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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
του Υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων
στο σχέδιο νόμου
του ιδίου Υπουργείου με τίτλο
«Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα»

Άρθρο Ι
Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν.
4886/2022
—

Στο άρθρο 3 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 3 του ν. 4886/2022
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 3
Ορισμοί
1. ‘Οπου στον Παρόντα νόμο, καθώς και στον ν. 3959/2011 (Α’ 93) γίνεται αναψορά στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού και σε απόψαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, νοείται η Ολομέλεια
της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
2. ‘Οπου στον παρόντα νόμο, καθώς και στον ν. 3959/2011, γίνεται αναψορά στα Μέλη της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, νοούνται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Εισηγητές, τακτικά και
αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
3. ‘Οπου στον παρόντα, καθώς και στον ν. 3959/2011, γίνεται αναψορά σε Μέλη Δ.Ε.Π.
νοούνται καθηγητές κάθε βαθμίδας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της
ημεδαττής ή της αλλοδαπής».

Άρθρο 2
Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το
έτος 2022
Γιατο έτος 2022 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. Ι του άρθρου 119
του ν. 4548/2018 (Α 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α 86) και του άρθρου 10 του ν.
3190/1955 (Α 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που
συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και
εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται
αναλόγως.

Άρθρο 3
Άδειες δραστηριοποίησης σε λαϊκή αγορά που εκδόθηκαν από τη Νομαρχία Ανατολικής
Αττικής κατά τα έτη 2008 έως 2009
Άδειες δραστηριοποίησης πωλητή σε λαϊκή αγορά που εκδόθηκαν με αποψάσεις του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής κατά τα έτη 2008 και 2009, θεωρείται ότι
εκδόθηκαν νόμιμα και τίθενται σε ισχύ κατόπιν αίτησης του ενδιαψερόμενου που
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υποβάλλεται στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιψέρειας Απικής μέχρι την 31η.1Ο.2Ο22.
Για τη νόμιμη χρήση των αδειών του προηγούμενου εδαψίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης της ισχύος τους σύμψωνα με το άρθρο 17 του ν.
4849/2021 (Α’ 207).

Άρθρο 4
Αναστολή καθηκόντων Προέδρου Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.σ.Ε.).
ως μέλους Δ.Ε.Π.
1. Αν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Θ.Ε.) έχει ταυτόχρονα
και την ιδιότητα μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, τότε, από τον διορισμό του ως Προέδρου του Σ.Θ.Ε., τίθεται σε
καθεστώς αναστολής καθηκόντων ως μέλους Δ.Ε.Π., κατ’ ανάλογη εψαρμογή της παρ. Ι του
άρθρου 160 του ν. 4957/2022 (Α’141).
2. Η ισχύς της παρ. Ι αρχίζει από τις 21 Ιουλίου 2022.

Άρθρο 5
Ρύθμιση Θεμάτων λειτουργίας του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.σ.Ε.)
Τροποποίηση περ. α’ παρ. 8 άρθρου 160 ν. 4957/2022
Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 8 του άρθρου 160 του ν. 4957/2022 (Ν 141) διαγράψεται η
ψράση: «ή του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Θ.Ε.) του άρθρου 47 του ν.
4484/2017 (Α’ 110)» και η περ. α) διαμορψώνεται ως εξής:
«α) προέδρου

ή

αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.

-

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),

του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροψιών (Ι.Κ.Υ.), του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης
Τίτλων

Ακαδημαϊκών

και

Πληροψόρησης

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),

του

Εθνικού

Οργανισμού

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»>.

Άρθρο ό
Παράταση θητείας Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.σ.Ε.)
Ι. Η θητεία του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΘΕ) του
άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Ν 110), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της μέχρι τον
διορισμό νέου Προέδρου. Η διαδικασία διορισμού του νέου Προέδρου κινείται αμελλητί και
ολοκληρώνεται εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες
από τη λήξη της θητείας.
2. Η ισχύς της παρ. Ι αρχίζει από τις 29 Αυγούστου 2022.

Άρθρο 7
Επιτροπή καθορισμού των προσόντων και πιστοποίησης των μελών του Μητρώου
Πιστοποιημένων Αξιολογητών Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος’Ερευνας και
Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Στην περ. β της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) α) τροποποιούνται η
παραπεμπόμενη διάταξη και η συγκρότηση της επιτροπής, β) προστίθεται δεύτερο εδάψιο
και η περ. β διαμορψώνεται ως εξής:
ιιβ. Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και η πιστοποίηση των μελών

του Μητρώου της περ. α πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται
με απόψαση του Υπουργού και απαρτίζεται από τρία (3) μέλη του Επιστημονικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος και δύο (2) μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ‘Ερευνας, Τεχνολογίας
και Καινοτομίας, με τους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί
υπάλληλος του Ιδρύματος που ορίζεται με απόψαση του Επιστημονικού του Συμβουλίου».

Άρθρο 8
Μεταβατική διάταξη για την απαλλαγή ή τη μη παρακράτηση υπό όρους φόρου
εισοδήματος των ενδοομιλικών μερισμάτων που εισπράπονται από νομικό πρόσωπο
Φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και των μερισμάτων που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο
Φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου για το Φορολογικό έτος 2021 Προσθήκη
παρ.82 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
—

1. Στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) προστίθεται
παρ. 82 ως εξής:
«82. Ειδικά για το ψορολογικό έτος 2021:
α) Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράπει νομικό πρόσωπο που είναι ψορολογικός
κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο ψορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου
απαλλάσσονται από τον ψόρο εισοδήματος, εψόσον ο λήπτης κατέχει ως ελάχιστο ποσοστό
συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού
κεψαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήψου του νομικού προσώπου που διανέμει καιτο ελάχιστο
ποσοστό συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
β) Στα μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο ψορολογικό
κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, δεν παρακρατείται ψόρος εισοδήματος, εψόσον αυτό κατέχει
μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθμού,
στο μετοχικό κεψάλαιο ή δικαιώματα σε κέρδη, δικαιώματα ψήψου του ψορολογούμενου
που προβαίνει στη διανομή και το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται για
τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.».
2. Η ισχύς της παρ. Ι αρχίζει από τις 30 Αυγούστου 2022.

Άρθρο 9
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης κατασκευαστή οικοδομών για την
υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του ψόρου Τροποποίηση παρ. 4 α άρθρου ό του
Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
—

1. Το τελευταίο εδάψιο της παρ. 4 α του άρθρου ό του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248)
τροποποιείται, ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης κατασκευαστή οικοδομών για
υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α., ανάλογα με τον χρόνο έκδοσης των αδειών,
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η.12.2022 και η παρ. 4α διαμορψώνεται ως
εξής:
«4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον ψόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση,
αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2022, η εψαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα των
παραγράψων Ι και 2α του παρόντος άρθρου και επιβάλλεται ψόρος μεταβίβασης ακινήτων.
Η αναστολή αψορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί
με την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του
ψόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι
την 31η.10.2022 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως και την 30η.4.2022, ενώ για άδειες που
εκδίδονται από την Ιη.5.2022 και εψεξής, τίθεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της
άδειας, η οποία δεν μπορείνα υπερβείτην 31η.12.2022.».
2. Η ισχύς της παρ. Ι αρχίζει από την

1η

Ιουλίου 2022.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΜΕΤΙΤΛΟ
«Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις
Επισπεύδον Υπουργείο
ΥΠΟΥΡΓ8Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: Σωτήριος Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, τηλ. 2103893572, : Π-5@Γ
Νατάσα Πετρούλια, Νομική Σύμβουλος Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τηλ. 2103332637, : πιίπθ&ίτιπς.εΓ
Γραψείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210 3332621, -647,
Γραψείο Υψυπουργού Οικονομικών

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοι9έτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοιούμενης ρύμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

-
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/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
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Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Χ

Ζ
Ι

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νσμοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολοική έκθεση

Η «Ταυτότητα» της αξιολογσύμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι
Η αξιολογούμενη ρύθμιση για την Επιτροπή Ανταγωνισμού διευκρινίζει την έννοια
«μέλη ΔΕΠ» στον ν. 3959/2011 (Α’93) και στον ν. 4886/2022 (Α’12), με σκοπό τη
συνεπή χρησιμοποίηση του όρου σε όλες τις διατάξεις του νόμου και την αποψυγή
παρερμηνείας της.

Ειδικότερα,

η

διευκρίνιση

αυτή

Είναι σύμψωνη με τη

δικαιολογητική βάση του άρθρου 65 ν. 4876/2021 (Α’251), με τις σκέψεις 24-26 του
προσιμίου και το άρθρο 5 της Οδηγίας 2019/1, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της ΙΙης Δεκεμβρίου 2018, για την παροχή αρμοδιοτήτων στις
αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα
τους κανόνες και για τη διασψάλιση της εύρυΘμης λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς (1 11/3), σύμψωνα με τα οποία οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού πρέπει να
διαθέτουν επαρκές ειδικευμένο προσωπικό ικανό να διενεργεί εμπεριστατωμένες
νομικές και οικονομικές αξιολογήσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκούν
αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους κατά την εψαρμογή των κανόνων περί
ανταγωνισμού.
Ειδικά με την εν λόγω διευκρίνιση διασψαλίζεται ότι οι εξειδικευμένες γνώσεις
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού σε ΑΕΙ, τόσο της Ελλάδας όσο και του
εξωτερικού, θα αξιοποιούνται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η δυνατότητα των
καθηγητών για άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων εκτός του ΑΕΙ έχει ως
αποτέλεσμα τη μεταψορά γνώσης μεταξύ των ΑΕΙ και των ανεξαρτήτων Αρχών,
βελτιώνοντας την απόδοσή τους και τη διεθνή τους Θέση. Επίσης, αυξάνει τον
ανταγωνισμό για τις Θέσεις των μελών της Ολομέλειας της Ελ, με συνέπεια την
προσέλκυση υψηλού επιπέδου προσωπικού. Σημειώνεται ότι, η προτεινόμενη
εξαίρεση λειτουργεί και αντίστροψα, ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις περιπτώσεις
όπου τα μέλη ΔΕΠ ή ΣΕΠ πρόκειται να διοριστούν στην Ελ, αλλά και την περίπτωση
όπου σι κατέχοντες, χρονικά προγενέστερα, Θέση στην Ελ, στη συνέχεια δύνανται
να διορίζονται σε θέση ΔΕΠ / ΣΕΠ (βλ. ΝΣΚ 121/2021).

Άρθρο 2
Με την προτεινόμενη διάταξη Παρατείνονται οι προθεσμίες διεξαγωγής των γενικών
συνελεύσεων των άρθρων 119 του ν. 4548/2018 (λ’ 104), 69 του ν. 4072/2012 (λ’86)
και 10 του ν. 3190/1955 (λ’91) για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου

σι επαγγελματίες ψοροτεχνικοί. να διευκολυνθούν, εκτάκτως, στο έργο τους που έχει
πρόσκαιρα επιβαρυνθεί λόγω της ταυτόχρονης λήξης των προθεσμιών υποβολής
ψορολογικών δηλώσεων.
Άρθρο 3
Με την προτεινόμενη
ρύθμιση
αντιμετωπίζεται το
ζήτημα αδειών
ιτωλητών
δραστηριοποίησης
σε λαϊκή αγορά που εκδόθηκαν από το αναρμόδιο για
την έκδοση τέτοιων αδειών Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Απικής. Ωστόσο,
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πωλητές στους οποίους χορηγήθηκε αναρμοδίως η
άδεια τεκμαίρονται καλόπιστοι, στο μέτρο που δεν συνέπραξαν με δόλο στην
έκδοση των αδειών από μη αρμόδιο όργανο, προβλέπεται η αναδρομική
νομιμοποίηση των εκδοθεισών αδειών λόγω επιείκειας.
Άρθρο 4
Η προτεινόμενη διάταξη, σύμψωνα με την οποία ο Πρόεδρος του Σ.Θ.Ε., κατ’
ανάλογη εψαρμογή της παρ. Ι του ν. 4957/2022 (Α 141), τίθεται σε αναστολή
άσκησης καθηκόντων ως μέλος Δ.Ε.Π., κρίνεται αναγκαία, καθώς η ανάληψη της
προαναψερόμενης θέσης συναρτάται με αυξημένο ψόρτο εργασίας και τακτικές
μετακινήσεις στο εξωτερικό, που απαιτούν την αποκλειστική απασχόληση του
Προέδρου μετα ανατεθειμένα καθήκοντα. Η αναδρομική ισχύς του άρθρου κρίνεται
αναγκαία για την ασψάλεια δικαίου και προς αποψυγή αμψισβήτησης της ισχύς της
υψιστάμενης σύμβασης του προέδρου του Σ.σ.Ε., ενόψει του ότι ο ν. 4957/2022
δημοσιεύτηκε στις 21.7.2022.

Άρθρο 5
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της αποτελεσματικής
άσκησης των καθηκόντων του Προέδρου του Σ.σ.Ε..

Άρθρο ό
Με τη διάταξη αυτή εισάγεται ρύθμιση, με την οποία διασψαλίζεται, στο πλαίσιο
της αρχής της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών, η παραμονή στην Προεδρία του
Σ.Θ.Ε. του Προέδρου του οποίου έληξε η θητεία, μέχριτον διοριομό νέου Προέδρου.
Η χρονική διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες,
χρονικό διάστημα που κρίνεται επαρκές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία
διορισμού του νέου Προέδρου. Στη διάταξη αυτή δίδεται αναδρομική ισχύς από
29.8.2022, προκειμένου η εισαγόμενη ρύθμιση να καταλάβει και τον ήδη
υιτηρετούντα Πρόεδρο του Σ.Θ.Ε., του οποίου η θητεία έληξε κατά την ως άνω
ημερομηνία.
Άρθρο 7

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η αναβάθμιση της επιτροπής που
πιστοποιεί τα μέλη του
Μητρώου
Πιστοποιημένων Αξιολογητών
Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος ‘Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΑ.ΙΔ.Ε.Κ.),
καθώς και η βελτίωση και επιτάχυνση της λειτουργίας αυτής, δια της συμμετοχής σε

—

αυτή δύο (2) μελών του Εθνικού Συμβουλίου’Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
(Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.), το οποίο αποτελεί το ανώτατο όργανο στη χώρα σε Θέματα έρευνας,
τεχνολογίας και ανάπτυξης της καινοτομίας.
Άρθρο 8
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται η μεταβατική διάταξη της παρ. 82 στο
άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) προκειμένου
να απαλλάσσονται από τον ψόρο εισοδήματος τα ενδοομιλικά μερίσματα που
εισπράττει νομικό πρόσωπο ψορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο
ψορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, και να μην παρακρατείται ψόρος
εισοδήματος στα μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε νομικό
πρόσωπο ψορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, υπό τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις που ισχύουν για τα ενδοομιλικά μερίσματα των κρατών μελών της
Ε.Ε. δυνάμει της διάταξης του άρθρου 63 ΚΦΕ που εψαρμόζει την Οδηγία
2011/96/Ε.Ε. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μη
χειροτέρευσης της μεταχείρισης των ως άνω ενδοομιλικών μερισμάτων εξαιτίας της
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση. Η προτεινόμενη
ρύθμιση θα ισχύσει μόνο για το ψορολογικό έτος 2021, δεδομένων των εν εξελίξει
διαπραγματεύσεων για την υπογραψή νέας Σύμβασης Αποψυγής Διπλής
Φορολογίας Εισοδήματος και Κεψαλαίου (ΣΑΔΦ) μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου
Βασιλείου, καθώς η ισχύουσα ΣΑΔΦ (Νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριΘ. 2732/1953 (Α’
329)ιιΠερί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρεπανίας και Βορείου Ιρλανδίας συμΒάσεως περί αποφυγή ς της διπλής
φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους
επί του εισοδήματος» χρονολογείται από το 1953.
Άρθρο 9
Με την προτεινόμενη διάταξη με την οποία αντικαθίσταται το Τελευταίο εδάψιο της
παρ. 4α του άρθρου ό του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (ν.
2859/2000, Α’ 248) παρέχεται μέχριτην 31η.Ιθ.2θ22 η δυνατότητα στον υποκείμενο
στον ψόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, που έχει άδεια εκδοθείσα έως
την 30’.4.2022, να επιλέξει την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του ψόρου,
προκειμένου η παράδοση των ιδιοκτησιών να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ, χωρίς
αντίστοιχα να υψίσταται δικαίωμα έκπτωσης του ψόρου για τις πράξεις αυτές. Για
άδειες εκδοθείσες από την 1η52022 και εψεξής εψαρμόζεται εξάμηνη προθεσμία
από την έκδοση της άδειας για την επιλογή της δυνατότητας υπαγωγής στο
καθεστώς αναστολής του ψόρου, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την
31η122022

Αυτή η δυνατότητα παρέχεται, καθώς λόγω των προβλημάτων κατάτην
περίοδο της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού Ο!019 και της συνακόλουθης

αλλαγής στην επικοινωνία με τη ψορολογική διοίκηση (ΔΟΥ) δεν κατέστη εκ των
πραγμάτων δυνατή η υποβολή των σχετικών αιτήσεων.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο Ι
Βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και την
Οδηγία 2019/1 προβλέπεται η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Ελ (άρθρο 4 της
Οδηγίας), όπως και η ενίσχυσή της με «επαρκές ειδικευμένο προσωπικό» (άρθρο 5
της Οδηγίας). Η προτεινόμενη διευκρίνιση του ορισμού «μελών ΔΕΠ» κρίνεται
απαραίτητη, ώστε να βελτιωθεί η προστασία του ανταγωνισμού στην ελληνική
Επικράτεια καθώς βελτιώνει τον τρόπο στελέχωσης και την αποτελεσματικότητα της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, επιτρέποντας σε στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και
ανεξαρτησίας, αλλά και με διεθνή εμπειρία, όπως μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ ΑΕΙ της Ελλάδας
και του εξωτερικού, να ορίζονται μέλη της Ολομέλειας της Αρχής.
Άρθρο 2
Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της σύμπτωσης του καταληκτικού χρόνου υποχρέωσης
σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων των άρθρων 119 του ν.
4548/2018, 69 του ν. 4072/2012 και 10 του ν. 3 190/1955 και του χρόνου υποβολής
ψορολογικών δηλώσεων ψυσικών και νομικών προσώπων για το οικονομικό έτος
2021, το οποίο προκαλεί σημαντικές δυσκολίες στο έργο των ψοροτεχνικών που
καλούνται να διεκπεραιώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για τον σκοπό αυτό.
Άρθρο 3
Οι πωλητές λαϊκών αγορών στους οποίους χορηγήθηκε αναρμοδίως άδεια με
αποψάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Απικής, τεκμαίρεται ότι
υπήρξαν καλόπιστοι, στο μέτρο που δεν συνέπραξαν με δόλο στην έκδοση των
αδειών από μη αρμόδιο όργανο και εργάστηκαν στις λαϊκές αγορές θεωρώντας ότι
έχουν νόμιμη άδεια επί σειρά ετών. Η μη νόμιμη χορήγηση άδειας για λόγους που
δεν αψορούν στο πρόσωπο των πωλητών, αψαίρεσε από αυτούς το δικαίωμα να
διεκδικήσουν μία νομίμως εκδοθείσα άδεια όπως είχαν δικαίωμα.
Άρθρο 4
Η έλλειψη πρόβλεψης για τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε. περί αναστολής άσκησης των
καθηκόντων μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, κατά το χρονικό διάστημα που ψέρει την ιδιότητα του
Προέδρου, επιψέρει αδυναμία αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων του και
στις δύο θέσεις.
Άρθρο 5

—1ο

ο πρόεδροςτου Σ.Θ.Ε. τίθεται, πλέον, σε καθεστώς πλήρους αναστολής καθηκόντων
ως μέλους Δ.Ε.Π. για τον λόγο ότι η Θέση του Προέδρου του Σ.Θ.Ε. απαιτεί αφοσίωση
και χρόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
Άρθρο ό
Η έλλειψη πρόβλεψης στο υψιστάμενο νομικό πλαίσιο περί παράτασης της θητείας
του Προέδρου του Σ.Θ.Ε. σε περίπτωση λήξης της θητείας του δημιουργείπρόβλημα
στη λειτουργίατου οργάνου.
Άρθρο 7
Με την υψιστάμενη ρύθμιση η πενταμελής επιτροπή γιατην πιστοποίηση των μελών
του Μ ητρώου Π ιστοττοιη μένων Αξιολογητών Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού
Ιδρύματος ‘Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) απαρτίζεται από τρία (3) μέλη της
Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία, όμως, δεν έχει συγκροτηθεί μέχρι τώρα,
γεγονός το οποίο δημιουργεί δυσχέρειες στην ολοκλήρωση των διαδικασιών
αξιολόγησης των δράσεων του

Ιδρύματος.

Κρίνεται, συνεπώς, αναγκαία η

αποσύνδεση της λειτουργίας της επιτροπής με την Συμβουλευτική Επιτροπή καθώς
και η αναβάθμισή της με τη συμμετοχή σε αυτή μελών του Εθνικού Συμβουλίου
‘Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ).

Άρθρο 8
Με τις ισχύουσες διατάξεις και δεδομένου ότι παρήλθε η μεταβατική Περίοδος από
1.2.2020 έως 31.12.2020 με βάση τη συμψωνία αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ε.Ε., δεν προβλέπεται για το ψορολογικό έτος 2021 απαλλαγή
από τον ψόρο εισοδήματος για τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράπει νομικό
πρόσωπο ψορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο ψορολογικό κάτοικο
Ηνωμένου

Βασιλείου,

όπως

επίσης

και

απαλλαγή

από

την

υποχρέωση

παρακράτησης ψόρου εισοδήματος στα μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που
διανέμονται σε νομικό πρόσωπο ψορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου.
Δεδομένου ότι στην ισχύουσα Σύμβαση Αποψυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) με το
Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιέχεται διάταξη για τη ψορολόγηση των μερισμάτων, τα
ως άνω ενδοομιλικά μερίσματα Θα ψορολογούνταν με τον γενικό συντελεστή του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σε αντίθεση με τα μέχρι τώρα ισχύοντα για τα ως
άνω νομικά Πρόσωπα.

Άρθρο 9
Η εν λόγω παράταση δίνεται στο πλαίσιο της ανάγκης εξυπηρέτησης και
διευκόλυνσης των υποκειμένων στο ψόρο για την υποβολή της αίτησης αναστολής,
ανάγκη που ανέκυψε λόγω και της αλλαγής του τρόπου Επικοινωνίας και
συναλλαγής των ψορολογουμένων με τις ΔΟΥ.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο Ι
Η προτεινόμενη ρύθμιση επιδρά σε όλον τον πληθυσμό, είτε λόγω της
δραστηριότητάς τους ως παραγωγοί ή εργαζόμενοι σε παραγωγικές μονάδες, είτε
λόγω της δραστηριότητάς τους ως καταναλωτές, μέσω της αύξησης της
αποτελεσματικότητας του έργου της Επιτροπή ς Ανταγωνισμού.

Άρθρο 2
‘Ολες τις επιχειρήσεις που οψείλουν να συγκαλέσουν γενικές συνελεύσεις σύμψωνα
μετα άρθρα 119 του ν. 4548/2018 (Α’104), 69 του ν. 4072/2012 (Α’86) και 10 του ν.
3190/1955 (Α’91), καθώς, επίσης, και τον κλάδο των ψοροτεχνικών στους οποίους
έχει ανατεθεί η διενέργεια των σχετικών διαδικαοτικών ενεργειών.
Άρθρο 3
Τους πωλητές στις λαϊκές αγορές.
Άρθρο 4
Το Σ.Ο.Ε. και τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ.
Άρθρο 5
Το Σ.Ο.Ε..
Άρθρο ό
Το Σ.Ο.Ε.
Άρθρο 7
Η ρύθμιση αψορά το ΕλληνικόΙδρυμα’Ερευνα και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και όλους
τους ψορείς, ψυσικά και νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν αιτήσεις στο ‘Ιδρυμα
προς χρηματοδότηση των δράσεών τους.
Άρθρο 8
Νομικά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις και όροι που τίθενται
με τις εν λόγω διατάξεις.
Άρθρο 9
Υποκείμενα στο ψόρο πρόσωπα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο της κατασκευής ακινήτων προς πώληση καθώς και τους αγοραστές
ιδιοκτησιών, οι οποίες έχουν υπαχθεί στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ Χ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 1:
Άρθρο 2:

—

—

Ναι, με το άρθρο 3 του ν. 4886/2022 (Α’ 12).
‘Οχι

Άρθρο 3: —‘Οχι
Άρθρο 7: Ναι, μετην παρ. 11

Του

άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α’ 199).

Άρθρο 9: με το άρθρο 79 του ν. 4821/2021 (Α 134) και εν συνεχεία με το άρθρο 52
του ν. 4916/2022 (Α’ 65).

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιοτεί οτο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) μεαλλαγήπροεδρικού
διαταγματος,
,
,
υπουργικης αποψασης
η αλλης κανονιστικης
πραξης;

Οι προτεινομενες διαταξεις αψορουν ειτε σε
τροποποιησεις διαταξεων νομων ειτε σε νεους κανονες
δικαιου για τους οποιους δεν υψισταται νομοθετικη
εξουσιοδοτηση.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
Πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
Προσέγγισης Της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Ο στόχος που επιδιώκεται με τις αξιολογούμενες
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με αλλαγή
διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υψιστάμενης νομοθεσίας. Απαιτείται νομοθετική
ρύθμιση.

,

‘

,

,

‚

ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

,

.

‚

Τα υπό ρύθμιση ζητήματα δεν ανάγονται στην
ανεπάρ κεια ανθρώπινων και υλικών πόρων. Απαιτείται
νομοθετική ρύθμιση.

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;
6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
ΟΟΣΑ:

ή του

ΝΑΙ

χ

ΟΧΙ

Π

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:
ΗΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
)(

1111

ίΠΤΙ

ΧΧΊπ

Π

8.

Ποιοι Είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Άρθρο Ι
Η
λειτουργική
ανεξαρτησία
αποτελεσματικότητα
της
Ανταγωνισμού.

και
η
Επιτροπής

Άρθρο 2
Η

διευκόλυνση

ψοροτεχνικών

1) βραχυπρόθεσμοι:

των

επαγγελματιών

στο

έργο τους που έχει
πρόσκαιρα
επιβαρυνθεί
λόγω
της
ταυτόχρονης λήξης των προθεσμιών υποβολής
ψορολογικών δηλώσεων του ψορολογικού
έτους 2021.
Άρθρο 3
Η
επίλυση
του
ζητήματος
αδειών
δραστηριοποίησης πωλητών σε λαϊκή αγορά

που εκδόθηκαν από το αναρμόδιο για την

έκδοση

τέτοιων

αδειών
Νομαρχιακό
Συμβούλιο Ανατολικής Απικής κατά τα έτη
2008 και 2009.
Άρθρο 4
Η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων
του Προέδρου του Σ.σ.Ε.
Άρθρο ό
Η συνέχιση της λειτουργίας του οργάνου.
Άρθρο 7
Η ταχεία και ακριβόχρονη ολοκλήρωση των
διαδικασιών αξιολόγησης των δράσεων του
Ιδρύματος και ιδιαίτερα της επικείμενης πολύ
σημαντικής δράσης χρηματοδότησης έργων
βασικής έρευνας στο πλαίσιο του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Άρθρο 8
Εισάγεται μεταβατική διάταξη στο άρθρο 72
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.
4172/2013, Α’
167), προκειμένου να
συνεχίσουν να απαλλάσσονται από τον ψόρο
εισοδήματος τα ενδοομιλικά μερίσματα που
εισπράπει νομικό πρόσωπο ψορολογικός
κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο
φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου υπό
όρους για το φορολογικό έτος 2021
αντιμετωπίζοντας
το
ζήτημα
της
μη
χειροτέρευσης της μεταχείρισης των ως άνω
ενδοομιλικών
μερισμάτων εξαιτίας της
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από
την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση.
Άρθρο 9
Δυνατότητα επιλογής του καθεστώτος της
αναστολής με συνέπεια η παράδοση των
ιδιοκτησιών να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
Διευκόλυνση υποκειμένων για τους οποίους
παρήλθε ο χρόνος δυνατότητας επιλογής
συνέπεια και της αλλαγής του τρόπου

επικοινωνίας

και
συναλλαγής
ψορολογουμένων με τις ΔΟΥ.

των

Άρθρο Ι
Η βελτίωση του επιπέδου ανταγωνισμού στην
ελληνική
οικονομία
και
της
ανταγωνιστικότητας
των
ελληνικών
επιχειρήσεων σε διεθνείς αγορές, η βελτίωση
της καινοτομίας και η μεγέθυνση του
πλεονάσματος καταναλωτή.
Άρθρο 2
Η διάταξη έχει βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα.
ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:
Άρθρο 3
Η διάταξη έχει βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα.
Άρθρο 7
Η επίτευξη του σκοπού του Ιδρύματος για την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας.
Άρθρο 8
Ενίσχυση και στήριξη της αγοράς ακινήτων.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Ά$ρο
Ι

Στόχος
Μετά την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4886/2022 (Α’ 12)

προστίθεται παρ. 3 ως διευκρίνιση στο άρθρο 3 του ν.
4886/2002 για τον ορισμό των μελών Δ.Ε.Π.. Η εν λόγω διάταξη
Ι βρίσκεται σε αρμονία με την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.
4009/2011 (Α’195), σύμψωνα με το οποίο καθηγητές μερικής
απασχόλησης είναι υποχρεωτικά όσοι κατέχουν θέση πλήρους
απασχόλησης στο δημόσιο ή ιδιωτικό Τομέα. Εξάλλου,
σύμψωνα με την αιτιολογική έκθεση της τελευταίας αυτής

διάταξης,

με

τον

τρόπο αυτό διασψαλίζεται ότι σι
εξειδικευμένες γνώσεις των καθηγητών και τα αποτελέσματα
της επιστημονικής τους έρευνας διαχέονται και εκτός των ΑΕΙ
και αξιοποιούνται από την ευρύτερη κοινωνία και οικονομία. Η
δυνατότητα των καθηγητών για άσκηση επαγγελματικών
δραστηριοτήτων Εκτός του ΑΕΙ έχει ως απστέλεσμα την
αμψίδρομη επικοινωνία και μεταψορά γνώσης μεταξύ των ΑΕΙ
καιτου ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος, σκοπός ο οποίος
επιδιώκεται και με την προτεινόμενη διάταξη. Σημειώνεται ότι,
όπως Είναι αυτονόητο, η προτεινόμενη εξαίρεση λειτουργεί και
αντίστροψα ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις περιπτώσεις όπου τα
μέλη ΔΕΠ ή ΣΕΠ πρόκειται να διοριστούν στην Ελ, αλλά και την
περίπτωση όπου οι κατέχοντες χρονικά προγενέστερα, Θέση
στην Ελ, στη συνέχεια Θα δύνανται να διορίζονται σε Θέση ΔΕΠ
/ ΣΕΠ (βλ. ΝΣΚ 121/2021). Περαιτέρω, με την εν λόγω ρύθμιση
αυξάνονται οι δυνατότητες προσέλκυσης εξειδικευμένων
υποψηψίων μελών της Ολομέλειας της Ελ, από λΕΙ της Ελλάδας
και του εξωτερικού.
2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται παράταση των
προθεσμιών διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων των
άρθρων 119 του ν. 4548/2018 (Α’104), 69 του ν. 4072/2012
(λ86) και 10 του ν. 3190/1955 (λ’91) για πενήντα (50)
ημερολογιακές

ημέρες, προκειμένου οι επαγγελματίες
ψοροτεχνικοί να διευκολυνθούν στο έργο τους που έχει
πρόσκαιρα επιβαρυνθεί λόγω της ταυτόχρονης λήξης των
προθεσμιών
υποβολής
ψορολογικών
δηλώσεων του
ψορολογικού έτους 2021.
3

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η επίλυση της
ισχύος αδειών δραστηριοποίησης πωλητών σε λαϊκή αγορά
που εκδόθηκαν από το αναρμόδιο για την έκδοση τέτοιων
αδειών Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής κατά τα έτη
2008 και 2009, με τη νομιμοποίηση των αδειών που
χορηγήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πωλητές στους
οποίους χορηγήθηκε αναρμοδίως η άδεια τεκμαίρονται
καλόπιστοι, στο μέτρο που δεν συνέπραξαν με δόλο στην
έκδοση των αδειών από μη αρμόδιο όργανο.

4

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η απαλλαγή του
προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
(Σ.σ.Ε.) από τα καθήκοντα μέλους ΔΕΠ, καθώς η ανάληψη της
προαναψερόμενης θέσης συναρτάται με αυξημένο ψόρτο
εργασίας και τακτικές μετακινήσεις στο εξωτερικό, που

απαιτούν την αποκλειστική απασχόληση του Προέδρου με τα
ανατεθειμένα καθήκοντα στο Σ.Ο.Ε.

5

Η προτεινόμενη ρύθμιση εναρμονίζεται με το άρθρο 4,
σύμφωνα με Το ΟΠΟίΟ προβλέπεται η πλήρης αναστολή της
άσκησης των καθηκόντων του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., ως μέλος
ΔΕΠ.

ό

Με την προτεινόμενη διάταξη, ρυθμίζεται το θέμα της
συνέχισης λειτουργίας του Σ.Θ.Ε., αν λήξει η θητεία του
Προέδρου και δεν έχει οριστεί νέος Πρόεδρος, με σκοπό τη
συνέχιση της λειτουργίας του οργάνου.

7

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η αναβάθμιση της
επιτροπής που
αξιολογεί τα
Μητρώου
μέλη
του
Πιστοποιημένων Αξιολογητών
Εμπειρογνωμόνων του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και καθορίζει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
αυτών δια της συμμετοχής σε αυτή δύο (2) μελών του Εθνικού
Συμβουλίου
‘Ερευνας,
Τεχνολογίας
και
Καινοτομίας
(ΕΣ.Ε.ΤΕ.Κ.). Παράλληλα, αποσυνδέεται η λειτουργία της
Επιτροπής Μητρώου από τη συμμετοχή σε αυτή μελών της
Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία ουδέποτε συγκροτήθηκε,
με αποτέλεσμα να παρακωλύεται το έργο του Ιδρύματος.
—

8

Με την προτεινόμενη ρύθμιση με την οποία εισάγεται
μεταβατική διάταξη στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’
167) επιδιώκεται να
αντιμετωπιστεί

το

ζήτημα

της

μη χειροτέρευσης της
ψορολογικής μεταχείρισης εξαιτίας της αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και της
εψαρμογής των αντίστοιχων όρων ψορολόγησης που ισχύουν
για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στα ενδοομιλικά μερίσματα που
εισπράττει νομικό πρόσωπο ψορολογικός κάτοικος Ελλάδος
από νομικό πρόσωπο ψορολογικό κάτοικο Ηνωμένου
Βασιλείου καθώς και στην παρακράτηση ψόρου εισοδήματος
στα μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε
νομικό πρόσωπο ψορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου. Η
προτεινόμενη ρύθμιση θα ισχύσει για το ψορολογικό έτος 2021,
δεδομένων των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την
υπογραψή νέας Σύμβασης Αποψυγής Διπλής Φορολογίας
Εισοδήματος και Κεψαλαίου (ΣΑΔΦ) μεταξύ Ελλάδας και
Ηνωμένου Βασιλείου.
9

Με την προτεινόμενη διάταξη με την οποία τροποποιείται το
Τελευταίο εδάψιο της παρ. 4α του άρθρου ό του Κώδικα ΦΠΑ

(ν. 2859/2000, Α 248) παρέχεται μέχρι την 31η.10.2022 η
δυνατότητα στον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή
οικοδομών προς πώληση, που έχει άδεια που εκδόθηκε έως την
30η042022
να επιλέξειτην υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής
του ψόρου, προκειμένου η παράδοση των ιδιοκτησιών να μην

επιβαρύνεται με ΦΠΑ, χωρίς αντίστοιχα να υψίσταται δικαίωμα
έκπτωσης του ψόρου για τις πράξεις αυτές. Για άδειες που
εκδόθηκαν από την Ι.5.2Ο22 και εψεξής εψαρμόζεται εξάμηνη
Προθεσμία από την έκδοση της άδειας για την επιλογή της
δυνατότητας υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του ψόρου, η
οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την 31.12.2Ο22.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:
‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένο

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:
‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένο

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΑ
‘νΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ
Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

—

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άλλο
Βελτίωση
παρεχόμενων
υττηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 6: Η προαγωγή του σκοπού του Ιδρύματος στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής νια την έρευνα και την
καινοτομία.
Άρθρα 8 και 9: Επιδιώκεται η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΛ
Σχεδιασμος /
προετοιμασια

Υποδομη /
εξοπλισμός
ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσληψεις /
κινητικοτητα
ΕνιΙ μέρωση
εκπειίδευσιί
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείριση ς
ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχης

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ττοιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολοούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΓΑ
Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροιτής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
τιις ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

/ ποιοτική αττοτίμηση:
Δεν υφίστανται κίνδυνοι.

Σχολιασμός

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΓΚΟΤΗΤΑ

Ε. ‘Εκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοιταρασκευαστικής διαδικασίας από
την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή

22.

από τους συναρμόδιους Υπουργούς

Π

Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

Συνεργασία
κοινωνικούς

με
ψορείς

/

Ανεξάρτητες Αρχές

Άρθρα 8 και9
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
Διεύθυνση Εψαρμογής Άμεσης Φορολογίας
Διεύθυνση Εψαρμογής
Φορολογίας
Έμμεσης

Π

23.

Διεθνής διαβούλευση

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατψόρμας
ορπον. (ηλεκτρονική ετιισύναψη της έκϋεσης)
Αριθμός
συ μμετασχόντων

Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής»)
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια
υιοθετήθηκαν

που

Σχόλια
που
υιοθετήθηκαν

δεν

(συ μπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)
Αριθμός
συ μμετασχόντων

Επί των άρθρων

Σχόλια

της

υιοθετήθηκαν

που

αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια

που

δεν

υιοθετήθηκαν
(συ μττεριλαμβανομένης
ειταρκούς αιτιολόγησης)

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων

29.

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολο)ιούμενης ρύϋμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι
Άρθρο 3 ν. 4886/2022
1. ‘Οπου στον παρόντα νόμο, καθώς
και στον ν. 3959/ 2011 (Α’ 93) γίνεται
στην
Επιτροπή
αναψορά
Ανταγωνισμού και σε απόψαση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, νοείται η
της
Επιτροπής
Ολομέλεια
Ανταγωνισμού.
2. ‘Οπου στον παρόντα νόμο, καθώς
και στον ν. 3959/ 2011, γίνεται
αναψορά στα Μέλη της Επιτροπής
νοούνται
Ανταγωνισμού,
οι
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Εισηγητές,
τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη
της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
3. ‘Οπου στον παρόντα νόμο, καθώς
και στον ν. 3959/ 2011, γίνεται
αναψορά σε Μέλη ΔΕΠ, νοούνται
καθηγητές κάθε βαθμίδας Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ.) της
ημεδαπής
ή αντίστοιχου της
αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 8 του
άρθρου 160 του ν. 4957/2θ22 (Α’
141) διαγράψεται η ψράση:

«ή

του

1. ‘Οπου στον παρόντα νόμο, καθώς και
στον ν. 3959/ 2011 (Α 93) γίνεται
αναψορά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
και σε απόψαση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, νοείται η Ολομέλεια της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
2. ‘Οπου στον παρόντα νόμο, καθώς και
στον ν. 3959/ 2011, γίνεται αναφορά
στα Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
νοούνται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος,
Εισηγητές, τακτικά και αναπληρωματικά
Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Άρθρο 8 περ. α) ν. 4957/2022
α) προέδρου ή αντιπροέδρου του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»),
του
Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του
Ιδρύματος
Κρατικών
Υποτροψιών
-

Συμβουλίου
Εμπειρογνωμόνων

Οικονομικών
(Σ.ΟΕ.)

του

άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Ν

110)» και η περ. α) διαμορψώνεται
ως εξής:

ή

«α) προέδρου

αντιπροέδρου του

Ινστιτούτου

Τεχνολογίας

Υπολογιστών

και

Εκδόσεων
(Ι.Τ.Υ.Ε.

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»),

του

Ινστιτούτου

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι ΕΠ), του
Ιδρύματος
(Ι.Κ.Υ.),

Κρατικών
του

Οργανισμού

Διεπιστημονικού
και

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),

Τίτλων

Πληροψόρησης
του

Οργανισμού
Προσόντων

Υποτροψιών

Αναγνώρισης

Ακαδημαϊκών

(Ι.Κ.Υ.),
Διεττιστημονικού
του
Οργανισμού
Αναγνώρισης
Τίτλων
Ακαδημαϊκών
και
Πληροψόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης
Προσόντων
και
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
ή του Συμβουλίου
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)
τουάρθρου47τουν.4484/2017(Α’ 110)

Εθνικού
Πιστοποίησης

και

Επαγγελματικού

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».

Άρθρο 7

Άρθρο 5 παρ. 11 περ. β ν. 4429/2016

Στην περ. β της παρ. 11 του άρθρου 5
του ν. 4429/2016 (Α’ 199) α)
τροποποιούνται η παραπεμττόμενη
διάταξη και η συγκρότηση της
επιτροπής, β) προστίθεται δεύτερο
εδάψιο και η περ. β διαμορψώνεται
ως εξής:
ιιβ. Ο καθορισμός των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων και η
πιστοποίηση
των
μελών
του
Μητρώου
της
περ.
α
πραγματοποιείται από πενταμελή
επιτροπή, η οποία συγκροτείται με
απόψαση
Υπουργού
και
του
απαρτίζεται από τρία (3) μέλη του
Επιστημονικού
Συμβουλίου
του
Ιδρύματος και δύο (2) μέλη του
Εθνικού
Συμβουλίου
‘Ερευνας,
Τεχνολογίας και Καινοτομίας, με
τους αναπληρωτές τους. Χρέη
γραμματέα της Επιτροπής ασκεί
υπάλληλος του Ιδρύματος που
ορίζεται
απόψαση
του
με
Επιστημονικού του Συμβουλίου».

Άρθρο 8
1.Στο
άρθρο

72

Φορολογίας

Εισοδήματος

του

Κώδικα
(ν.

Ο καθορισμός των τυπικών και
ουσιαστικών
προσόντων
και
η
πιστοποίηση των μελών του Μητρώου
της παραγράψου 6 πραγματοποιείται
από πενταμελή επιτροπή, η οποία
συγκροτείται
με
απόψαση
του
Υπουργού και απαρτίζεται από τρία (3)
μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και
δύο (2) μέλη του Επιστημονικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος».
ιιβ.

4172/2013, Α’ 167) προστίθεται παρ.
82 ως εξής:
«82. Ειδικά για το φορολογικό έτος
2021:
α) Τα ενδοομιλικά μερίσματα που
εισπράττει νομικό

πρόσωπο

που

είναι ψορσλσγικός κάτοικος Ελλάδος
από νομικό πρόσωπο ψορολογικό
κάτοικο

Ηνωμένου

απαλλάσσονται

Βασιλείου
τον

από

εισοδήματος,

εφόσον

κατέχει

ελάχιστο

ως

ο

ψόρο
λήπτης

ποσοστό

συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%)
της

ή

αξίας

μετοχικού
των

ή

του

πλήθους

του

ή

βασικού κεφαλαίου

δικαιωμάτων

ψήφου

του

νομικού προσώπου που διανέμει και
το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής
διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι
Τέσσερις (24) μήνες.
β) Στα μερίσματα και παρόμοιες
πληρωμές
νομικό

που

διανέμονται

πρόσωπο

σε

ψορολογικό

κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, δεν
παρακρατείται ψόρος εισοδήματος,
εψόσον
μερίδια

αυτό

ή

κατέχει

μετοχές,

συμμετοχή τουλάχιστον

δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας
αριθμού, στο μετοχικό κεψάλαιο

ή
ή

δικαιώματα σε κέρδη, δικαιώματα
ψήψου του ψορολογούμενου που
διανομή

προβαίνει

στη

ελάχιστο

ποσοστό

και

το

συμμετοχής

διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι
Τέσσερις (24) μήνες.)).
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις
30 Αυγούστου 2022.

Άρθρο 9
1. Το τελευταίο εδάψιο της παρ. 4 α
του άρθρου ό του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.
2859/2000, Α’ 248) τροποποιείται,
ως προς την προθεσμία υποβολής

άρθρο ό παρ. 4α ν. 2859/2000
«Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την
30ή.6.2022 για τις άδειες με χρόνο
έκδοσης έως και την 31η.12.2021, ενώ
για άδειες που εκδίδονται από την

της
αίτησης
κατασκευαστή
οικοδομών
υπαγωγή
για
στο
καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α.,
ανάλογα με τον χρόνο έκδοσης των
αδειών, με καταληκτική ημερομηνία
υποβολήςτην 31η.12.2022 και η παρ.
4α διαμορψώνεται ως εξής:
«4α. Με αίτηση του υποκειμένου
στον
ψόρο,
κατασκευαστή
οικοδομών
προς
πώληση,
αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχριτις
31.12.2022, η εψαρμογή του Φ.Π.Α.
στα ακίνητα των παραγράψων Ι και
2α του παρόντος άρθρου και
επιβάλλεται ψόρος μεταβίβασης
ακινήτων. Η αναστολή αψορά το
σύνολο των αδιάθετων παραπάνω
ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με
την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει
κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα

και το ποσό του ψόρου που
αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς
διακανονισμό.
Η
αίτηση
υποβάλλεται μέχρι την 31η.ΙΟ.2Ο22

για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως
και την 3Οη.4.2Ο22, ενώ για άδειες
που εκδίδονται από την Ιη.5.2Ο22
και
εψεξής,
τίθεται
εξάμηνη
προθεσμία από την έκδοση της
άδειας, η οποία δεν μπορεί να
υπερβείτην 31η.12.2022.».
2. Η ισχύς της παρ. Ι αρχίζει από την
1 ουλίου 2022.

1

30.

Ιη.Ι.2022 και εψεξής, τίθεται εξάμηνη
προθεσμία από την έκδοση της άδειας».

Αθήνα 30 Αυγούστου 2022
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Αριθμ. 219/25/ 2022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού
χαρακτήρα»

Α.

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας τιροβλέτιονται τα ακόλουθα:

1. Επικαιροποιούνται οι ορισμοί των εννοιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4886/2022 «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχήΤροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΙΙης Δεκεμβρίου 2018 για την
παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των Κρατών μελών, ώστε να
επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυΘμης
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες διατάξεις».
2. Παρατείνονται για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα οι προθεσμίες:
α) για τη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων των μνημονευόμενων στην υπό
ψήφιση διάταξη νομικών προσώπων για το έτος 2022,
β) για την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και
εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Ρυθμίζεται το ζήτημα νομιμοποίησης αδειών δραστηριοποίησης πωλητή σε λαϊκή
αγορά που εκδόθηκαν με αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής
Αττικής κατά τα έτη 2008 έως 2009, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
4 Ρυθμίζονται Θέματα αναστολής καθηκόντων του Προέδρου του Συμβουλίου
Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.σ.Ε.) ως μέλους Δ.Ε.Π. και παρατείνεται η
Θητεία του για διάστημα έως τρεις (3) μήνες από τη λήξη αυτής.
5. α. Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, ειδικά για το φορολογικό έτος
2021, τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο που είναι
φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο
Ηνωμένου Βασιλείου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Ι

β.
Δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος στα μερίο’ματα και παρόμοιες
πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου
Βασιλείου, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις.
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα,
6.
από τον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, με την
οποία αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι την 3Γ.Ι2.2022, η εφαρμογή του Φ.Π.Α.
στα οριζόμενα ακίνητα.
Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται, επί του κρατικού
προϋπολογισμού, απώλεια εσόδων, εξαιτίας:
της απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος, ειδικά για το φορολογικό έτος
2021, των ενδοομιλικών μερισμάτων που εισπράττει νομικό πρόσωπο που είναι
φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο
Ηνωμένου Βασιλείου,
της μη τιαρακράτησης φόρου εισοδήματος στα μερίσματα και παρόμοιες
πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου
Βασιλείου,
της παροχής δυνατότητας υποβολής αίτησης του υποκειμένου στον φόρο
κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, με την οποία αναστέλλεται, υποχρεωτικά
μέχρι τις 31.12.2022, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα οριζόμενα ακίνητα.
Το ύψος της απώλειας εσόδων εκ των ανωτέρω αιτιών εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα.
-

-

-

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΕΙΑ ΑΚΜΑίΞΟΠ
30.08.2022 17:14

Ιουλία Γ. Αρμάγου

Ι

‘-1ΟΑΝΝΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις
αναπτυξιακού χαρακτήρα»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλείται σε βάρος
του Κρατικού προϋπολογισμού, απώλεια εσόδων, εξαιτίας:
της απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος, ειδικά για το φορολογικό έτος
2021, των ενδοομιλικών μερισμάτων που εισπράττει νομικό πρόσωπο που είναι
φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο
Ηνωμένου Βασιλείου,
της μη παρακράτησης φόρου εισοδήματος στα μερίσματα και παρόμοιες
πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο 1-Ινωμένου
Βασιλείου,
της παροχής δυνατότητας υποβολής αίτησης του υποκειμένου στον φόρο
κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, με την οποία αναστέλλεται,
υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2022, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα οριζόμενα
ακίνητα.
Το ύψος της απώλειας εσόδων εκ των ανωτέρω αιτιών εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα.
Η ανωτέρω απώλεια Θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού.
-

-

-

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022
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