ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Κατάργηση των διατάξεων περί µείωσης των συντάξεων, ενσωµάτωση
στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά µε τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Α. Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αποτελείται από τρία
(3) Μέρη και ογδόντα έξι (86) άρθρα.
Το Πρώτο Μέρος περιλαµβάνει ένα άρθρο (άρθρο 1) περί αντικατάστασης
της διάταξης του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 4387/2016, δυνάµει της οποίας περικόπτονται, από 1.1.2019, οι κύριες συντάξεις, κατά το µέρος που υπερβαίνουν το ποσό που προκύπτει από τον επανυπολογισµό τους βάσει της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου 14.
Το Δεύτερο Μέρος (άρθρα 2-50) αποτελείται από οκτώ (8) Κεφάλαια και
κατατείνει στην εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ)
2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 (ΕΕ L 26), σχετικώς µε τη διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2018/411 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, «όσον αφορά την ηµεροµηνία εφαρµογής των
µέτρων µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών» (EE L 76). Περαιτέρω, µε τις εν λόγω διατάξεις επιδιώκεται «η αντικατάσταση και συµπλήρωση συναφών διατάξεων της νοµοθεσίας περί ασφαλιστικής διαµεσολάβη-
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σης, µε σκοπό τη σύνταξη ενός ενιαίου κωδικοποιηµένου κειµένου που θα
ρυθµίζει συνολικά την υπηρεσία διανοµής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων και
την άσκησή της στην ελληνική επικράτεια» (Αιτιολογική Έκθεση επί του νοµοσχεδίου, σελ. 2).
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1-5) καθορίζονται
το περιεχόµενο όρων που χρησιµοποιούνται, το πεδίο εφαρµογής του νόµου και η έννοµη σχέση όσων ασκούν τη ρυθµιζόµενη δραστηριότητα, µεταξύ τους και µε τους πελάτες τους, κατ’ «αναδιαµόρφωση των εθνικών κατηγοριών ασφαλιστικής διαµεσολάβησης» (όπ. π., σελ. 5).
Στο Κεφάλαιο Β΄(άρθρα 6-11) ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος ως εθνική
εποπτική αρχή, και ρυθµίζεται η ασκούµενη εποπτεία καθώς και η εξωδικαστική επίλυση διαφορών µε προσφυγή στον Συνήγορο του Καταναλωτή (ν.
3297/2004) ή άλλο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (βλ. άρθρο 18
της Κ.Υ.Α. 70330οικ./30-6-2015).
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 12-18) αφορούν την άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται προς τη ρυθµιζόµενη δραστηριότητα, στο έδαφος κράτους υποδοχής (άρθρα 12 και 13), και την ελεύθερη σχετική εγκατάσταση (άρθρα 14-16), όπως και την εφαρµογή της «ελληνικής ασφαλιστικής, τραπεζικής και χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, καθώς
και της νοµοθεσίας περί καταναλωτή που αποβλέπουν στην προστασία του
γενικού συµφέροντος» (άρθρο 18).
Στο Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 19-26) ρυθµίζεται η οργάνωση και λειτουργία
«ειδικού µητρώου» όσων δραστηριοποιούνται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος. Το εν λόγω µητρώο τηρείται στα επαγγελµατικά επιµελητήρια τα οποία, µάλιστα, «καθιερώνουν την επιγραµµική επικοινωνία (online)» µε τους
ενδιαφερoµένους (άρθρο 19 παρ. 8). Καθορίζονται, επίσης, οι «επαγγελµατικές απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων» για την άσκηση της υπό ρύθµιση
δραστηριότητας (άρθρο 20), καθώς και οργανωτικά ζητήµατα των οικείων επιχειρήσεων (άρθρα 24 και 25).
Τα Κεφάλαια Ε΄ (άρθρα 27-35) και ΣΤ΄(άρθρα 36-40), ειδικώς ως προς τη
διανοµή «βασιζόµενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων» και κατ’ αναφορά προς τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 2017/2359 της Επιτροπής της 21ης Σεπτεµβρίου 2017 (ΕΕ L 341), περιλαµβάνουν τους κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση των ρυθµιζόµενων
δραστηριοτήτων.
Στο Κεφάλαιο Ζ΄(άρθρα 41-46) προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των παραβατών, νοµικών και φυσικών προσώπων, των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου, και καθορίζονται οι προϋποθέσεις δηµοσιοποίησης των επιβαλλόµενων κυρώσεων (άρθρα 41, 42), το περιεχόµενο και τα κριτήρια ε-
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πιβολής τους (άρθρα 43, 44), καθώς και η λειτουργία µηχανισµού «για τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση» αναφοράς τυχόν παραβάσεων στην εποπτική αρχή (άρθρο 45).
Τέλος, το Κεφάλαιο Η΄ (άρθρα 47-50) περιλαµβάνει κατάλογο διατάξεων
που καταργούνται ή τροποποιούνται (άρθρο 47), µεταβατικές διατάξεις (άρθρο 48), προσάρτηση Παραρτήµατος ΧΙΙΙ, που καθορίζει τις ελάχιστες απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση δραστηριότητας ασφάλισης ζηµιών και ζωής των άρθρων 4 και 5 του ν. 4364/2016, και διανοµής επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται στην ασφάλιση (άρθρο 49), καθώς
και άρθρο για την αναδροµική, από 30-9-2018, έναρξη ισχύος του Μέρους
Β΄ του νόµου (άρθρο 50).
Με τις διατάξεις του Τρίτου Μέρους (άρθρα 51-86) ρυθµίζονται ζητήµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών. Μεταξύ άλλων, τροποποιούνται
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικώς µε την διά προσυµφώνου µεταβίβαση ποσοστού εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύµβασης για την ανέγερση πολυκατοικίας µε αντιπαροχή (άρθρο 51), τις διαδικασίες είσπραξης φόρων και λοιπών εσόδων για λογαριασµό του Δηµοσίου (άρθρο 52), τις διοικητικές κυρώσεις των συµβολαιογράφων, φυλάκων µεταγραφών και προϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων
που παραβαίνουν υποχρεώσεις τους βάσει του εν λόγω Κώδικα (άρθρο 55).
Παρέχεται, περαιτέρω, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (στο εξής,
Α.Α.Δ.Ε.) ευχέρεια να απευθύνει «αυτοµατοποιηµένα µαζικά αιτήµατα παροχής πληροφοριών» προς «τα υπόχρεα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 62» (πιστωτικά ιδρύµατα, κ.λπ.) προς συγκρότηση «Αρχείου Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών
Συναλλαγών» (άρθρο 57), εισάγονται ρυθµίσεις διά των οποίων έγγαµοι φορολογούµενοι δύνανται να υποβάλλουν χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (άρθρο 59), και τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων
Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια για την υποβολή δηλώσεων φόρου δωρεάς και γονικής παροχής και για την παραγραφή του δικαιώµατος του Δηµοσίου για την επιβολή
φόρων επί ορισµένης κατηγορίας υποθέσεων (άρθρα 60 και 61), καθώς και
διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για (άρθρα 62, 63 και 64). Ρυθµίζονται, επίσης, ζητήµατα επιβολής του τέλους ταξινόµησης σε περίπτωση
κλοπής αυτοκινήτου (άρθρο 65), ζητήµατα προστίµων για την εκπρόθεσµη
καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρελαίου
Θέρµανσης (άρθρο 66), και ζητήµατα απαλλαγής από τον φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίων (άρθρο 68). Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2969/2011
σχετικώς µε την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊό-
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ντων (άρθρο 69), του ν. 4446/2016 σχετικώς µε την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 70), του ν. 3054/2002 σχετικώς
µε την υποχρεωτική εγκατάσταση στα οικεία µεταφορικά µέσα, ηλεκτρονικών συστηµάτων «διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας
κατά τη διακίνηση προµετρηµένων ποσοτήτων καυσίµου» (άρθρο 71), και
του ν. 4389/2016 σχετικώς µε την αποδοχή δωρεών εν ζωή για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών της Α.Α.Δ.Ε. (άρθρο 72) και τη δυνατότητα να απονέµονται βραβεία στις «οργανικές µονάδες της Α.Α.Δ.Ε. που διακρίνονται
για την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητά τους» (άρθρο 73). Ορίζεται, επίσης, ότι, στις περιπτώσεις απόδοσης συνεταιριστικής µερίδας στον
αποχωρούντα ή αποκλεισθέντα συνεταίρο, µεταβίβασής της, καθώς και απόδοσής της σε κληρονόµους µη αποκτώντες την ιδιότητα του συνεταίρου, η
συνεταιριστική µερίδα υπολογίζεται στην ονοµαστική αξία της, και όχι στην
πραγµατική (άρθρο 76). Συνιστάται, περαιτέρω, νοµοπαρασκευαστική επιτροπή στην Ειδική Γραµµατεία Σ.Δ.Ο.Ε. για τον καθορισµό του πλαισίου που
διέπει τη διαχείριση των δεσµευµένων και δηµευµένων περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 77), και ορίζεται ότι παραχωρείται άνευ ανταλλάγµατος σε
Δήµους η κυριότητα των οριζόµενων δηµόσιων ακινήτων (άρθρα 81 και 82).
Επανακαθορίζεται, εξ άλλου, η προκαταρκτική διαδικασία µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δηµοσίου (άρθρο 83, ενσωµατώνεται
στο εθνικό δίκαιο το άρθρο 95 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (άρθρο 84), και παρατείνεται, εκ νέου, η αναστολή
κάθε αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων είτε εις χείρας του είτε εις χείρας τρίτου (άρθρο 85).
Τέλος, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του νόµου (άρθρο 86).
Β. Όπως παγίως επισηµαίνεται στις εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας [βλ. Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής της 19.11.2013
επί του Νοµοσχεδίου «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο
πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011)», ν.
4213/2013], οι Οδηγίες δεσµεύουν κάθε κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνονται, όσον αφορά το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά αφήνουν την επιλογή του τύπου και των µέσων στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών [βλ.
άρθρο 288 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 249 της ΣυνθΕΚ) EΕ C 83 της 30.3.2010,
σελ. 171-2]. Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να λαµβάνουν εθνικά µέτρα µεταφοράς, διατηρώντας, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, την ελευθερία να επιλέ-
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ξουν τον τρόπο µεταφοράς. Ωστόσο, η επιλογή των σχετικών µέσων είναι
συνάρτηση του αποτελέσµατος που επιδιώκει η Οδηγία (βλ. Β. Σκουρή (επιµ.), Ερµηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σελ. 1507 επ.). Συµφώνως προς πάγια νοµολογία του ΔΕΕ, «οι διατάξεις µιας οδηγίας πρέπει να εφαρµόζονται µέσω κανόνων αναµφισβήτητης δεσµευτικότητας, µε την απαιτούµενη εξειδίκευση, ακρίβεια και σαφήνεια, ώστε να πληρούται η απαίτηση της ασφάλειας δικαίου η οποία επιβάλλει, στην περίπτωση κατά την οποία µια οδηγία αποβλέπει στη γένεση δικαιωµάτων για τους ιδιώτες, να µπορούν οι δικαιούχοι να έχουν πλήρη γνώση
των δικαιωµάτων τους» [ΔΕΕ της 16.7.2009, υπόθ. C427/07, σκέψη 55, µε εκεί παραπεµπόµενη νοµολογία ή, µε άλλη διατύπωση, ΔΕΚ της 23.3.1995 C365/93 (Επιτροπή/Ελλάδα), σκέψη 9, συµφώνως προς την οποία, είναι «(…)
απαραίτητο το συγκεκριµένο εθνικό δίκαιο να εξασφαλίζει πράγµατι την
πλήρη εφαρµογή της οδηγίας από την εθνική διοίκηση, η νοµική κατάσταση
που διαµορφώνεται βάσει του δικαίου αυτού να είναι αρκετά ακριβής και σαφής και οι δικαιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν το πλήρες περιεχόµενο των δικαιωµάτων τους και, ενδεχοµένως, να τα προβάλλουν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων»]. Περαιτέρω, «(…) η µεταφορά της οδηγίας
στο εσωτερικό δίκαιο δεν απαιτεί, κατ’ ανάγκη, τυπική και κατά γράµµα επανάληψη των διατάξεων της οδηγίας σε ρητή και ειδική νοµοθετική ή κανονιστική διάταξη, µπορεί δε να αρκεί ένα γενικό νοµικό πλαίσιο, εφόσον αυτό
εξασφαλίζει αποτελεσµατικά την πλήρη εφαρµογή της οδηγίας µε επαρκώς
σαφή και συγκεκριµένο τρόπο (…)» (ΔΕΕ της 16.7.2009, υπόθ. C-427/07,
σκέψη 54, µε παραπεµπόµενη σχετική νοµολογία).
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 1
α. Κατ’ άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγµατος, «Νοµοσχέδια που αναφέρονται
οπωσδήποτε στην απονοµή σύνταξης και στις προϋποθέσεις της υποβάλλονται µόνο από τον Υπουργό Οικονοµικών ύστερα από γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (…)». Εξ άλλου, κατά πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (βλ. ενδεικτικώς, ΕλΣ Ολ 983/1998), «η θεσπιζόµενη γνωµοδοτική αρµοδιότητα αυτού κατά την διαδικασία ψηφίσεως συνταξιοδοτικών νόµων είναι εξαιρετικής φύσεως και ιδιαίτερης σηµασίας, γιατί προνοεί για την
διαφώτιση της Βουλής κατά την ψήφιση των ειδικών αυτών νόµων και την
προφύλαξή της από την θέσπιση διατάξεων που αντιβαίνουν σε βασικούς
κανόνες της κείµενης συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας ή που δηµιουργούν προνόµια για ορισµένη κατηγορία συνταξιούχων» (για τις γνωµοδοτικές αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου βλ., ενδεικτικώς, Απ. Γέροντα, Δηµοσιονοµικό Δίκαιο, 2005, σελ. 192 επ.).
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Εν προκειµένω, η ως άνω αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί
να θεωρηθεί ότι έχει ασκηθεί µε τις από 8-5-2017 και 20-4-2016 γνωµοδοτήσεις της Ολοµέλειάς του, επί της καταργούµενης παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4472/2017 και της υπό µερική αναβίωση περ. β) της παρ. 2 του ν. 4387/2016,
αντιστοίχως.
β. Διά της παραγράφου αντικαθίσταται η περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 που ορίζει ότι «[α]πό 1.1.2019, αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει
από τον υπολογισµό τους σύµφωνα µε την παρ. 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι
την πλήρη εξάλειψή του, µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συντάξεων,
όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρµογή της παρ. 3, όπως ισχύει». Συναφώς,
παρατηρείται ότι θα ήταν σκόπιµο, για λόγους νοµοτεχνικής ευκρίνειας, να
προσδιοριστεί ότι το ως άνω ποσό καταβάλλεται στους δικαιούχους «ως
προσωπική διαφορά».
Ακολούθως, µε την παράγραφο 2, καταργούνται η παρ. 1 του άρθρου 1 καθώς και το άρθρο 2 του ν. 4472/2017. Συναφώς επισηµαίνεται ότι, διά του
άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 4472/2017, αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 10
του ν. 4387/2016, η οποία ρυθµίζει τη χορήγηση οικογενειακής παροχής
«[γ]ια όσους λαµβάνουν σύνταξη µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,
καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου
6». Αντιστοίχως, το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4472/2017 αντικαθιστά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4387/2016 αναφορικώς προς το
επίδοµα συζύγου «για όσους λαµβάνουν σύνταξη µέχρι την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού».
Δεδοµένου ότι, µε την κατάργηση των ανωτέρω άρθρων του ν. 4472/2017,
απαλείφονται, συνακολούθως, και τα οικεία εδάφια του ν. 4387/2016, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο, για λόγους ασφάλειας δικαίου, να διευκρινισθεί
αν, διά της κατάργησης αυτής, αναβιώνουν τα αντίστοιχα εδάφια του ν.
4387/2016, ως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους από τον ν. 4472/2017.
2. Επί του άρθρου 49
Με το εν λόγω άρθρο προσαρτάται στον υπό ψήφιση νόµο Παράρτηµα ΧΙΙΙ που καθορίζει τις ελάχιστες απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες για την
άσκηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων.
Το ανωτέρω Παράρτηµα τιτλοφορείται «Ελάχιστες απαιτήσεις για επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες» και απαριθµεί τις εν λόγω απαιτήσεις
σε τρεις ενότητες, µε τίτλους, «Ι. Κίνδυνοι ζηµιών που ταξινοµούνται στο
άρθρο 4 του ν. 4364/2016», «ΙΙ. Επενδυτικά προϊόντα βασιζόµενα στην α-
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σφάλιση» και «ΙΙΙ. Κίνδυνοι ασφάλισης ζωής που ταξινοµούνται στο άρθρο 5
του ν. 4364/2016», αντιστοίχως.
Νοµοτεχνικώς αρτιότερη θα ήταν η ακόλουθη διατύπωση: «Ι. Δραστηριότητα ασφάλισης ζηµιών του άρθρου 4 του ν. 4364/2016», «ΙΙ. Δραστηριότητα
διανοµής επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται στην ασφάλιση» και «ΙΙΙ.
Δραστηριότητα ασφάλισης ζηµιών του άρθρου 5 του ν. 4364/2016», αντιστοίχως.
3. Επί του άρθρου 50
Με το εν λόγω άρθρο καθορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος, αναδροµικώς, από 30.9.2018. Επισηµαίνεται ότι, κατ’ άρθρο 42 της υπό ενσωµάτωση Οδηγίας, όπως ισχύει, «1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν
τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες
για τη συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία έως την 1η Ιουλίου 2018. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις
ανωτέρω διατάξεις από την 1η Οκτωβρίου 2018 το αργότερο».
Συναφώς παρατηρείται ότι, κατά τα σχετικά πρακτικά επεξεργασίας προεδρικών διαταγµάτων του Συµβουλίου της Επικρατείας, «επί µη εµπρόθεσµης
µεταφοράς διατάξεων Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, (…) η συµµόρφωση
πρέπει να ανατρέχει στον χρόνο κατά τον οποίο οι διατάξεις της Οδηγίας έπρεπε να µεταφερθούν στο εσωτερικό δίκαιο» (βλ. ΣτΕ ΠΕ 210/1998,
479/1998, 404/1999, 415/2001, 1/2002, 429/2002, 379/2003, 180/2004). [Bλ.,
σχετικώς, Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής της 7.11.2018
επί του Νοµοσχεδίου «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά µε τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της
κινητικότητας των εργαζοµένων µεταξύ των κρατών-µελών, µε τη βελτίωση
της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις», ν. 4575/2018].
Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, αναδροµική ισχύς δεν θα µπορούσε να
προσδοθεί στις διατάξεις των υπό ψήφιση άρθρων 41 επ., εφόσον αυτές αφορούν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παράβαση διατάξεων του
παρόντος (βλ. Α. Πλιάκο, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2η έκδ. 2018, σελ. 365, µε τη σχετική νοµολογία του ΔΕΕ).
4. Επί του άρθρου 51
Με την προτεινόµενη ρύθµιση προστίθεται νέα παράγραφος 9 στο άρθρο
12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), συµφώνως προς
την οποία «9. Σε περίπτωση προσυµφώνου µεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαι-
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ρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύµβασης µε την οποία αναλαµβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας µε αντιπαροχή, απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού ενηµερότητας κατά
την µεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτον, εφόσον κατά τη µεταβιβαστική δικαιοπραξία συµβάλλεται και ο εργολάβος. Στην περίπτωση
αυτή το αποδεικτικό ενηµερότητας προσκοµίζεται από τον εργολάβο. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής».
Συναφώς, παρατηρείται ότι οι πράξεις και οι συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας δεν προβλέπονται στον
νόµο, αλλά ορίζονται, κατά την παράγραφο 5 του ως άνω τροποποιούµενου
άρθρου 12, µε απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Για τον λόγο αυτό, θα ήταν συστηµατικώς ορθότερο το ζήτηµα να ρυθµισθεί µε τροποποίηση της
σχετικής ρύθµισης του άρθρου 1 παρ. 1 περ. γ΄ της απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων πολ. 1274/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398/2013), όπως ισχύει, και όχι νοµοθετικώς.
5. Επί των άρθρων 52 και 53
Με τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποιείται το άρθρο 40 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας και το άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων (ν.δ. 356/1974) και ορίζεται ότι, µε απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., µπορεί να ανατεθεί η είσπραξη, για λογαριασµό του Δηµοσίου,
των φόρων και των λοιπών δηµοσίων εσόδων που ανήκουν στην αρµοδιότητα της Φορολογικής Διοίκησης, µεταξύ άλλων, και σε «πιστωτικά ιδρύµατα,
περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων τους, όταν τα υποκαταστήµατα
αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα (…)». Παρατηρείται ότι η προτεινόµενη
ρύθµιση είναι ασαφής ως προς το εάν η αναφορά σε έδρα που «βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα (…)» αφορά τα πιστωτικά
ιδρύµατα ή τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων. Ενδεχοµένως,
θα ήταν σαφέστερο να ορισθεί ότι η είσπραξη µπορεί να ανατεθεί σε «ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα ή σε υποκαταστήµατα στην Ελλάδα αλλοδαπών
πιστωτικών ιδρυµάτων».
6. Επί του άρθρου 54
Παρατηρείται ότι θα ήταν νοµοτεχνικώς αρτιότερο, αντί της προσθήκης
φράσης στην περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, να αντικατασταθεί ολόκληρη η ως άνω περίπτωση.

9
7. Επί του άρθρου 56
Με την προτεινόµενη διάταξη εντάσσεται το «προβλεπόµενο στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α' 66) ποσοστό 5% των εισπραττόµενων από τις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης νοσηλίων» στους
φόρους, για την είσπραξη των οποίων εφαρµόζεται ο Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας.
Δεδοµένου ότι η διαδικασία καταβολής και ελέγχου της ορθής απόδοσης
του ανωτέρω εσόδου του Δηµοσίου ρυθµίζεται σήµερα µε την κοινή υπουργική απόφαση Υ3β/ΓΠ./οικ. 35106 (ΦΕΚ Β΄ 647), δεν είναι σαφές εάν αυτή
θα συνεχίσει να εφαρµόζεται και µετά την έναρξη ισχύος της διάταξης, ως
προς ζητήµατα τα οποία δεν ρυθµίζονται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως, λ.χ., ο χρόνος καταβολής των φόρων. Συναφώς, επισηµαίνεται ότι, συµφώνως προς το άρθρο 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, «ο φόρος καταβάλλεται κατά το χρόνο που προβλέπεται από το νόµο
που επιβάλλει την αντίστοιχη φορολογία, στην οποία εφαρµόζεται ο Κώδικας».
8. Επί του άρθρου 57
Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προστίθεται νέο άρθρο 62Β στον ν.
4170/2013 («Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων της
ΕΛ.Τ.Ε., αναµόρφωση Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις»).
α. Διά του εν λόγω άρθρου, η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να απευθύνει «αυτοµατοποιηµένα µαζικά αιτήµατα παροχής πληροφοριών» προς «τα υπόχρεα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 62». Τέτοια πρόσωπα είναι
«τα πιστωτικά ιδρύµατα του ν. 4261/2014, συµπεριλαµβανοµένων και των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων, τα ιδρύµατα πληρωµών του ν. 3862/2010 και τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος του ν.
4021/2011, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, µε ή
χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της
Ελλάδος, καθώς και οι φορείς αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών µε τη
χρήση καρτών πληρωµών (card acquirers) που δραστηριοποιούνται µε έδρα
το εξωτερικό ή την Ελλάδα και εξυπηρετούν επιχειρήσεις στην Ελληνική επικράτεια» (άρθρο 62 παρ. 1 γ΄ εδάφ. του ν. 4170/2013).
Οι αιτούµενες πληροφορίες αφορούν «κάθε στοιχείο και πληροφορία για
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που τηρούνται στους ως άνω
αναφερόµενους Παρόχους» (άρθρο 62 παρ. 1 β΄ εδάφ. του ν. 4170/2013)
και, ιδίως, «τραπεζικούς λογαριασµούς, λογαριασµούς πληρωµών, επενδυτικών προϊόντων και δανειακές συµβάσεις» (Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, σελ. 15). Συµφώνως προς τις προτεινόµε-
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νες διατάξεις, τα εν λόγω στοιχεία και οι πληροφορίες «διαβιβάζονται αυτοµατοποιηµένα» και «µαζικά» στην Α.Α.Δ.Ε., και «συνιστούν το “Αρχείο Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών”».
Το εν λόγω «Αρχείο Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών», το σύνολο, δηλαδή, των ως άνω πληροφοριών, «τηρείται σε ασφαλή υποδοµή (βάση δεδοµένων) που δηµιουργείται
στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. έως
το χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος της Φορολογικής Διοίκησης για τη
βεβαίωση των σχετικών απαιτήσεων» (παρ. 2 του προτεινόµενου άρθρου
62Β του ν. 4170/2013).
Τα δεδοµένα, εξ άλλου, του εν λόγω Αρχείου «διαβιβάζονται, κατόπιν εξειδικευµένου αιτήµατος των ελεγκτικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και επεξεργασίας µέσω µηχανογραφικής εφαρµογής (Ειδικό Λογισµικό) της Αρχής,
σε ειδικά εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους των ελεγκτικών υπηρεσιών της»
(παρ. 3 εδάφ. β΄ του προτεινόµενου άρθρου 62Β του ν. 4170/2013).
Από την προτεινόµενη ρύθµιση προκύπτουν, ιδίως, τα εξής:
i. Οι αιτούµενες, κατά τα ως άνω, κατηγορίες πληροφοριών είναι ευρείες
και περιλαµβάνουν µεγάλο όγκο δεδοµένων (λ.χ., τραπεζικούς λογαριασµούς, λογαριασµούς πληρωµών, επενδυτικών προϊόντων και δανειακές
συµβάσεις), τα οποία συνιστούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.
ii. Το αίτηµα προς τους οικείους φορείς (πιστωτικά ιδρύµατα, κ.ά.) για την
παροχή των ως άνω δεδοµένων είναι γενικό, µαζικό, αφορά αόριστο αριθµό
υποκειµένων των δεδοµένων, και δεν συνάπτεται προς ειδική και εξατοµικευµένη διαδικασία φορολογικού ελέγχου.
iii. Το «Αρχείο Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών» που συγκροτείται από τα ως άνω δεδοµένα, συνιστά µία νέα ογκώδη βάση δεδοµένων – µη φορολογικού, κατ’ αρχήν, χαρακτήρα – υπεύθυνος επεξεργασίας της οποίας είναι η Α.Α.Δ.Ε.
iv. Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να αντλεί δεδοµένα από την εν λόγω βάση δεδοµένων που τηρεί η ίδια, προκειµένου, εν συνεχεία, να τα διαβιβάζει προς περαιτέρω επεξεργασία σε υπαλλήλους της στο πλαίσιο εξατοµικευµένης φορολογικής έρευνας.
v. Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδοµένων δεν καθορίζεται ειδικώς και
ορισµένως, παρά εντάσσεται αορίστως στον «χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος της Φορολογικής Διοίκησης για τη βεβαίωση των σχετικών απαιτήσεων».
vi. Κατά την προαναφερθείσα διαδικασία δεν προβλέπεται σύµπραξη της
Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
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Δηµιουργείται, εν προκειµένω, προβληµατισµός σχετικώς µε το αν η προτεινόµενη ρύθµιση είναι συµβατή προς τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» (ΕΕ
L 119/4.5.2016, σελ. 1 επ.) (στο εξής, Γενικός Κανονισµός), ο οποίος συνιστά νοµική πράξη που ισχύει αµέσως (από της 25ης Μαΐου 2018) σε όλα τα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συµφώνως, ειδικότερα, προς το Προοίµιο του Γενικού Κανονισµού (σηµ.
31), «[ο]ι δηµόσιες αρχές στις οποίες κοινολογούνται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε νοµική υποχρέωση για την άσκηση των επίσηµων καθηκόντων τους, όπως φορολογικές και τελωνειακές αρχές, µονάδες οικονοµικής έρευνας, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές (…) δεν θα πρέπει
να θεωρηθούν αποδέκτες, εάν λαµβάνουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια ειδικής έρευνας για το γενικό
συµφέρον, σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους µέλους. Τα αιτήµατα κοινολόγησης που αποστέλλονται από δηµόσιες αρχές θα πρέπει να είναι πάντα γραπτά, αιτιολογηµένα και σύµφωνα µε την περίσταση και δεν θα
πρέπει να αφορούν το σύνολο ενός συστήµατος αρχειοθέτησης ή να οδηγούν στη διασύνδεση των συστηµάτων αρχειοθέτησης. Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εν λόγω δηµόσιες αρχές θα πρέπει
να συµµορφώνεται προς τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδοµένων ανάλογα µε τους σκοπούς της επεξεργασίας».
Συνεπώς, αιτήµατα κοινολόγησης προσωπικών δεδοµένων που δεν είναι
αναγκαία στο πλαίσιο διενέργειας «ειδικής έρευνας για το γενικό συµφέρον», ή που «αφορούν το σύνολο ενός συστήµατος αρχειοθέτησης» ή «οδηγούν στη διασύνδεση των συστηµάτων αρχειοθέτησης» αντιτίθενται στις
διατάξεις του Γενικού Κανονισµού, εκτός εάν η νοµιµότητα της επεξεργασίας τους βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειµένου.
Τέτοια αιτήµατα αντιτίθενται και σε πλέγµα θεµελιωδών αρχών που, συµφώνως προς το άρθρο 5 του Γενικού Κανονισµού, διέπουν την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειµένου αυτή να είναι νόµιµη.
Πρόκειται για την αρχή του περιορισµού του σκοπού επεξεργασίας, δηλαδή
τη συλλογή των δεδοµένων για καθορισµένους, ρητούς και νόµιµους σκοπούς, την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδοµένων, συµφώνως προς την
οποία είναι νόµιµη η επεξεργασία των δεδοµένων µόνον εφόσον αυτά είναι
κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για
τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, και την αρχή της ακρίβειας
των δεδοµένων.
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β. Ειδικής επισήµανσης χρήζει η παρ. 5 του προτεινόµενου άρθρου 62Β
του ν. 4170/2013, συµφώνως προς την οποία, «[ο]ι διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 62 εφαρµόζονται και για τα στοιχεία και τις πληροφορίες του Αρχείου Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών». Οι εν λόγω παραπεµπόµενες διατάξεις έχουν ως εξής: «5. Στις
περιπτώσεις που, κατά τη διαδικασία της αυτοµατοποιηµένης πρόσβασης
στο Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π., από τις αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δηµοσίου, ανακτηθούν στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που περιλαµβάνονται στο αίτηµα τους, αυτό δεν συνιστά παραβίαση του επαγγελµατικού και τραπεζικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών
δεδοµένων. Οι αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δηµοσίου υποχρεούνται να
καταστρέφουν αµελλητί τα στοιχεία αυτά. Στις περιπτώσεις που κατά τη
διαδικασία της αυτοµατοποιηµένης πρόσβασης στο Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π., από
τα τραπεζικά ιδρύµατα διαβιβαστούν στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που περιλαµβάνονται στο αίτηµα παροχής πληροφοριών, αυτό δεν συνιστά παραβίαση του επαγγελµατικού και
τραπεζικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων, σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων µόνο στην περίπτωση που αυτό οφείλεται στην εφαρµογή συγκεκριµένου αλγορίθµου που
θα προσδιοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών» (άρθρο 62 παρ.
5 του ν. 4170/2013).
Επισηµαίνεται, εν προκειµένω, ότι οι ως άνω θεσµοί «του επαγγελµατικού
και τραπεζικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων» συνιστούν εκφάνσεις συνταγµατικών δικαιωµάτων (πρβλ. άρθρο 5 παρ. 1 και άρθρο 9Α του Συντάγµατος). Ο κατά την ως άνω ρύθµιση περιορισµός τους
πρέπει να τελεί υπό την εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας. Δεδοµένου ότι, εν προκειµένω, η ανάκτηση και διαβίβαση δεδοµένων που αφορούν
πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που περιλαµβάνονται στο αίτηµα της φορολογικής αρχής συνιστά απλώς σφάλµα των εµπλεκοµένων αρχών και ιδρυµάτων, και δεν φαίνεται να εξυπηρετεί κανένα νόµιµο σκοπό, η εν λόγω ρύθµιση φαίνεται να προσκρούει στην κατοχυρωµένη από το άρθρο 25 παρ. 1 εδάφ. δ΄ του Συντάγµατος αρχή της αναλογικότητας.
Συµφώνως, εξ άλλου, προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού, αφ’ ενός, «[σ]ε περίπτωση παραβίασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αµελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός
72 ωρών από τη στιγµή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή (…), εκτός εάν
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η παραβίαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.
Όταν η γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή δεν πραγµατοποιείται εντός 72
ωρών, συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την καθυστέρηση» (άρθρο 33 του
Γενικού Κανονισµού), αφ’ ετέρου, καθορίζονται ειδικοί κανόνες για την επιβολή κυρώσεων (µεταξύ των οποίων και διοικητικά πρόστιµα) για την παράβαση διατάξεων του Γενικού Κανονισµού. Η ισχύς τέτοιων κανόνων δεν δύναται, ευνοήτως, να αίρεται βάσει νοµοθετικών ρυθµίσεων που αποκλείουν
την ευθύνη για παράβαση του Γενικού Κανονισµού.
Τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να περιορίζονται οι δυσµενείς επιπτώσεις της παράβασης των διατάξεων του Γενικού Κανονισµού (όπως, εν
προκειµένω, η ρύθµιση, δυνάµει της οποίας: «[ο]ι αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δηµοσίου υποχρεούνται να καταστρέφουν αµελλητί τα στοιχεία
αυτά»), δεν αίρουν οπωσδήποτε την ευθύνη, αλλά πάντως λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό του ύψους του διοικητικού προστίµου ή του είδους
της κύρωσης.
γ. Διά της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του νοµοσχεδίου προστίθεται,
κατά τα ως άνω, νέο άρθρο 62Β στον ν. 4170/2013.
Επισηµαίνεται ότι το άρθρο 62Α του ν. 4170/2013 έχει καταργηθεί διά του
άρθρου 54 παρ. 2 στοιχ. β΄ του ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α΄ 139/30.7.2018).
Θα ήταν, συνεπώς, σκόπιµο το προτεινόµενο άρθρο να λάβει, στο πλαίσιο
των διατάξεων του ν. 4170/2013, αρίθµηση 62Α, και όχι 62Β.
9. Επί του άρθρου 59
Με τις προτεινόµενες διατάξεις θεσπίζονται ρυθµίσεις διά των οποίων παρέχεται ευχέρεια σε έγγαµους φορολογουµένους να υποβάλλουν χωριστή
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος.
α. Ως προς το ζήτηµα της κάλυψης της διαφοράς µεταξύ του δηλωθέντος
εισοδήµατος και του τεκµαρτού εισοδήµατος που προσδιορίζεται βάσει των
άρθρων 30-34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013), µε την
προτεινόµενη παράγραφο 4, διά της οποίας τροποποιείται το άρθρο 34 παρ.
2 του Κώδικα αυτού, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι, «σε περίπτωση χωριστών
δηλώσεων συζύγων, για την κάλυψη ή τον περιορισµό της διαφοράς που
προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, λαµβάνονται υπόψη τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά της παραγράφου αυτής, όπως αυτά δηλώνονται από τον κάθε σύζυγο χωριστά». Επισηµαίνεται ότι από τη
διατύπωση της ανωτέρω ρύθµισης δεν είναι σαφές εάν παραµένει σε ισχύ ο
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ουσιαστικού δικαίου κανόνας ότι για την κάλυψη της διαφοράς µεταξύ δηλωθέντος και τεκµαρτού εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη όχι µόνο τα ατοµικά εισοδήµατα του φορολογουµένου, αλλά και αυτά που αποκτήθηκαν από τον/τη σύζυγό του και τα εξαρτώµενα µέλη του. Συναφώς, παρατηρείται
ότι η διαφοροποίηση της ουσιαστικής φορολογικής υποχρέωσης των συζύγων αναλόγως του αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση,
δηλαδή για ζήτηµα αµιγώς διαδικαστικό, δεν παρίσταται συµβατή προς το
άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγµατος.
β. Για λόγους νοµοτεχνικής και συντακτικής αρτιότητας, η προτεινόµενη
ρύθµιση πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «(…) τα (…) ποσά (…), όπως αυτά δηλώνονται από κάθε σύζυγο (…)».
10. Επί του άρθρου 61
Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου
102 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001) και ορίζεται ότι «το
δικαίωµα του Δηµοσίου για την επιβολή των φόρων, που προκύπτουν από
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, σε υποθέσεις για τις οποίες η
φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2003, έχει
παραγραφεί».
Σχετικώς, παρατηρείται ότι µετά την εφαρµογή του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας και στις υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών
παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια (1-1-2015) τίθεται ζήτηµα σιωπηρής κατάργησης του άρθρου 102 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. Για τον
λόγο αυτό θα ήταν νοµοτεχνικώς αρτιότερο διατάξεις που αφορούν ζητήµατα παραγραφής να περιλαµβάνονται στο άρθρο 36 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας, το οποίο ρυθµίζει πλέον τα σχετικά ζητήµατα και εφαρµόζεται
σε όλες τις φορολογίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας.
11. Επί του άρθρου 62
Με την προτεινόµενη ρύθµιση αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου
72 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Παρατηρείται ότι θα ήταν νοµοτεχνικώς αρτιότερο η προτεινόµενη ρύθµιση να αναδιατυπωθεί ως
εξής: «4. Οι τίτλοι και κωδικοί αριθµοί της Σ.Ο. που περιλαµβάνονται στο άρθρο αυτό αναφέρονται στο κείµενο της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας του
παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συµβουλίου της 23ης Ι-
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ουλίου 1987 για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό
δασµολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987), όπως αντικαταστάθηκε από τον Εκτελεστικό Κανονισµό (EE) 2017/1925 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου
2017 (EL L 282 της 31.10.2017).».
12. Επί του άρθρου 68
Με την προτεινόµενη ρύθµιση εισάγεται απαλλαγή από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων ο οποίος οφείλεται για την αύξηση του κεφαλαίου των
νοµικών προσώπων που γίνεται σε χρήµα, εφόσον «το προϊόν της αύξησης
πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν.
4172/2013, όπως ισχύει».
Επισηµαίνονται, καταρχάς, τα πρακτικά ζητήµατα που συνεπάγεται η εφαρµογή της νέας ρύθµισης, λαµβανοµένου υπόψη ότι η δήλωση απόδοσης
του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίων υποβάλλεται αµέσως µετά τη λήψη
της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου, ενώ οι δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας µπορεί να πραγµατοποιηθούν σε πολύ απώτερο χρόνο.
Πέραν αυτού, επισηµαίνεται ότι ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων επιβάλλεται δυνάµει της Οδηγίας 2008/7/ΕΚ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 περί
των έµµεσων φόρων των επιβαλλόµενων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων. Συµφώνως προς τις αιτιολογικές σκέψεις της ανωτέρω Οδηγίας, «οι έµµεσοι φόροι που επιβάλλονται επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων (…) δηµιουργούν διακρίσεις, διπλή φορολόγηση και ανισότητες, οι οποίες παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. (…) Οι οικονοµικές συνέπειες του φόρου εισφοράς είναι δυσµενείς για τη συνένωση και ανάπτυξη
των επιχειρήσεων. Οι συνέπειες αυτές είναι ιδιαίτερα αρνητικές στη σηµερινή συγκυρία που επιβάλλεται να δοθεί προτεραιότητα στην ανάκαµψη των
επενδύσεων. Η καλύτερη λύση για την επίτευξη των στόχων αυτών θα ήταν
η κατάργηση του φόρου εισφοράς. Ωστόσο, λόγω της απώλειας εσόδων
που θα προέκυπτε από την άµεση εφαρµογή ενός τέτοιου µέτρου, ορισµένα
κράτη µέλη τα οποία αυτή τη στιγµή επιβάλλουν φόρο εισφοράς δεν µπορούν να δεχθούν αυτήν την κατάργηση. Τα εν λόγω κράτη µέλη, θα πρέπει,
ως εκ τούτου, να έχουν τη δυνατότητα να εξακολουθήσουν να επιβάλλουν
φόρο [επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων] σε όλες ή σε ορισµένες από τις
σχετικές πράξεις, υπό τον όρο ότι ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται πρέπει να είναι ενιαίος εντός ενός και του αυτού κράτους µέλους.
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Εφόσον ένα κράτος µέλος έχει επιλέξει να µην επιβάλλει φόρο εισφοράς σε
όλες ή σε ορισµένες από τις πράξεις δυνάµει της παρούσας οδηγίας, δεν θα
πρέπει να είναι δυνατόν να επαναφέρει τους εν λόγω φόρους. (…) Κρίνεται
σκόπιµο να διατηρηθούν οι αυστηροί όροι για περιπτώσεις κατά τις οποίες
τα κράτη µέλη εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο εισφοράς, ιδίως όσον αφορά τις απαλλαγές και τις µειώσεις». Στο πλαίσιο αυτό το άρθρο 7 της Οδηγίας ορίζει ότι, παρά την απαγόρευση επιβολής οποιουδήποτε έµµεσου
φόρου στις εισφορές κεφαλαίων που θεσπίζει το άρθρο 5 παρ. 1 περ. α΄, εάν κράτος µέλος, όπως η Ελλάδα, επέβαλλε την 1-1-2006 φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίων, µπορεί να εξακολουθήσει να το πράττει, υπό τον όρο ότι
συµµορφώνεται προς τα άρθρα 8 έως 14. Εάν, ανά πάσα στιγµή µετά την 11-2006, κράτος µέλος διακόψει την επιβολή του φόρου εισφοράς, δεν επιτρέπεται να τον επαναφέρει.
Συναφώς, παρατηρείται ότι στα άρθρα 8-14, προς τα οποία πρέπει να συµµορφώνονται τα κράτη µέλη τα οποία συνεχίζουν να επιβάλλουν φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίων, περιλαµβάνεται και το άρθρο 13, το οποίο ορίζει
ποιες εισφορές κεφαλαίου µπορεί να απαλλάσσονται από τον εν λόγω φόρο. Δεδοµένου ότι στις απαλλαγές αυτές δεν περιλαµβάνονται αυξήσεις κεφαλαίου, το προϊόν των οποίων θα διετίθετο για δαπάνες επιστηµονικής και
τεχνολογικής έρευνας, η προτεινόµενη ρύθµιση δεν παρίσταται συµβατή
προς τις ρυθµίσεις της Οδηγίας 2008/7/ΕΚ.
Επισηµαίνεται, επίσης, ότι, εφόσον η προτεινόµενη ρύθµιση συνιστά κρατική ενίσχυση, χρήζει γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά το
άρθρο 108 ΣυνθΛΕΕ και τον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/1589 του Συµβουλίου της
13ης Ιουλίου 2015.
13. Επί του άρθρου 76
Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2, της παραγράφου 4 του άρθρου 3, καθώς και του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986 («Αστικοί συνεταιρισµοί
και άλλες διατάξεις»).
Συγκεκριµένως, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις απόδοσης συνεταιριστικής
µερίδας στον αποχωρούντα ή αποκλεισθέντα συνεταίρο, µεταβίβασής της,
καθώς και απόδοσής της σε κληρονόµους µη αποκτώντες την ιδιότητα του
συνεταίρου, η συνεταιριστική µερίδα υπολογίζεται στην ονοµαστική της αξία (και όχι στην πραγµατική).
Σηµειωτέον ότι, συµφώνως προς ισχύουσες σήµερα – και ήδη µε το φερό-
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µενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο προτεινόµενες να τροποποιηθούν – διατάξεις του ν. 1667/1986, σε αποχωρούντα ή αποκλεισθέντα συνεταίρο «αποδίδεται η συνεταιριστική µερίδα που εισέφερε» (άρθρο 2 παρ. 9),
«η συνεταιριστική µερίδα µεταβιβάζεται µόνο σε συνεταίρο», σε τρίτο δε
«µόνο ύστερα από συναίνεση του διοικητικό συµβουλίου» (άρθρο 3 παρ. 4),
ενώ η απόδοση στον µη αποκτώντα την ιδιότητα του συνεταίρου κληρονόµο
γίνεται υπολογιζοµένης της αξίας της µερίδας σε πραγµατικούς όρους, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 2 για πιστωτικό συνεταιρισµό µε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικού ιδρύµατος
(άρθρο 4 παρ. 1).
Στο άρθρο 12 παρ. 4 του Συντάγµατος ορίζονται τα εξής: «Oι γεωργικοί
και αστικοί συνεταιρισµοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύµφωνα µε τους όρους του νόµου και του καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Κράτος, που είναι υποχρεωµένο να µεριµνά για την ανάπτυξή τους».
Γίνεται δεκτό ότι η διάταξη αυτή κατοχυρώνει το δικαίωµα αυτοδιοίκησης
του συνεταιρισµού, καθώς ο θεσµός αυτός βασίζεται στην ελεύθερη σύµπραξη των µελών του µε σκοπό τη συµµετοχή και διαµόρφωση της οικονοµικής ζωής. Το δικαίωµα αυτοκαθορισµού περιλαµβάνει τη διοίκηση και λειτουργία του συνεταιρισµού µε γνώµονα την οικονοµική ελευθερία των συνεταίρων και του ίδιου του συνεταιρισµού. Οι νόµοι αυτοδιοίκησης των συνεταιρισµών ελέγχονται ως προς τη συνταγµατικότητά τους βάσει της αρχής της αναλογικότητας και του περιορισµού της οικονοµικής ελευθερίας
των συνεταίρων, επειδή οι συνεταιρισµοί έχουν ως βάση την ελεύθερη βούληση και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εποµένως, καταλείπονται ευρέα περιθώρια ρύθµισης στον νοµοθέτη να καθορίσει ένα γενικό οργανωτικό πλαίσιο
των συνεταιρισµών, κατά τρόπον ώστε να µη θίγεται ο πυρήνας της αυτοδιοίκησης ούτε η αρχή της συµβατικής ελευθερίας που τους διέπει, οι δε επιβαλλόµενοι περιορισµοί να εξυπηρετούν τον συνεταιρισµό και το δηµόσιο
συµφέρον (βλ. Π. Δαγτόγλου, Συνταγµατικό Δίκαιο, Ατοµικά Δικαιώµατα,
2010, σελ. 916-917 και σελ. 899-900, καθώς και Β. Χρήστου, σε Φ. Σπυρόπουλο - Ξ. Κοντιάδη - Χ. Ανθόπουλο - Γ. Γεραπετρίτη (επιµ.), Σύνταγµα,
2017, σελ. 268-287, όπου και πολλές παραποµπές σε βιβλιογραφία και νοµολογία).
Ως δικαιολογητικός λόγος των προτεινόµενων µε το νοµοσχέδιο ρυθµίσεων προβάλλεται, συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, ότι «η συνεταιριστική µερίδα δεν αναπροσαρµόζει την αξία της βάσει των αποτελε-
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σµάτων ή της καθαρής περιουσίας του συνεταιρισµού, όπως συµβαίνει στις
κεφαλαιουχικές εταιρείες, έχει σταθερή αξία και αυτή είναι ίση µε την ονοµαστική της αξία και εποµένως ίση µε το δεδοµένο καταβληθέν χρηµατικό
ποσό που εισέφερε το µέλος».
Ως προς τον ισχύοντα σήµερα υπολογισµό («σε πραγµατικούς όρους»)
της αξίας της µερίδας επί απόδοσής της σε κληρονόµο αναφέρεται ότι «αντιβαίνει στη συνεταιριστική λογική σύµφωνα µε την οποία η συνεταιριστική
µερίδα αποτελεί έµµεσο εργαλείο συµβολής του συνεταίρου στην προώθηση του κοινού σκοπού και όχι επένδυση κεφαλαίου από την οποία ο επενδυτής προσδοκά, µεταξύ άλλων, στην επίτευξη υπεραξίας στο κεφάλαιο που επενδύει», ενώ µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις αναφέρεται ότι «επιδιώκεται
όπως η συνεταιριστική µερίδα να µην αποτελεί αντικείµενο επένδυσης, αποθησαυρισµού ή κερδοσκοπίας, γεγονός το οποίο είναι αντίθετο µε τα συνεταιριστικά ιδεώδη» καθώς και «να αποφευχθούν κρούσµατα ταµειακών ελλειµµάτων ή πτωχεύσεων σε συνεταιρισµούς που αδυνατούν να καταβάλλουν την πραγµατική αξία της µερίδας όταν αυτή τυγχάνει υψηλότερη της
ονοµαστικής, καθώς και να αποφευχθεί ο οικονοµικός πόλεµος µεταξύ συνεταιρισµών».
Τούτων δοθέντων, εκφράζεται προβληµατισµός για το κατά πόσον ο προτεινόµενος τρόπος υπολογισµού της µερίδας, υποχρεωτικώς στην ονοµαστική της αξία, ανεξαρτήτως των τυχόν διαφορετικών καταστατικών προβλέψεων και ανεξαρτήτως του αν η πραγµατική αξία της µερίδας είναι µεγαλύτερη (ή ακόµα και µικρότερη) από την ονοµαστική της, όπως µάλιστα εξειδικεύεται στην Αιτιολογική Έκθεση, συνάδει προς το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, αλλά και προς την αρχή της αναλογικότητας, ήτοι κατά πόσον η αποτίµηση της µερίδας σε µη πραγµατικούς όρους συνιστά περιορισµό, ο οποίος είναι απολύτως αναγκαίος, ο ηπιότερος δυνατός και συνάδων προς
τον δεδηλωµένο σκοπό του ν. 1667/1986, όπως αυτός προκύπτει από τις εν
γένει διατάξεις του. Τούτο δε ανεξαρτήτως του ευρύτερου θέµατος κατά
πόσο ο καθορισµός από τον νοµοθέτη του τρόπου υπολογισµού της αξίας
της µερίδας των συνεταιρισµών συνιστά γενικό ζήτηµα διοίκησης και λειτουργίας του συνεταιρισµού, εποµένως και επιτρεπτή κατά το Σύνταγµα νοµοθετική παρέµβαση στην αρχή του αυτοκαθορισµού των συνεταιρισµών, ειδικώς σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το συγκεκριµένο ζήτηµα ρυθµίζεται
διαφορετικώς από το καταστατικό τους.
14. Επί του άρθρου 85
Με την προτεινόµενη διάταξη παρατείνεται, µέχρι την 31.12.2023, η ισχύς
του (τεθέντος διά του άρθρου τέταρτου παρ. θ΄ του ν. 4099/2012) δεύτερου
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εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986, συµφώνως
προς το οποίο «αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου [Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων],
είτε εις χείρας του, είτε εις χείρας τρίτων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2018». Επί των ζητηµάτων συνταγµατικότητας και συµβατότητας προς τις ρυθµίσεις της ΕΣΔΑ της ανωτέρω διάταξης,
βλ. την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του
ν. 4092/2012.
Αθήνα, 7.12.2018
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