκαθάριση. Ειδικά για τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών οµορρύθµων ή 

ετερορρύθµων εταιρειών έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10. Το 

εισόδηµα από επιχειρηµατική αµοιβή υπόκειται σε φορολογία µε τις γενικές διατάξεις, 

ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος της αµοιβής αυτής είναι κάτοικος ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Οι 

διατάξεις των δύο προηγουµένων εδαφίων έχουν εφαρµογή, εφόσον οι οµόρρυθµοι εταίροι 

ευθύνονται απεριορίστως και εις ολόκληρον µε βάση τη νοµοθεσία του κράτους µέλους στο 

οποίο έχει την έδρα της η προσωπική εταιρεία.» 

10. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε., όπως αντικαθίστανται µε την 

προηγούµενη παράγραφο, έχουν εφαρµογή για κέρδη που προκύπτουν από διαχειριστικές 

περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και µετά. Ειδικά για τα κέρδη που 

προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν από την 1η Ιανουαρίου 2010 µέχρι 

την 31η ∆εκεµβρίου 2010, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό. 

Ο συντελεστής φορολογίας που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και στα 

κέρδη που προκύπτουν από υπερδωδεκάµηνη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010. 

11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν κέρδη µε τη µορφή 

µερισµάτων, προµερισµάτων, αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, στα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές, καθώς και αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό, προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 54. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται 

ανάλογα και για τα κέρδη που εξάγει ή πιστώνει µόνιµη εγκατάσταση αλλοδαπής 

επιχείρησης στην Ελλάδα προς την έδρα της ή σε άλλη µόνιµη εγκατάστασή της στην 

αλλοδαπή. Επίσης, οι συνεταιρισµοί και οι ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που 

κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν κέρδη σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 



 92 

ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55.» 

12. Αφορολόγητα αποθεµατικά ή εκπτώσεις που έχουν σχηµατισθεί ή σχηµατίζονται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Α' 261), του ν. 2601/1998 (Α' 81), του ν. 

1262/1982 (Α' 70), καθώς και µε οποιονδήποτε άλλο αναπτυξιακό νόµο, λόγω 

πραγµατοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, όταν διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται, 

προστίθενται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογούνται στη διαχειριστική περίοδο µέσα 

στην οποία έγινε η διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου 

αποθεµατικού. Για τα κέρδη αυτά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 54 και της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., κατά 

περίπτωση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 1473/1984 (Α' 127) ή του 

άρθρου 101 του ν. 1892/1990 (Α' 101). 

13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. οι περιπτώσεις ια', ιβ', ιγ' και ιδ' 

αναριθµούνται σε ιβ', ιγ', ιδ' και ιε', αντίστοιχα και προστίθεται νέα περίπτωση ια' που έχει 

ως εξής: 

«ια) Τα κέρδη που εισπράττουν ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης 

ευθύνης από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στις οποίες συµµετέχουν κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του 

ν. 2578/1998, απαλλάσσονται της φορολογίας µε την προϋπόθεση ότι εµφανίζονται σε 

λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού. Αν διανεµηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί το αποθεµατικό 

αυτό ή µέρος του, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 ή της 

περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55, κατά περίπτωση, και όχι οι διατάξεις της 

παραγράφου 4 του άρθρου 106.» 

14. Οι διατάξεις της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε., όπως 

προστέθηκε µε την προηγούµενη παράγραφο, έχουν εφαρµογή για µερίσµατα που 

αποκτώνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής. 

15. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του 

Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής: 

«Ως χρόνος κτήσης, για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων, θεωρείται η ηµεροµηνία στην οποία έκλεισε η διαχείριση και 

προκειµένου για τα κέρδη που διανέµουν οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, ο χρόνος 

έγκρισης αυτών από τη συνέλευση των εταίρων.». 

16. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα περίπτωση δ' που έχει ως 

εξής: 

«δ) Ως χρόνος κτήσης για τα κέρδη από τη συµµετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης, θεωρείται ο χρόνος είσπραξης αυτών, ανεξάρτητα αν τα κέρδη αυτά εισάγονται 

στην Ελλάδα ή παραµένουν στην αλλοδαπή. Όταν τα κέρδη προέρχονται από αλλοδαπή 

προσωπική εταιρεία, χρόνος κτήσης τους είναι ο χρόνος λήξης της διαχειριστικής περιόδου 

του αλλοδαπού νοµικού προσώπου.» 

17. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Το εισόδηµα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από συµµετοχή σε άλλες εµπορικές 

επιχειρήσεις, από γεωργικές επιχειρήσεις, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των 
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άρθρων 13 παράγραφος 1, 20, 21, 22, 24, 25, 28 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4, 30, 37, 40, 41, 

καθώς και κάθε εισόδηµα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σύµφωνα µε τη διάταξη της 

παραγράφου 3 του άρθρου 48.» 

18. Το όγδοο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Κ.Φ.Ε. 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Πέραν του φόρου εισοδήµατος που οφείλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα δύο 

προηγούµενα εδάφια, στα κέρδη που διανέµονται από την ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης ενεργείται και παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 

του άρθρου 54 ή την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55, κατά περίπτωση.» 

19. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Πέραν του φόρου εισοδήµατος που οφείλεται µε βάση τα πιο πάνω, στο καθαρό ποσό των 

µερισµάτων που λαµβάνουν οι µέτοχοι ή τα µέλη του συνεταιρισµού ή των κερδών που 

λαµβάνουν τα µέλη εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, ενεργείται και παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 54 ή την περίπτωση δ' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 55, κατά περίπτωση.». 

  

Άρθρο 15 

Εταιρικά οµόλογα και οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

  

1. Μετά το έκτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται δύο νέα 

εδάφια που έχουν ως εξής: 

«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται όταν έχει µεσολαβήσει 

µεταβίβαση του οµολόγου ή τοκοµεριδίου αυτού πριν από τη λήξη. Στην περίπτωση αυτή, ο 

φόρος που παρακρατείται κατά το χρόνο της εξαργύρωσης του τοκοµεριδίου ή κατά τη λήξη 

του οµολόγου και αναλογεί στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την τελευταία 

µεταβίβαση µέχρι το χρόνο εξαργύρωσης, αποδίδεται µε δήλωση της δικαιούχου τράπεζας ή 

αυτής που µεσολαβεί για λογαριασµό τρίτου, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου 

από την παρακράτηση µήνα, µε δήλωση που υποβάλλει στη ∆. Ο. Υ. που ανήκει.» 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3842/2010 (Α' 58) δεν έχουν 

εφαρµογή για τις οµολογίες που εκδίδουν στην ηµεδαπή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην 

Ελλάδα. 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για µεταβιβάσεις τίτλων που διενεργούνται 

από τις 23 Μαΐου 2010 και µετά. 

  

Άρθρο 16 

Κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

  

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α' 31) και της 

παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (Α' 72) εξακολουθούν να εφαρµόζονται για 

µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε 
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άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό, κατά περίπτωση, οι οποίες έχουν 

αποκτηθεί µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2011. Για τις πιο πάνω µετοχές που αποκτώνται από 

1η Ιανουαρίου 2012 και µετά έχουν εφαρµογή αποκλειστικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 

και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2%ο) στις πωλήσεις µετοχών 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε αυτό. Ο 

φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των µετοχών και βαρύνει τον πωλητή, 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η 

ιθαγένεια και ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν 

έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόµων. Η ανώνυµη 

εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά το διακανονισµό των 

συναλλαγών που διενεργούνται στο Χρηµατιστήριο χρεώνει σε ηµερήσια βάση µε τον πιο 

πάνω φόρο τις Ανώνυµες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τα πιστωτικά 

ιδρύµατα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες θεµατοφυλακής, για λογαριασµό των πωλητών για 

όλες τις συναλλαγές πώλησης µετοχών που διακανονίστηκαν από τις πιο πάνω εταιρείες και 

ιδρύµατα. Τον αναλογούντα φόρο για τις πωλήσεις µετοχών που διακανονίστηκαν µέσα σε 

κάθε µήνα, υποχρεούται η ΕΧΑΕ να αποδίδει εφάπαξ στην αρµόδια για τη φορολογία της ∆ΟΥ 

µε δήλωση που υποβάλλεται µέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθηµέρου του επόµενου µήνα 

από το µήνα που διακανονίστηκαν οι πιο πάνω συναλλαγές.Οι διατάξεις του άρθρου 113 του 

ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151), του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α' 97) και του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α' 

179) εφαρµόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις της 

παραγράφου αυτής. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή για πωλήσεις 

µετοχών που διενεργούνται από 1 Απριλίου 2011.» 

3. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., αντικαθίστανται ως εξής: 

«3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία 

δεύτερης κατηγορίας του Κ. Β. Σ. από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α., σε τιµή 

ανώτερη της τιµής απόκτησης τους, φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, όταν οι µετοχές 

αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από 1 η Ιανουαρίου 2012 και µετά. Για τον 

υπολογισµό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία λαµβάνεται η πραγµατική τιµή 

πώλησης των µετοχών στο Χ. Α., όπως αυτή αναγράφεται στο πινακίδιο που εκδίδει η 

Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή το πιστωτικό ίδρυµα που µεσολαβεί. 

Όταν η πώληση των µετοχών πραγµατοποιείται εξωχρηµατιστηριακά ή µέσω πολυµερούς 

µηχανισµού διαπραγµατεύσεων, ως τιµή πώλησης λαµβάνεται αυτή που δηλώνεται στην 

εταιρεία «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) για το διακανονισµό της 

συναλλαγής, και αν δεν δηλωθεί η τιµή κλεισίµατος της µετοχής κατά την ηµέρα της 

συναλλαγής. 

Για τον υπολογισµό του κόστους απόκτησης των µετοχών ισχύουν τα ακόλουθα: α) Όταν η 

απόκτηση των µετοχών έχει γίνει σταδιακά για τον υπολογισµό του κόστους κτήσης των 

πωλούµενων µετοχών λαµβάνεται η µέση τιµή απόκτησης αυτών. 

β) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονοµιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, για τον 

υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται η αξία που 

οριστικοποιήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρµογή των διατάξεων φορολογίας 

κεφαλαίου ή αν δεν οριστικοποιήθηκε η δηλωθείσα αξία. γ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί 

δωρεάν µετά από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών δεν επηρεάζεται το κόστος κτήσης του 

συνόλου των µετοχών. Τα ίδια ισχύουν κατά τη µεταβολή του αριθµού των µετοχών µε 
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αύξηση ή µείωση της ονοµαστικής τους αξίας (split - reverse split). 

δ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί πριν από την έγκριση εισαγωγής τους στο Χ. Α., για τον 

υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται υπόψη η τιµή εισαγωγής τους σε αυτό. 

ε) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο προγράµµατος χορήγησης µετοχών (stock 

option plan), ως τιµή κτήσης λαµβάνεται η χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών κατά το χρόνο 

άσκησης του δικαιώµατος. 

στ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί ως µέρισµα (αντί µετρητών), ως κόστος κτήσης αυτών 

λαµβάνεται το ποσό του µερίσµατος που θα λάµβανε ο κάθε µέτοχος αν η διανοµή γινόταν σε 

χρήµα. 

ζ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο επίτευξης της αναγκαίας διασποράς ενόψει 

της εισαγωγής τους στο Χ. Α., για τον υπολογισµό του κόστους απόκτησης λαµβάνεται 

υπόψη η τιµή µε την οποία αποκτήθηκαν. η) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί κατά την 

εκκαθάριση εισηγµένου στο Χ.Α. παραγώγου προϊόντος επί µετοχών µε παράδοση της 

υποκείµενης αξίας έναντι τιµήµατος, για τον υπολογισµό του κόστους κτήσης λαµβάνεται 

υπόψη η τελική τιµή εκκαθάρισης για τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και η τιµή 

κλεισίµατος της υποκείµενης µετοχής στο Χ.Α. κατά την ηµέρα άσκησης του δικαιώµατος για 

τα δικαιώµατα προαίρεσης επί µετοχών. 

θ) Όταν οι µετοχές έχουν αποκτηθεί από εξαγορά µεριδίων ∆ιαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων 

Κεφαλαίων (∆. Α. Κ.) του άρθρου 24Α του ν.3283/2004 (Α' 210), για τον υπολογισµό του 

κόστους κτήσης λαµβάνεται υπόψη η τιµή κλεισίµατος των υποκείµενων µετοχών στο Χ.Α. 

κατά την ηµέρα της εξαγοράς. Για τον προσδιορισµό του κέρδους που υπόκειται σε 

φορολογία, λαµβάνεται υπόψη η ζηµία που προκύπτει µέσα στο ίδιο έτος από την ίδια αιτία. 

Αν από το συµψηφισµό προκύπτει ζηµία, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 

του άρθρου 4. 

Για την εφαρµογή των ανωτέρω, οι Ανώνυµες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή 

τα πιστωτικά ιδρύµατα, που χειρίζονται τις µετοχές των πελατών τους σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό του Συστήµατος Άυλων Τίτλων, χορηγούν, µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα 

του Ιανουαρίου, στους δικαιούχους πελάτες τους κατάσταση κερδών ή ζηµιών που 

προέκυψαν κατά το προηγούµενο έτος από τις πωλήσεις µετοχών κάθε εταιρείας 

διακεκριµένα και συνολικά, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς 

και ο αριθµός φορολογικού µητρώου. 

Χρόνος που προκύπτει το εισόδηµα είναι ο χρόνος διακανονισµού της πώλησης των µετοχών, 

χωρίς να ασκεί επιρροή η τιµή στην οποία έχει λάβει χώρα η πώληση. Όταν 

πραγµατοποιείται ανοιχτή πώληση, το εισόδηµα προκύπτει κατά το χρόνο διακανονισµού της 

αγοράς των απαιτούµενων µετοχών ή της µεταφοράς µετοχών στο λογαριασµό του 

επενδυτή. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται 

µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

4. Τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ. Α. σε τιµή ανώτερη της τιµής 

απόκτησής τους, που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής µε βιβλία τρίτης 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, όταν οι µετοχές αυτές 

αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από 1η Ιανουαρίου 2012 και µετά. Για τον υπολογισµό 

του κέρδους έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 

Για τον προσδιορισµό του κέρδους που υπόκειται σε φορολογία, λαµβάνεται υπόψη η ζηµία 

που προκύπτει εντός του ίδιου έτους από την ίδια αιτία. Αν από το συµψηφισµό προκύπτει 

ζηµία, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος.» 
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4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., διαγράφονται οι λέξεις 

«και της παραγράφου 4», οι οποίες είχαν τεθεί µε την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του 

ν. 3842/2010 (Α' 58). 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. εξακολουθούν να 

εφαρµόζονται για µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο όταν έχουν 

αποκτηθεί µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 

6. Ο φόρος που προβλέπεται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του 

άρθρου 27 του ν. 2703/1999 δεν επιβάλλεται στις πωλήσεις µετοχών εισηγµένων σε 

αναγνωρισµένο αλλοδαπό χρηµατιστηριακό θεσµό, που πραγµατοποιούν Ειδικοί 

∆ιαπραγµατευτές στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγµάτευσης µεριδίων ∆ιαπραγµατεύσιµων 

Αµοιβαίων Κεφαλαίων, όταν οι µετοχές που πωλούνται συνθέτουν τον αναπαραγόµενο 

δείκτη. Οι διατάξεις του προηγουµένου εδαφίου εφαρµόζονται για πωλήσεις µετοχών που 

πραγµατοποιήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά. 

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα κέρδη κάθε διαχειριστικής χρήσης των τραπεζικών ανωνύµων εταιρειών, καθώς και των 

πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού του 

ν. 1667/1986 (Α' 196), που προέρχονται από την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 

1 και 7 του άρθρου 38 και του άρθρου 99 και τα οποία µετά την έγκριση του ισολογισµού και 

τη διάθεση των κερδών της οικείας διαχειριστικής περιόδου από τη γενική συνέλευση των 

µετόχων, δεν έχουν φορολογηθεί στο όνοµα του νοµικού προσώπου και εµφανίζονται σε 

λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού ή συγκεντρωτικά στον ισολογισµό και αναλύονται 

στο προσάρτηµα (σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων) από τις εταιρείες που 

τηρούν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), υπόκεινται σε 

φορολογία στο όνοµα του νοµικού προσώπου µε το συντελεστή φορολογίας που ορίζεται στο 

άρθρο 109 του Κ.Φ.Ε.» 

  

Άρθρο 17 ∆απάνες επιχειρήσεων 

  

1. Μετά το δέκατο πέµπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις του 

προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται για δωρεές χρηµατικών ποσών προς αθλητικά 

σωµατεία». 

2. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 

του Κ.Φ.Ε., όπως συµπληρώθηκαν µε την προηγούµενη παράγραφο, έχουν εφαρµογή 

προκειµένου για επιχειρήσεις µε βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ. Β. Σ., για κέρδη ισολογισµών 

που κλείνουν µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2010 και µετά και προκειµένου για επιχειρήσεις 

που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για δωρεές που πραγµατοποιούν από την 1η 

Ιανουαρίου 2010 και µετά. 

3. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης αυτής δεν εφαρµόζονται για τις ανώνυµες εταιρείες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν. 1665/1986 (Α' 183), τις εταιρείες πρακτορείας 
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επιχειρηµατικών απαιτήσεων του ν. 1905/1990 (Α' 147), τις εταιρείες ειδικού σκοπού του 

ν. 3156/2003 (Α' 157) και του ν. 3601/2007 (Α' 178) µε έδρα στην Ελλάδα, τις εταιρείες 

παροχής πιστώσεων του ν. 2937/2001 (Α' 169), τις ανώνυµες εταιρείες παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) του ν.3606/2007 (Α' 195), καθώς και για τα πιστωτικά ιδρύµατα που 

λειτουργούν στην Ελλάδα.» 

4. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 

του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκαν µε την προηγούµενη παράγραφο, έχουν εφαρµογή για 

κέρδη ισολογισµών που κλείνουν µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2010 και µετά. 

5. Στο τέλος της περίπτωσης (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται 

νέο τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής: 

«Ειδικά στις επιχειρήσεις επαγγελµατιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας 

«Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α. Ε), παρέχεται η 

δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγµατοποιούµενες πωλήσεις τους, ποσοστού µε κλίµακα ένα 

και µισό τοις εκατό (1,5%) για αξίες µέχρι 700.000 ευρώ, ένα τοις εκατό για αξίες από 

700.001 έως 1.500.000 και µισό τοις εκατό για ποσά άνω των 1.500.001 ευρώ, ως ποσό 

πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.» 

6. Οι διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., όπως 

συµπληρώθηκαν µε την προηγούµενη παράγραφο, έχουν εφαρµογή για χρήσεις που 

κλείνουν από 31.12.2010 και µετά. 

7. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του 

Κ.Φ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν για τις δαπάνες που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο και 

πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2011 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2014. 

8. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περιλαµβάνονται, µε την επιφύλαξη της 

παραγράφου 20 του παρόντος άρθρου:» 

  

Άρθρο 18 

Απόδοση µερισµάτων και λοιπών ποσών που παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου 

  

1. Αν υποβληθεί εκπρόθεσµη ή ανακριβής δήλωση ή δεν υποβληθεί δήλωση για την 

καταβολή στο ∆ηµόσιο ποσών που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942 (Α' 70) και 

έχουν παραγραφεί υπέρ του ∆ηµοσίου, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2523/1997 ( Α' 179). 

2. Το ποσό που βεβαιώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς 

δικαίωµα έκπτωσης και δεν αποτελεί αντικείµενο εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς. Η 

άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την βεβαίωση και την καταβολή των ανωτέρω 

οφειλόµενων ποσών. Για τα ίδια ποσά που καταβάλλονται ή βεβαιώνονται κατόπιν ελέγχου, 

δεν επιβάλλεται το πρόστιµο που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.δ. 

1195/1942. 
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3. Ποσά που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942 και δεν έχουν καταβληθεί στο 

∆ηµόσιο κατά τη δηµοσίευση του παρόντος παρά την ύπαρξη της υποχρέωσης αυτής, 

µπορούν να καταβληθούν µέσα στον επόµενο από τη δηµοσίευση µήνα, χωρίς την επιβολή 

προσαύξησης λόγω εκπρόθεσµης υποβολής. 

4. Για την εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 3 αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της ∆. Ο. Υ. 

που είναι αρµόδιος για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του νοµικού 

προσώπου. 

  

Άρθρο 19 

Μη βεβαίωση προκαταβολής κατά το µετασχηµατισµό εταιρειών 

  

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε., προστίθεται εδάφιο 

ως εξής: 

«Ειδικότερα, για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που µετατρέπονται ή 

συγχωνεύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 (Α' 217) ή του ν.2166/1993 (Α' 

137), σε ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, οι διατάξεις του άρθρου 52 

δεν έχουν εφαρµογή.» 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 111 του ΚΦΕ, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι διατάξεις του 

άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή: 

α) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµες εταιρείες που 

µετατρέπονται ή συγχωνεύονται, σε ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 , β) για τις ηµεδαπές εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης ή ανώνυµες εταιρείες καθώς και τα εγκατεστηµένα στη χώρα µας 

υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών, που µετασχηµατίζονται σε άλλες εταιρείες, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν.2166/1993, 

γ) για τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες που συγχωνεύονται σε ανώνυµη εταιρεία ή 

διασπώνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68, 80 και 81, κατά περίπτωση, του κ. 

ν. 2190/1920 (Α' 37), δ) για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που 

συγχωνεύονται σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του 

ν. 3190/1955 (Α' 91), 

ε) για τα πιστωτικά ιδρύµατα που µετασχηµατίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

16 του ν.2515/1997 (Α' 154), 

στ) για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται σε νέα ή υφιστάµενη 

αγροτική συνεταιριστική οργάνωση καθώς και τις δευτεροβάθµιες ή τριτοβάθµιες αγροτικές 

συνεταιριστικές οργανώσεις που µετατρέπονται σε ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2810/2000 (Α' 61), 

ζ) για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 που µετασχηµατίζονται, 

σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις νόµου, σε άλλο νοµικό πρόσωπο που εµπίπτει στις διατάξεις 

της ίδιας παραγράφου, 

η) για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη ανωνύµων εταιρειών, που 

απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος, βάσει ειδικών διατάξεων νόµων, καθώς και επί των 

εισοδηµάτων που ορίζονται από τις παρ.4 και 5 του άρθρου 106 του παρόντος.» 
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3. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 64 και της παραγράφου 6 του άρθρου 111 του 

Κ.Φ.Ε., όπως συµπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν µε τις παραγράφους 1 και 2, έχουν 

εφαρµογή για µετατροπές, συγχωνεύσεις ή διασπάσεις που ολοκληρώνονται ή για 

ισολογισµούς µετασχηµατισµού που συντάσσονται, κατά περίπτωση, από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόµου. 

  

Άρθρο 20 

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας και προκαταβλητέων φόρων εισοδήµατος 

  

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Ειδικώς, υποχρεούται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια 

κάθε µήνα, µέχρι την εικοστή µέρα του επόµενου από τη παρακράτηση µήνα: 

α) ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου που απασχολούσε κατά µέσο όρο κατά την 

προηγούµενη χρήση, περισσότερα από πενήντα πρόσωπα, και β) τα ασφαλιστικά ταµεία για 

την καταβολή των συντάξεων. 

Για την υποβολή της δήλωσης έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της προηγούµενης 

παραγράφου.». 

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για παρακρατήσεις φόρου που 

διενεργούνται από την 1η Μαΐου 2011 και εφεξής. 

3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε., 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου µπορούν να 

υποβάλλονται µέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών της 

επόµενης ηµέρας από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας τους.» 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. η φράση: «Η δήλωση 

της προηγούµενης παραγράφου υποβάλλεται:» αντικαθίσταται µε τη φράση: «Η δήλωση της 

προηγούµενης παραγράφου υποβάλλεται µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων 

και δικτυακών υποδοµών:». 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου και της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1, καθώς και 

των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 61 εφαρµόζονται ανάλογα και στα νοµικά πρόσωπα 

του άρθρου 101.» 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται για τις δηλώσεις που υποβάλλονται 

από 1.1.2011 και µετά, ο τύπος και το περιεχόµενο των δηλώσεων, λοιπών εντύπων, 

καταστάσεων και συµφωνητικών οποιουδήποτε φορολογικού αντικειµένου, οι διαδικασίες 

υποβολής, η υποχρεωτική υποβολή και πληρωµή του φόρου κατά περίπτωση µε τη χρήση 

σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και δικτυακών υποδοµών και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

7. α. Στοιχεία κάθε έγγραφης συµφωνίας περί αµοιβής για την παροχή δικηγορικών 

υπηρεσιών σχετιζοµένων µε την έναρξη και διεξαγωγή της δίκης, είτε για µέρος ή για κατ' 

ιδίαν πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσεως νοµικές υπηρεσίες δικαστικές ή εξωδικαστικές που 

υποχρεωτικά συνάπτεται µεταξύ του δικηγόρου και του εντολέα του κατατίθεται 
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υποχρεωτικά στον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Στα στοιχεία αυτά υποχρεωτικά 

περιλαµβάνονται το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. κάθε εντολέα του, το είδος της 

παρεχόµενης υπηρεσίας και η συµφωνηθείσα αµοιβή. 

β. Επί των ποσών των συµβατικών αµοιβών υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος µε 

συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό αυτών, ο οποίος εισπράττεται 

από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. ∆εν υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος: 

αα) Επί των αµοιβών για παραστάσεις, καθώς και για κάθε άλλη νοµική υπηρεσία που 

παρέχουν δικηγόροι οι οποίοι συνδέονται µε τον εντολέα τους µε σύµβαση έµµισθης εντολής 

και αµείβονται µε πάγια αντιµισθία. 

ββ) Επί των αµοιβών στις περιπτώσεις των εργατικών και αυτοκινητικών υποθέσεων, όπου ο 

δικηγόρος αµείβεται µε εργολαβικό συµβόλαιο, εφόσον υποβάλλει αντίγραφο του 

συµβολαίου αυτού στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. Το ∆ηµόσιο, τα νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί κοινής ωφελείας, οι 

οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται 

να παρακρατούν φόρο εισοδήµατος µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της 

αµοιβής του δικηγόρου. 

γ. Οµοίως, παρακρατείται φόρος εισοδήµατος µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί 

οποιουδήποτε ποσού εισπράττει ως µέρισµα ο δικηγόρος από το δικηγορικό σύλλογο ή από 

ταµείο συνεργασίας ή διανεµητικό λογαριασµό οποιασδήποτε νοµικής µορφής. 

δ. Αν ο εντολέας για υποθέσεις που αναθέτει σε δικηγόρο υποχρεούται κατά νόµο να προβεί 

σε παρακράτηση φόρου, οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 2238/1994 εφαρµόζονται µετά 

την αφαίρεση της αµοιβής που αναγράφεται στην έγγραφη συµφωνία από το ακαθάριστο 

ποσό που δικαιούται ο δικηγόρος. ε. Για την απόδοση του προκαταβλητέου φόρου που 

εισπράχθηκε και του φόρου που παρακρατήθηκε από τους δικηγορικούς συλλόγους 

εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 2238/1994 και την ευθύνη για την 

απόδοση αυτή φέρει ο πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Για την απόδοση του 

φόρου που παρακρατήθηκε από τους υπόχρεους της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης 

β' του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 60 του 

ν. 2238/1994. Μαζί µε την οικεία δήλωση απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου του 

προηγούµενου εδαφίου γνωστοποιείται στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία και 

αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου. 

στ. Μέχρι την 20η ηµέρα του µηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ο δικηγόρος υποχρεούται να 

υποβάλλει, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας κατάσταση των έγγραφων 

συµφωνιών που έχει συνάψει µε τους εντολείς του, κατά την προηγούµενη διαχειριστική 

περίοδο στην οποία αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. κάθε εντολέα 

του, το είδος της παρεχόµενης υπηρεσίας και η συµφωνηθείσα αµοιβή. 

ζ. Οι δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούνται να υποβάλλουν µέχρι την 20η ηµέρα του µηνός 

Φεβρουαρίου κάθε έτους µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας, κατάσταση των 

έγγραφων συµφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι µε τους εντολείς του, κατά την 

προηγούµενη διαχειριστική περίοδο στην οποία αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο, η 

διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. κάθε εντολέα του, το είδος της παρεχόµενης υπηρεσίας και η 

συµφωνηθείσα αµοιβή. Την ευθύνη για την υποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του οικείου 

δικηγορικού συλλόγου. η. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α έως ζ έχουν 

εφαρµογή από 1.7.2011. 

θ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής 

των καταστάσεων, το περιεχόµενο αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 

εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. 
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8. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η καθοριζόµενη αµοιβή που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 

του Π∆ 696/1974 όπως ισχύει, όσων ασχολούνται ατοµικώς µε την ανέγερση οικοδοµών προς 

πώληση, εφόσον αυτοί µε την ιδιότητά τους ως αρχιτέκτονες ή πολιτικοί µηχανικοί 

εκπόνησαν µερικώς ή ολικώς τη µελέτη ή επέβλεψαν την εκτέλεση των εργασιών του 

οικοδοµικού έργου, θεωρείται ότι αποκτάται στο ηµερολογιακό έτος που πραγµατοποιείται η 

πρώτη πώληση από το ακίνητο και φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή δέκα πέντε τοις 

εκατό (15%), πλέον εισφοράς Ο. Γ. Α. δέκα πέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου. Ο 

φόρος αυτός υπολογίζεται στην πιο πάνω αµοιβή µειωµένη κατά δέκα τοις εκατό (10%) και 

καταβάλλεται µε δήλωση που υποβάλλεται µέσα στο µήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου.» 

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ΚΦΕ αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός, ο οποίος αναλαµβάνει τη σύνταξη της µελέτης ή 

την επίβλεψη ανέγερσης οικοδοµής, συµµετέχει στην επιχείρηση που αναλαµβάνει την 

ανέγερση και πώληση της οικοδοµής, την οποία αφορά η µελέτη ή η επίβλεψη, επιβάλλεται 

σε βάρος της επιχείρησης φόρος εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή δέκα 

πέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της καθοριζόµενης αµοιβής που ορίζεται από τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π∆ 696/1974 όπως ισχύει, ανεξάρτητα από 

κάθε άλλη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της επιχείρησης από φόρο εισοδήµατος, πλέον 

εισφοράς Ο. Γ. Α. δέκα πέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου.» 

γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ΚΦΕ αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός που υπογράφει τη µελέτη ή αναλαµβάνει την 

επίβλεψη είναι µισθωτός της επιχείρησης η οποία αναλαµβάνει τη µελέτη ή επίβλεψη ή 

ανέγερση της οικοδοµής, η επιχείρηση µπορεί να ζητήσει να επιβληθεί σε αυτή φόρος δέκα 

πέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της καθοριζόµενης αµοιβής που ορίζεται από τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π∆ 696/1974 όπως ισχύει, πλέον εισφοράς 

Ο.Γ.Α. δέκα πέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου.» 

δ) Η περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του ΚΦΕ αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Στο ποσό της συµβατικής αµοιβής, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.» 

ε) Οι περιπτώσεις α' και β' και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του ΚΦΕ 

αντικαθίστανται ως εξής: 

«α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συµβατικής αµοιβής για εκπόνηση µελετών και σχεδίων 

που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 49. 

β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συµβατικής αµοιβής για εκπόνηση µελετών και σχεδίων που 

αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών καθώς 

και των έργων της προηγούµενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγµατογνωµοσύνης κτλ. 

για τα έργα αυτά. 

Εξαιρετικά, για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών για την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε 

είδους τεχνικών έργων που ορίζονται στις προηγούµενες περιπτώσεις, ο προκαταβλητέος 

φόρος επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρµόδια αρχή στο 

ποσό της αµοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, και προκειµένου για εκπόνηση µελετών ή 

σχεδίων και επίβλεψη έργων του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των 

κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυµάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της 

παραγράφου αυτής, υπολογίζεται στο ποσό της συµβατικής αµοιβής.» 

στ) Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του ΚΦΕ αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η δήλωση αυτή περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου της αµοιβής, τη διεύθυνσή 

του, τη συµβατική αµοιβή, τον προκαταβλητέο φόρο, την αρµόδια για τη φορολογία δηµόσια 

οικονοµική υπηρεσία του ίδιου και εκείνου που του ανέθεσε τη σύνταξη της µελέτης ή των 

σχεδίων ή την επίβλεψη, πλην των περιπτώσεων που την ανάθεση έκαµε το ∆ηµόσιο.» 
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ζ) Μέχρι την 20η ηµέρα του µηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ο µηχανικός υποχρεούται να 

υποβάλλει, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο της Γενικής 

Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), κατάσταση µε τις έγγραφες συµφωνίες 

που έχει συνάψει µε τους αντισυµβαλλοµένους του µέσα στην προηγούµενη διαχειριστική 

περίοδο και στην οποία αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. του κάθε 

συµβαλλόµενου, το είδος της παρεχόµενης υπηρεσίας και η συµφωνηθείσα αµοιβή. 

η) Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος υποχρεούται να υποβάλλει µέχρι την 20η ηµέρα του 

µηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας στο 

δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών 

Συστηµάτων (Γ. Γ. Π. Σ.), κατάσταση των έγγραφων συµφωνιών που έχουν συνάψει οι 

µηχανικοί µε τους αντισυµβαλλοµένους τους µέσα στην προηγούµενη διαχειριστική περίοδο 

και στην οποία αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. του κάθε 

αντισυµβαλλόµενου, το είδος της παρεχόµενης υπηρεσίας και η συµφωνηθείσα αµοιβή. Την 

ευθύνη για την υποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. 

θ) Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α έως η έχουν εφαρµογή από 1.7.2011. 

ι) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής 

των καταστάσεων, το περιεχόµενο αυτών καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 

εφαρµογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου. 

Άρθρο 21 Λοιπές διατάξεις εισοδήµατος 

  

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα περίπτωση ιε' ως εξής: 

«ιε) Από 1.1.2010 και κατά ποσοστό 50% των αποδοχών των προσώπων που παρέχουν 

υπηρεσίες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην 

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας και έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ελληνική 

και την γερµανική ιθαγένεια ή µόνο τη γερµανική ή είναι πολίτες τρίτης χώρας και 

πληρώνονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή φορέα που βρίσκεται στην αλλοδαπή και αποτελεί 

υποδιαίρεση του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή υπηρεσία αυτού. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου επί του 

υπολοίπου των αποδοχών τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» 

2. α) Στο τέλος της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται 

υποπερίπτωση δδ' που έχει ως εξής: 

«δδ. Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές µηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) που υπάγονται στην παρ. 1 

του άρθρου 4 του υπ' αριθµ. ∆2/26314/8802/27-7-2010 Κανονισµού υπερελαφρών πτητικών 

αθλητικών µηχανών (ΦΕΚ Β'1360), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η διάταξη 

του προηγούµενου εδαφίου ισχύει από 1.1.2011 και µετά.» 

β) Στην περίπτωση γ' του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται προτελευταία εδάφια ως εξής: 

«Προκειµένου για ατοµικές επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων της περίπτωσης αυτής, η 

ετήσια αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από τα προς πώληση οχήµατα, όταν δεν 

κατατεθούν η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους στη ∆. Ο. Υ., σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω, δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µεγαλύτερη αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από 

αυτοκίνητο της επιχείρησης. Οι διατάξεις του προηγουµένου εδαφίου έχουν εφαρµογή για 

δαπάνες που προκύπτουν από 1.1.2010 και µετά.» 
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3. Στο άρθρο 18 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα περίπτωση η' ως εξής: 

«η) Προκειµένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην 

αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδηµα στην Ελλάδα.» 

4. Στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. 

προστίθεται νέο πέµπτο εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά για τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 που αποκτούν εισόδηµα από 

ακίνητα και τους επιτηδευµατίες φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδηµα από 

ιδιοχρησιµοποίηση ακινήτων και πραγµατοποιούν δαπάνες επισκευής και συντήρησης των 

ακινήτων αυτών, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 31.» 

5. Στο άρθρο 46 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Η εφάπαξ προεξόφληση επικουρικής σύνταξης αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα σε 

δικαιούχο κάτοικο Ελλάδος, η οποία απαλλάσσεται του φόρου στην αλλοδαπή, κατανέµεται 

για να φορολογηθεί σε ίσα µέρη, στο έτος της καταβολής της και στα τέσσερα επόµενα έτη. 

Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή για τις επικουρικές συντάξεις που 

δηλώνονται µε τις αρχικές ή τροποποιητικές ή συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήµατος και υποβάλλονται από 1.1.2010 και µετά.» 

6. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«στ) Στις αµοιβές των αξιωµατικών και του κατώτερου πληρώµατος του εµπορικού ναυτικού 

για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε εµπορικά πλοία, µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 

του άρθρου 9. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή από 1.1.2010 και 

µετά.» 

7. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Αν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκηθεί από το φορολογούµενο 

εµπρόθεσµη προσφυγή, βεβαιώνεται αµέσως από τον προϊστάµενο της ∆. Ο. Υ. ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό του αµφισβητούµενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών 

συµβεβαιούµενων µε αυτόν φόρων και τελών.» 

β) Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης της παραγράφου αυτής ισχύουν για 

προσφυγές που ασκούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και εφεξής. 

8. α) Το δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 9 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται, 

ως εξής: 

«Φόροι, τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται, βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου, που 

εκδόθηκε µετά από προσωρινό έλεγχο που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 

67, µετά την υπογραφή του πρακτικού και την καταβολή του 1/5 αυτών, όπως προβλέπεται 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997, καταβάλλονται, κατά το υπόλοιπο 

µέρος αυτών, σε έξι ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε τον περιορισµό ότι, κάθε δόση δεν είναι 

µικρότερη των τριακοσίων ευρώ, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι 

την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου από την υπογραφή 

του πρακτικού µήνα και οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες 

υπηρεσίες, ηµέρα των µηνών που ακολουθούν. Επί δικαστικού συµβιβασµού ο φόρος 

καταβάλλεται εφάπαξ. Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου δεν 

αναστέλλει την προσωρινή βεβαίωση του φόρου, ο οποίος καταβάλλεται εφάπαξ. 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκε µε την 
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προηγούµενη παράγραφο, εφαρµόζονται για πρακτικά που υπογράφονται ή 

οριστικοποιούνται ή για τις προσφυγές που ασκούνται από την έναρξη ισχύος του νόµου 

αυτού και µετά.» 

9. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. µετά τις λέξεις: «πιστωτικά ιδρύµατα» 

προστίθενται οι λέξεις: «οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τα 

επιµελητήρια, οι συµβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάµενοι των 

κτηµατολογικών γραφείων». 

10. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 2 ή δηλώνουν ανακριβή στοιχεία, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις 

που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.» 

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «5. Νόµιµοι ελεγκτές 

και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραµµένοι στο δηµόσιο µητρώο του 

ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρείες 

και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το 

πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται µετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα µε τον έλεγχο 

της οικονοµικής διαχείρισης, ως προς την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 31 και 105 

σχετικά µε το λογιστικό προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος και την αναµόρφωση των 

αποτελεσµάτων µε τις δαπάνες που ρητά ορίζεται στις διατάξεις αυτές ότι δεν 

αναγνωρίζονται. Φορολογικές παραβάσεις καθώς και µη απόδοση ή ανακριβής απόδοση 

φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία, κατά την διενέργεια του 

διαχειριστικού ελέγχου, οφείλουν οι νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία να τις 

αναφέρουν αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Σε περίπτωση που από τα παραπάνω 

πιστοποιητικά προκύπτουν συγκεκριµένα φορολογικά δεδοµένα για την ελεγχθείσα εταιρεία 

µε τα οποία συµφωνεί και η αρµόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, τα εν λόγω πιστοποιητικά 

αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Το περιεχόµενο 

του πιστοποιητικού αυτού υπόκειται σε έλεγχο σύµφωνα µε το άρθρο 66. Τα πιο πάνω 

πρόσωπα διώκονται και τιµωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεων τους σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του ν. 3693/2008.» 

γ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «8.α) Με απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα 

συγκεκριµένα επιµέρους φορολογικά αντικείµενα του ελέγχου αυτού, το ειδικότερο 

περιεχόµενο του πιστοποιητικού που εκδίδεται, ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής του και 

κάθε άλλο σχετικό θέµα. Πέραν της εφαρµογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5, 

στους νόµιµους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις της 

παραγράφου 5 και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο 

επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 

του ν. 2523/1997. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το είδος των υποβαλλόµενων 

στοιχείων και πληροφοριών, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό 

θέµα για την εφαρµογή της προηγουµένης παραγράφου.» 

11. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση ιβ' ως εξής: «ιβ) η 

χορήγηση στοιχείων σε δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, 

οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σε δηµόσιες επιχειρήσεις που υπάγονται στο 

Κεφάλαιο Α' ή Β' του ν. 3329/2005 (Α'314), εφόσον το ∆ηµόσιο στην περίπτωση αυτή 
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συµµετέχει σε ποσοστό άνω του 50% του µετοχικού τους κεφαλαίου, και µόνο για την 

ταυτοποίηση φορολογουµένων ή διασταύρωση ή επαλήθευσή της, η οποία είναι αναγκαία 

για την εκτέλεση καθηκόντων ή την άσκηση αρµοδιοτήτων ή την παροχή υπηρεσιών που 

ορίζει ο νόµος.» 

12. H λέξη «και» στο τέλος της υποπερίπτωσης µµ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 12 του ν. 3842/2010 (Α' 58) διαγράφεται και στην ίδια περίπτωση προστίθεται νέα 

υποπερίπτωση ξξ' ως εξής: 

«ξξ) µε τα άρθρα 25 και 26 του ν. 27/1975 (Α' 77), όπως ισχύουν.» 

13. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης ξξ' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 

του ν. 3842/2010, όπως προστέθηκαν µε την προηγούµενη παράγραφο, εφαρµόζονται για 

εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά. 

14. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν µεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατοµική επιχείρηση ή µερίδιο προσωπικής εταιρείας ή 

εταιρείας περιορισµένης ευθύνης από δικαιούχο µε βαθµό συγγένειας της Α' κατηγορίας της 

παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η υπεραξία φορολογείται µε συντελεστή πέντε τοις 

εκατό (5%).» 

15. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του 

ν. 3867/2010 (Α' 128) αρχίζει από 1.1.2010 και µετά. 

16. Οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 καθώς και της περίπτωσης α' της 

παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, καταργούνται από 30.9.2010. Ποσά φόρου 

που καταβλήθηκαν από 1.10.2010 και µετά δεν επιστρέφονται. 

17. Η παράγραφος 10 του πέµπτου άρθρου του ν. 3845/2010 (Α' 65) αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«10. Η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται κατά το µέρος που αντιστοιχεί σε εισόδηµα ή κέρδη 

άλλης επιχείρησης, για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου αυτού, ή του άρθρου 2 του ν.3808/2009 (Α' 227).» 

18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν. 3634/2008 (Α'9) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει από την 1.1.2012 για τις δηλώσεις 

οικονοµικού έτους 2012 και µετά.» 

19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 (Α' 58) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα µπορούν 

να µεταφέρουν ή να δηλώσουν µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2011, κεφάλαια για τα οποία 

συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους, είτε υποχρέωση καταβολής φόρου σύµφωνα µε τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στην ηµεδαπή και τα οποία βρίσκονται στην αλλοδαπή, σε 

προθεσµιακό λογαριασµό κατάθεσης στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, 

εφόσον καταβάλουν φόρο µε συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) επί της αξίας των καταθέσεων 

που µεταφέρουν, κατά το χρόνο της µεταφοράς, ή προκειµένου περί καταθέσεων που 

παραµένουν κατατεθειµένες στην αλλοδαπή, επί της αξίας των καταθέσεων κατά το χρόνο 

υποβολής της δήλωσης. 

Ως κεφάλαια νοούνται οι καταθετικοί και επενδυτικοί λογαριασµοί που τηρούνται σε τράπεζα 
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στην αλλοδαπή ή παρακολουθούνται από αυτή, καθώς και από αλλοδαπή ασφαλιστική 

εταιρία, προκειµένου για ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής που συνδέονται µε επενδύσεις. Ως 

φορολογητέα αξία των επενδυτικών λογαριασµών λαµβάνεται: α) η τιµή κλεισίµατος του 

χρηµατοπιστωτικού µέσου στην οργανωµένη αγορά που διαπραγµατεύεται, κατά την 

προηγούµενη ηµέρα από αυτή που καταβάλλεται ο οφειλόµενος φόρος, προκειµένου για 

χρηµατοπιστωτικά µέσα που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά χώρας - πλήρους 

µέλους του Ο. Ο. Σ. Α. και β) η ονοµαστική αξία για τα µη εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά 

χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία έχουν εκδοθεί σε χώρα - πλήρες µέλος του Ο.Ο.Σ.Α. Η 

ρευστοποίηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων και η εισαγωγή τους στην Ελλάδα δεν είναι 

υποχρεωτική. 

Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, τα κεφαλαία αυτά πρέπει να 

υπάρχουν κατατεθειµένα ή επενδεδυµένα στην αλλοδαπή κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

του παρόντος.» 

  

Άρθρο 22 

Αναπροσαρµογή συντελεστών φόρου και εισφοράς πλοίων 

  

1. Τα ποσά φόρου που οφείλονται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 

άρθρου 6 του ν. 27/1975 (Α' 77) προσαυξάνονται για τα έτη 2011 έως και 2015 κατά 

ποσοστό τέσσερα τοις εκατό ετησίως. 

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισµό της προσαύξησης προστίθεται στα ποσά φόρου 

όπως έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος 2010, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 

4 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και σε αυτά των επόµενων ετών, όπως αυτά θα 

διαµορφωθούν µέσα στην παραπάνω πενταετία. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και 

κατά τον υπολογισµό της εισφοράς που οφείλεται κατά το άρθρο 10 του ν. 27/1975. 

2. Τα ποσά εισφοράς που οφείλονται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 

άρθρου 4 του ν. 29/1975 (Α' 75) προσαυξάνονται για τα έτη 2011 έως και 2015 κατά ποσοστό 

τέσσερα τοις εκατό ετησίως. 

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισµό της προσαύξησης προστίθεται στα ποσά 

εισφοράς όπως έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος 2010, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της 

παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 και σε αυτά των επόµενων ετών, όπως αυτά θα 

διαµορφωθούν µέσα στην παραπάνω πενταετία. 

  

Άρθρο 23 

Φορολογία κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών 

  

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών 

και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2961/2001 (Α' 266), αντικαθίστανται, 

τροποποιούνται και συµπληρώνονται ως εξής: 

α) Στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 8, η φράση: «Αν τα αντικείµενα της 

κτήσης κατέστησαν επίδικα ή κηρύχθηκαν αναγκαστικά απαλλοτριωτέα µετά το χρόνο 

θανάτου του κληρονοµουµένου» αντικαθίσταται µε τη φράση: «Αν τα αντικείµενα της κτήσης 

κατέστησαν επίδικα µετά το χρόνο θανάτου του κληρονοµουµένου» και η φράση: «πριν ή 
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µετά το θάνατο του κληρονοµουµένου ή κηρύχθηκαν αναγκαστικά απαλλοτριωτέα µετά το 

θάνατο του κληρονοµουµένου» αντικαθίσταται µε τη φράση: «πριν ή µετά το θάνατο του 

κληρονοµουµένου.» 

β) Η περίπτωση ε) της παρ. 2 του άρθρου 25, η οποία έχει καταργηθεί µε την περίπτωση α) 

της παραγράφου 8 του άρθρου 25 του ν.3842/2010 (Α' 58). επαναφέρεται σε ισχύ από την 

κατάργησή της. 

γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως εξής: «4. 

Οποιαδήποτε λάθη των δηλώσεων είτε κατά την περιγραφή ή την απαρίθµηση ή τον 

υπολογισµό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που 

δηλώθηκαν, είτε κατά τον υπολογισµό του φόρου, διορθώνονται από τον προϊστάµενο της 

αρµόδιας ∆.Ο.Υ. οίκοθεν ή µετά από αίτηση του φορολογουµένου το αργότερο µε την πράξη 

καταλογισµού του φόρου.» 

δ) Στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 81 η φράση: «είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) επί του αµφισβητούµενου φόρου (κύριου, πρόσθετων και κάθε άλλης 

προσαύξησης)» αντικαθίστανται µε τη φράση: «πενήντα τοις εκατό επί του αµφισβητούµενου 

φόρου (κύριου, πρόσθετου προστίµου και κάθε άλλης προσαύξησης)» και οι λέξεις: 

«τριακοσίων ευρώ» µε τις λέξεις: «πεντακοσίων ευρώ.» 

ε) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 82 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε 

άλλη περίπτωση που οφείλεται φόρος που αναλογεί σε µετρητά και γενικά κινητά πράγµατα, 

εφόσον κατά την κρίση του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. δεν διασφαλίζεται η πληρωµή του από 

την περιουσία του υπόχρεου, παρέχεται ασφάλεια µε την υποβολή της δήλωσης, άλλως 

καταβάλλεται αµέσως ολόκληρος ο φόρος αυτός και γίνεται µνεία στη δήλωση για την 

καταβολή.» 

στ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 87 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως 

εξής: 

«Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου για τις χρηµατικές δωρεές 

προς τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25, αρµόδιος είναι ο 

προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. της περιφέρειας της κατοικίας του δωρεοδόχου.» 

ζ) Στο άρθρο 89 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής: 

«3. Για τις χρηµατικές δωρεές προς τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 3 

του άρθρου 25 µπορεί να υποβληθεί από αυτά δήλωση για το συνολικό ποσό των 

δωρεών και χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των δωρητών, εφόσον δεν είναι γνωστά στο 

δωρεοδόχο.» 

η) Η παράγραφος 4 του άρθρου 102 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Στις περιπτώσεις των 

εδαφίων α', β' και γ' της προηγούµενης παραγράφου, η πράξη του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. 

κοινοποιείται µέσα σε ένα έτος από την ακύρωση της προγενέστερης πράξης ή από την 

κοινοποίηση της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου στη ∆.Ο.Υ. ή από την υποβολή της 

δήλωσης του υπόχρεου, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου δ', µέσα σε ένα έτος από την 

κοινοποίηση στη ∆. Ο. Υ. της αµετάκλητης σχετικής απόφασης.» 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 87 και της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του 

Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από 

Λαχεία, όπως συµπληρώθηκαν µε τις περιπτώσεις στ) και ζ) της προηγούµενης παραγράφου 

ισχύουν από 23 Απριλίου 2010. Για τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, για χρηµατικές 

δωρεές προς τα πρόσωπα που ορίζονται σε αυτές, στη ∆.Ο.Υ. της περιφέρειας της κατοικίας 

του δωρητή, αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος αυτής. Για τις δηλώσεις που δεν έχουν 

υποβληθεί και έχει λήξει η προθεσµία υποβολής τους, παρέχεται προθεσµία τριών µηνών 
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από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου για την υποβολή αυτών χωρίς την επιβολή 

πρόσθετου φόρου ή προστίµου. 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 81 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, 

∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, όπως τροποποιήθηκαν µε την 

περίπτωση δ) της παραγράφου 1 ισχύουν για προσφυγές που ασκούνται από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόµου και εφεξής. 

  

Άρθρο 24 Φόροι επί της ακίνητης περιουσίας 

  

1. Η περίπτωση ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 3842/2010 (Α' 58) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«ιβ) Τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούνται από τα Μουσεία, όπως ορίζονται µε τις διατάξεις 

του ν. 3028/2002 (Α' 153), το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών, τις Ξένες 

Αρχαιολογικές Σχολές και την Αµερικανική Γεωργική Σχολή.» 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 προστίθενται εδάφια ως 

εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται, για τις περιοχές που εντάσσονται 

στο σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων για πρώτη φορά, οι 

συντελεστές αξιοποίησης οικοπέδου, καθώς και κάθε άλλο θέµα για τον προσδιορισµό της 

αξίας των ακινήτων για τη φορολογία ακίνητης περιουσίας. Για την εφαρµογή των 

διατάξεων των προηγουµένων εδαφίων ως ∆ήµοι και Κοινότητες νοούνται οι ∆ήµοι και 

Κοινότητες του ν. 2539/1997 (Α' 244). » 

3. Στο τέλος του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Οι 

διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται σε συµβολαιογραφικά 

έγγραφα που καταρτίζονται µετά την 1η Ιανουαρίου 2012.» 

4. Στο άρθρο 56 του ν. 3842/2010, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

«3. Οποιαδήποτε µεταβολή της περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων φυσικών προσώπων 

που αφορά τα έτη 2005 έως και 2009 πραγµατοποιείται µε υποβολή δήλωσης στοιχείων 

ακινήτων έτους 2009.» 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 Α του ν. 3427/2005 (Α' 312), αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Το Περιουσιολόγιο Ακινήτων προκύπτει από τη µηχανογραφική διαχείριση των 

δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των ετών 2005 έως 2009, οι οποίες υποβάλλονται από τα 

υπόχρεα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Έτος δηµιουργίας του Περιουσιολογίου Ακινήτων 

ορίζεται το έτος 2009.» 

6. Στα εδάφια τρίτο και τέταρτο της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του 

ν. 3091/2002 (Α'330), όπου υπάρχει η φράση «από την έκδοση της αρχικής οικοδοµικής 

άδειας» αντικαθίσταται από τη φράση «από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην 

αρµόδια δηµόσια υπηρεσία για έκδοση αρχικής οικοδοµικής άδειας». 

7. α) Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α' 

330) , προστίθεται η εξής φράση: 
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«ή που εκµισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως 

γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.» 

β). Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως 

συµπληρώθηκε µε την προηγούµενη περίπτωση, ισχύει από την 1-1-2010 και εφεξής. 

Μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή ή χαριστική αιτία, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του 

ν. 3091/2002, όπως ίσχυαν πριν τη συµπλήρωσή τους µε τις διατάξεις της προηγουµένης 

περίπτωσης δεν θίγονται.» 

8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, προστίθεται περίπτωση ζ) 

ως εξής: 

«ζ) Ασφαλιστικά ταµεία ή οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και εταιρείες 

συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που εποπτεύονται από αρχή της χώρας της 

καταστατικής τους έδρας, εκτός αυτών των οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται σε µη 

συνεργάσιµα κράτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 51Α του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, Α'151).» 

9. Το τέταρτο εδάφιο από το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν το σύνολο ή µέρος των ονοµαστικών µετοχών, µεριδίων ή µερίδων των εταιρειών των 

ανωτέρω α', β' και γ' περιπτώσεων κατέχουν πιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβανοµένων και των 

ταµιευτηρίων ή ταµείων παρακαταθηκών και δανείων, ασφαλιστικά ταµεία, ασφαλιστικές 

εταιρείες, αµοιβαία κεφάλαια περιλαµβανοµένων και των αµοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων 

σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες 

συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, η καταστατική έδρα των 

οποίων δεν βρίσκεται σε µη συνεργάσιµο κράτος, όπως αυτό ορίζεται µε τις διατάξεις των 

παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., και εποπτεύονται από αρχή της χώρας της 

έδρας τους, καθώς και θεσµικοί επενδυτές που λειτουργούν σε οργανωµένη αγορά κράτους 

µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή νοείται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

άρθρου 23 του ν. 2778/1999 (Α' 295), δεν απαιτείται περαιτέρω δήλωση των φυσικών 

προσώπων κατά το ποσοστό συµµετοχής τους.» 

10. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 44 του ν. 3842/2010, 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από τον 

φορολογούµενο εµπρόθεσµη προσφυγή, βεβαιώνεται αµέσως από τον προϊστάµενο της 

∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αµφισβητούµενου 

κύριου και πρόσθετου φόρου. 

β) Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 44 του ν. 3842/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε µε την προηγούµενη περίπτωση ισχύουν για προσφυγές που 

ασκούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και µετά.» 

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 6, 8 και 9 του άρθρου αυτού ισχύουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2011. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού ισχύουν από την 

1η Ιανουαρίου 2010. 
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Άρθρο 25 

Θέµατα Τελών και Ειδικών Φορολογιών 

  

1. Μετά την υποπερίπτωση ε) της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 

2948/2001 (Α' 242), προστίθενται υποπεριπτώσεις στ) και ζ) ως εξής: 

«στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχηµάτων που 

τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, υπολογίζονται 

αποκλειστικά µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις 

της υποπερίπτωσης α) της περίπτωσης Α της παραγράφου 1. 

ζ) Στα εκποιούµενα από το ∆ηµόσιο ή τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού (Ο.∆.∆.Υ.) 

Α.Ε. επιβατικά αυτοκίνητα οχήµατα, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία, 

ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως και στην προηγούµενη 

υποπερίπτωση.». 

2. Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο για την ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης ο 

οποίος επιβάλλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.1731/1987 (Α' 161), ποσό 

πενήντα λεπτών του ευρώ ανά εισιτήριο υπέρ του εκµεταλλευτή χειµερινού ή θερινού 

κινηµατογράφου µε µία ή δύο οθόνες. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την 1 η του µεθεπόµενου µήνα από τη 

δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Από 1.1.2010 καταργείται η εισφορά υπέρ Ο. Γ. Α. που επιβάλλεται µε τις διατάξεις της 

παραγράφου 1Α του άρθρου 11 του ν. 4169/1961 (Α' 81), οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ µε 

την περ. γ' του άρθρου 47 του ν. 1473/1984 (Α' 127), για τις αµοιβές που αποκτά το ιπτάµενο 

προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας. 

4. Αντί των ενσήµων ταινιών φορολογίας αλκοολούχων ποτών και βιοµηχανοποιηµένων 

καπνών που προβλέπονται από τα άρθρα 84 και 106 του ν.2960/2001 (Α' 265), είναι δυνατόν 

µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών να χρησιµοποιούνται για την επισήµανση των 

προϊόντων αυτών σύγχρονα ολοκληρωµένα συστήµατα σήµανσης και ιχνηλασιµότητας ή 

ψηφιακής επαλήθευσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι και 

προϋποθέσεις καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων 

του παρόντος άρθρου. 

  

Άρθρο 26 

Θέµατα Κυρώσεων, Μητρώου και άλλες διατάξεις 

  

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Τα ποσοστά πρόσθετων φόρων δεν µπορούν να υπερβούν: α) το εξήντα τοις εκατό για 

την υποβολή της εκπρόθεσµης δήλωσης και β) το εκατόν είκοσι τοις εκατό για την υποβολή 

ανακριβούς δήλωσης ή µη υποβολή δήλωσης, του φόρου την πληρωµή του οποίου θα 

απέφευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που έχει επιστραφεί στα πρόσωπα του άρθρου 41 του 

Κώδικα Φ.Π.Α. χωρίς να τον δικαιούνται.» 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, όπως τροποποιήθηκαν 

µε την προηγούµενη παράγραφο, έχουν εφαρµογή για δηλώσεις που υποβάλλονται 
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εκπρόθεσµα µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και για φύλλα ελέγχου και πράξεις 

προσδιορισµού που εκδίδονται µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. 

3. Στο άρθρο 4 του ν. 2523/1997 προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 και 4 και η παράγραφος 

2 αναριθµείται σε παράγραφο 5 ως εξής: 

«2. Στους υπόχρεους που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των 

περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 66 και των περιπτώσεων α' και β' της 

παραγράφου 9 του άρθρου 67Α του Κ.Φ.Ε., επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών διοικητικό πρόστιµο από χίλια έως πενήντα χιλιάδες ευρώ, ανάλογα µε τη 

βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόµενη υποτροπή. 

3. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. ή δηλώνουν ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται 

µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών διοικητικό πρόστιµο από πέντε χιλιάδες ευρώ έως 

εκατό χιλιάδες ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόµενη 

υποτροπή. Αν το πρόσωπο που παραβίασε τις διατάξεις είναι υπάλληλος του ∆ηµοσίου, 

νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) ή οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) ασκείται υποχρεωτικώς πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος από τον 

πειθαρχικό προϊστάµενό του µετά από αίτηµα του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών και 

Τελωνειακών Θεµάτων ή του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

4. Στους νόµιµους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις της 

παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται 

στην παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου και Κώδικα, επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών διοικητικό πρόστιµο ύψους από δέκα χιλιάδες ευρώ έως εκατό χιλιάδες ευρώ, 

ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόµενη υποτροπή.» 

4. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του 

ν.2523/1997 προστίθενται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία λογίζονται ως αθεώρητα, 

γιατί συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Π.∆. 

186/1992 καταλογίζεται µια γενική παράβαση µε συντελεστή βαρύτητας τρία (3) εφόσον τα 

στοιχεία αυτά έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιοδήποτε έλεγχο. Τα 

αναφερόµενα στα δύο προηγούµενα εδάφια ισχύουν αναλόγως και όταν δεν έχει παρέλθει ο 

χρόνος εµπρόθεσµης ενηµέρωσης των βιβλίων.» 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζεται διαδικασία εκκαθάρισης του 

Υποσυστήµατος Μητρώου του TAXIS από τους ανενεργούς Αριθµούς Φορολογικού Μητρώου 

(Α. Φ. Μ.) που υπάρχουν στο σύστηµα, είτε από τη µετάπτωση του παλαιού µηχανογραφικού 

συστήµατος, είτε λόγω µη ενηµέρωσης του Μητρώου από τους ίδιους τους 

φορολογούµενους, είτε λόγω µη χρησιµοποίησής τους, να ορίζονται όλες οι διαδικασίες για 

την τακτοποίησή τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 (Α' 265) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου, η µη τήρηση των 

διατυπώσεων του τρίτου µέρους του παρόντος Κώδικα χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή 

παράβαση κατά τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 142 και επόµενα του παρόντος Κώδικα και 

επισύρει πρόστιµο από πεντακόσια ευρώ µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ για κάθε παράβαση, 

ανάλογα µε την βαρύτητα και την συχνότητά της. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 

µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ελάχιστα όρια του προστίµου που προβλέπεται στο 
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προηγούµενο εδάφιο. Με όµοια απόφαση µπορεί οι απλές τελωνειακές παραβάσεις να 

κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους και να προσδιορίζεται 

ειδικότερα το ύψος του προστίµου µέσα στα όρια που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.» 

7. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 προστίθενται µετά το τρίτο εδάφιο 

τα εξής εδάφια: 

«Επίσης δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται από δηµόσια έγγραφα ότι ο 

φορολογούµενος έχει κατά του ∆ηµοσίου βέβαιη και εκκαθαρισµένη απαίτηση ποσού ίσου ή 

µεγαλύτερου του ποσού των φόρων, τελών και εισφορών που δεν έχει αποδοθεί στο 

∆ηµόσιο, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν έχει εκχωρηθεί. Για την απόδειξη της µη εκχώρησης 

της απαίτησης υποβάλλεται από το φορολογούµενο και σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν ο 

φορολογούµενος έχει απαίτηση µικρότερη από το ποσό αυτό, το ποσό της δέσµευσης των 

καταθέσεων περιορίζεται κατά το ποσό της οφειλής του ∆ηµοσίου προς τον φορολογούµενο. 

Στις περιπτώσεις των δύο προηγούµενων εδαφίων, ενηµερώνονται άµεσα οι υπηρεσίες που 

αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του 

ν. 2362/1995, ώστε να µην καταβληθεί το οφειλόµενο ποσό σ' αυτόν ή να µη γίνει δεκτή 

τυχόν εκχώρηση της απαίτησης από αυτόν σε τρίτο πρόσωπο.» β) Στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 14 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η προθεσµία για 

την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 

προσβαλλόµενης πράξης.» 

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 αντικαθίσταται µε παραγράφους 5 και 

6 ως εξής: 

«5. Επιτρέπεται η δηµοσίευση του Α.Φ.Μ., του αντικειµένου εργασιών, της ηµεροµηνίας 

έναρξης και λήξης εργασιών και της επαγγελµατικής εγκατάστασης των επιτηδευµατιών, 

φυσικών και νοµικών προσώπων, µέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γ. Γ. Π. Σ. του 

Υπουργείου Οικονοµικών. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης των 

δεδοµένων των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο τρόπος, η διαδικασία, η 

έκταση εφαρµογής, το όριο της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης, η διαδικασία 

πρόσβασης των πιστοποιηµένων χρηστών και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 

αυτού και των διατάξεων του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Κ. Β. Σ..» 

9. Στο άρθρο 1 του ν. 1809/1988 (Α' 222) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 

«8. Οι επιτηδευµατίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών 

µε χρήση φορολογικών ταµειακών µηχανών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά 

τα δεδοµένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται, σε βάση δεδοµένων της 

Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται: α) η έκταση εφαρµογής και οι ειδικότερες 

υποχρεώσεις των επιτηδευµατιών, β) η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης 

των δεδοµένων, γ) τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια της 

επεξεργασίας των δεδοµένων, δ) η διαδικασία και τα αρµόδια όργανα για την επιβολή του 

προστίµου και τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξής καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Σε 

όσους παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου 

αυτής και της κανονιστικής απόφασης που εκδίδεται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο 

επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών διοικητικό πρόστιµο ύψους από 

διακόσια µέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ ανάλογα µε τη συχνότητα και τη βαρύτητα της 
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παράβασης.» 

  

Άρθρο 27 

Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. 

  

Στις διατάξεις του Κώδικα Φ. Π. Α., ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 2859/2000 (Α' 248), 

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρησιµοποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων 

ύστερα από την ανέγερσή τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η µίσθωση ή άλλη 

χρήση. Θεωρείται επίσης ότι πραγµατοποιείται η πρώτη εγκατάσταση κατά το χρόνο που 

συµπληρώνεται τριετία από την ηµεροµηνία αποπεράτωσης της οικοδοµής.» 

2. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 2, του άρθρου 8, αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) η µίσθωση βιοµηχανοστασίων και χρηµατοθυρίδων. Επίσης, η µίσθωση χώρων, 

αυτοτελώς ή στα πλαίσια µικτών συµβάσεων, που πραγµατοποιείται από επιχειρήσεις που 

εκµεταλλεύονται εµπορικά κέντρα ή τα εµπορευµατικά κέντρα του ν. 3333/2005 (Α'91), 

εφόσον ο υποκείµενος το επιθυµεί και υποβάλλει για αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης.». 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 33 αντικαθίσταται, ως εξής: «Για τα 

ακίνητα, η µίσθωση των οποίων υπάγεται στο φόρο, κατόπιν της επιλογής που προβλέπεται 

στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε 

υπόκειται σε δεκαετή διακανονισµό µε αφετηρία το έτος χρησιµοποίησής τους. Ο 

διακανονισµός ενεργείται κάθε έτος για το ένα δέκατο του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, 

ανάλογα µε τις µεταβολές του δικαιώµατος έκπτωσης. Το ποσό του φόρου που εναποµένει 

για διακανονισµό κατά το χρόνο άσκησης της επιλογής φορολόγησης, διακανονίζεται µε 

βάση συνολική περίοδο δέκα ετών.» 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) υποχρεούται µέσα στο µήνα Φεβρουάριο κάθε 

έτους, να αποστέλλει στην Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου 

Οικονοµικών (Γ.Γ.Π.Σ.), τα στοιχεία των οικοδοµών που δηλώθηκαν ως αποπερατωθείσες 

κατά το αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό έτος καθώς και τα στοιχεία του κυρίου του 

έργου και του κατασκευαστή.» 

5. Στο άρθρο 38 προστίθεται παράγραφος 1α, ως εξής: 

«1 α. Εφηµεριδοπώλες, η δραστηριότητα των οποίων προσδιορίζεται από τις διατάξεις του 

ν.δ. 2943/1954 (Α'181), δεδοµένου ότι πραγµατοποιούν πράξεις για τις οποίες δεν 

επιβάλλουν Φ.Π.Α., έχοντας παράλληλα δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 19, µπορούν να επιλέγουν τη µη 

υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων, εφόσον µε δήλωσή τους επιλέγουν τη 

µη διενέργεια έκπτωσης του φόρου εισροών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην αρµόδια 

∆.Ο.Υ. µέσα σε τριάντα ηµέρες από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και δεν µπορεί 

να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρµογή για πράξεις 

που πραγµατοποιήθηκαν από 1.7.2010, η εν λόγω δήλωση, µπορεί να υποβληθεί µέχρι 

31.5.2011.» 
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6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 38, αντικαθίσταται µε τέσσερα εδάφια, 

ως εξής: 

«Με την υποβολή περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης, καταβάλλεται το συνολικά 

οφειλόµενο ποσό. Αν υποβάλλεται εµπρόθεσµα περιοδική δήλωση, µπορεί να καταβληθεί 

ταυτόχρονα µε την υποβολή ποσοστό τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό του συνολικά 

οφειλόµενου ποσού και το υπολειπόµενο ποσό µπορεί να καταβάλλεται, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου 54, προσαυξηµένο κατά δύο τοις εκατό. Ως καταβολή λογίζεται 

και η απόσβεση της οφειλής δια συµψηφισµού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 83 του ν.δ.356/1974 (Κ.Ε.∆.Ε., Α' 90). Εκκαθαριστική δήλωση και εκπρόθεσµη 

περιοδική δήλωση, χωρίς την καταβολή όλου του ποσού και εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση 

χωρίς την καταβολή τουλάχιστον του ανωτέρω ποσοστού δεν επάγονται έννοµα 

αποτελέσµατα. 

7. Η παράγραφος 8 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Τα πρόσωπα που καθίστανται υποκείµενα στο φόρο από περιστασιακή παράδοση 

καινούργιου µεταφορικού µέσου υποχρεούνται να υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση, 

πριν από την άσκηση του δικαιώµατος επιστροφής του φόρου, που προβλέπεται από το 

άρθρο 34.» 

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 38 καταργείται. 

9. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 38 προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της επιλογής που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1α.» 

10. Ο τίτλος του άρθρου 39α αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 39α 

Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από το λήπτη αγαθών και υπηρεσιών» 

11. Στο άρθρο 39α προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής: 

«3. Αν µεταβιβαστούν σε άλλο υποκείµενο στο φόρο εγκατεστηµένο στο εσωτερικό της 

χώρας δικαιώµατα εκποµπής αερίων θερµοκηπίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 

2003/87/ΕΚ (L 275/25-10-2003) «σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων 

εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της Οδηγίας 

96/61/ΕΚ του Συµβουλίου», ο φόρος καταβάλλεται από το λήπτη. Ο παρέχων τις υπηρεσίες 

αυτές έχει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών σχετικά µε τις εν λόγω πράξεις, δεν 

χρεώνει φόρο στα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σ' αυτά 

«Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών.»» 

12. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 41 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονοµική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση 

να τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η 

διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους αγρότες που πωλούν προϊόντα δικής τους παραγωγής από 

δικό τους κατάστηµα ή από λαϊκές αγορές ή πραγµατοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προς 

άλλο κράτος µέλος, καθώς και για τους αγρότες οι οποίοι εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών 

και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (Α' 151) και ασχολούνται µε 

τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή τη λειτουργία αγροτουριστικών 

µονάδων έως 10 δωµατίων.» 
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13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. βεβαιώνει στο όνοµα του υπόχρεου που 

προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 τον κύριο και πρόσθετο φόρο 

που προκύπτει: 

α) βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται. 

Αν δεν καταβληθεί το σύνολο του οφειλόµενου ποσού ταυτόχρονα µε την υποβολή της 

δήλωσης κατ' εφαρµογή των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του 

άρθρου 38, µε τον κύριο και πρόσθετο φόρο συµβεβαιώνεται και η αναλογούσα προσαύξηση 

που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο. β) βάσει των πράξεων προσδιορισµού του φόρου που 

αναφέρονται στα άρθρα 49 και 50, εφόσον αυτές έχουν οριστικοποιηθεί µε διοικητική 

επίλυση της διαφοράς ή λόγω µη άσκησης ή εκπρόθεσµης άσκησης προσφυγής. 

γ) βάσει οριστικών αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών δικαστικού 

συµβιβασµού. 

Για τη βεβαίωση του φόρου, ο προϊστάµενος ∆. Ο. Υ. συντάσσει χρηµατικό κατάλογο µέσα 

σε προθεσµία δύο µηνών από την λήξη του µήνα που αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης και 

πάντως όχι αργότερα από τρία έτη από το τέλος του έτους κατά το οποίο αποκτήθηκε ο 

τίτλος βεβαίωσης. 

Η παράλειψη βεβαίωσης του φόρου µέσα στην προθεσµία των δύο µηνών που προβλέπεται 

στο προηγούµενο εδάφιο αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, που τιµωρείται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.» 

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Αν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκηθεί από τον υπόχρεο 

εµπρόθεσµη προσφυγή, βεβαιώνεται αµέσως από τον προϊστάµενο της ∆. Ο. Υ. ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό του αµφισβητούµενου κύριου φόρου και του πρόσθετου φόρου. » 

15. Το άρθρο 54 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 54 Τρόπος καταβολής του φόρου 

1. Ο φόρος που οφείλεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καταβάλλεται σύµφωνα 

µε τις παραγράφους 2, 3 και 4. 

2. Ο φόρος που οφείλεται βάσει περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων, καταβάλλεται 

εφάπαξ, µε την υποβολή των δηλώσεων που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου. 

Ο φόρος που οφείλεται µε βάση τις εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις µπορεί να 

καταβάλλεται και σε τρεις δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται ταυτόχρονα µε την 

υποβολή της δήλωσης και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από το ποσοστό που ορίζεται µε τις 

διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 38. Το υπόλοιπο ποσό 

καταβάλλεται προσαυξηµένο κατά δύο τοις εκατό, σε δύο ισόποσες µηνιαίες δόσεις, η πρώτη 

από τις οποίες καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα 

του επόµενου από την βεβαίωση µήνα. Το ποσό κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο 

των τριακοσίων ευρώ. Ποσό που οφείλεται βάσει οποιασδήποτε άλλης δήλωσης 

καταβάλλεται εφάπαξ. 

Αν δεν καταβληθεί εµπρόθεσµα µία δόση, ο φορολογούµενος στερείται του δικαιώµατος 

καταβολής του φόρου σε δόσεις, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, για την τρέχουσα και 

την επόµενη κάθε φορά διαχειριστική περίοδο. 

3. Ο φόρος που οφείλεται καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του 

επόµενου µήνα από τη βεβαίωση, εφόσον αφορά: 
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α) το ποσοστό πενήντα τοις εκατό του αµφισβητούµενου κύριου φόρου και πρόσθετου 

φόρου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 53, εκτός από τον αµφισβητούµενο φόρο 

και πρόσθετο φόρο που προκύπτει µε βάση προσωρινή πράξη προσδιορισµού του φόρου, ο 

οποίος καταβάλλεται στο σύνολό του, β) το φόρο που βεβαιώθηκε µε βάση οριστική 

απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, 

γ) φόρο που βεβαιώθηκε, ο οποίος δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων ευρώ. 

4. O φόρος που οφείλεται, µε βάση οριστική πράξη προσδιορισµού, η οποία 

οριστικοποιήθηκε λόγω µη άσκησης ή µη εµπρόθεσµης άσκησης προσφυγής, καταβάλλεται 

σε δύο ισόποσες µηνιαίες δόσεις, αν το συνολικό ποσό του φόρου είναι µεγαλύτερο των 

τριακοσίων ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα, για τις 

δηµόσιες υπηρεσίες, του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση. 

5. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ) της παραγράφου 3, ο φόρος που οφείλεται, µετά την 

υπογραφή του πρακτικού και την καταβολή του 1/5 του συνολικά οφειλόµενου φόρου, όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997 (Α'179), καταβάλλεται σε 

έξι (6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µέχρι την τελευταία εργάσιµη 

ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση, στις περιπτώσεις : 

α) διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, 

β) κατάργησης της φορολογικής δίκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 

4600/1966, επί οριστικής πράξης προσδιορισµού του φόρου, 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζονται ο τρόπος καταβολής του 

φόρου, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την απόδοση του 

οφειλόµενου φόρου και χωρίς την υποβολή περιοδικών δηλώσεων. Με όµοια απόφαση 

ορίζεται η ηµεροµηνία από την οποία εφαρµόζεται η κύρωση του τελευταίου εδαφίου της 

παραγράφου 2 και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της κύρωσης αυτής.» 

 

16. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται για οικοδοµές οι 

οποίες αποπερατώνονται από 1.1.2011 και εφεξής. Για τις οικοδοµές που αποπερατώθηκαν 

έως 31.12.2010, ως χρόνος έναρξης της τριετίας από την αποπεράτωση θεωρείται η 

1.1.2011. 

β) Οι διατάξεις της παραγράφου 6 εφαρµόζονται για δηλώσεις των οποίων η προθεσµία 

υποβολής λήγει µετά την 1.7.2011. 

γ) Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 9, 10 και 11 αρχίζει από 1.1.2011. 

δ) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 12 αρχίζει από 31.12.2010. 

  

Άρθρο 28 

Συµπλήρωση διατάξεων για το αποδεικτικό ενηµερότητας χρεών και φορολογικών 

υποχρεώσεων προς το ∆ηµόσιο 

  

Στο άρθρο 26 ν.1882/1990 (Α'43) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9, ως εξής: 

«8. Αν ζητείται αποδεικτικό ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων και δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου 3 για τη χορήγησή του, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.∆.Ε.) περί συµψηφισµού, εκδίδεται από την υπηρεσία 



 117 

στην οποία είναι βεβαιωµένη η οφειλή, βεβαίωση οφειλής προς το ∆ηµόσιο, η οποία 

κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενηµερότητας στην υπηρεσία ή τον οργανισµό πληρωµής. 

Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και µέχρι του ύψους της 

οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία. Η βεβαίωση εκδίδεται: 

α) µετά από αίτηµα της ∆ιεύθυνσης Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, ή β) οίκοθεν, από την 

υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωµένη η οφειλή, όταν εντοπιστεί απαίτηση του οφειλέτη για 

την είσπραξη της οποίας απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικού ενηµερότητας ή 

γ) µετά από αίτηµα της υπηρεσίας ή του φορέα που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωµή 

προς τον οφειλέτη του ∆ηµοσίου, όταν ο δικαιούχος της πληρωµής οφειλέτης αµελεί ή 

αδυνατεί να προσκοµίσει αποδεικτικό ενηµερότητας. Για κάθε τίτλο πληρωµής εκδίδεται 

χωριστή βεβαίωση οφειλής, η οποία έχει διάρκεια ισχύος ενός µήνα από την έκδοσή της και 

επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωµής αντί του αποδεικτικού ενηµερότητας. Για την απόδοση 

τυχόν επιπλέον ποσού που αποδίδεται στο δικαιούχο, απαιτείται κατάθεση αποδεικτικού 

φορολογικής του ενηµερότητας. 

Η βεβαίωση οφειλής χορηγείται όταν µεταβιβάζεται ακίνητο, υπό τις παρακάτω 

προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: 

α) από το προϊόν του τιµήµατος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωµένες κατά τον Κ.Ε.∆.Ε. 

οφειλές και 

β) δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι µη έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας παρά 

µόνο οι ανωτέρω βεβαιωµένες οφειλές. 

Η βεβαίωση οφειλής επισυνάπτεται στην πράξη µεταβίβασης, αντί του αποδεικτικού 

φορολογικής ενηµερότητας. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία και κάθε άλλο 

θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 

9. Για την καταβολή των εκχωρηµένων χρηµατικών απαιτήσεων κατά των φορέων που 

προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή των προϊόντων των πράξεων που προβλέπονται στην 

παράγραφο 2, το αποδεικτικό ενηµερότητας προσκοµίζεται τόσο από τον εκχωρητή ή 

ενεχυράσαντα, όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή. Στην περίπτωση αυτή η 

έκδοση αποδεικτικού ενηµερότητας του εκχωρητή ή ενεχυράσαντα µπορεί να ζητηθεί κι από 

τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή στους οποίους χορηγείται, εφόσον συντρέχουν οι 

νόµιµες προϋποθέσεις. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, λόγω οφειλών, 

τα προς είσπραξη χρήµατα αποδίδονται στο ∆ηµόσιο µέχρι το ύψος της βεβαιωµένης οφειλής 

κατά το χρόνο της απόδοσης αυτών.» 

  

Άρθρο 29 

Κάρτα αποδείξεων και ηλεκτρονική φορολογική ενηµερότητα 

  

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Η καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκοµισθούν 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγουµένων εδαφίων µπορεί να γίνεται µέσω διαδικτύου ή 

µαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυµη και προαιρετική για τον φορολογούµενο. Τα δεδοµένα 

που καταγράφονται για λογαριασµό του φορολογούµενου είναι: α) ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της 

απόδειξης και β) η ηµεροµηνία και το ποσό της συναλλαγής. Αρµόδια αρχή για τη συλλογή 

και επεξεργασία των δεδοµένων είναι η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών. Με απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται: α) η διαδικασία και το σύστηµα καταγραφής των 

στοιχείων των αποδείξεων µέσω διαδικτύου ή µαγνητικής κάρτας, β) οι φορείς, 
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δηµόσιοι ή ιδιωτικοί, που υποχρεούνται να παρέχουν την υποστήριξη και συνεργασία τους 

για την πραγµατοποίηση του ως άνω συστήµατος, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες, γ) οι 

τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούµενων εφαρµογών και υποδοµών για τη λειτουργία του, 

δ) τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των 

δεδοµένων, ε) η έναρξη εφαρµογής της καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων 

δαπανών µέσω διαδικτύου ή µαγνητικής κάρτας και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 26 ν. 1882/1990 (Α' 43), 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι φορείς των προηγουµένων εδαφίων µπορούν να λαµβάνουν αποδεικτικό ενηµερότητας ή 

πληροφόρηση για τη φορολογική ενηµερότητα φυσικών ή νοµικών προσώπων ή ενώσεων 

προσώπων και ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου από τη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η 

διαδικασία, ο χρόνος έναρξης παροχής των υπηρεσιών των προηγουµένων εδαφίων από τη 

Γ.Γ.Π.Σ., οι λεπτοµέρειες και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» 

3. Όπου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται κατάθεση παραβόλου σε έντυπη µορφή, 

δύναται να αντικατασταθεί η έντυπη µορφή µε ηλεκτρονικό παράβολο. Το ηλεκτρονικό 

παράβολο δηµιουργείται µε τη χορήγηση µοναδικού ψηφιακού κωδικού, ο οποίος 

πιστοποιείται και ελέγχεται από κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα. Η διάθεση των 

ηλεκτρονικών παραβόλων δύναται να πραγµατοποιείται µε χρήση οποιουδήποτε 

καθιερωµένου στις συναλλαγές τρόπου πληρωµής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 

καθορίζονται οι αρµοδιότητες, οι διαδικασίες, οι λεπτοµέρειες και ότι άλλο απαιτείται για 

την εφαρµογή του ηλεκτρονικού παραβόλου. 

  

Άρθρο 30 

Τελωνειακές ∆ιατάξεις - Τροποποίηση ν. 2960/2001 

  

1. Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265), µετά το άρθρο 100 

προστίθεται άρθρο 100 Α, ως εξής: 

«Άρθρο 100 Α 

1. Για τη σύσταση καπνοβιοµηχανίας ή επαγγελµατικού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων 

καπνού, εκτός από τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας που χορηγούνται από την 

αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, απαιτείται και άδεια του Υπουργού 

Οικονοµικών. Η άδεια αυτή, η οποία εκδίδεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου φυσικού 

ή νοµικού προσώπου, είναι τριετούς διάρκειας και για την ανανέωσή της απαιτείται η 

υποβολή νέας αίτησης. 

2. Για τη χορήγηση άδειας σύστασης καπνοβιοµηχανίας απαιτείται κατοχή µηχανικών 

εγκαταστάσεων ετήσιας παραγωγικής δυναµικότητας τουλάχιστον 250.000 χιλιόγραµµων 

επεξεργασµένου καπνού. 

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που επιθυµεί να συστήσει καπνοβιοµηχανία οφείλει επιπλέον 

πριν από την έναρξη της εργασίας του να συστήσει φορολογική αποθήκη και να λάβει άδεια 

εγκεκριµένου αποθηκευτή. 

3. Για τη χορήγηση άδειας σύστασης επαγγελµατικού εργαστηρίου απαιτείται κατοχή 

µηχανικών εγκαταστάσεων ετήσιας παραγωγικής δυναµικότητας τουλάχιστον 2.000 

χιλιόγραµµων επεξεργασµένου καπνού. 



 119 

Όταν παράγονται προϊόντα καπνού από επαγγελµατικό εργαστήριο υπό καθεστώς 

αναστολής του φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του τρίτου µέρους του παρόντος Κώδικα, 

το ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οφείλει επιπλέον πριν από την έναρξη της 

εργασίας του να συστήσει φορολογική αποθήκη και να λάβει άδεια εγκεκριµένου 

αποθηκευτή. 

Όταν παράγονται προϊόντα καπνού από επαγγελµατικό εργαστήριο εκτός καθεστώτος 

αναστολής του φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 56, 106 και 111 του παρόντος 

Κώδικα, το ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 

που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Το πρόσωπο αυτό υποχρεούται 

να παρέχει εγγύηση προς το ∆ηµόσιο για τη διασφάλιση των συµφερόντων του και να 

συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο Υπουργός Οικονοµικών και η αρµόδια 

αρχή. 

4. Για τους σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 18 του π.δ. της 28ης Ιουλίου 1931 (Α' 239), ως 

άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου νοείται η άδεια που προβλέπεται από τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου.» 

2. Επιβατικά αυτοκίνητα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου Jeep που 

πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 98/69/ΕΚ Φάσης Β (L 350/28-12-

1998) ή µεταγενέστερης, εξακολουθούν να υπάγονται στους συντελεστές τέλους ταξινόµησης 

που προβλέπονται από την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 

2960/2001, εφόσον µέχρι και 29.6.2011 τελωνισθούν και καταβληθούν γι' αυτά, οι 

οφειλόµενες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις. 

3. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α' 166) 

τροποποιούνται ως εξής: 

αα) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Α αντικαθίσταται ως εξής: «Α. Στους ανάπηρους 

έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κατοικία 

στην Ελλάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., 

ν.2238/1994, Α'151), ηλικίας άνω των τεσσάρων (4) ετών, οι οποίοι:». 

ββ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Β αντικαθίσταται ως εξής: «Β. Στους τυφλούς έλληνες 

πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κατοικία στην 

Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., που έχουν συµπληρώσει το 4ο έτος της 

ηλικίας τους, εφόσον έχουν ολική και από τους δύο οφθαλµούς τύφλωση, µε ποσοστό 

αναπηρίας 100%». γγ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Γ αντικαθίσταται ως εξής: «Γ. Στους 

άνω των τεσσάρων ετών έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων 

κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κατοικία στην Ελλάδα, κατά την έννοια του 

άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., οι οποίοι:». 

β) Στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής: «8. Με απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος 

άρθρου». 

γ) Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Α'129) καταργείται. 

4. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1567/1985 (Α' 171), όπως έχει αντικατασταθεί µε τις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 2443/1996 (Α' 265), αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Από τις ναρκωτικές ουσίες που κατάσχονται από τις αρµόδιες αρχές κατά το άρθρο 41 

του ν. 3459/2006 (Α'103), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, διατίθενται µε απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών οι απολύτως αναγκαίες ποσότητες για την εκπαίδευση των 

τελωνειακών υπαλλήλων και των σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών της Τελωνειακής 
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Υπηρεσίας.» 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' ∆ιαιτητική επίλυση φορολογικών διαφορών Σώµα Φορολογικών ∆ιαιτητών 

  

Άρθρο 31 Σώµα Φορολογικών ∆ιαιτητών 

  

1. Ιδρύεται ειδικό Σώµα Φορολογικών ∆ιαιτητών (Σ.Φ.∆.) ως ανεξάρτητη αρχή µε έδρα την 

Αθήνα. 

2. Έργο του Σ.Φ.∆. είναι η διαιτητική επίλυση των διαφορών που αναφύονται: 

α) κατά τον καταλογισµό των φόρων, δασµών, τελών και συναφών δικαιωµάτων του 

∆ηµοσίου, καθώς και των προστίµων και λοιπών χρηµατικών κυρώσεων, 

β) κατά την επιβολή, µε διοικητικές πράξεις, κάθε είδους κυρώσεων για παράβαση των 

διατάξεων της φορολογικής γενικά νοµοθεσίας (στην οποία περιλαµβάνεται και η νοµοθεσία 

για τα τελωνεία, τα µονοπώλια, τον καπνό, το οινόπνευµα και κάθε άλλη συναφής), ακόµη 

και αν οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται αυτοτελώς ή άσχετα µε υποχρέωση καταβολής 

φόρου, δασµού, τέλους ή άλλου δικαιώµατος του δηµοσίου, 

εφόσον το αντικείµενό τους υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) 

ευρώ. 

3. Το Σ. Φ.∆. υπάγεται στα Υπουργεία Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. ∆εν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη 

διοικητική αρχή και οι πράξεις του δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε από άποψη 

νοµιµότητας, εκτός από εκείνες που αφορούν το προσωπικό του. 

4. Μέλη του Σ.Φ.∆. είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, οι Πρόεδροι Φορολογικών ∆ιαιτητών 

και οι Φορολογικοί ∆ιαιτητές, οι οποίοι ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα, έχουν αποκλειστική 

απασχόληση και διορίζονται µε πενταετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Τα µέλη 

αυτά συγκροτούν την Ολοµέλεια του Σώµατος. 

5. Φορολογικοί ∆ιαιτητές διορίζονται πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και επιστηµονικής 

κατάρτισης ή επαγγελµατικής επάρκειας, και ιδίως πρόσωπα που έχουν διατελέσει 

δικαστικοί λειτουργοί ή έχουν διατελέσει ή είναι ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή 

δηµόσιοι υπάλληλοι µε βαθµό Α' ή καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ανώτατα 

στελέχη δηµοσίων οργανισµών και επιχειρήσεων, εφόσον όλοι έχουν δεκαετή εµπειρία στην 

επίλυση φορολογικών διαφορών ή σε ελεγκτικό φορολογικό έργο ή στην άσκηση 

καθηκόντων επί φορολογικών θεµάτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 

6. Οι Πρόεδροι Φορολογικών ∆ιαιτητών επιλέγονται από τους Φορολογικούς ∆ιαιτητές µε 

απόφαση Συµβουλίου, το οποίο αποτελείται από α) έναν επίτιµο αντιπρόεδρο του 

Συµβουλίου της Επικρατείας ή έναν επίτιµο σύµβουλο της επικρατείας, ως πρόεδρο, β) ένα 

νοµικό σύµβουλο του Κράτους, γ) έναν επίτιµο πρόεδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων, δ) 

τον Πρόεδρο του Σ.Φ.∆. και ε) τον Αντιπρόεδρό του. 
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7. Το Σώµα Φορολογικών ∆ιαιτητών διοικείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος ορίζεται από 

τα µέλη του µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, 

∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως µε θητεία πέντε ετών, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Με τον ίδιο τρόπο 

ορίζεται και ένας Αντιπρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται. Ο Πρόεδρος µπορεί µε πράξη του να αναθέσει την άσκηση ορισµένων 

αρµοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο. 

  

Άρθρο 32 

Ασφάλιση και Φορολογία µελών του Σ.Φ.∆. 

  

1. Τα µέλη του Σ.Φ.∆. υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου 

Ανεξάρτητα Απασχολουµένων-Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών στην κατηγορία των εµµίσθων Α' 

τάξης. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο των αµοιβών τους κατά τις 

διατάξεις που διέπουν τους δικηγόρους µε πάγια αντιµισθία. Κατά την πρώτη θητεία τους 

µπορούν να διατηρήσουν την ασφάλισή τους στους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, 

στους οποίους υπάγονταν πριν από το διορισµό τους. 

2. Οι αµοιβές των µελών του Σ.Φ.∆. φορολογούνται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 

  

Άρθρο 33 

∆ιαδικασίες της διαιτητικής επίλυσης διαφορών 

  

1. Το Σ.Φ.∆. επιλαµβάνεται του έργου του ύστερα από αίτηση του φορολογουµένου, η οποία 

υποβάλλεται στο Σ.Φ.∆. µέσα στην προθεσµία άσκησης της προσφυγής στο διοικητικό 

δικαστήριο και πρέπει να περιέχει όλα τα κατά τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας στοιχεία 

του δικογράφου της προσφυγής. Αντίγραφο της αίτησης επιδίδεται, µε τη φροντίδα του 

αιτούντος, στη φορολογική ή τελωνειακή αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη, 

µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Η φορολογική ή 

τελωνειακή αρχή πρέπει, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση, να 

διαβιβάσει την αίτηση, µαζί µε αντίγραφο της προσβαλλόµενης πράξης και της οικείας 

έκθεσης ελέγχου, στον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος πρέπει να δηλώσει στο Σ.Φ.∆. αν το 

∆ηµόσιο συµφωνεί για τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς, µέσα σε προθεσµία δύο (2) 

µηνών από την επίδοση της αιτήσεως στην αρµόδια φορολογική ή τελωνειακή αρχή. Αν 

υποβληθεί θετική δήλωση, καλείται ο αιτών, µε έγγραφο του Σ.Φ.∆. που επιδίδεται σ' αυτόν, 

να καταβάλει την προβλεπόµενη αµοιβή µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την 

επίδοση, διαφορετικά η υπόθεση τίθεται στο αρχείο του Σ.Φ.∆.. 

2. Η αίτηση διαιτητικής επίλυσης της διαφοράς µπορεί να υποβληθεί µετά την υποβολή 

αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, κατά τις κείµενες διατάξεις, ή την άσκηση 

προσφυγής στο αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφα της 

αίτησης, της θετικής δήλωσης του ∆ηµοσίου για τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς και του 

αποδεικτικού εγγράφου καταβολής της αµοιβής των διαιτητών επιδίδονται, µε τη φροντίδα 

του αιτούντος, στην αρµόδια φορολογική ή τελωνειακή αρχή και στον πρόεδρο του 



 122 

διοικητικού δικαστηρίου, κατά περίπτωση, οπότε η υπόθεση που εκκρεµεί στη φορολογική ή 

τελωνειακή αρχή ή στο δικαστήριο τίθεται στο αρχείο. 

3. Αν η αίτηση για διαιτητική επίλυση της διαφοράς υποβληθεί πριν από την αίτηση 

διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή την άσκηση της προσφυγής, η προθεσµία για την 

υποβολή αίτησης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή την άσκηση προσφυγής αρχίζει από 

την επίδοση στον αιτούντα βεβαίωσης του Σ.Φ.∆. για την υποβολή της αρνητικής δήλωσης 

από το ∆ηµόσιο για τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς. 

4. Αν κατατεθούν την ίδια ηµέρα η αίτηση για διαιτητική επίλυση της διαφοράς και η 

προσφυγή, θεωρείται ότι έχει κατατεθεί πρώτη η αίτηση για διαιτητική επίλυση της 

διαφοράς. 

5. Η διαφορά επιλύεται από τρεις διαιτητές. Τον πρόεδρο των διαιτητών και τους διαιτητές 

ορίζει ο Πρόεδρος του Σ.Φ.∆. ανά δικάσιµο µε αλφαβητική σειρά του επωνύµου τους. 

6. Η δικάσιµος για τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς δεν µπορεί να απέχει περισσότερο 

από δύο (2) µήνες από την περιέλευση της θετικής δήλωσης του ∆ηµοσίου για τη διαιτητική 

επίλυση της υπόθεσης. Οι απόψεις της διοικητικής αρχής υποβάλλονται στο Σ.Φ.∆. µέσα σε 

προθεσµία ενός µηνός από την υποβολή της θετικής δήλωσης. Η διαιτητική απόφαση 

εκδίδεται µέσα σε τρεις µήνες από τη συζήτηση της υπόθεσης. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει 

άπρακτη, παύει αυτοδικαίως η εξουσία των διαιτητών για επίλυση της διαφοράς και 

αναβιώνει η προθεσµία για τη υποβολή αίτησης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και την 

άσκηση προσφυγής, εκτός αν οι διάδικοι συµφωνήσουν εγγράφως για την παράταση της 

προθεσµίας για ορισµένο χρονικό διάστηµα. 

7. Για τη διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφορών εφαρµόζονται κατά λοιπά, 

αναλόγως, οι οικείες διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, όπως ισχύουν κάθε 

φορά. 

8. Αν η αίτηση διαιτητικής επίλυσης της διαφοράς γίνει εν όλω ή εν µέρει δεκτή, η υπόθεση 

διαβιβάζεται από το Σ.Φ.∆. στο διοικητικό δικαστήριο για να προβεί στην ακύρωση ή 

τροποποίηση της προσβαλλόµενης πράξης, σύµφωνα µε τα κριθέντα µε τη διαιτητική 

απόφαση και µέσα στα όρια της αίτησης για διαιτητική επίλυση της διαφοράς. Αρµόδιο 

δικαστήριο είναι ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, ο οποίος δικάζει κατά τη διαδικασία της 

παραγράφου 9 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 (Α' 179), όπως η παράγραφος αυτή 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 51 του ν. 3900/2010 (Α' 213). 

9. Κατά της διαιτητικής απόφασης χωρεί αίτηση ακυρώσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 897 και 899 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως. Η 

εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως υπάγεται στην αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Αθηνών, το οποίο αποφαίνεται αµετακλήτως. Η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως δεν επηρεάζει 

την πρόοδο της διαδικασίας της προηγουµένης παραγράφου. 

  

Άρθρο 34 Οργάνωση και λειτουργία του Σ.Φ.∆. 
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1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τη 

διοίκηση και λειτουργία του Σώµατος Φορολογικών ∆ιαιτητών, τα όργανα του Σ. Φ.∆., τις 

αρµοδιότητες των οργάνων αυτών, του Προέδρου και των µελών του Σ.Φ.∆., τα 

απαιτούµενα ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τον αριθµό των Φορολογικών 

∆ιαιτητών και των Προέδρων Φορολογικών ∆ιαιτητών, τη διαδικασία διορισµού και 

απόλυσης αυτών, τις ευθύνες που υπέχουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τις 

επιβαλλόµενες κυρώσεις για παράβαση των καθηκόντων τους, τον τρόπο ορισµού της 

αµοιβής τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εύρυθµη λειτουργία του Σώµατος. 

2. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι καταβαλλόµενες αµοιβές από τους 

αιτούντες τη διαιτητική επίλυση φορολογικών διαφορών. Οι αµοιβές αυτές καταβάλλονται 

από τους υποχρέους σε ειδικό λογαριασµό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος µε τον 

τίτλο «Λογαριασµός Φορολογικών ∆ιαιτητών». 

3. Για την αντιµετώπιση των κατά την εφαρµογή του παρόντος δαπανών είναι δυνατόν κατά 

τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του Σώµατος Φορολογικών ∆ιαιτητών να επιχορηγείται από το 

∆ηµόσιο ο ανωτέρω λογαριασµός µε ποσό που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, εγγράφεται δε 

προς τούτο σε ιδιαίτερο κεφάλαιο και άρθρο σχετική πίστωση στο προϋπολογισµό του 

Υπουργείου Οικονοµικών. 

4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ορίζεται η έναρξη λειτουργίας του 

Σώµατος Φορολογικών ∆ιαιτητών. 

5. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Συµβούλιο 

∆ιοίκησης του Σ.Φ.∆. αποτελούµενο από: α) έναν επίτιµο αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της 

Επικρατείας ή έναν επίτιµο σύµβουλο της επικρατείας, ως πρόεδρο, β) ένα νοµικό σύµβουλο 

του Κράτους, γ) έναν επίτιµο πρόεδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων, δ) έναν 

προϊστάµενο γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών και ε) έναν προϊστάµενο 

γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

Το Συµβούλιο αυτό προβαίνει στο διορισµό των Φορολογικών ∆ιαιτητών και στην επιλογή 

των Προέδρων Φορολογικών ∆ιαιτητών για την αρχική πλήρωση των θέσεων. 

  

Άρθρο 35 

Ίδρυση και οργάνωση Γραµµατείας. Προσωπικό του Σ.Φ.∆. 

  

1. Στο Σ.Φ.∆. συνιστάται Γραµµατεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης. Ο 

προϊστάµενος της Γραµµατείας επιλέγεται από την ολοµέλεια του Σώµατος και διορίζεται µε 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων. Η πλήρωση της θέσης του προϊσταµένου διεύθυνσης µπορεί, κατά την πρώτη 

εφαρµογή του παρόντος, να γίνει και µε µετάταξη προϊσταµένου διεύθυνσης διοικητικής 

υπηρεσίας του ∆ηµοσίου ή δικαστηρίου ή ο.τ.α. ή ν.π.δ.δ. που επιλέγεται από το Συµβούλιο 
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∆ιοίκησης, ύστερα από ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων που δηµοσιεύεται σε δύο 

ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών. Για τη µετάταξη απαιτείται γνώµη του υπηρεσιακού 

συµβουλίου της υπηρεσίας από την οποία ο υπάλληλος µετατάσσεται. Η µετάταξη γίνεται µε 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και του οικείου υπουργού. Ο διοριζόµενος ή µετατασσόµενος δεν πρέπει να 

έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του. 

Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η πλήρωση των θέσεων προϊσταµένων τµηµάτων 

γίνεται µε µετάταξη υπαλλήλων βαθµού Α' του ∆ηµοσίου, ο.τ.α. ή ν.π.δ.δ., καθώς και 

υπαλλήλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών, ή µε διορισµό, ύστερα από ανακοίνωση για 

υποβολή υποψηφιοτήτων που δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών. 

∆ιορισµός γίνεται µόνο στις θέσεις που δεν θα καλυφθούν µε µετάταξη. Η επιλογή των 

διοριζοµένων ή µετατασσοµένων γίνεται από το Συµβούλιο ∆ιοίκησης. Για τη µετάταξη 

απαιτείται και γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου της υπηρεσίας από την οποία ο 

υπάλληλος µετατάσσεται. Ο διορισµός των επιλεγοµένων γίνεται µε απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και η µετάταξη µε 

απόφαση των ίδιων και του οικείου υπουργού. Αποκλείονται υποψήφιοι που έχουν υπερβεί, 

κατ' αντιστοιχία των θέσεων του πρώτου εδαφίου, το 55ο και 50ό έτος της ηλικίας τους κατά 

την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης. 

Οι λοιπές θέσεις, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, καλύπτονται µε τη διαδικασία 

και τις προϋποθέσεις της παρ. 2, εφόσον οι διοριζόµενοι ή µετατασσόµενοι δεν έχουν 

υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους. 

Το υπηρεσιακό και πειθαρχικό συµβούλιο των υπαλλήλων του Σ.Φ.∆. συγκροτείται µε 

απόφαση του Προέδρου από έναν Πρόεδρο Φορολογικών ∆ιαιτητών, δύο (2) Φορολογικούς 

∆ιαιτητές και δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. 

Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στη Γραµµατεία του Σ.Φ.∆. λαµβάνουν από την υπηρεσία τους 

το µισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα κάθε είδους τακτικά 

επιδόµατα, όπως και τις ειδικές αποζηµιώσεις και απολαβές της οργανικής τους θέσης, που 

καταβάλλονται παγίως και εξακολουθούν να καταβάλλονται από την υπηρεσία από την 

οποία αποσπώνται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 

2470/1997. 

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας 

και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, καθορίζονται τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής, η 

διαδικασία διορισµού και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Σ.Φ.∆., οι 

αποσπάσεις υπαλλήλων σ' αυτό, η οργάνωση της Γραµµατείας, οι αρµοδιότητες των 

υπηρεσιών της, ο αριθµός των θέσεων προσωπικού, η κατανοµή τους σε κλάδους και 

ειδικότητες, τα ζητήµατα σχετικά µε την υπηρεσιακή τους κατάσταση και το πειθαρχικό 

δίκαιο που διέπει το προσωπικό της Γραµµατείας και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την 

οργάνωση, τη λειτουργία της Γραµµατείας και το προσωπικό της. 

  

Άρθρο 36 

∆ιοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών 

Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών 

  

Μετά το άρθρο 70 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται άρθρο 70Α που έχει ως εξής: 

«Άρθρο 70Α 
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∆ιοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών 

Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών 

1. Συνιστάται στη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών 

πενταµελής Επιτροπή αποτελούµενη από έναν πρώην δικαστικό λειτουργό ή πρώην 

λειτουργό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, δύο υπαλλήλους της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, προϊσταµένους οργανικών µονάδων επιπέδου 

∆ιεύθυνσης, έναν υπάλληλο του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος µε βαθµό Α' και 

έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.). Αν ο φορολογούµενος 

είναι µέλος οµοσπονδίας επαγγελµατιών, βιοτεχνών ή εµπόρων αντί του εκπροσώπου του 

Σ.Ε.Β. στην επιτροπή που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο µετέχει ένας εκπρόσωπος 

της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος. 

Η Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών συγκροτείται µε απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και 

των µελών της. 

2. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών σε 

κάθε φορολογικό αντικείµενο, εφόσον η διαφορά υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων 

(50.000) ευρώ. 

3. ∆εν θίγονται τα υφιστάµενα όργανα και οι ισχύουσες διαδικασίες για τη διοικητική 

επίλυση των φορολογικών διαφορών. 

4. Ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε πράξη καταλογισµού φόρου ή πράξη 

επιβολής οποιασδήποτε κυρώσεως για παράβαση της φορολογικής εν γένει νοµοθεσίας, 

µπορεί, αν αµφισβητεί την ορθότητά της, να ζητήσει, µε αίτησή του απευθυνόµενη στην 

Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆.), τη διοικητική επίλυση 

της διαφοράς. 

5. Η υποβολή της αίτησης αυτής αποκλείει την υποβολή για την ίδια υπόθεση και άλλης 

αίτησης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς µε βάση τις λοιπές ισχύουσες διαδικασίες για τη 

διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών. 

6. Η αίτηση κατατίθεται στην αρµόδια φορολογική αρχή και διαβιβάζεται, µαζί µε το σχετικό 

φάκελο, από αυτήν στην Ε.∆.Ε.Φ.∆., µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 

κατάθεσή της. Αν έχει υποβληθεί προγενεστέρως άλλη αίτηση διοικητικής επίλυσης της 

διαφοράς σε άλλο υφιστάµενο όργανο, η αίτηση προς την Ε.∆.Ε.Φ.∆ διαβιβάζεται σ' αυτήν, 

εφόσον ο φορολογούµενος παραιτηθεί από την προγενέστερη αίτηση. 

7. Για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι ισχύουσες διαδικαστικές και ουσιαστικές 

διατάξεις για τη διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών. 

8. Γραµµατειακή υποστήριξη στην Ε.∆.Ε.Φ.∆. παρέχεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ελέγχων 

του Υπουργείου Οικονοµικών. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται η ηµεροµηνία από την οποία µπορεί να 

υποβάλλονται στην Ε.∆.Ε.Φ.∆. αιτήσεις για διοικητική επίλυση φορολογικής διαφοράς. 

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται αποζηµίωση για τον Πρόεδρο, τα 

µέλη και τον Γραµµατέα της Επιτροπής και µπορεί να ιδρύονται τµήµατα της Ε.∆.Ε.Φ.∆., να 

καθορίζεται η αρµοδιότητά τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και 

λειτουργία της Επιτροπής και της υπηρεσίας για τη γραµµατειακή της υποστήριξη.» 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ 2008/55/ΕΚ, 2009/162/ΕΚ 
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ΚΑΙ 2009/69/ΕΚ 

  

Άρθρο 37 Σκοπός και πεδία εφαρµογής 

  

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του παρόντος Κεφαλαίου σκοπείται η ενσωµάτωση στην 

ελληνική νοµοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης της 26ης Μαΐου 2008 (ΕΕ L 150/28/10.6.2008). Η Οδηγία αυτή κωδικοποιεί την 

Οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1976 (L 73/19.3.1976), όπως 

τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες: 79/1071/ΕΟΚ (EE L331/27.12.1979), 92/12/ΕΟΚ (EE 

L76/23.3.1992) και 2001/44/ΕΚ (EE L175/28.6.2001) που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική 

νοµοθεσία µε τις διατάξεις των άρθρων 86 έως και 98 του Κεφαλαίου ΙΑ' του ν.1402/1983 

«περί προσαρµογής της τελωνειακής και δασµολογικής νοµοθεσίας στο δίκαιο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α' 167), όπως οι διατάξεις αυτές έχουν τροποποιηθεί µε τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Κεφαλαίου ∆' του ν. 3052/2002 (Α' 221). 

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος Κεφαλαίου σκοπείται η ενσωµάτωση στην 

ελληνική νοµοθεσία των διατάξεων των Οδηγιών 2009/162/ΕΕ (ΕΕ L 10/15.1.2010 

και 2009/69/ΕΚ (ΕΕ L175/4.7.2009) του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Οδηγίες 

αυτές τροποποιούν την Οδηγία 2006/112/ΕΚ (ΕΕ L 347/11.12.2006), σχετικά µε το κοινό 

σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε 

τις διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το 

ν.2859/2000 (Α' 248). 

  

Άρθρο 38 

(άρθρα 1-27 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ που αποτελεί κωδικοποιηµένη έκδοση) 

Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν.1402/1983 

  

Το κεφάλαιο ΙΑ' του Ν.1402/1983 όπως έχει τροποποιηθεί από το Κεφάλαιο ∆' του 

Ν.3052/2002 (Α' 221), αντικαθίσταται ως ακολούθως : 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' Αµοιβαία συνδροµή για την είσπραξη των απαιτήσεων 

Άρθρο 86 

(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ) 

1. Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού αφορούν την είσπραξη απαιτήσεων από την Ελλάδα οι 

οποίες γεννήθηκαν σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν σε οφειλέτη 

που διαµένει στην Ελλάδα, καθώς και την είσπραξη των απαιτήσεων από τα άλλα κράτη 

µέλη της Ε. Ε. οι οποίες γεννήθηκαν στην Ελλάδα και αφορούν σε οφειλέτη που διαµένει σε 

άλλο κράτος µέλος. 

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για κάθε απαίτηση που 

αφορά: 

α) τις επιστροφές, παρεµβάσεις και άλλα µέτρα που αποτελούν µέρος του συστήµατος ολικής 

ή µερικής χρηµατοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων και του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και στα εισπρακτέα ποσά στα 

πλαίσια αυτών των ενεργειών. β) τις εισφορές και άλλα τέλη που προβλέπονται στα πλαίσια 
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της κοινής οργάνωσης των αγορών για τον τοµέα της ζάχαρης. 

γ) τους εισαγωγικούς δασµούς που οφείλονται, κατά τα οριζόµενα στο στοιχείο α) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 87. 

δ) τους εξαγωγικούς δασµούς που οφείλονται, κατά τα οριζόµενα στο στοιχείο β) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 87. ε) το φόρο προστιθέµενης αξίας. στ) τους ειδικούς φόρους 

κατανάλωσης επί: αα) των βιοµηχανοποιηµένων καπνών, ββ) της αλκοόλης και των 

αλκοολούχων ποτών, γγ) των πετρελαιοειδών. ζ) τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί 

της περιουσίας, κατά τα οριζόµενα στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 87 . 

η) τους φόρους επί των ασφαλίστρων, κατά τα οριζόµενα στο στοιχείο δ) της παραγράφου 1 

του άρθρου 87. 

θ) τους τόκους, διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα και τα έξοδα από απαιτήσεις που 

αναφέρονται στις περιπτώσεις α) έως η), αποκλειοµένης κάθε είδους ποινικής κυρώσεως 

που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους µέλους, όπου έχει την έδρα της η 

αρµόδια αρχή. 

Άρθρο 87 

(άρθρα 3 και 4 παρ.1, 2 και 5 και 7 παρ.1, 3, 4 και 11 και 17 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ) 

1. Για την εφαρµογή του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 

α) «εισαγωγικοί δασµοί», οι δασµοί και οι φόροι ισοδυνάµου αποτελέσµατος επί των 

εισαγωγών και οι επιβαρύνσεις επί των εισαγωγών, που έχουν θεσπισθεί στα πλαίσια της 

κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια ειδικών καθεστώτων για ορισµένα εµπορεύµατα 

προερχόµενα από τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων. β) «εξαγωγικοί δασµοί», οι δασµοί 

και οι φόροι ισοδυνάµου αποτελέσµατος επί των εξαγωγών και οι επιβαρύνσεις επί των 

εξαγωγών, που έχουν θεσπισθεί στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια 

ειδικών καθεστώτων για ορισµένα εµπορεύµατα προερχόµενα από τη µεταποίηση γεωργικών 

προϊόντων. γ) «φόροι εισοδήµατος και περιουσίας», αυτοί που ορίζονται από τις σχετικές 

διατάξεις των νόµων 2238/1994 (Α' 151), 1587/1950 (Α' 294) και 2961/2001 (Α' 266). 

δ) «φόροι επί των ασφαλίστρων», ο φόρος κύκλου εργασιών (Φ. Κ. Ε.) και τα τέλη 

χαρτοσήµου, καθώς και παρόµοιοι ή ανάλογου χαρακτήρα φόροι, που ενδεχοµένως 

προστίθενται ή αντικαθιστούν τους φόρους αυτούς. 

ε) «αιτούσα αρχή», η αρµόδια αρχή της Ελλάδας ή άλλου κράτους µέλους της Ε. Ε., η οποία 

απευθύνει αίτηση συνδροµής για την είσπραξη απαιτήσεων, όπως προβλέπονται στις παρ.1 

και 2 του προηγούµενου άρθρου. 

στ) «αρµόδια αρχή», η αρµόδια αρχή της Ελλάδας ή άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε., η οποία 

δέχεται αίτηση συνδροµής για την είσπραξη απαιτήσεων. ζ) «αίτηση συνδροµής για την 

είσπραξη απαιτήσεων» µπορεί να είναι: 

(i) «αίτηση παροχής πληροφοριών», µε την οποία ζητούνται πληροφορίες χρήσιµες για την 

είσπραξη των απαιτήσεων. 

Η «αίτηση παροχής πληροφοριών» περιέχει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του 

οφειλέτη και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιµο για τον ακριβή προσδιορισµό της ταυτότητάς του, 

στο οποίο έχει πρόσβαση η αιτούσα αρχή σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τη 

φύση και το ποσό της απαίτησης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. 

(ii) «αίτηση κοινοποίησης», που υποβάλλεται από την αιτούσα αρχή και µε την οποία ζητείται 

η κοινοποίηση στον παραλήπτη όλων των πράξεων ή αποφάσεων, στις οποίες 

περιλαµβάνονται και οι δικαστικές που αναφέρονται σε µια απαίτηση ή την είσπραξή της, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της αρµόδιας αρχής. 

Η αίτηση κοινοποίησης περιέχει: (α) το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του παραλήπτη και 

κάθε άλλο στοιχείο χρήσιµο για τον προσδιορισµό της ταυτότητάς του, στο οποίο έχει 
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πρόσβαση η αιτούσα αρχή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, (β) τη φύση και το 

αντικείµενο της πράξεως ή της αποφάσεως προς κοινοποίηση, (γ) αν συντρέχει περίπτωση, 

το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του οφειλέτη και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιµο για τον 

προσδιορισµό της ταυτότητάς του, στο οποίο έχει πρόσβαση η αιτούσα αρχή, καθώς και (δ) 

την απαίτηση που αναφέρεται στην πράξη ή την απόφαση, καθώς και κάθε σχετική χρήσιµη 

πληροφορία. Η αρµόδια αρχή πληροφορεί χωρίς καθυστέρηση την αιτούσα αρχή για τη 

συνέχεια που δόθηκε στην αίτηση κοινοποίησης και, ειδικότερα, για την ηµεροµηνία στην 

οποία η απόφαση ή η πράξη διαβιβάσθηκε στον παραλήπτη. 

(iii) «αίτηση είσπραξης ή λήψης συντηρητικών µέτρων», η αίτηση την οποία απευθύνει η 

αιτούσα αρχή προς την αρµόδια αρχή για την είσπραξη απαιτήσεων, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία, που εφαρµόζεται για την είσπραξη παρόµοιων απαιτήσεων, που 

γεννήθηκαν στο κράτος µέλος, όπου έχει η αρµόδια αρχή την έδρα της και οι οποίες 

αποτελούν αντικείµενο τίτλου, ο οποίος επιτρέπει την εκτέλεση. Η αίτηση είσπραξης µιας 

απαίτησης την οποία η αιτούσα αρχή απευθύνει στην αρµόδια αρχή πρέπει να συνοδεύεται: 

(α) από ένα επίσηµο αντίτυπο ή ακριβές κυρωµένο αντίγραφο του τίτλου, ο οποίος επιτρέπει 

την εκτέλεσή της, που εκδόθηκε στο κράτος µέλος όπου η αιτούσα αρχή έχει την έδρα της 

και, (β) αν συντρέχει περίπτωση, από το πρωτότυπο ή από ακριβές κυρωµένο αντίγραφο 

άλλων εγγράφων που είναι αναγκαία για την είσπραξη. 

Η αίτηση είσπραξης περιέχει: 

αα) το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιµο για τον προσδιορισµό 

της ταυτότητας του προσώπου που αφορά ή/και του τρίτου κατόχου των περιουσιακών 

στοιχείων του, 

ββ) το όνοµα, τη διεύθυνση και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιµο για τον προσδιορισµό της 

αιτούσας αρχής, 

γγ) τον εκτελεστό τίτλο που έχει εκδοθεί στο κράτος µέλος όπου έχει την έδρα της η αιτούσα 

αρχή, 

δδ) τη φύση και το ποσό της απαίτησης, συµπεριλαµβανοµένων του κεφαλαίου και των 

τόκων, καθώς και κάθε άλλων οφειλόµενων κυρώσεων, 

προστίµων και εξόδων, εκφρασµένο στο νόµισµα των κρατών µελών όπου έχουν την έδρα 

τους οι δύο αρχές, 

εε) την ηµεροµηνία κοινοποίησης του τίτλου στον αποδέκτη της από την αιτούσα αρχή ή/και 

από την αρµόδια αρχή, 

στστ) την ηµεροµηνία από την οποία και την περίοδο κατά την οποία είναι δυνατή η εκτέλεση 

βάσει της νοµοθεσίας που ισχύει στο κράτος µέλος, όπου έχει την έδρα της η αιτούσα αρχή, 

ζζ) κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία. 

Η αίτηση είσπραξης περιέχει επίσης δήλωση της αιτούσας αρχής που βεβαιώνει ότι 

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του επόµενου 

άρθρου. 

Η αρµόδια αρχή πληροφορεί χωρίς καθυστέρηση την αιτούσα αρχή για τη συνέχεια που 

δόθηκε στην αίτηση είσπραξης. 

Η αιτούσα αρχή γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή, µόλις περιέλθει σε γνώση της, κάθε 

χρήσιµη πληροφορία για την υπόθεση που ήταν η βάση της αίτησης είσπραξης. 

2. Οι αιτήσεις των υποπεριπτώσεων (i) (ii) και (iii) της περίπτωσης ζ) της προηγούµενης 

παραγράφου µπορεί να αφορούν οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 4 

του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1179/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2008 (L 

319/29.11.2008) και είναι: 

(α) ο οφειλέτης, 

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο υπόχρεο για την πληρωµή της απαίτησης σύµφωνα µε τις 
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ισχύουσες διατάξεις στο κράτος µέλος της αιτούσας αρχής, (γ) οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο 

που κατέχει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στα πρόσωπα των προηγούµενων 

περιπτώσεων. 

3. Οι αιτήσεις συνδροµής, ο εκτελεστός τίτλος που επιτρέπει την είσπραξη και τα λοιπά 

έγγραφα που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό συνοδεύονται από µετάφραση στην επίσηµη 

γλώσσα ή σε µια από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους της αρµόδιας αρχής. 

Άρθρο 88 

(άρθρα 4 παρ.3, 4 και 7 παρ.2 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ) 

1. Η αρµόδια αρχή δεν υποχρεούται να διαβιβάζει πληροφορίες στην αιτούσα αρχή για τις 

απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 86, αν: 

α) δεν είναι σε θέση να έχει για την είσπραξη παρόµοιας φύσεως εθνικών της απαιτήσεων, ή 

β) θα αποκάλυπταν εµπορικό, βιοµηχανικό ή επαγγελµατικό απόρρητο, ή 

γ) η γνωστοποίησή τους θα προκαλούσε κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη ή την 

ασφάλεια. 

2. Η αρµόδια αρχή πληροφορεί την αιτούσα αρχή για τους λόγους για τους οποίους 

απορρίπτει την αίτηση παροχής πληροφοριών. 

3. Η αιτούσα αρχή διατυπώνει αίτηση είσπραξης µόνο αν: 

α) η απαίτηση ή ο τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεσή της δεν αµφισβητείται στο κράτος µέλος 

όπου έχει την έδρα της η αιτούσα αρχή, εκτός από την περίπτωση που εφαρµόζεται το 

δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του παρόντος, β) έχουν ενεργοποιηθεί οι 

προβλεπόµενες διαδικασίες είσπραξης στο κράτος µέλος όπου έχει την έδρα της, οι οποίες 

µπορούν να ασκηθούν µε βάση τον τίτλο που αναφέρεται στο στοιχείο ζ) της παραγράφου 1 

του προηγούµενου άρθρου, τα µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί δεν θα καταλήξουν στην ολική 

πληρωµή της απαίτησης. 

 

Άρθρο 89 

(άρθρα 6 και 8 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ) 

1. Ο εκτελεστός τίτλος που επιτρέπει την είσπραξη της απαίτησης αναγνωρίζεται αµέσως και 

λογίζεται αυτοµάτως ως τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση απαίτησης του κράτους µέλους 

όπου έχει την έδρα της η αρµόδια αρχή. 

Κατά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου, ο εκτελεστός τίτλος που επιτρέπει την 

είσπραξη της απαίτησης µπορεί, αν είναι αναγκαίο και προβλέπεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις του κράτους µέλους της αρµόδιας αρχής, να γίνει δεκτός ως εκτελεστός τίτλος, να 

αναγνωρισθεί ως εκτελεστός τίτλος, να συµπληρωθεί µε εκτελεστό τίτλο ή να 

αντικατασταθεί µε εκτελεστό τίτλο. 

2. Μέσα σε τρεις µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης είσπραξης, η αρµόδια 

αρχή προσπαθεί να ολοκληρώσει την αποδοχή, αναγνώριση, τη συµπλήρωση ή 

αντικατάσταση αυτού, εκτός των περιπτώσεων, κατά τις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις 

της παραγράφου 4. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την αιτούσα αρχή για τους λόγους που 

δικαιολογούν την ενδεχόµενη υπέρβαση του τριµήνου. Η αναγνώριση, αποδοχή, 

συµπλήρωση ή αντικατάσταση του τίτλου είναι υποχρεωτική για την αρµόδια αρχή, εφόσον ο 

τίτλος είναι νοµότυπος, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στο κράτος µέλος της αιτούσας 

αρχής. 

3. Η είσπραξη της απαίτησης ενεργείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την 

είσπραξη των δηµοσίων εσόδων του κράτους της αρµόδιας αρχής. 

4. Αν για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού ανακύψουν θέµατα αµφισβήτησης, 
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η οποία αφορά την απαίτηση ή τον τίτλο που εκδόθηκε από την αιτούσα αρχή, εφαρµόζονται 

οι διατάξεις του άρθρου 91. 

Άρθρο 90 

(άρθρο 9 και άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ) 

1. Η είσπραξη της απαίτησης ενεργείται στο εθνικό νόµισµα του κράτους µέλους της 

αρµόδιας αρχής. Η αρµόδια αρχή µεταβιβάζει στην αιτούσα αρχή ολόκληρο το ποσό της 

εισπραχθείσας απαίτησης. 

2. Η αρµόδια αρχή µπορεί, κατόπιν διαβούλευσης µε την αιτούσα αρχή, να παρέχει στον 

οφειλέτη προθεσµία πληρωµής ή να επιτρέπει τµηµατική καταβολή της οφειλόµενης 

απαίτησης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας του κράτους µέλους, όπου 

αυτή εδρεύει. 

3. Οι τόκοι που εισπράττονται από την αρµόδια αρχή, λόγω της εκπρόθεσµης καταβολής ή 

της παροχής προθεσµίας καταβολής ή της τµηµατικής καταβολής, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της νοµοθεσίας του κράτους όπου εδρεύει η αρµόδια αρχή, αποδίδονται στην αιτούσα αρχή. 

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 89, οι απαιτήσεις που πρόκειται να 

εισπραχθούν δεν απολαµβάνουν απαραίτητα των προνοµίων, των οποίων τυγχάνουν 

ανάλογες απαιτήσεις, οι οποίες γεννώνται στο κράτος µέλος όπου έχει την έδρα της η 

αρµόδια αρχή. 

Άρθρο 91 (άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ) 

1. Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είσπραξης, η απαίτηση ή ο τίτλος που εκδόθηκε στο 

κράτος της αιτούσας αρχής αµφισβητούνται από τον ενδιαφερόµενο, η πράξη µε την οποία 

διατυπώνεται η αµφισβήτηση αυτή (προσφυγή) φέρεται από αυτόν ενώπιον του αρµοδίου 

οργάνου του κράτους µέλους της αιτούσας αρχής, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στο 

κράτος αυτό. Η πράξη του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται από την αιτούσα αρχή στην 

αρµόδια αρχή. Μπορεί ακόµη να κοινοποιείται σ' αυτήν από τον ενδιαφερόµενο. 

2. Μόλις η αρµόδια αρχή παραλάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, 

είτε από την αιτούσα αρχή είτε από τον ενδιαφερόµενο, αναστέλλει τη διαδικασία εκτέλεσης 

µέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρµόδιο καθ' ύλη όργανο του κράτους της αιτούσας 

αρχής, εκτός αν η αιτούσα αρχή ζητήσει διαφορετικά σύµφωνα µε το επόµενο εδάφιο. Η 

αρµόδια αρχή µπορεί, εάν το κρίνει αναγκαίο και µε την επιφύλαξη του άρθρου 92, να λάβει 

συντηρητικά µέτρα, για να εγγυηθεί την είσπραξη, εφόσον προβλέπονται στην εσωτερική 

της νοµοθεσία για παρόµοιες απαιτήσεις. 

Η αιτούσα αρχή µπορεί, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της, να ζητεί από την αρµόδια αρχή να 

εισπράξει αµφισβητούµενη απαίτηση, εφόσον η νοµοθεσία της χώρας όπου εδρεύει η 

αρµόδια αρχή, το επιτρέπει. Εάν το αποτέλεσµα της αµφισβήτησης είναι ευνοϊκό για τον 

οφειλέτη, η αιτούσα αρχή υποχρεούται να επιστρέψει κάθε εισπραχθέν ποσό, προσαυξηµένο 

κατά την τυχόν οφειλόµενη αποζηµίωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία όπου έχει την 

έδρα της η αρµόδια αρχή. 

3. Αν η αµφισβήτηση στρέφεται κατά των µέτρων εκτέλεσης που λαµβάνονται στο κράτος 

µέλος της έδρας της αρµόδιας αρχής, η πράξη της παρ. 1 φέρεται ενώπιον του αρµοδίου 

οργάνου αυτού του κράτους µέλους, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στο κράτος αυτό. 

4. Όταν το αρµόδιο όργανο, ενώπιον του οποίου φέρεται η πράξη της παρ.1, είναι πολιτικό ή 

διοικητικό δικαστήριο, η απόφαση του δικαστηρίου αυτού, εφόσον είναι ευνοϊκή για την 

αιτούσα αρχή και επιτρέπει την είσπραξη της απαίτησης, αποτελεί τον «τίτλο που επιτρέπει 

την εκτέλεση», όπως αναφέρεται στα προηγούµενα άρθρα και η είσπραξη της απαίτησης 

διενεργείται µε βάση την απόφαση αυτή. 
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Άρθρο 92 (άρθρο 13 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ) 

1. Με αιτιολογηµένη αίτηση της αιτούσας αρχής, η αρµόδια αρχή λαµβάνει συντηρητικά 

µέτρα για να εγγυηθεί την είσπραξη της απαίτησης εφόσον η ισχύουσα νοµοθεσία στο κράτος 

µέλος όπου έχει την έδρα της το επιτρέπει. 

2. Για την εφαρµογή της πρώτης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα τα άρθρα 87, 89, 90, 

91 και 93 . 

Άρθρο 93 (άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ) 

1. Η αρµόδια αρχή δεν υποχρεούται: 

α) Να παρέχει τη συνδροµή που προβλέπεται στα προηγούµενα άρθρα του κεφαλαίου αυτού, 

εάν η είσπραξη της απαίτησης, λόγω της κατάστασης του οφειλέτη, µπορεί να δηµιουργήσει 

σοβαρές οικονοµικές ή κοινωνικές δυσχέρειες στο κράτος όπου αυτή εδρεύει, εφόσον η 

νοµοθεσία της επιτρέπει ένα τέτοιο µέτρο για παρόµοιες εθνικές απαιτήσεις. 

β) Να παρέχει τη συνδροµή που προβλέπεται στα προηγούµενα άρθρα του κεφαλαίου αυτού, 

εάν η υποβαλλόµενη αρχική αίτηση αφορά απαιτήσεις παλαιότερες των πέντε ετών, από τη 

στιγµή της έκδοσης του εκτελεστού τίτλου που επιτρέπει την είσπραξη, σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία του κράτους όπου έχει την έδρα της η αιτούσα αρχή, µέχρι την ηµεροµηνία της 

αίτησης. Ωστόσο, όταν αµφισβητείται η απαίτηση ή ο τίτλος, η προθεσµία αρχίζει από τη 

στιγµή κατά την οποία το αιτούν κράτος αποφαίνεται ότι η παραπάνω απαίτηση ή ο 

εκτελεστός τίτλος που επιτρέπει την είσπραξη δεν µπορεί πλέον να αµφισβητηθεί. 

2. Η αρµόδια αρχή ανακοινώνει στην αιτούσα αρχή τους λόγους για τους οποίους απορρίπτει 

την αίτηση συνδροµής. Η αιτιολογηµένη αυτή απόρριψη ανακοινώνεται και στην Επιτροπή 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 94 (άρθρο 15 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ) 

1. Τα θέµατα που αφορούν την παραγραφή της απαίτησης ρυθµίζονται από τη νοµοθεσία του 

κράτους στο οποίο έχει την έδρα της η αιτούσα αρχή. 

2. Για την αναστολή ή διακοπή της παραγραφής, οι διαδικαστικές ενέργειες είσπραξης της 

απαίτησης που έγιναν από την αρµόδια αρχή θεωρούνται ότι πραγµατοποιήθηκαν από την 

αιτούσα αρχή, εφόσον κατά τη νοµοθεσία του κράτους της αρχής αυτής θα είχαν ως 

αποτέλεσµα την αναστολή ή διακοπή της παραγραφής. 

Άρθρο 95 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ) 

Τα έγγραφα και οι πληροφορίες, που κοινοποιούνται στην αρµόδια αρχή για την εφαρµογή 

του κεφαλαίου αυτού, µπορούν να γνωστοποιηθούν από αυτήν µόνο: α) στο πρόσωπο που 

αναφέρεται στην αίτηση συνδροµής, β) στα πρόσωπα και στις αρµόδιες αρχές για την 

είσπραξη των απαιτήσεων και γ) στις δικαστικές αρχές, οι οποίες έχουν επιληφθεί των 

υποθέσεων που αφορούν στην είσπραξη των απαιτήσεων. 

Άρθρο 96 (άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ) 

1. Η αρµόδια αρχή εισπράττει επίσης από τον οφειλέτη και παρακρατεί όλα τα έξοδα που 

συνδέονται µε την είσπραξη, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους που έχει την 

έδρα της οι οποίες εφαρµόζονται σε παρόµοιες απαιτήσεις. 

2. Η Ελλάδα παραιτείται µε τον όρο της αµοιβαιότητας απέναντι στα λοιπά κράτη µέλη από 

οποιαδήποτε απαίτηση για την απόδοση των εξόδων που προκύπτουν από την αµοιβαία 

συνδροµή, την οποία παρέχει κατ' εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού. 

3. Όταν η είσπραξη παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία, που χαρακτηρίζεται από πολύ µεγάλο 

ποσό εξόδων ή συνδέεται µε την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, οι αιτούσες 

και οι αρµόδιες αρχές µπορούν να συµφωνούν ειδικούς διακανονισµούς απόδοσης εξόδων. 
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4. Η Ελλάδα είναι υπεύθυνη έναντι του κράτους µέλους όπου έχει την έδρα της η αρµόδια 

αρχή για όλα τα έξοδα και τις ζηµίες που ενδεχοµένως υπέστη κατόπιν προσφυγών ή 

αγωγών που κρίθηκαν αβάσιµες, είτε ως προς την ύπαρξη της απαίτησης είτε ως προς το 

κύρος του τίτλου που εκδόθηκε από την ελληνική αιτούσα αρχή. 

Άρθρο 97 

(άρθρα 19 και 23 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ) 

1. Η Ελλάδα υποχρεούται να κοινοποιεί κατάλογο των αρχών της όπως προβλέπονται στις 

περιπτώσεις ε' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 87. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εµποδίζουν την παροχή ευρύτερης αµοιβαίας 

συνδροµής, την οποία η Ελλάδα και άλλα κράτη µέλη θα συµφωνούσαν µεταξύ τους, στην 

οποία περιλαµβάνεται και η συνδροµή για την κοινοποίηση των δικαστικών και εξώδικων 

πράξεων. 

Άρθρο 98 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται : 

α) η τελωνειακή ή φορολογική ή άλλη αρµόδια αρχή ή υπηρεσία του Υπουργείου 

Οικονοµικών, ανάλογα µε το είδος της απαίτησης, που ενεργεί «ως αιτούσα αρχή» και «ως 

αρµόδια αρχή» για την εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού, β) οι αρµόδιες αρχές 

για την είσπραξη, διαχείριση και απόδοση των απαιτήσεων αυτών, 

γ) ο τρόπος είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης στους δικαιούχους των απαιτήσεων που 

προβλέπονται από το κεφάλαιο αυτό, και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων 

του κεφαλαίου αυτού.» 

  

Άρθρο 39 

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/162/ΕΚ και άρθρο 1 παρ. 3 περίπτωση β' της 

Οδηγίας 2009/69/ΕΚ) 

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 

  

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Κώδικα Φ.Π.Α.), 

που κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (Α' 248), αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη 

µε την οποία µεταβιβάζεται το δικαίωµα να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώµατα κινητά 

αγαθά, καθώς και τα ακίνητα του άρθρου 6. Εξοµοιώνονται µε ενσώµατα αγαθά η ηλεκτρική 

ενέργεια, το αέριο, η θερµότητα ή το ψύχος και παρόµοια αγαθά.» 

2. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ. Π. Α., όπως 

συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.3312/2005 (Α'35), αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«στ) παράδοση αερίου µέσω συστήµατος φυσικού αερίου ευρισκοµένου στο έδαφος της 

Κοινότητας ή µέσω οποιουδήποτε δικτύου συνδεδεµένου µε τέτοιο σύστηµα, την παράδοση 

ηλεκτρικής ενέργειας ή θερµότητας ή ψύχους µέσω των δικτύων θέρµανσης ή ψύξης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α ή β της παραγράφου 3 του άρθρου 13.» 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.3763/2009 (Α'80), 
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αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) νοούνται ως «προϊόντα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης» τα ενεργειακά 

προϊόντα, η αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά, όπως 

ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, εκτός από το αέριο που παραδίδεται µέσω 

συστήµατος φυσικού αερίου ευρισκοµένου στο έδαφος της Κοινότητας ή µέσω οιουδήποτε 

δικτύου συνδεδεµένου µε τέτοιο σύστηµα,» 

4. Το εισαγωγικό εδάφιο και η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Κώδικα 

Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, όπως η παράγραφος 3 προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 

10 του ν.3312/2005, αντικαθίστανται ως εξής: 

«3. Στην περίπτωση παράδοσης αερίου µέσω συστήµατος φυσικού αερίου, ευρισκοµένου στο 

έδαφος της Κοινότητας ή οιουδήποτε άλλου δικτύου συνδεδεµένου µε τέτοιο σύστηµα, 

ηλεκτρικής ενέργειας ή θερµότητας ή ψύχους µέσω δικτύων θέρµανσης ή ψύξης: 

α) σε µεταπωλητή υποκείµενο στον φόρο, ως τόπος παράδοσης θεωρείται ο τόπος όπου ο 

υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής έχει την έδρα της οικονοµικής δραστηριότητάς του ή τη 

µόνιµη εγκατάστασή του για την οποία παραδίδονται τα αγαθά ή, σε περίπτωση έλλειψης 

έδρας ή µόνιµης εγκατάστασης, ο τόπος όπου έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή 

του. 

Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ως «µεταπωλητής υποκείµενος στο φόρο» νοείται 

ο υποκείµενος στον φόρο του οποίου η κύρια δραστηριότητα όσον αφορά τις αγορές αερίου, 

ηλεκτρικής ενέργειας, θερµότητας ή ψύχους, είναι η µεταπώληση των ανωτέρω προϊόντων 

και του οποίου η ίδια κατανάλωση των προϊόντων αυτών είναι αµελητέα.» 

5. Η περίπτωση η' της παραγράφου 14 του άρθρου 14 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 22 του 

ν. 3763/2009, αντικαθίσταται ως εξής: 

«η) παροχή πρόσβασης σε σύστηµα φυσικού αερίου ευρισκοµένου στο έδαφος της 

Κοινότητας ή σε δίκτυο συνδεδεµένο µε αυτό το σύστηµα, στο σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας 

ή στα δίκτυα θέρµανσης ή ψύξης, καθώς και µεταφοράς ή διανοµής µέσω των συστηµάτων ή 

των δικτύων αυτών και παροχή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε αυτές.» 

6. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Η απαλλαγή κατά την εισαγωγή στην περίπτωση αυτή ισχύει µόνον εάν, κατά τη στιγµή της 

εισαγωγής, ο εισαγωγέας έχει παράσχει στις αρµόδιες αρχές τις ακόλουθες τουλάχιστον 

πληροφορίες: 

i) τον αριθµό φορολογικού µητρώου Φ.Π.Α. που έχει χορηγηθεί στον εισαγωγέα στο 

εσωτερικό της χώρας, ή µέσω του φορολογικού αντιπροσώπου του, ως υπόχρεου, για την 

καταβολή του Φ. Π. Α., 

ii) τον αριθµό φορολογικού µητρώου Φ.Π.Α. του αποκτώντος, στον οποίο παραδίδονται τα 

αγαθά, που έχει χορηγηθεί σε άλλο κράτος µέλος ή τον δικό του αριθµό φορολογικού 

µητρώου Φ. Π. Α. ο οποίος έχει χορηγηθεί στο κράτος µέλος άφιξης της αποστολής ή της 

µεταφοράς των αγαθών όταν τα αγαθά αποτελούν αντικείµενο µεταφοράς, κατ' εφαρµογή 

των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 28, 

iii) την απόδειξη ότι τα εισαγόµενα αγαθά προορίζονται να µεταφερθούν ή να αποσταλούν 

από τη χώρα µας σε άλλο κράτος µέλος.» 
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7. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας, η οποία έχει προστεθεί µε την παρ.6 του άρθρου 18 του ν.3312/2005, αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«ε) η εισαγωγή αερίου µέσω συστήµατος φυσικού αερίου ή οιουδήποτε άλλου δικτύου 

συνδεδεµένου µε τέτοιο σύστηµα ή που εισάγεται από πλοίο µεταφοράς αερίου σε σύστηµα 

φυσικού αερίου ή σε ανάντη δίκτυο αγωγών, ηλεκτρικής ενέργειας, θερµότητας ή ψύχους 

µέσω των δικτύων θέρµανσης ή ψύξης.» 

8. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας προστίθεται νέα υποπερίπτωση δδ' και η υποπερίπτωση ββ' αντικαθίσταται ως εξής: 

«ββ) για τις ανάγκες αναγνωρισµένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισµών άλλων από 

αυτούς που αναφέρονται στην υποπερίπτωση δδ) της περίπτωσης αυτής, ή των µελών τους, 

µε τις προϋποθέσεις και µέσα στα όρια που καθορίζονται από τις ιδρυτικές τους συµβάσεις ή 

τις συµφωνίες για την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα,» «δδ) για τις ανάγκες της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ή των οργανισµών που έχουν 

συσταθεί από τις Κοινότητες, για τους οποίους ισχύει το πρωτόκολλο της 8ης Απριλίου 1965 

περί προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι συµφωνίες για την 

εφαρµογή του ή οι συµφωνίες για την έδρα τους, ιδίως στο µέτρο που αυτό δεν προκαλεί 

στρεβλώσεις του ανταγωνισµού,» 

9. H παράγραφος 1 του άρθρου 30 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«1. Ο υποκείµενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούµενες από 

αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης 

αγαθών, το φόρο µε τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή 

υπηρεσιών που έγιναν σ' αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγµατοποιήθηκε από αυτόν, 

καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που 

πραγµατοποιήθηκαν από αυτόν. Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το µέρος που τα αγαθά και 

οι υπηρεσίες χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο. 

Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωµα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο 

έναρξης χρησιµοποίησης των αγαθών αυτών. 

Στην περίπτωση που αγαθά επένδυσης χρησιµοποιούνται, τόσο για τους σκοπούς των 

δραστηριοτήτων του υποκειµένου στον φόρο, όσο και για ιδιωτική χρήση του ίδιου ή του 

προσωπικού του, ή, γενικότερα για σκοπούς άλλους από της επιχείρησης, ο Φ.Π.Α που 

βαρύνει τις δαπάνες που συνδέονται µε τα επενδυτικά αυτά αγαθά εκπίπτει µόνο κατ' 

αναλογία του ποσοστού της χρησιµοποίησής τους για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. 

Οι µεταβολές στην αναλογία χρήσης των αγαθών επένδυσης που αναφέρονται στο 

προηγούµενο εδάφιο λαµβάνονται υπόψη υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 31 

και 33.» 

  

Άρθρο 40 

Τελικές και µεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' 
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1. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του νόµου αυτού εφαρµόζονται για τις αιτήσεις αµοιβαίας 

συνδροµής, που υποβάλλονται από 1ης Ιανουαρίου 2009. 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 39 ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2011. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Άρθρο 41 Θέµατα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τροποποίηση διατάξεων ν. 3461/2006 και 

ν. 3340/2005 

  

1. Η περίπτωση (β) του άρθρου 8 του ν. 3461/2006 (Α' 106) αντικαθίσταται ως εξής: «(β) Οι 

κινητές αξίες της εταιρείας έχουν αποκτηθεί µε προαιρετική δηµόσια πρόταση που 

υποβλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού προς όλους τους κατόχους των 

κινητών αξιών και για το σύνολο των κινητών αξίων τους, εφόσον το αντάλλαγµα της 

προαιρετικής δηµόσιας πρότασης ήταν εύλογο και δίκαιο κατά την έννοια της παραγράφου 4 

του άρθρου 9, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή η καταβολή του ανταλλάγµατος σε 

µετρητά κατ' επιλογήν των αποδεκτών.» 

2. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 3461/2006 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«(β) από την υψηλότερη τιµή στην οποία το υπόχρεο πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα 

που ενεργούν για λογαριασµό του ή συντονισµένα µε αυτό απέκτησε, κατά τους έξι (6) µήνες 

που προηγούνται της δηµοσιοποίησης της δηµόσιας πρότασης, κινητές αξίες που αποτελούν 

αντικείµενο της δηµόσιας πρότασης.» 

3. Πρόστιµα που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις των 

διατάξεων της νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς µειώνονται από τον Προϊστάµενο της 

αρµόδιας για την είσπραξη του προστίµου ∆. Ο. Υ. σε ποσοστό 50% αυτού, εφόσον ο 

υπόχρεος εντός δύο (2) µηνών από την γνωστοποίηση σ' αυτόν της σχετικής ταµειακής 

βεβαίωσης, αποδεχθεί την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αποτελεί το νόµιµο 

τίτλο αυτής και παραιτηθεί από την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου και 

υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει εφάπαξ το µειούµενο πρόστιµο, εντός της ανωτέρω 

δίµηνης προθεσµίας,. 

4. Αν ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών δικαστηρίων κατά ατοµικής 

διοικητικής πράξης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την οποία έχει επιβληθεί χρηµατικό 

πρόστιµο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναστολής για τµήµα του προστίµου που ανέρχεται σε 

ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίµου αυτού. 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 3340/2005 (Α' 112) αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Αν η απόφαση κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή αφορά επιβολή προστίµου, δεν 

επιτρέπεται η χορήγηση αναστολής για τµήµα του προστίµου που ανέρχεται σε ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίµου αυτού.» 
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Άρθρο 42 

Σύσταση ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Αεροδροµίου 

Ελληνικού 

  

1. Συνιστάται ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και µε διακριτικό 

τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε» (στο εξής «Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος 

αποδίδεται στα αγγλικά ως «ΗΕΙϋΝΙΚΟΝ S.A.» ή σε ακριβή µετάφρασή της σε άλλη γλώσσα. 

2. α) Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος κατά τους κανόνες της 

ιδιωτικής οικονοµίας. 

β) Η Εταιρεία διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του νόµου αυτού, και για τα θέµατα 

που δεν ρυθµίζονται ρητά από το νόµο αυτόν από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ενώ 

εξαιρείται από τις διατάξεις του δηµοσίου τοµέα. 

3. α) Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση της έκτασης και 

των εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού. 

β) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση του 

ακινήτου και των επ' αυτού κτιρίων και εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού, 

µε τα παραρτήµατα και τα συστατικά του, περιέρχονται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, η οποία 

δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει 

εκµετάλλευσης για δικό της λογαριασµό και στο όνοµά της. Τυχόν συµβάσεις µίσθωσης, 

παραχώρησης ή άλλες συµβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης εκχωρούνται 

αυτοδικαίως στην Εταιρεία µαζί µε όλα τα σχετικά µε τα ακίνητα δικαιώµατα. 

γ) Ο κινητός εξοπλισµός όλων των ανωτέρω κτιρίων και εγκαταστάσεων περιέρχεται σε 

αυτήν κατά κυριότητα χωρίς αντάλλαγµα, µετά από προηγούµενη καταγραφή και τη σύνταξη 

και υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. 

δ) Το ακριβές εµβαδόν και τα όρια του ανωτέρου ακινήτου ορίζονται βάσει σχετικού 

τοπογραφικού διαγράµµατος που συντάσσεται, µέσα σε σαράντα (40) ηµέρες από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόµου, από τη ∆ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. ε) Η Εταιρεία µπορεί για την εξυπηρέτηση 

του σκοπού της να αποκτά εµπράγµατα και ενοχικά δικαιώµατα σε άλλα ακίνητα, που 

βρίσκονται πλησίον της εκτάσεως του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού, µε σκοπό την 

διοίκηση, αξιοποίηση και εν γένει συνολική εκµετάλλευση αυτών. 

4. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου 

(1.500.000) ευρώ, διαιρούµενο σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας της καθεµιάς εκατό (100) ευρώ, αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο και καταβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόµου. 

5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του µετόχου της Εταιρείας, η οποία δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το προβλεπόµενο στο άρθρο 2 του 

κ.ν. 2190/1920 προβλεπόµενο καταστατικό της Εταιρείας, µε το οποίο ρυθµίζονται όλα τα 

θέµατα που προβλέπονται από την κείµενη για τις ανώνυµες εταιρείες νοµοθεσία και 

καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία 

Εµπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το 
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καταστατικό της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεών του, οι οποίες ρυθµίζονται 

κατά περιεχόµενο και από τις διατάξεις του νόµου αυτού, µπορεί να τροποποιείται και να 

κωδικοποιείται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης του µετόχου της Εταιρείας. 

6. Για τη µετάθεση της κυριότητας ολόκληρου ή µέρους του ακινήτου της περιπτώσεως δ) 

της παραγράφου 3 στην Εταιρεία απαιτείται τυπικός νόµος, ο οποίος αποτελεί το 

µεταγραπτέο τίτλο. Η µεταγραφή τίτλων κτήσης ακινήτων, και κάθε πράξη ή συµφωνία για 

τη µεταβίβαση στην Εταιρεία, της κυριότητας των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων, καθώς 

και κάθε πράξη ή συµφωνία, που αφορά στη µεταβίβαση κάθε εµπράγµατου δικαιώµατος 

στην Εταιρεία, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή αµοιβή, συµπεριλαµβανοµένου του 

φόρου εισοδήµατος για το κάθε µορφής εισόδηµα που προκύπτει από τη δραστηριότητά της, 

φόρου µεταβίβασης για οποιαδήποτε αιτία, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, φόρου 

έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ του ∆ηµοσίου ή 

οποιουδήποτε νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισµών ή τρίτων, 

των δικαιωµάτων και αµοιβών συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και 

αµοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών. 

Τα περιουσιακά στοιχεία, που µεταβιβάζονται, αποτιµώνται από πιστοποιηµένο εκτιµητή 

ακινήτων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, µέσα σε ένα (1) έτος από τη 

δηµοσίευση του οικείου νόµου και εισφέρονται στην Εταιρεία, µε αντίστοιχη αύξηση του 

µετοχικού της κεφαλαίου, µε απόφαση της γενικής συνέλευσης του µετόχου της. Η απόφαση 

για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λαµβάνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την κατά τα 

παραπάνω αποτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που µεταβιβάζονται. Κατά τα 

λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7α, 7β, 11, 29, 31 και 34 του κ.ν. 2190/1920. 

7. Το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη, που ορίζονται µε 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Επικρατείας. 

8. α) Η Εταιρεία προσλαµβάνει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας αορίστου και ορισµένου 

χρόνου, µε σύµβαση έµµισθης εντολής, καθώς και µε συµβάσεις έργου, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πολιτισµού και 

Τουρισµού και Επικρατείας, ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εγκρίνεται ο 

εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας της Εταιρείας, µε τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση 

της Εταιρείας, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση, οι 

πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. 

β) Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό µπορεί να γίνει και µε µεταφορά και 

ένταξη ή απόσπαση προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28), το οποίο 

κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς να απαιτείται η 

κατάληψη αντίστοιχης θέσης µε αυτή του φορέα προέλευσης. Η µεταφορά και ένταξη 

πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πολιτισµού και 

Τουρισµού, Επικρατείας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Ο συνολικός χρόνος 

υπηρεσίας του µεταφερόµενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης 

λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην Εταιρεία. Η απόσπαση προσωπικού 

διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού 

Επικρατείας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώµη του 

φορέα από τον οποίο αποσπάται. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται µέχρι δύο (2) χρόνια 

και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση των ίδιων Υπουργών µία ή περισσότερες φορές για ίσο 

χρονικό διάστηµα. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασθέντων στην Εταιρεία υπαλλήλων 
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θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για οποιαδήποτε συνέπεια. Η δαπάνη µισθοδοσίας 

των αποσπασθέντων υπαλλήλων βαρύνει τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, οι 

οποίοι εξακολουθούν να καταβάλλουν τις πάσης φύσεως αποδοχές και ασφαλιστικές 

εισφορές αυτών. 

9. Με κανονισµό που καταρτίζεται από το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται 

µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Επικρατείας, 

καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων 

και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού και συναφών εργασιών, 

αγορών ακινήτων, µισθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε 

άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτων. 

  

Άρθρο 43 

Ρυθµίσεις θεµάτων Μετοχικών Ταµείων Ενόπλων ∆υνάµεων και Νοσηλευτικού Ιδρύµατος 

Μετοχικού Ταµείου Στρατού 

  

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1105/1980 (Α' 299) προστίθενται τρία 

εδάφια ως εξής: 

«Το µέρισµα της χηρεύουσας οικογένειας του κυρίως ασφαλισµένου (µερισµατούχου ή 

µετόχου) συνίσταται σε ποσοστό του µερίσµατος, το οποίο ελάµβανε ο κυρίως ασφαλισµένος 

µερισµατούχος ή θα δικαιούνταν ο µέτοχος αν κατά το χρόνο του θανάτου του καθίστατο 

µερισµατούχος, ίσο µε το ποσοστό της κύριας σύνταξης που της κανονίζεται και 

καταβάλλεται από το συνταξιοδοτικό φορέα του κυρίως ασφαλισµένου. Οι εισφορές και το 

ύψος του προβλεπόµενου στην κοινή απόφαση 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 των 

Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών (Β' 74) βοηθήµατος για τη δηµιουργία 

οικογενειακής ή επαγγελµατικής αυτοτέλειας, στις περιπτώσεις των ορφανικών οικογενειών, 

εξακολουθούν να υπολογίζονται µε βάση το πλήρες µέρισµα του αποβιώσαντος κυρίως 

ασφαλισµένου του Ταµείου. Χηρεύουσες οικογένειες που έχουν δικαιωθεί, µε βάση τις 

προϊσχύουσες διατάξεις, ακέραιο το µέρισµα του κυρίως ασφαλισµένου, διατηρούν, ως 

προσωπική διαφορά, τη διαφορά µεταξύ του µερίσµατος που τους κανονίστηκε και αυτού 

που δικαιούνται µε βάση τη ρύθµιση του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 

µέχρι πλήρους συµψηφισµού της διαφοράς αυτής µε µελλοντικές αυξήσεις του µερίσµατος». 

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του α. ν. 559/1937 (Α' 107), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε 

οικογένειες θανόντων µερισµατούχων που δικαιούνται να συνεχίσουν το µέρισµα του 

θανόντος σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, χορηγείται, ύστερα από αίτησή 

τους και µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από το θάνατο του µερισµατούχου, εφάπαξ βοήθηµα 

ίσο µε δέκα (10) µηνιαία µερίσµατα.» 

3. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του π.δ. 21/31 Οκτ 1932 (Α' 387) όπως αυτή 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του ν.δ. 3967/1959 (Α' 176) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα 

µέλη της οικογένειας των µετόχων επί των οποίων εκτείνεται η προστασία του Ταµείου είναι 

εκείνα που δικαιούνται σύνταξη κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις συντάξεις 

του ∆ηµοσίου. Στα µέλη αυτά, καταβάλλεται ποσοστό του µερίσµατος που ελάµβανε ο 

κυρίως ασφαλισµένος µερισµατούχος ή θα δικαιούταν ο ενεργός µέτοχος αν κατά το χρόνο 

του θανάτου του καθίστατο µερισµατούχος, ίσο µε το ποσοστό της κύριας σύνταξης που τους 
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κανονίζεται και καταβάλλεται από το ∆ηµόσιο». 

β. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 68 του π.δ. 21/31 Οκτ 1932 (Α' 387) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στις χηρεύουσες οικογένειες καταβάλλεται ποσοστό του µερίσµατος, το οποίο θα 

δικαιούνταν ο προστάτης τους, αν ζούσε και γινόταν µερισµατούχος, κατά την προβλεπόµενη 

στο νόµο σειρά, ίσο µε το ποσοστό της κύριας σύνταξης που τους κανονίζεται και 

καταβάλλεται από το ∆ηµόσιο, παύει δε µόνο, όταν κανένα µέλος αυτής δεν έχει δικαίωµα 

µεταβιβαζόµενο από την µία κατηγορία στην άλλη. Χηρεύουσες οικογένειες που έχουν 

δικαιωθεί, µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, ακέραιο το µέρισµα του κυρίως 

ασφαλισµένου, διατηρούν ως προσωπική διαφορά, τη διαφορά µεταξύ του µερίσµατος που 

τους έχει απονεµηθεί και του µερίσµατος που δικαιούνται µε βάση την προηγούµενη 

παράγραφο, µέχρι πλήρους συµψηφισµού της διαφοράς αυτής µε µελλοντικές αυξήσεις του 

µερίσµατος. Οι κρατήσεις και το ύψος του προβλεπόµενου από τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις Βοηθήµατος Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), στις 

περιπτώσεις των χηρευουσών οικογενειών υπολογίζονται µε βάση το πλήρες µέρισµα του 

αποβιώσαντος κυρίως ασφαλισµένου του Ταµείου». 

4. Η παρ. 11 του άρθρου 9 του α. ν. 1988/1939 (Α' 414), όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν∆ 3981/1959 (Α' 193), αντικαθίσταται ως εξής: 

«11. Το µέρισµα της χηρεύουσας οικογένειας του κυρίως ασφαλισµένου (µερισµατούχου ή 

µετόχου) συνίσταται σε ποσοστό του µερίσµατος, που ελάµβανε ο κυρίως ασφαλισµένος 

µερισµατούχος ή θα δικαιούνταν ο µέτοχος αν κατά το χρόνο του θανάτου του καθίστατο 

µερισµατούχος, ίσο µε το ποσοστό της κύριας σύνταξης που της κανονίζεται και 

καταβάλλεται από το συνταξιοδοτικό φορέα του κυρίως ασφαλισµένου. Οι εισφορές και το 

ύψος του προβλεπόµενου στην κοινή απόφαση 453090/25-11-1983 των Υπουργών Εθνικής 

Άµυνας και Οικονοµικών (Β' 706) βοηθήµατος, για τη δηµιουργία οικογενειακής ή 

επαγγελµατικής αυτοτέλειας, στις περιπτώσεις των ορφανικών οικογενειών, εξακολουθούν 

να υπολογίζονται µε βάση το πλήρες µέρισµα του αποβιώσαντος κυρίως ασφαλισµένου του 

Ταµείου. Χηρεύουσες οικογένειες που έχουν δικαιωθεί µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις 

ακέραιο το µέρισµα του κυρίως ασφαλισµένου διατηρούν, ως προσωπική διαφορά, τη 

διαφορά µεταξύ του µερίσµατος που τους κανονίσθηκε και αυτού που δικαιούνται µε βάση τη 

ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου, µέχρι πλήρους συµψηφισµού της διαφοράς αυτής µε 

µελλοντικές αυξήσεις του µερίσµατος.» 

5. α. Η πολιτική και στρατιωτική υπηρεσία των ασφαλισµένων µετόχων και µερισµατούχων 

του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.), η οποία δεν υπάγεται υποχρεωτικώς στην 

ασφάλισή του, αλλά αναγνωρίζεται ως συντάξιµη από τη συνταξιοδοτική νοµοθεσία, µπορεί 

να αναγνωρισθεί ως χρόνος ασφάλισης στο 

Ταµείο, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από τους ενδιαφερόµενους και καταβληθούν οι 

κρατήσεις που προβλέπονται κατωτέρω: 

αα. Οι µέτοχοι υπόκεινται, για όσο χρόνο αναγνωρίζουν, σε κράτηση µερίσµατος ΜΤΑ, 

υπολογιζόµενη στις αποδοχές του βαθµού µε τον οποίο µισθοδοτούνται. ββ. Οι εξερχόµενοι 

από την ενεργό υπηρεσία µέτοχοι καθώς και οι µερισµατούχοι καταβάλλουν για το χρόνο 

που αναγνωρίζουν την προβλεπόµενη υπέρ µερίσµατος κράτηση, υπολογιζόµενη στις 

αποδοχές του βαθµού µε τον οποίο µισθοδοτήθηκαν κατά την έξοδό τους από την Υπηρεσία. 

Το ποσό που προκύπτει καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε νοµιµοτόκως µε υπογραφή σχετικού 

χρεωστικού οµολόγου µε χρόνο αποπληρωµής όχι µεγαλύτερο του αναγνωριζόµενου χρόνου. 

β. Οι εξερχόµενοι, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, από Στρατιωτικές Σχολές, 

αναγνωρίζουν υποχρεωτικά τα έτη σπουδών τους ως χρόνο µετοχικής σχέσης στο ΜΤΑ, 
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αµέσως µετά την έξοδό τους από τις Σχολές, καταβάλλοντας την κράτηση του εδαφίου (1) 

της περιπτώσεως α' της παρούσης παραγράφου. 

γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται: 

(1) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του α. ν. 1988/1939 ( Α' 414) όπως αυτό είχε 

αντικατασταθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2913/2001 ( Α' 102). 

(2) Οι περ. δ' και ε' του άρθρου 1 της κοινής απόφασης 451890/27.10/16.11.83 των 

Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών (Β' 654). 

6. Το προβλεπόµενο από το άρθρο 12 του α.ν. 1988/1939 (Α' 414), όπως τροποποιήθηκε µε 

το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 343/1943 (Α' 212) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 2 του 

ν.δ. 3981/1959 (Α' 193), εφάπαξ βοήθηµα πένθους δέκα πέντε (15) αρτίων µηνιαίων 

µερισµάτων µειώνεται σε δέκα (10) άρτια µηνιαία µερίσµατα, των λοιπών προβλέψεων του 

υπόψη άρθρου παραµενόντων ως έχουν. 

7. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ΑΝ 1988/1939 (Α' 414) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 

του άρθρου 4 του Ν∆ 3981/1959 (Α' 193), αντικαθίσταται ως εξής: «8. Σαν χρόνος 

πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας για τις παροχές του Ταµείου και ειδικότερα για την 

αναγνώριση µερίσµατος νοείται ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας που προκύπτει από τη 

συνταξιοδοτική πράξη. Ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας που σύµφωνα µε συνταξιοδοτικές 

διατάξεις, λογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο για τον κανονισµό σύνταξης, δεν 

λογίζεται αυξηµένος για την αναγνώριση µερίσµατος και γενικά για τις παροχές του Ταµείου. 

Ο περιορισµός της ανωτέρω διάταξης δεν ισχύει για όσους έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικά 

δικαιώµατα µέχρι 31.12.2010 και υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 

3865/10 (ΦΕΚ Α' 120), για τους οποίους εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι προϋσχύουσες 

διατάξεις". 

8. Η περίπτωση β' της παρ. 1 και η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.δ. 1171/1972 ( Α' 82) 

καταργούνται. Η εναποµείνασες περιπτώσεις α', γ', δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 4 ν.δ. 

1171/1972 αναριθµούνται αναλόγως σε α', β', γ' και δ'. 

9. α. Η µισθοδοσία του τακτικού (µόνιµου) πολιτικού προσωπικού του Νοσηλευτικού 

Ιδρύµατος Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού 

του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. 

β. Η µισθοδοσία και η δαπάνη εφηµεριών των ιατρών κλάδου ΕΣΥ που διορίζονται στο ΝΙΜΤΣ 

και των ειδικευοµένων ιατρών ΕΣΥ που απασχολούνται σ' αυτό καθώς και η δαπάνη που 

απαιτείται για τη συνταξιοδότηση του τακτικού (µόνιµου) πολιτικού προσωπικού του ΝΙΜΤΣ 

που διορίσθηκε πριν την 1.1.1994, βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

γ. Από της ισχύος του παρόντος νόµου η ετήσια επιχορήγηση του ΝΙΜΤΣ από τον τακτικό 

Κρατικό Προϋπολογισµό (αρ.κωδ.0100) παύει να καταβάλλεται. 

ε. Κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου καταργείται. 

στ. Το ισχύον θεσµικό και νοµικό καθεστώς του ΝΙΜΤΣ ουδόλως θίγεται από τις οικονοµικής 

φύσης ρυθµίσεις που επέρχονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

10. Η προβλεπόµενη από το άρθρο 2 του ν. 3818/1958 (Α'36) εισφορά του εν ενεργεία 

στρατιωτικού προσωπικού της Πολεµικής Αεροπορίας υπέρ ΝΙΜΤΣ, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται από την Φ.870/220838/10-6-75 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ΥΕΘΑ 

(Β' 907), επεκτείνεται σε όλους τους µετόχους του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) 
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παύει να αποδίδεται στο ΝΙΜΤΣ και αποδίδεται στο ΜΤΑ για την εκπλήρωση του σκοπού του, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

  

Άρθρο 44 

Θέµατα Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) 

  

1. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, και 11 του άρθρου 3 του ν. 2232/1994 (Α'140), αντικαθίστανται 

ως εξής: 

«1. H Ο.Κ.Ε. αποτελείται από τον πρόεδρο και άλλα εξήντα µέλη τα οποία συνθέτουν τρεις 

οµάδες µε ίσο αριθµό µελών.» 

«3. Τα µέλη της πρώτης οµάδας ορίζονται: α) ανά τέσσερα (4) από το Σύνδεσµο Ελληνικών 

Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων 

Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ένωση Εµπορικών Συλλόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Σ.Ε.), το Σύνδεσµο 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και β) ανά ένα (1) από την Ένωση 

Ελληνικών Τραπεζών, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών 

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Σ.Α.Τ.Ε), την Οµοσπονδία Κατασκευαστών-

Οικοδοµικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ο.Ε.Ε.). 

4. Στη δεύτερη οµάδα δεκατέσσερα (14) µέλη ορίζονται από τη Γενική Συνοµοσπονδία 

Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και έξι (6) από την Ανώτατη ∆ιοίκηση 

Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.) επιλεγόµενα κατά το δυνατόν από 

διαφορετικούς κλάδους. 

5. Στην τρίτη οµάδα τα µέλη ορίζονται: α) τέσσερα (4) από την Πανελλήνια Συνοµοσπονδία 

Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ.) και δύο (2) από τη Γενική Συνοµοσπονδία 

Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.ΣΑ.ΣΕ.), β) ένα 

(1) µέλος που ασκεί ελευθέριο επάγγελµα από τη Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγόρων, τον 

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, το Τεχνικό 

Επιµελητήριο Ελλάδας, το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας, το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο 

Ελλάδας, γ) ανά έναν (1) εκπρόσωπο από τους καταναλωτές, Το Εθνικό Κέντρο 

Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία 

(ΕΣΑµεΑ), Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας, δ) δύο (2) µέλη της Κεντρικής Ένωσης 

∆ήµων και Κοινοτήτων και ε) δύο 

(2) µέλη από τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.» 

«11. Η θητεία των µελών της Ο.Κ.Ε είναι τετραετής, αρχίζει την επόµενη από τη δηµοσίευση 

της υπουργικής απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και είναι ανανεώσιµη. Τα µέλη 

της όµως εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους µέχρι τη συγκρότηση της νέας 

Επιτροπής.» 

2. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 6, 8, 10 και 13 του άρθρου 4 του ν. 2232/1994 αντικαθίστανται ως 

εξής: 

«1. Όργανα της Ο.Κ.Ε. είναι: η Ολοµέλεια, η Εκτελεστική Επιτροπή, το Συµβούλιο Προέδρων, 

ο Πρόεδρος και οι τρεις Αντιπρόεδροι.» 

«3. Η Ολοµέλεια είναι αρµόδια για την έγκριση των αποφάσεων του Συµβουλίου Προέδρων, 

για τη διατύπωση της γνώµης, την έκδοση κανονισµών που αφορούν την οργάνωση ή τη 

λειτουργία της Ο.Κ.Ε., καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέµα που δεν έχει ανατεθεί σε άλλο 

όργανο. 

4. Η Ολοµέλεια µπορεί µε πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθµού των µελών της να αναθέτει 
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την έκφραση γνώµης για ορισµένο θέµα στην Εκτελεστική Επιτροπή. Μπορεί επίσης µε την 

ίδια πλειοψηφία να διαχωρίζει την Ο.Κ.Ε. σε τµήµατα προσωρινά ή οριστικά µετά από 

πρόταση του Συµβουλίου των Προέδρων και της Εκτελεστικής Επιτροπής, µε ανάλογη 

εκπροσώπηση των τριών οµάδων. Η Ολοµέλεια εγκρίνει τη σύνθεση και τον αριθµό των 

µελών κάθε τµήµατος. Ο πρόεδρος και τα µέλη κάθε τµήµατος έχουν διετή και ανανεώσιµη 

θητεία. Ο πρόεδρος εκλέγεται από την Ολοµέλεια, µετά από πρόταση της Οµάδας που έχει 

κάθε φορά την προεδρία του αντίστοιχου τµήµατος. Τα µέλη ορίζονται από τις οµάδες. Την 

επιστηµονική στήριξη του τµήµατος αναλαµβάνει ο επιστηµονικός συνεργάτης της Ο.Κ.Ε. που 

διαθέτει την ανάλογη εξειδίκευση.» 

«6. Η Ολοµέλεια συνέρχεται υποχρεωτικά σε δύο συνεδριάσεις το χρόνο, µία φορά ανά 

εξάµηνο και οποτεδήποτε µετά από πρόσκληση του προέδρου. Η πρόσκληση κοινοποιείται 

πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση αδυναµίας να 

παρευρεθεί το τακτικό µέλος ενηµερώνεται η Ο.Κ.Ε. και ειδοποιείται ο αναπληρωτής του, 

ώστε να παραστεί αυτός στη θέση του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ενός 

τακτικού µέλους σε τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Ολοµέλειας ζητείται από τον αρµόδιο 

φορέα η άµεση αντικατάστασή του.» «8. Για το σχηµατισµό γνώµης απαιτείται απαρτία των 

2/3 του όλου αριθµού των µελών και πλειοψηφία των παρόντων. Οι απόψεις της µειοψηφίας 

αναφέρονται στην απόφαση, εφόσον αυτές καλύπτουν το 1/3 των παρόντων µελών και σε 

κάθε περίπτωση τουλάχιστον δέκα (10) µέλη.» 

«10. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο, τους τρεις (3) αντιπροέδρους και 

από πέντε (5) εκπροσώπους από κάθε οµάδα που ορίζονται από τις αντίστοιχες οµάδες. Η 

θητεία των µελών της εκτελεστικής επιτροπής είναι διετής, εκτός αν άλλως αποφασίσει η 

Ολοµέλεια, και είναι ανανεώσιµη.» 

«13. Για το σχηµατισµό γνώµης, απαιτείται απαρτία των 2/3 του όλου αριθµού των µελών 

της Εκτελεστικής Επιτροπής και πλειοψηφία των παρόντων. Οι προτάσεις διαβιβάζονται στον 

πρόεδρο και κοινοποιούνται στα µέλη της Ολοµέλειας που συγκαλείται για την τελική 

γνώµη.» 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2232/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.3220/2004 (Α' 

15), αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για µία 

τετραετία, µετά από πρόταση της ολοµέλειας της Ο.Κ.Ε. Η επιλογή του προέδρου γίνεται από 

προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους, επαρκούς επιστηµονικής κατάρτισης και ευρείας 

κοινωνικής αποδοχής που υποδεικνύονται ανά τετραετία από καθεµία από τις τρεις οµάδες, 

οι οποίες κατά το άρθρο 3 συγκροτούν την Ο.Κ.Ε., και κατά τη σειρά που αναφέρονται σε 

αυτό. Το προτεινόµενο πρόσωπο για τη θέση του προέδρου πρέπει να συγκεντρώσει την 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3/) του όλου αριθµού των µελών της Ο.Κ.Ε. Μετά από δύο 

άκαρπες ψηφοφορίες προτείνεται από την Ολοµέλεια νέος ή νέοι υποψήφιοι και την θέση 

του Προέδρου καταλαµβάνει εκείνος που θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία του όλου αριθµού 

των µελών της Ολοµέλειας. Ο πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. µπορεί να επανεκλεγεί για άλλη µία 

θητεία, εφόσον υποδειχθεί ως υποψήφιος από την οµάδα της οποίας είναι η σειρά και 

επανεκλεγεί µε την ίδια παραπάνω διαδικασία και πλειοψηφία από την Ολοµέλεια.» 

4. Οι παράγραφοι 3, 4 και 6 του άρθρου 5 του ν. 2232/1994 αντικαθίστανται ως εξής: 

«3. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ο.Κ.Ε., έχει την ευθύνη της δράσης της Ο.Κ.Ε., διευθύνει 

τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Προέδρων, της Ολοµέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

καθορίζει την ηµερήσια διάταξη λαµβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις που διατυπώνουν τα µέλη 

και προβαίνει στη θεώρηση των πρακτικών. Η εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη της 



 143 

Ολοµέλειας που τη ζήτησαν δεκαέξι (16) τουλάχιστον µέλη είναι υποχρεωτική. 

4. Η Ο.Κ.Ε. έχει τρεις αντιπροέδρους οι οποίοι εκλέγονται από τα µέλη της Οµάδας από την 

οποία προέρχονται για µία τετραετία. Η εκλογή απαιτεί πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 

του όλου αριθµού των µελών της οµάδας. Η θητεία των αντιπροέδρων δεν είναι ανανεώσιµη. 

Η σύγκλιση των οµάδων προς εκλογή αντιπροέδρων γίνεται µε ευθύνη του προέδρου της 

Ο.Κ.Ε.» 

«6. Η εκλογή των λοιπών µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται από την Ολοµέλεια µε 

µυστική ψηφοφορία.» 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 2232/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 

« 3. Ο Γενικός Γραµµατέας επικουρεί τον Πρόεδρο και τα λοιπά όργανα στη διοίκηση της 

Ο.Κ.Ε και είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Η 

θητεία του είναι τετραετής και µπορεί να ανανεωθεί µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών της 

Εκτελεστικής Επιτροπής µία µόνο φορά. Η θέση του είναι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης.» 

6. Στο άρθρο 6 του ν.2232/1994 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής: 

«5. Ο Γενικός Γραµµατέας εφόσον προέρχεται από φορέα του δηµοσίου τοµέα επανέρχεται 

αυτοδικαίως µετά τη λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από το διορισµό του. 

Αν είναι µέλος ∆ΕΠ ή ΕΠ ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού Τοµέα, του χορηγείται άδεια 

κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ο.Κ.Ε.. Οι αποδοχές του βαρύνουν τις πιστώσεις της 

Ο.Κ.Ε. και καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από γνώµη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. Η θητεία του λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις 

συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθµολογική και η µισθολογική του 

εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή, ή έχει καταργηθεί, 

επανέρχεται σε οµοιόβαθµη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνίσταται αυτοδικαίως 

και καταργείται µε την αποχώρηση του από τον φορέα.» 

7. Το άρθρο 7 του ν. 2232/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 

« Άρθρο 7 Πόροι 

Πόροι της Ο.Κ.Ε. είναι η επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών 

στον οποίο αναγράφεται ειδικός κωδικός αριθµός. Χρηµατοδοτήσεις από άλλες πηγές είναι 

δυνατές, εφόσον γίνουν αποδεκτές οµόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. Αν 

δεν υπάρξει οµόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τότε η απόφαση λαµβάνεται µε 

πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών στην Ολοµέλεια. Η διαχείριση της Ο.Κ.Ε. δεν 

υπάγεται στις διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού και του δηµόσιου τοµέα. Η Ολοµέλεια 

καταρτίζει κάθε χρόνο τον προϋπολογισµό και εγκρίνει τον απολογισµό.» 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2232/1994 προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Το επιστηµονικό προσωπικό, όπως και το διοικητικό προσωπικό της Ο.Κ.Ε. 

προσλαµβάνονται µέσω ΑΣΕΠ και πρέπει να πληρούν τα προσόντα σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο π.δ. 50/2001. 

Το προσωπικό που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο στηρίζει επιστηµονικά το έργο της 

Ο.Κ.Ε. Του επιστηµονικού προσωπικού προΐσταται ο Γενικός Γραµµατέας ο οποίος συντονίζει 

και έχει την επιστηµονική ευθύνη του γνωµοδοτικού έργου της Ο.Κ.Ε. Η θητεία του 

Επιστηµονικού Συµβούλου είναι τετραετής και ανανεώσιµη, ύστερα από αξιολόγηση από την 

Εκτελεστική Επιτροπή, µε βάση τα κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τον Εσωτερικό 

Κανονισµό Λειτουργίας. 
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Στις διοικητικές και οικονοµικές υπηρεσίες της Ο.Κ.Ε. προΐσταται ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικών 

και Οικονοµικών Υποθέσεων. Η θητεία του είναι τετραετής και 

ανανεώσιµη, ύστερα από αξιολόγηση από την Εκτελεστική Επιτροπή, µε βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης, όπως αυτά καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. 

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υποθέσεων προέρχεται από το διοικητικό 

προσωπικό της Ο.Κ.Ε.» 

9. Το άρθρο 12 του ν. 2232/1994 αναριθµείται σε 13 και προστίθεται νέο άρθρο 12 ως εξής: 

«Άρθρο 12 

Συνιστάται στην Ο.Κ.Ε. Συµβούλιο Προέδρων. Το Συµβούλιο Προέδρων αποτελείται από τους 

προέδρους των τριτοβάθµιων οργανώσεων που είναι µέλη της Ο.Κ.Ε., σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 3 ως 5 του άρθρου 3. 

Τα µέλη του Συµβουλίου Προέδρων δεν έχουν θητεία, αλλά κάθε µέλος µετέχει στο 

Συµβούλιο για όσο χρόνο προεδρεύει του οικείου φορέα. Οι αρµόδιοι φορείς κοινοποιούν 

αµέσως στην Ο.Κ.Ε. την εκλογή ή τον ορισµό του προέδρου τους. Τα µέλη του Συµβουλίου 

εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την κοινοποίηση αυτή. 

Το Συµβούλιο Προέδρων χαράσσει τις κατευθυντήριες γραµµές δράσης της Ο.Κ.Ε. καθώς και 

τα ειδικευµένα τµήµατα οριστικά η προσωρινά στα οποία διαχωρίζεται το έργο της Ο.Κ.Ε., 

ανάλογα µε τους κρίσιµους τοµείς κοινωνικού διαλόγου . Οι προτάσεις του επικυρώνονται 

από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Ολοµέλεια. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου 

λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του. Σε περίπτωση αδυναµίας προσέλευσης 

ενός µέλους αυτό αντικαθίσταται από τον αντιπρόεδρο του αντίστοιχου φορέα. 

Το Συµβούλιο Προέδρων συνεδριάζει δύο φορές ετησίως ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου της Ο.Κ.Ε. Η πρόκληση κοινοποιείται 5 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 

συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συµβουλίου.» 

10. Η υφιστάµενη σύµβαση εργασίας του Γενικού Γραµµατέα της Ο.Κ.Ε. λύεται τρεις (3) 

µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Για τη λύση της υφιστάµενης εργασιακής σχέσης εφαρµόζεται η εργατική νοµοθεσία για τις 

συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. 

  

Άρθρο 45 

Ρυθµίσεις θεµάτων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

  

1. α) Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του ν. 2362/1995 (Α' 247), όπως αντικαταστάθηκε µε 

το άρθρο 3 του ν. 3781/2010 (Α'141) αντικαθίσταται ως εξής: «Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη 

διαχείριση των δηµοσίων χρηµάτων και της δηµόσιας περιουσίας καθώς και στη διαχείριση 

των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται ή επιχορηγούνται από τον κρατικό 

προϋπολογισµό ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς σύµφωνα µε τις 

διατάξεις που τα διέπουν.» 

β) Στο άρθρο 3 του ν. 2362/1995 προστίθενται περιπτώσεις ως εξής: 

«18. Επιµελείται της εκτέλεσης του κρατικού Προϋπολογισµού και ασκεί έλεγχο στη 

δηµόσια διαχείριση. 

19. Εξετάζει και αξιολογεί το συνολικό κόστος λειτουργίας µονάδων ή/και φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης σε σχέση µε τη δραστηριότητά τους και το προσφερόµενο έργο. Η 

αρµοδιότητα αυτή ασκείται ανεξάρτητα από τυχόν συντρέχουσα σχετική αρµοδιότητα των 
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οικείων φορέων.» 

γ) Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του 

ν.2362/1995 προστίθενται µετά την παρένθεση, οι λέξεις «που συνιστώνται µε πράξη του 

Υπουργού Οικονοµικών» 

δ) Στο τέλος του άρθρου 76Β του ν. 2362/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων (ΕΛΤΕ), συνιστώνται ή καταργούνται λογαριασµοί της ∆ιπλογραφικής Λογιστικής 

Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης του άρθρου 1 ή παραλείπονται γνωστοποιήσεις από το 

Προσάρτηµα.». 

2. Η προβλεπόµενη από το άρθρο 4 του π.δ. 79/1990 (Α' 37), όπως συµπληρώθηκε µε την 

παράγραφο 22 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993(Α'137), ∆ιεύθυνση Νοµικών Προσώπων 

∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µετονοµάζεται σε 

∆ιεύθυνση Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση 

Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Οικονοµικών. 

3. α) Στο τέλος της περίπτωσης γ της κατηγορίας I της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 

2685/1999 (Α' 35), προστίθενται οι λέξεις «και ο πρόεδρος του Συµβουλίου Οικονοµικών 

Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών.» 

β) Στο τέλος της περίπτωσης β) της κατηγορίας II της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 

2685/1999, προστίθενται οι λέξεις «τα µέλη και οι επιστηµονικοί συνεργάτες του Σ.Ο.Ε. του 

Υπουργείου Οικονοµικών.» 

4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 (Α' 159) προστίθεται 

εδάφιο ως εξής: 

«Ο υπολογισµός των πρόσθετων αποδοχών, αποζηµιώσεων ή απολαβών για την εφαρµογή 

του προηγουµένου εδαφίου γίνεται σε ετήσια βάση και ως έτος βάσης λαµβάνεται το έτος 

κατά το οποίο καταβάλλονται από τον υπόχρεο σε καταβολή οι πρόσθετες αποδοχές, 

αποζηµιώσεις ή απολαβές.» 

5. Στο τέλος της παραγράφου 18 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (Α'65), προστίθεται 

εδάφιο ως εξής: 

«Από τις διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εξαιρούνται οι απασχολούµενοι σε νοµικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είναι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς που 

επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος και αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ν. 3205/2003 (Α' 297).» 

6. Στο άρθρο 28 του ν. 2470/1997 (Α' 40) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής : 

«4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στα Ν.Π.Ι.∆. και στις δηµόσιες 

επιχειρήσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 1 του ν.3833/2010, όπως έχουν συµπληρωθεί µε 

τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 3842/2010 (Α' 58), στις Ανεξάρτητες 

∆ιοικητικές Αρχές, καθώς και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.)». 

7. α) Οι διατάξεις του τέταρτου και έκτου εδαφίου της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του 

άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α' 267) καταργούνται. 

β) Η περ. (α) της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3614/2007, αντικαθίσταται ως εξής: «5 (α). Οι 
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αποσπώµενοι ή µετακινούµενοι στις ειδικές υπηρεσίες υπάλληλοι του δηµόσιου και του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα λαµβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, µε τις 

προϋποθέσεις καταβολής τους.» 

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 καθώς και οι 

διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α' 35), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρµόζονται και στα ν.π.ι.δ. 

και στις δηµόσιες επιχειρήσεις, που εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του 

άρθρου 1 του ν. 3833/2010, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.3899/2010 (Α' 

212). 

9. Στο τέλος της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 17 του ν. 2676/1999 (Α'1) όπως ισχύει, 

προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Τα ποσά των πρόσθετων κρατήσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών, τα 

οποία παρακρατούνται σε µηνιαία βάση από την καταβαλλόµενη σε κάθε δικαιούχο παροχή 

∆ΙΒΕΕΤ, για τη χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος, κατατίθενται στο λογαριασµό που 

λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος µε τίτλο «Τ.Ε.Α∆.Υ. Ειδικός Λογαριασµός Οικονοµικών 

Υπαλλήλων», και αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχος ∆ΙΒΕΕΤ. 

Στο λογαριασµό αυτό συγκεντρώνονται: 

α) Το χρηµατικό υπόλοιπο του λογαριασµού «Τ.Ε.Α∆.Υ. Ειδικός Λογαριασµός Υπηρεσιακής 

Μονάδας Ε», που τηρούσε το ΤΕΑ∆Υ στην Τράπεζα της Ελλάδος, β) Το χρηµατικό υπόλοιπο 

του λογαριασµού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος µε τίτλο «Ε.∆. Υπουργείο 

Οικονοµικών-Εισφορές από ∆ΙΒΕΕΤ 1/7/2001 - 31/7/2004 Πρόσθετο Μέρισµα», 

γ) Το χρηµατικό υπόλοιπο της πρόσθετης κράτησης για το χρονικό διάστηµα διαχείρισης του 

λογαριασµού από το Γ.Λ.Κ. δυνάµει της Οικ.2/42423/Α0024/10.6.2009 απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµικών (Β'1162). Η διαχείριση και η λειτουργία του παραπάνω λογαριασµού 

ασκείται από το Γενικό λογιστήριο του Κράτους/∆ιεύθυνση 24η Λογαριασµών του ∆ηµοσίου. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη διαχείριση και 

τη λειτουργία του λογαριασµού αυτού, τους δικαιούχους και το ύψος του πρόσθετου 

µερίσµατος.» 

10. Για την οριστική επίλυση της δικαστικής διαφοράς που εκκρεµεί στο Πολυµελές 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης µεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Θ.), του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ύστερα από την 

υπό ηµεροµηνία 21.9.1961 και αύξοντα αριθµό καταθέσεως 2046/1961 αγωγή της πιο πάνω 

Κοινότητας, το ∆ηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση καταβολής στην Ι.Κ.Θ. συνολικά ποσό 

εννέα εκατοµµυρίων εννιακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά 

(9.943.697) ευρώ σε δύο έντοκες δόσεις, που λήγουν το πέµπτο και το δέκατο έτος από την 

έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και υπό τον όρο ότι πριν από την εξόφληση της οφειλής, 

όπως ορίζεται κατωτέρω, η Ι.Κ.Θ. θα παραιτηθεί από το δικόγραφο και το δικαίωµα 

αγωγής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι 

προϋποθέσεις εκδόσεως των δύο (2) οµολόγων, το επιτόκιό τους και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτοµέρεια για την εξόφληση της οφειλής. 

11. Για την εξυπηρέτηση του δανείου το οποίο έχει χορηγηθεί στον Οργανισµό Μεγάρου 

Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου δυνάµει της υπ' αριθµ. 

2/48243/0025/8-8-2007 αποφάσεως του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β'1587), 

το Ελληνικό ∆ηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει απευθείας και εµπροθέσµως 

στην δανείστρια Τράπεζα το ποσό της εκάστοτε οφειλής, σύµφωνα µε τους όρους της 
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δανειακής συµβάσεως, χωρίς δικαίωµα αναγωγής ή και συµψηφισµού κατά του Ο.Μ.Μ.Α., 

και χωρίς εν γένει να διατηρεί αξίωση έναντι του Ο.Μ.Μ.Α. για την αναζήτηση οιουδήποτε 

ποσού καταβάλλεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο εξ αυτής της αιτίας. Αντίστοιχη υποχρέωση 

αναλαµβάνει το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για την 

εξυπηρέτηση του δανείου που έχει χορηγηθεί στην Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.) 

µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου δυνάµει της υπ' αριθµ. 2/1485/0025/11-4-2003 (Β' 

459) απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

12. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δύναται να εξοφλεί παντός είδους υποχρεώσεις του, σε εθνικό ή 

αλλοδαπό νόµισµα, προς όλους τους φορείς του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, µε τη σύµφωνη 

γνώµη τους, µε έκδοση κρατικών χρεογράφων εντόκων γραµµατίων ή οµολόγων ή άλλων 

τίτλων δανεισµού, στο πλαίσιο του εκάστοτε εκτελούµενου κρατικού Προϋπολογισµού. Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται το ύψος των εκδιδόµενων τίτλων, ο 

σκοπός, οι όροι, οι διαδικασίες και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια που αφορά την έκδοσή 

τους. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 12 ∆εκεµβρίου 2010. 

13. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 (Α' 38) προστίθεται εδάφιο 

ως εξής: 

«Ειδικά για τους ελεγκτές των υπηρεσιών των περιπτώσεων ε' έως και ιε' του άρθρου 10 του 

π.δ. 85/2005 και το προσωπικό (τακτικούς µόνιµους, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 

µετακλητούς υπαλλήλους) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εξακολουθούν να 

ισχύουν από 1.1.2011 τα όρια των 120 και 80 χιλιοµέτρων της περίπτωσης α' της 

παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 2685/1999 (Α' 35).» 

14. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3832/2010 (Α' 38) προστίθεται 

εδάφιο ως εξής: 

«Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν.1882/1990 (Α' 43) και του άρθρου 5 

του ν. 2685/1999 από 1.1.2011 εφαρµόζονται αναλόγως στο σύνολο του προσωπικού 

(τακτικούς µόνιµους, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και µετακλητούς υπαλλήλους) της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).» 

  

Άρθρο 46 

  

1. Το άρθρο 20 του ν. 3696/2008 (Α' 177) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 20 Παράβολα - Χρηµατικά ποσά 

1. Από τα ΚΕ.Μ.Ε. καταβάλλονται παράβολα ως εξής: 

(α) για χορήγηση άδειας ίδρυσης δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ 

(β) για εγγραφή στο Μητρώο ∆ιδασκόντων εκατό (100) ευρώ. 

Τα παράβολα αυτά εισπράττονται από τις κατά τόπους αρµόδιες ∆ηµόσιες Οικονοµικές 

Υπηρεσίες και αποδίδονται υπέρ του ∆ηµοσίου 

Το ύψος των παραβόλων δύναται να αναπροσαρµόζεται κάθε φορά µε κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.2. Από τα 

ΚΕ.Μ.Ε. καταβάλλονται στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών ∆ια Βίου Μάθησης 

(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) χρηµατικά ποσά ως εξής: 

(α) για χορήγηση άδειας λειτουργίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ 

(β) για ανανέωση άδειας λειτουργίας δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 
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(γ) για άδεια µετεγκατάστασης/προσθήκης κτιρίου πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

δ) για λοιπές κτιριακές αλλαγές και προσθήκη νέων ειδικοτήτων, ποσό που δεν υπερβαίνει 

τα χίλια (1.000) ευρώ, ως ειδικότερα µπορεί να καθοριστεί µε απόφαση του ∆.Σ. του ΕΚΕΠΙΣ. 

Τα χρηµατικά αυτά ποσά καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασµό του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Το ύψος 

των χρηµατικών αυτών ποσών δύναται να αναπροσαρµόζεται κάθε φορά µε κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.» 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3696/2008, όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (Α' 163), αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«δ. Χρηµατικό ποσό ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, το οποίο κατατίθεται σε 

τραπεζικό λογαριασµό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης ∆οµών ∆ια βίου Μάθησης 

(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Εάν το Ε.Ε.Σ. στεγάζεται σε περισσότερα του ενός κτήρια, για κάθε πρόσθετο 

κτήριο και ανάλογα µε το εµβαδόν του, καταβάλλεται χρηµατικό ποσό που ορίζεται 

αναλογικά µε απόφαση του ∆Σ του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ και πάντως όχι πέραν του ως άνω ποσού. 

Για τη µετεγκατάσταση των φορέων και λοιπές κτηριακές αλλαγές, µετά τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας, καθώς και για την ανανέωση άδειας λειτουργίας, ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. 

του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. χρηµατικό ποσό που δεν µπορεί να ξεπερνά το ύψος των 1.000 €. 

Το ανώτατο όριο των 1.000 € που αφορά στην µετεγκατάσταση και στις λοιπές αλλαγές των 

φορέων καθώς και το ποσό των 1.500 € που αφορά στην αδειοδότηση των φορέων, 

δύνανται να αναπροσαρµόζονται κάθε φορά µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 

και Εθνικής Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.» 

  

Άρθρο 47 Λοιπές διατάξεις 

  

1. α) Στις περιπτώσεις α), β) και γ) του άρθρου 6 του ν. 3862/2010 (Α' 113), αντί των 

στοιχείων «ζ'», «η'» και «στ'» τίθενται τα στοιχεία «στ'» «ζ'» και «ε'» αντίστοιχα. 

β) Στις περιπτώσεις α), β) και γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3862/2010, αντί 

των στοιχείων «ζ'», «η'» και «στ'» τίθενται τα στοιχεία «στ'» «ζ'» και «ε'» αντίστοιχα. 

γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 3862/2010, αντί των 

στοιχείων «ε'», «στ'» και «η'» τίθενται τα στοιχεία «δ'» «ε'» και «ζ'» αντίστοιχα. 

2. Στο άρθρο 21 του ν. 3878/2010 (Α'161) προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής: 

«5. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ολυµπιακά Ακίνητα Ανώνυµη Εταιρεία» 

συγχωνεύεται µε απορρόφηση από την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Εταιρεία 

Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυµη Εταιρεία» η οποία µετονοµάζεται εφεξής σε «Ελληνικά 

Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυµη Εταιρεία». Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και 

παθητικού, της κατά 100% θυγατρικής, απορροφώµενης εταιρείας, όπως αυτά 

περιγράφονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία 31.12.2010, εισφέρονται 

στην απορροφώσα εταιρεία, η δε λογιστική αξία τους διαπιστώνεται µε σχετική έκθεση 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών, η οποία διενεργείται µε εντολή της απορροφώσας εταιρείας. 

Οι υφιστάµενες ζηµίες της απορροφώµενης εταιρείας κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

µετασχηµατισµού, µειώνουν ισόποσα το µετοχικό κεφάλαιο αυτής. Από 1.1.2011 όλες οι 

πράξεις της απορροφώµενης εταιρείας θεωρείται ότι διενεργούνται για λογαριασµό της 

απορροφώσας και τα ποσά αυτών µεταφέρονται µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η απορροφώσα εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά 
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Ακίνητα Ανώνυµη Εταιρεία» (Ε.Τ.Α. Α.Ε.) υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις 

και έννοµες σχέσεις της απορροφώµενης εταιρείας, η οποία παύει να υφίσταται. Η 

µεταβίβαση της απορροφώµενης εταιρείας εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή και οι 

εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφώσα εταιρεία. 

Για τη συγχώνευση των άνω εταιρειών εφαρµόζεται, ως προς τις φορολογικές απαλλαγές 

και διευκολύνσεις, το άρθρο 4 παρ. 4 του ν.3139/2003 (Α'100). Οι προβλεπόµενες από τις 

κείµενες διατάξεις διατυπώσεις δηµοσιότητας λογίζεται ότι πληρούνται µε τη δηµοσίευση του 

παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

6. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της ανώνυµης εταιρείας «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα 

Ανώνυµη Εταιρεία» καταρτίζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς που αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο. 

7. Απαιτήσεις της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 

ΑΕ» κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά το χρόνο λήξης της εκκαθάρισης του άρθρου 89 του 

ν.3606/2007 (Α' 195), που έχουν διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας 

«Ολυµπιακά Ακίνητα ΑΕ», σε βάρος των αποτελεσµάτων αυτής, αναγνωρίζονται προς 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης πραγµατοποίησης της διαγραφής.» 

3. Στο άρθρο 21 του ν. 3878/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 

«8. Με απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας Ε.Τ.Α. Α.Ε. που εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού, καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισµός 

Λειτουργίας της Εταιρείας, στον οποίο ορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισµένου χρόνου καθώς και εποχικού 

προσωπικού, όπως προκύπτουν ενόψει της απορρόφησης της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». Με 

απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας το προσωπικό της εταιρείας Ε.Τ.Α. Α.Ε. εντάσσεται και 

καταλαµβάνει τις οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο. Με όµοια 

απόφαση εντάσσεται και καταλαµβάνει τις θέσεις αυτές και το προσωπικό της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.» 

4. Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3861/2010 (Α'112) µετά τις λέξεις 

«∆ικαστικοί Λειτουργοί της ∆ιοικητικής» προστίθεται από την ηµεροµηνία ισχύος του 

ν.3861/2010 η φράση «ή της Πολιτικής». 

5. α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Κ.∆.∆. ) 

προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής : 

«Κατ' εξαίρεση, αν στο πλαίσιο του ίδιου προσωρινού ή οριστικού φορολογικού ελέγχου 

έχουν καταλογιστεί για το ίδιο οικονοµικό έτος ή διαχειριστική περίοδο µε την ίδια ή 

περισσότερες πράξεις, διάφορα ποσά, κατά του ίδιου υποχρέου, ανεξαρτήτως αν αυτά 

αφορούν διαφορετικά φορολογικά αντικείµενα, το εφετείο, εφόσον είναι αρµόδιο για κάποια 

απ' αυτές, καθίσταται αρµόδιο και για τις υπόλοιπες, ανεξαρτήτως ποσού.» 

β) Η διάταξη της προηγούµενης περίπτωσης της παραγράφου αυτής καταλαµβάνει και τις 

εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υποθέσεις. 

6. Το κατώτατο όριο προµήθειας των εµπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης των 

καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, ορίζεται σε 8,3% και 31,3% αντίστοιχα επί της τιµής λιανικής 

τους προ φόρων. Η ισχύς της διάταξης του προηγουµένου εδαφίου αρχίζει από 1.1.2011. 
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7. α) Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (Α' 

314) οι λέξεις «µε απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και 

Οργανισµών του άρθρου 10 του παρόντος νόµου.» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «όπως 

ορίζεται στο καταστατικό της.» 

β) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 3429/20005 διαγράφεται και στο 

τέλος της παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να κοινοποιεί στην Ειδική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισµών τη σύνθεση των µελών του, όπως αυτή διαµορφώνεται µετά 

από κάθε αλλαγή των εκπροσώπων των προηγουµένων παραγράφων.»  

  

Άρθρο 48 

Καταργούµενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος 

  

1. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται: 

α) το άρθρο 13 του Κεφαλαίου ∆' του ν. 3052/2002 (Α' 221), β) τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. 

ΒΡΙΑ' του 1892 (Α'461), γ) το άρθρο 24 του ν. 522/1914 (Α'1), δ) το τέταρτο άρθρο του ν. 

1943/1920 (Α'20) και ε) το άρθρο 5 του ν.δ. 2946/1954 (Α'183). 

2. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του. 

  

Αθήνα, Φεβρουαρίου 2011 
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